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I DETALJPLANEN INGÅR FÖLJANDE HANDLINGAR 

Planhandlingar  

• Denna planbeskrivning 

• Plankarta (skala 1:1000 i format A0) 

• Illustrationskarta (skala 1:1000 i format A0) 

• Samrådsredogörelse 

 

Utredningar 

• Miljökonsekvensbeskrivning, (MKB), HydroGIS AB, 2018-05-15 

• Veddökilen Landskapsanalys, Liljewall Arkitekter AB, 2012-05-09 

• Bedömning av den marina miljön i Lerekilen vid Långesjö,  

HydroGIS AB, 2014-09-18 

• Naturvärdesinventering Veddökilen 2012, Naturcentrum AB, 2012-05-14 

• Trafikutredning-Veddökilen, ÅF AB, 2015-12-15  

• Trafikbullerutredning, ÅF Ljud och Vibrationer, 2015-12-16 

• Analys & affärsplan, Lantmäterikonsult AB, 2018-04-02 

• VA-utredning runt Veddökilen, Långsjö, Aqua Canale AB, 2015-03-06 

• Dagvattenutredning Veddökilen, Ramböll, 2018-06-29 

• Barnkonsekvensbedömning Veddökilen, Liljewall Arkitekter AB, 2017-02-07 

• Projekterings-PM/Geoteknik, Bohusgeo AB, 2018-11-09 

• Markteknisk undersökning/MUR, Bohusgeo AB, 2018-11-09 

• Färskvattenutredning, Ing Gunnar Jonnson AB, 2019-03-21 

• Studie över siktlinjer från och mot fornminne: röse (Tanum 904:1), Tanums kommun, 

2020-11-05 

• Lokaliseringsutredning, Tanums kommun och Liljewall Arkitekter AB, 2020-12-23 

• Påverkan på MKN på kvalitetsfaktornivå, Hydro GIS, 2020-12-17 

 

Övriga handlingar 

• Grundkarta.  

Detaljredovisningen i grundkartan har aktualitetsdatum är 2020-12-15. 
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ÖVERSIKTSKARTA  

 

Figur 1. Planområdets läge mellan Grebbestad och Fjällbacka markerat med en svart stjärna 
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INLEDNING 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade efter inkommen ansökan att medge positivt 

planbesked för fastigheterna Heljeröd 1:11 samt för Tanums-Åseröd 1:15, 

1:30, 1:48 och 1:49 (2011-10-05, § 275).  

Som ett första steg togs ett planprogram fram för hela Veddökilen. Programmet 

fastställde ett antal mål. Allmänhetens tillgång till Veddökilen skulle 

säkerställas och nya målpunkter och attraktioner skapas. Nya byggnadsvolymer 

föreslogs inom ett antal platser. Programmet samråddes med boende, 

föreningar och myndigheter under perioden 2012-12-19 – 2013-02-04 vilket 

gav värdefull vägledning inför den fortsatta planläggningen. 

Utifrån planprogrammet togs ett samrådsförslag till detaljplan fram mellan åren 

2013–16. Planområdet, i norra Veddökilen kring Lerekilen, omfattade 

fastigheterna Heljeröd 1:10, 1:11, 1:14, Tanums-Åseröd 1:9 och 1:15, Lilla 

Anrås 1:9 samt Heljeröd s:7. Initialt ingick även fastigheterna Tanums-Åseröd 

1:30,1:48 och 1:49. I detaljplanen avsattes större delen av planområdet som 

naturmark, yta för friluftsliv och vattenområden. Nya mindre hus avsedda för 

korttidsboende samlades i grupper, framförallt längs bergssidan väster om 

Lerekilen. Stor vikt lades vid att allmänhetens tillgång till området skulle öka. 

Centralt i området placerades en större byggnad för korttidsboende, reception 

och service. Längs Lerekilens strand och vidare ut mot Vikarna föreslogs en 

allmänt tillgänglig strandpromenad delvis på bryggdäck. Som del i 

utvecklingen föreslogs att Lerekilen skulle muddras.  

Miljö- och byggnadsnämnden godkände att samråd fick genomföras av 

förslaget (2016-09-27, § 157) vilket skedde under perioden 2016-11-09 – 

2016-12-07. Under samrådet inkom både positiva och negativa synpunkter. En 

stor del av de negativa synpunkterna berörde föreslagna byggnader i öster, 

mellan Långsjövägen och Lerekilen. Även risk för ökad båttrafik och skador av 

då föreslagen muddring framfördes. Länsstyrelsen hade synpunkter på 

detaljplanens beskrivning av, och tänkbara effekter på, riksintressen, Natura 

2000, hushållningsbestämmelserna, strandskydd, miljökvalitetsnormerna 

(MKN), hemfridszoner, landskapsbilden, skred- och rasrisk, 

översvämningsrisk, bullersituation samt koppling till översiktsplanen. Många 

av synpunkterna från länsstyrelsen utgick från muddringen. 
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Efter samrådet gjordes följande betydande förändringar av planen: 

• Det delvis kommunägda kvarteret i nordöst (Heljeröd 1:14, stenbrottet) 

har utökats något och föreslagen lokalgata utanför kvarteret rätats ut. 

Den tidigare bestämmelsen N har ersatts av O. Bestämmelsen O, som 

anger Tillfällig vistelse, är en ny bestämmelse (sedan 2015) och innebär 

att exempelvis uthyrningsstugor kan uppföras. Den tidigare 

bestämmelsen N gav inte önskad effekt utifrån planens turistiska 

inriktning. Även om planen påbörjades innan 2015 ser kommunen det 

som angeläget att bestämmelsen O används för att planens syfte ska 

kunna uppnås.  

• Områden med B har kompletterats med ett O för att planen ska ha 

större flexibilitet och därmed vara mer hållbar. Både bostäder för 

permanent- eller fritidsboende liksom uthyrningsstugor för tillfällig 

vistelse kan uppföras.  

• Zoner där bebyggelse medges på ömse sidor villafastigheterna Heljeröd 

1:9 och Tanums-Åseröd 1:16 har minskats och omdisponerats för att 

bättre tillvarata utblickar från bakomliggande fastigheter. Beteckning 

ändrad från N till O respektive BO.  

• Yta för centrum- och bostadsändamål har utökats bakåt mot berget med 

cirka 10 meter. Beteckning har ändrats från KB till KBC för att bättre 

koppla till planens turistiska syfte.  

• Bryggdäcket och bodarna kring hamnområdet på Lerekilens västra 

strand har bättre anpassats till berghällarna och strandlinjen. 

• Muddring av Lerekilen är inte längre aktuellt.  

• Geotekniken har utretts vidare och reglering har lagts till för att 

säkerställa att området kan byggas på ett säkert sätt. 

• VA- och dagvattenfrågorna har utretts vidare. En lösning säkerställs i 

separat exploateringsavtal. 

• Planområdet har utökats och omfattar nu en mindre del av fastigheten 

Heljeröd 1:5. 

 

Det reviderade planförslaget var under perioden 2019-07-05 – 2019-08-30 

utställt för granskning. Även under granskningen inkom både positiva och 

negativa synpunkter. Länsstyrelsen ansåg att planförslaget behövde bearbetas 

vad gäller upphävande av strandskydd för att inte föranleda en prövning.  
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Länsstyrelsen ansåg även att tillkommande bebyggelse måste anpassas bättre 

till närliggande fornlämning/fornlämningsområde. Vidare behöver beskrivning 

av MKN kompletteras och det finns fortsatt otydligheter kring hantering av 

vatten och avlopp för området.  

Efter granskning 1 gjordes följande betydande förändringar av planen 

• Planhandlingarna har kompletterats med lokaliseringsutredning för att 

redovisa att behovet inte kan placeras helt utanför område där inte 

strandskydd råder.  

Resultatet av utredningen är inarbetade i planbeskrivning och plankarta.  

- Det västra området med användningen O har utgått.  

- Det östra området med användningen O har justerats. Begreppet 

fritidsbebyggelse har ersatts med begreppet campingstugor med 

syfte att förtydliga planens turistiska inriktning och allmänna 

intresse.   

- Befintlig väg upp till badplatsen föreslås ligga kvar i samma läge 

som idag men ges utrymme att breddas och rustas upp. Väg och 

parkering löses med dispens istället för upphävande. 

- Ett antal av de byggnader som föreslogs i området som utgår har 

delvis fördelats inom övrigt planområde utanför strandskydd.  

• Planhandlingarna har kompletterats med en siktstudie från och runt röse 

(Tanum 904:1).  

Resultatet av utredningen är inarbetade i planbeskrivning och plankarta.  

- Centrumbyggnadens nockhöjd sänks (till +16) och byggrätten för 

centrumbyggnaden flyttats norrut för att inte störa siktlinjer ifrån 

röset. Den nya placeringen har också valts utifrån att minimera 

påverkan på landskapsbilden i sin helhet. Största tillåtna 

byggnadsarea har utökats med 50 kvm.  

• Planhandlingarna har kompletterats med en beskrivning av påverkan på 

miljökvalitetsnormer på kvalitetsfaktornivå. Påverkan på den marina 

miljön bedöms bli obetydlig.  Planbeskrivningen innehåller även ett 

förtydligande att kommande kommunalt vatten och avlopp ansluter till 

Bodalens reningsverk samt eventuell påverkan vid 100-årsregn.  

• Användningsgräns för BO-området väster om fastigheten Heljeröd 1:9 

har justerats för att tillmötesgå synpunkter om utsikt från boende norr 

om vägen.  

• I övrigt endast redaktionella ändringar av planbeskrivning och plankarta 

i syfte att förtydliga.  
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Ändringarna bedöms vara så pass väsentliga att en ny granskning genomförs.  

 

Planens syfte och huvuddrag 
Kring Lerekilen har det under senare delen av 1900-talet funnits en 

campingplats med ett stort antal tält- och husvagnsplatser. Campingen är sedan 

ett tiotal år avvecklad på grund av lönsamhetsproblem och för att det saknas 

mark för expansion. Kommunen önskar därför utveckla området till en 

åretruntdestination med ett bredare utbud av boendemöjligheter, service och 

aktiviteter av olika slag. Och samtidigt skydda värdefull naturmark och att 

organisera en långsiktigt hållbar struktur för området. En åretruntdestination 

kräver en högre exploateringsgrad än vad nu gällande detaljplan för camping 

medger.  

Målet är att stärka områdets turistiska inriktning och planen innebär bland 

annat att nya vägar och stråk kan anläggas vilket ökar allmänhetens möjlighet 

till rörligt friluftsliv. Ny bebyggelse kan uppföras i klungor nedanför bergen 

och hällmarken. Viktiga utblickar bevaras, inte minst i nordsydlig riktning 

genom dalgången. Detaljplanen avsätter ytor som naturmark som tidigare 

används som uppställningsplatser för campingverksamhet. Stränderna kring 

Lerekilen liksom gräsytan i norr undantas från bebyggelse. Användningen av 

byggnader ska primärt vara tillfällig vistelse, camping eller boende. Centralt i 

området medges en större byggnad för hotell eller vandrarhem, reception och 

service. Två småbåtshamnar ges planstöd att fortsätta verksamheten och kan 

utvecklas. Den bebyggda villafastigheten Heljeröd 1:10 ges planstöd och kan 

utvecklas. Längs hela Lerekilens strand planeras en allmänt tillgänglig 

strandpromenad som delvis kommer löpa på bryggdäck. 

Området ska byggas ut med en enhetlig gestaltning utifrån en gemensam 

vision. Tak ska vara sadeltak och takvinklar är bestämda. Byggnader ska vara 

småskaliga och i en stil som för tankarna till äldre tiders fiskelägen. Det är 

viktigt att allmänheten upplever att det är välkommet att röra sig genom 

bebyggelsen. Byggnaders nockhöjder begränsas för att skapa en låg skala.  

Idag råder strandskydd för en mindre del av norra planområdet. I och med 

planen upphävs skyddet i norr för ett kvarter med bebyggelse. Motiv till 

upphävandet är kommunens behov av landsortsutveckling. Detaljplanen väntas 

ge möjlighet till nya arbetstillfällen på orten. En affärsplan har upprättats som 

redogör för hur anläggningen kan bli lönsam och genomförbar inom ramen för 

detaljplanens bestämmelser. Strandskyddet upphävs inte för befintlig lokalgata, 
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ett område med befintlig dricksvattenbrunn samt en besöksparkeringsplats. 

Dispens söks hos Länsstyrelsen vid ett genomförande av förändringar.  

Hela planområdet utom stranden i norr är idag i privat ägo. Kommunen 

kommer inte vara huvudman för allmän plats. 

 

Planprocessen 
Detaljplaneringen sker enligt Plan- och bygglagen; PBL 2010:900. Aktuell 

plan påbörjades 2011. För planer som påbörjats mellan 2011–15 ska specifika 

bestämmelser tillämpas. Sedan den 1 januari 2015 gäller nya regler för hur 

detaljplaner ska tas fram. Det innebär att kommunen fortsätter att handlägga 

sina pågående detaljplaner med normalt eller enkelt förfarande (som då var 

begrepp som användes). Aktuell detaljplan bedrivs med normalt förfarande. 

Plankartans utformning följer dock Boverkets rekommendationer som gäller 

efter årsskiftet 2014/15 avseende användningsbestämmelsen O. 

 

 

Figur 2. Aktuellt skede är granskning 2. 
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Plandata 

Geografiskt läge, areal och avgränsning 

Planområdet omfattar totalt cirka 15,5 hektar (cirka 6 hektar utgörs av 

vattenområde). 

 

Figur 3. Karta visar planområdet utbredning (röd linje). De olika färg- eller 

linjeskrafferade ytorna markerade med fastighetsnamn ingår i detaljplanen. Heljeröd 

1:11 utgör merparten av planområdet.  

 

 

1:9 
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Markägoförhållanden 

I detaljplanen ingår följande fastigheter: 

• Heljeröd 1:11 (tidigare camping-privat ägo) 

• Tanums-Åseröd 1:15 (tidigare camping-privat ägo) 

• Tanums-Åseröd 1:9 (hamnplan-privat ägo)  

• Heljeröd 1:14 (strand och stenbrott-kommunens ägo) 

• Heljeröd 1:10 (befintlig bostadsfastighet-privat ägo) 

• Tanums Åseröd 1:16 (befintlig bostadsfastighet -privat ägo) 

• Heljeröd 1:5 (obebyggd lantbruksfastighet-privat ägo) 

• Lilla Anrås 1:9 (Väg 163-privat ägo) 

• Heljeröd 1:12 (liten del av befintlig väg) 

• Heljeröd 1:178 (liten del av befintlig väg) 

• Heljeröd 1:6 (vattenområde) 

Ingår gör även marksamfälligheten Heljeröd s:7 (Långsjövägen-privat ägo) samt 

samfälligheten Lilla Anrås s:3. 

 

Figur 4. Bilder från planområdet. Berg och sjöbodsförråd i södra delen, stranden i norr, 

gångvägen genom gräsytan till stranden samt gräsytan väster om Lerekilen.  
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Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen 

I planarbetet har en avvägning gjorts mellan allmänna respektive enskilda 

intressen.  

Allmänna intressen 

Den bohuslänska kusten är ett av de vackraste kustområdena i Sverige. Dess 

varierade skärgård liksom människans avtryck från många generationer utgör 

sammantaget ett viktigt kultur- och naturarv. Det finns ett stort allmänt intresse 

av att bevara kusten. Utveckling ska ske med varsamhet. Kommande 

generationer av både människor och djur ska ha samma möjlighet att uppleva 

och verka i området som vi. Det allmänna intresset är för aktuell plan 

lagstadgat med riksintressen, Natura 2000, strandskydd, 

hushållningsbestämmelser och miljökvalitetsnormer.  

Det finns även ett kommunalt allmänt intresse av att området har en fortsatt 

turistisk inriktning men på ett nytt sätt och skapar förutsättningar för en 

åretruntdestination som gynnar kommunens mål om tillväxt inom 

turistnäringen.  

Enskilda intressen 

Fastighetsägaren kan inte utnyttja området som rationell camping utifrån 

gällande detaljplaner. Campingverksamhet i en så pass begränsad skala och 

kort turistsäsong är inte ekonomiskt lönsamt. Kommunen liksom 

fastighetsägaren till Heljeröd 1:11 och Tanums Åseröd 1:15 och 1:9 ser 

möjlighet att utveckla området till en modern turistanläggning som kan möta 

dagens och morgondagens behov. Det ökar underlaget för service och ge fler 

möjlighet att arbeta och leva på orten.  

Avvägning 

Sammantaget innebär detaljplanen en god avvägning mellan allmänna 

respektive enskilda intressen.  

Byggnation 

Ny bebyggelse ska placeras i ett antal väl avgränsade områden och med en 

täthet och en variationsrikedom sinsemellan för att anknyta till det Bohuslänska 

sättet att bygga. Husen är begränsade i skala och utbredning. Stor hänsyn har 

tagits till historia, topografi, grönstruktur, vägar och stråk, utblickar, vind, sol 

samt vattnets väg.  

Naturvärden 

I och med detaljplanen avsätts stora ytor som naturmark eller yta för friluftsliv 

(NATUR och N). Dessa ytor får inte bebyggas med hus. Bebyggelse 
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koncentreras till bergens sidor och längs med Långsjövägen. Det befintliga 

gattet mellan Långsjö och Vikarna bevaras som grönt stråk och siktlinje.  

Friluftsliv  

Planen innebär att möjlighet till friluftsliv ökar. Kopplingen till havet och 

näraliggande Vikarna stärks genom upprustade vägar och nya målpunkter. 

Möjlighet till service, exempelvis kiosk, bastu samt uthyrning av båtar, kajaker 

och annan utrustning kan rymmas inom ny bebyggelse. Tillgängligheten till 

den kommunala badplatsen i norr ökar. Tillgängligheten från havet genom ett 

antal nya gästplatser för båtar ökar.  

Turism 

Planförslaget är framtaget för att förbättra för besöksnäringen och öka 

allmänhetens möjlighet till vistelse inom området. Säkerställs bland annat 

genom användningen tillfällig vistelse och campingstugor samt stora ytor 

allmän platsmark, NATUR.   

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 
Tanums kommun antog gällande översiktsplan 2017, Tanum ÖP 2030. I 

översiktsplanen pekas en riktning ut för hur kommunen bör utvecklas. 

Avseende Långsjö rekommenderas att: 

 

• Vid all förändring ska hänsyn tas till Långsjös identitet. 

• Ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelsestruktur och täthet. 

Stor vikt ska läggas på bebyggelsens anpassning till landskapet. 

• Tillgång till allmänna stråk och grönstruktur ska säkerställas i samband 

med planering av nya bebyggelseområden. 

 

Detaljplanen bedöms i huvudsak vara förenligt med översiktsplanen. 
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Figur 5. Tanums översiktsplan, ÖP 2030. Rekommenderad markanvändning och 
avgränsning för Långsjö. Grönt skrafferat visar grönområde, blå förslag gång- och 
cykelled. Övrigt inom avgränsningen kan utvecklas med omsorg. 
 
 

Detaljplaner 
Hela planområdet förutom Tanums-Åseröd 1:9 är sedan tidigare planlagt. 

Genomförandetiden på planerna har gått ut. 

Detaljplan för del av Långesjö camping, fastigheterna Heljeröd 1:10, 1:11 

med flera (03:311). Laga kraft 1991-04-10. Större delen av planområdet anges 

som kvartersmark för campingändamål. I övrigt medges små stugor, 

servicebyggnader, småbåtshamn och sjöbodsförråd samt ett mindre 

reningsverk.  

Detaljplan för del av Långesjö camping Heljeröd 1:11 med flera 

(03:311_1). 

Laga kraft 1992-06-23. Större delen av planområdet (primärt gräsytan i norr) 

anges som kvartersmark för campingändamål. 

Byggnadsplan för Heljeröd 1:2 – 1:5 samt Anrås 8:1 med flera. (03:306).  

Laga kraft 1963-08-31. Planen medger fritidshus inom ett antal kvarter i norra 

Långsjö. 
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Betydande kommunala beslut avseende aktuell plan 
• Kommunstyrelsen beslutade att medge planbesked 2011-10-05 

• Miljö- och byggnadsnämnden godkände planprogrammet 2014-01-14 

• Miljö- och byggnadsnämnden godkände plansamråd 2016-09-27 

• Miljö- och byggnadsnämnden godkände planavdelningens förslag till 

fortsatt inriktning 2017-09-26 samt 2017-10-31 

• Miljö- och byggnadsnämnden godkände granskning 1 2018-05-29 § 91 

Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning  
Behovsbedömning är kommunens analys som leder fram till ställningstagandet 

om en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver göras för planen eller inte.  

Behovsbedömning 

Planen  

Detaljplanen syftar till att utveckla och anpassa användningen av området kring 

Lerekilen i samhället Långsjö.  

Platsen 

Planområdet präglas av den grunda havsvik som kallas Lerekilen och ett 

gräsmarksområde som sträcker sig upp i en dalgång i nord-sydlig riktning. 

Längst i norr ligger en kommunalt ägd strand med inslag av naturlig strandäng. 

I västra planområdet finns typisk bohuslänsk hällmarksmiljö med inslag av 

skalgrusavlagringar och klapperstensområden.  

Påverkan 

Planen kommer påverka området både positivt och negativt. Yta som tidigare 

varit obebyggd kommer bebyggas. Ytor som tidigare används för uppställning 

av campingvagnar kommer övergå till natur och skyddas.  

Kommunens ställningstagande 

Kommunen har bedömt att en miljöbedömning ska göras genom en MKB. 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Kort sammanfattning av MKB (hela dokumentet finns att läsa separat): 

”Naturmiljön hyser områden med naturvärden varav två områden med höga 

naturvärden beroende på markens innehåll av skalgrus. Naturinventeringar på 

land och i vattenområdet har utförts för att ligga till grund för placering av 

planerade anläggningar så att ingrepp i känsliga miljöer minimeras eller 

undviks. Sådana områden har fått beteckningen NATUR i detaljplanen där 

ingen bebyggelse får ske. Detaljplanens huvudsakliga konsekvenser för 

naturmiljön är att två mindre hus i nordvästra delen tar mark med “höga 

naturvärden” i anspråk (bland annat blåsippor och gullviva). Därtill kommer 
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den västra servicebyggnaden att ligga inom mark som bedöms ha 

“naturvärden”. För vägar inom området kan några askar påverkas negativt om 

rotsystemen grävs sönder. Det låglänta strandområdet är till stora delar 

igenväxt med bladvass. Om vassens utbredning förhindras kan strandområdet 

utvecklas till en betydligt mer värdefull vegetation med mer konkurrenssvaga 

arter som karakteriserar en strandäng. Stora delar av marken kring Lerekilen är 

vid högvatten översvämmade. Byggnader och vägar har i planen anpassats 

härtill enligt nuvarande bedömning om framtida klimatförändringar. Lerekilen, 

som i nuläget är en grund vik med gyttjigt bottensediment i den inre delen, där 

tidvis massförekomst med trådformade alger utvecklas. Orsaken beror till stor 

del på diffusa avloppsutsläpp i den bäck som mynnar i vikens östra del. I 

Tanums kommun pågår ett projekt med VA-sanering av kustområdet mellan 

Fjällbacka och Grebbestad. I samband därmed kommer de diffusa utsläppen att 

upphöra, vilket bedöms förbättra bottensamhällena i Lerekilens inre 

vattenområde. Sammanfattningsvis så innebär detaljplanen förhållandevis små 

negativa ingrepp i naturmiljön. Jämfört med gällande plan med utvecklad 

camping så frigörs stora grönytor samtidigt som markslitaget minskar.” 

 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 

Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap 
miljöbalken (MB) 
I 3 kap. Miljöbalken (MB) föreskrivs att mark- och vattenområden ska 

användas för det eller de ändamål som de är mest lämpade med hänsyn till 

beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan 

markanvändning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 

Planområdet ligger inom ett större område som är av riksintresse för 

friluftslivet, naturvård och yrkesfisket. 

Riksintresset för friluftslivet, naturvård och yrkesfisket  

Riksintresset för det rörliga friluftslivet innebär att det ursprungliga landskapet 

ska kunna upplevas och vara tillgängligt för allmänheten. Riksintresset för 

naturvård och yrkesfisket pekar bland annat ut grunda lerslätter (såsom 

Lerekilen) som ett mycket stort värde. Det beskrivs att "De grunda näringsrika 

bottnarna [...] utgör välutnyttjade näringsbiotoper för sjöfågel och vadare men 

är också viktiga uppväxtmiljöer för det marina djurlivet". Viken Lerekilen 

utgör sannolikt ett lekområde för torsk. Havsstrandängar är värdefulla för 

vadare och sjöfågel.  

Planförslaget skapar förutsättningar för en positiv utveckling av turism och det 

rörliga friluftslivet. Detaljplanen kommer innebära att fler får möjlighet att 

upptäcka en unik plats och skärgården. Genom strandängen öster om 



14 

 

PLANBESKRIVNING 2020-12-23 

Detaljplan för Heljeröd 1:11 med flera, västra Veddökilen 

Diarienummer: 2012.0070–314 

 

Lerekilens föreslås ett fullt tillgängligt bryggdäck som blir en del av en 

kontinuerlig strandpromenad runt Lerekilen och vidare ut till Vikarna. 

Lerekilen och dess stränder kommer att bevaras i nuvarande skick. Genom 

planen kan ett antal (cirka 40) nya båtplatser tillkomma, primärt inom 

fastigheten Tanums-Åseröd 1:9. Riksintresse för naturvård och yrkesfiske 

bedöms inte påverkas negativt av planen. 

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB 
Hela kustområdet och skärgården i norra Bohuslän från Lysekil till riksgränsen 

mot Norge, den så kallade ”obrutna kusten”, omfattas av särskilda 

hushållningsbestämmelser enligt miljöbalken. Detta innebär att området som 

helhet är av riksintresse för sina unika natur- och kulturmiljöer. Enligt 4 kap. 

2§ MB gäller generellt att turismens och friluftslivets (främst det rörliga 

friluftslivets) intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten 

av exploateringsföretag inom området.  

Planförslaget skapar förutsättningar för en positiv utveckling av turism och det 

rörliga friluftslivet. Fler får möjlighet att upptäcka dels den unika platsen 

Veddökilen, dels Bohusläns skärgård i stort.  

Natura 2000 
Planområdet angränsar till två naturreservat i väster: Tanumskusten och 

Veddöarkipelagen. Båda ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade 

områden, Natura 2000 habitatdirektivet.  

Två platser inom planen regleras som vattenområden där båtbryggor får 

placeras; utanför de befintliga sjöbodarna samt inom fastigheten Tanums-

Åseröd 1:9. Idag finns cirka 160 platser och med den nya planen uppskattas 

cirka 40 platser kunna tillkomma. Planen bedöms inte påverka Natura 2000 

negativt då förändringen är marginell. 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 
Myndigheter och kommuner skall vid planering och planläggning iaktta 

miljökvalitetsnormerna (MKN) enligt 5 kap miljöbalken. 

Miljökvalitetsnormerna anger de förorenings- eller störningsnivåer som 

människor eller naturen kan utsättas för utan olägenheter av betydelse, och som 

inte får överskridas eller underskridas efter en viss angiven tidpunkt.  

Aktuell plan påverkar ”Fjällbacka inre kustvatten”. Analyser av Veddökilen 

visar på betydande eutrofieringsproblem. Enligt normen skall god ekologisk 

status uppnås 2021 och god kemisk status 2015. Pågående utbyggnad av 

kommunalt VA (2018-) till hela Långsjö kommer att avsevärt minska utsläppen 

av näringsämnen till såväl Lerekilen som havet utanför. Bebyggelse inom 

aktuell plan kan dock klaras med dagens kommunala avloppsystem. 
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Nedsmutsat dagvatten ska tas omhand på ett effektivt sätt enligt separat 

dagvattenutredning. Planens genomförande bedöms därmed inte äventyra att 

miljökvalitetsnormerna nås.  

Anläggningar i vattenområdet är begränsat till förlängd brygga samt 

bryggdäck. Påverkan på den marina miljön bedöms bli obetydlig.  

Fullständig redovisning av planens relation till MB, Natura 2000 och MKN 

finns i MKB (HyrdoGIS 2018-05-15) och kompletterande beskrivning av 

påverkan av MKN på kvalitetsfaktornivå (Hydrogis 2020-12-17). 

Miljökvalitetsnormer berörs även i den till planen hörande 

dagvattenutredningen (Ramböll 2018-06-29).  

Strandskydd 
Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga att medborgarna har tillgång till 

strandområden genom allemansrätten och att bevara goda livsvillkor för djur- 

och växtlivet.  

Då befintlig detaljplan upphävs återinträder 1975-års strandskydd vilket 

utökades 12 januari 2017 (utökningen är skrafferad i blått på figur 6). 

Kommunen kan upphäva strandskyddet för ett område i samband med att en ny 

detaljplan antas om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att 

detaljplanera området väger tyngre än strandskyddets syften. De särskilda 

skälen som anges i miljöbalken 7 kap. 18 c § MB innebär att strandskyddet kan 

upphävas om området:  

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften,  

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 

väl avskilt från området närmast strandlinjen,  

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 

behovet inte kan tillgodoses utanför området,  

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 

genomföras utanför området,  

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 

kan tillgodoses utanför området, eller  

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.  

Strandskyddet bör inte upphävas mer än vad som behövs för att genomföra 

planen. Utöver ovanstående särskilda skäl ska intresset att ta ett område i 

anspråk väga tyngre än strandskyddsintresset, en så kallad 

proportionalitetsbedömning. 
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Figur 6. Karta visar var strandskydd råder (skrafferat i rött (1975) respektive blått 

(2017)) 

Upphävande av strandskydd 

Strandskyddet föreslås upphävas för ett kvarter i norr med användningen O. Se 

administrativ bestämmelse a1 på plankartan.  

Som motiv till upphävande anförs: 

skäl 1; platsen har redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften  

Motiv: Idag medger gällande plan campingverksamhet inom större delen av 

planområdet. De ytor som berörs av ett upphävande av strandskydd utgörs av 

gränszon mellan berg och den gräsbevuxna dalgången. Området är ett gammalt 

stenbrott och en stor mängd bergkross har lämnats kvar vilket gör ytan farlig 

att vistas på. Aktuellt område är väl avgränsat mellan befintliga väg och 

bergskant och blir en naturlig förlängning av övrig bebyggelse inom planen. 

Bebyggelsen kommer inte att störa nordsydlig siktlinje och endast marginellt 

synas från havet i väster.  

skäl 5; platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 

intresse som inte kan tillgodoses utanför området.  

Motiv: Det är mycket viktigt för Tanums kommun att kunna utveckla sitt 

kustområde för att förbli en attraktiv kommun. Kommunen menar att 



17 

 

PLANBESKRIVNING 2020-12-23 

Detaljplan för Heljeröd 1:11 med flera, västra Veddökilen 

Diarienummer: 2012.0070–314 

 

kustområdet bör kunna utvecklas med varsamhet kring redan uppvuxna 

samhällen. Med bakgrund av detta har aktuellt planområde analyserats och 

planerats. Tanken är att utveckla området till en socialt, ekonomiskt och 

ekologiskt hållbar turistanläggning. En separat affärsplan har tagits fram som 

visar att anläggningen kommer kunna bli en attraktiv plats för besökare året 

om. Affärsplanen pekar på möjligheter till många nya arbetstillfällen i Långsjö 

med omgivningar med anledning av planen.  

 

 
Figur 7. Bilden visar området då det användes som camping enligt gällande plan. 

Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning att området redan är ianspråktaget. 

 

 

 
Figur 8. Bilden visar O-området (stenbrottet) sett från dalgången.  
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Lokaliseringsutredning 

Efter granskning 1 har kommunen tagit fram en lokaliseringsutredning med 

syfte att redovisa varför behovet av uthyrningsstugor inte kan tillgodoses på 

annan plats, utanför strandskyddet. Som ett resultat av Länsstyrelsens 

granskningsyttrande och lokaliseringsutredningen har planförslaget ändrats 

enligt följande:  

- Det västra området med användningen O har utgått.  

- Det östra området med användningen O har justerats. Begreppet 

fritidsbebyggelse har ersatts med begreppet campingstugor med 

syfte att förtydliga planens turistiska inriktning och allmänna 

intresse.   

- Ett antal av de byggnader som föreslogs i området som utgår har 

delvis fördelats inom övrigt planområde utanför strandskydd.  

- Lokalgata och parkering inom strandskyddat område omfattas även 

fortsatt av strandskydd. Dispens söks i samband med att åtgärderna 

avses genomföras. Även dispens kräver stöd i de sex särskilda 

skälen. Både gatan och parkeringen har ett allmänt intresse.  

- Upphävande av strandskydd för befintlig dricksvattenbrunn är 

borttagen från plankartan. 

 

 

Sveriges miljömål 
I både plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalkens (MB) portalparagrafer 

anges hållbar utveckling som ett övergripande syfte. För att på lång sikt uppnå 

en hållbar utveckling har regeringen formulerat 16 miljömål. 

Enligt behovsbedömningen, godkänd av MBN 2012-11-13 § 297, anges att 

detaljplanen primärt berörs av tre av miljömålen; giftfri miljö, hav i balans 

samt levande kust och skärgård och ett rikt växt- och djurliv. Planarbetet har 

bedrivits och anpassats kontinuerligt utifrån dessa miljömål. Detta ska 

genomsyra genomförandet av planen och bevakas i bygglovsskedet. 

Miljömålen och planens konsekvenser beskrivs i MKB (HydroGis 2018-05-

15). 

  



19 

 

PLANBESKRIVNING 2020-12-23 

Detaljplan för Heljeröd 1:11 med flera, västra Veddökilen 

Diarienummer: 2012.0070–314 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR, PLANFÖRSLAG OCH 
KONSEKVENSER 

Natur 

Mark, vegetation och djurliv 

Förutsättningar   

Hällmarksmiljön har inslag av skalgrusavlagringar och klapperstensområden. 

Där skalgrus ansamlats är floran rik med blåsippor, gullvivor, brudbröd och 

ängshavre. En bäck längs Tanums-Åseröd 1:15 omges till del av ett vassbälte. 

Utmed stränderna i kilen växer typiska strandarter som vass, strandaster, trift, 

skörbjuggsört och gåsört. Ett antal askar samt två platser bedöms ha höga 

naturvärden (se gröna cirklar samt fält i kartan på nästa sida). Lerekilen och 

berghällarna bedöms ha allmänna naturvärden. Lerekilen är en viktig plats för 

föryngring av fisk och den låglänta strandängen är tidvis helt under vatten. 

Planområdet är rikt på fågel som skrattmås, fiskmås och strandskata. 

Berggrunden utgörs av granit. 

Planförslaget och dess konsekvenser för natur 

Planförslaget innebär att delar av området tas i anspråk för bebyggelse. 

Negativa förändringar för mark, vegetation och djurliv har minimerats genom 

bebyggelsen placering och skala. Vägar och bebyggelse görs tillgängliga, 

strandängarna bevaras som natur eller yta för friluftsliv helt utan byggrätter. 

Vattenområdet i Lerekilen berörs endast kring byggområdet utanför befintliga 

sjöbodsförråd. Askträd inom kvartersmark bör bevaras om så är möjligt.
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Figur 9. Bild från Planprogrammet (2012) som visar en del av de förutsättningar som 

gäller för planområdet. Gul gräns:1 meter över havet, orange 2 meter över havet, röd: 

3 meter över havet. Höga naturvärden markerade med gröna fält eller punkter. 
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Nya bebyggelseområden 

Förutsättningar 

Bebyggelsen i Långsjö utgörs av enbostadshus på villatomter utmed smala 

vägar. Den äldre arkitekturen i Långsjö avspeglar en livsform där havet 

utgjorde grunden för försörjningen. Områdets tätaste och äldsta bebyggelse 

finns på en höjdrygg vid Veddökilens nordöstra strand, i anslutning till Långsjö 

hamnplan. I områdets norra delar har bostadsbebyggelse av modern karaktär 

successivt växt fram. Kring Lerekilen finns två tätare grupperingar av 

sjöbodsförråd. Den östra gruppen är äldst och den ligger i anslutning till 

Långsjö hamnplan. Här finns en brygga mot vattnet som gör det möjligt att röra 

sig på utsidan av bebyggelsen. Den andra gruppen ligger på den motsatta 

stranden, inom planområdet, och upplevs mer isolerad. Strax norr dessa 

sjöbodsförråd finns en relativt nyuppförd villa (Heljeröd 1:10). Centralt inom 

planområdet finns ett antal enklare servicebyggnader kopplade till tidigare 

camping.  

Planförslaget  

Planen syftar till att anpassa användning av området till dagens och 

morgondagens behov. Generellt för all ny bebyggelse inom området ska gälla 

att: 

• Sprängning och uppfyllnad minimeras.  

• Grundläggning på hällmark genom plint- eller krypgrund alternativt 

omsorgsfullt uppbyggd platta är att föredra.  

• Fasader utförs i trä.  

• Små och uppbrutna volymer eftersträvas. 

• Takkupor, frontespiser och små torn får förekomma för att skapa 

variation och mångfald enligt den lokala traditionen.  

• Material och kulörer ska ansluta till Bohusläns traditioner. Moderna 

inslag medges givet att helheten, skalan, kulörer och fasadmaterial är 

samstämmiga. 
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Nedan följer en redovisning av planförslagets primära 

användningsområden: 

NATUR - Naturområde 

Större delen av planområdet avsätts som NATUR. Inom området ingår 

badplatsen/stranden i norr. En 10 meter bred avskiljande yta med beteckningen 

placeras även runt två redan bebyggda fastigheter; Heljeröd 1:9 och Tanums-

Åseröd 1:16. Vägar för gång- och cykel kan anläggas. 

 

B - Bostäder 

Den bebyggda fastigheten Heljeröd 1:10 ges en byggrätt vanlig för 

villabebyggelse samt möjlighet att utöka fastigheten något västerut.  

 

O – Tillfällig vistelse och campingstugor 

Inom ett kvarter på östra sida gräsytan i norr medges byggnader á högst 35 

kvadratmeter byggnadsyta kan uppföras. Byggnaderna avses för tillfällig 

vistelse, campingstugor eller för uthyrning inom ramen för näringsverksamhet. 

O är en beteckning som tillkommit under tiden för denna plans framtagande. 

 

Inom fem kvarter används en kombination av B och O. Längs Lerekilens västra 

strand medges att mindre byggnader kan uppföras. Byggnaderna avses för 

permanentboende, för fritidsboende eller för uthyrning. Detaljplanen är flexibel 

och kan hantera många olika scenarier. Inom kvarteren kan, om så anses 

nödvändigt, tomter styckas av. Byggnader får högst uppta mellan 35 och 62 

kvadratmeter byggnadsarea. Takvinklar är bestämda och tak ska utföras som 

sadeltak. Färdigt golv ska inte understiga +3,3 meter över angivet nollplan. Det 

medges att byggnader sammanbyggs parvis men byggnader ska fortfarande 

upplevas som separata volymer. Uteplatser och hemfridszoner ska hållas små i 

omfattning för att uppnå en välkomnande bymiljö. Äldre tiders fiskelägen och 

mindre kustsamhällen i Bohuslän ska vara förebild. Det är viktigt att 

allmänheten upplever sig välkommen att röra sig genom bebyggelsen. Inom ett 

kvarter längs Långsjövägen medges att cirka 13 byggnader om högst 35 

kvadratmeter byggnadsyta vardera kan uppföras.  

 

K – Kontor och C - Centrum 

Planen medger att campingens nuvarande servicebyggnader i fonden av 

Långsjövägen kan ersättas med en större byggnad med en nockhöjd om högst 

16,0 meter ovan angivet nollplan, motsvarande cirka fyra våningar. Byggnaden 

kommer fungera som nav i området och kan innehålla cirka 35 

uthyrningslägenheter/ hotellrum samt service i form av exempelvis kiosk och 

reception.  
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V och W2 

I sydväst, längs strandkanten och norr om befintliga sjöbodsförråd, medges att 

cirka tio nya bodar kan uppföras. De nya bodarna kan användas för 

sjöbodsförråd, förråd, ateljéer, kiosk, bastu eller liknande. Syftet är att bodarna 

tillsammans med bryggdäcket ska komma allmänheten till del. Befintliga 

bryggor och sjöbodsförråd ges planstöd genom användningen W2 respektive V.  

Fastigheten Tanums-Åseröd 1:9 regleras för hamnverksamhet med en 

kombination av V och C, och i det byggrätter för enstaka nya bodar. Syftet är 

att skapa en plats som är välkomnande för allmänheten. Ett bryggdäck kan 

uppföras längs vattnet. Hamnplanen ska utvecklas som en mötesplats för såväl 

besökare, nya boende samt redan etablerade i trakten. Vattenområdet ger 

befintliga bryggor planstöd liksom möjlighet att utlägga ytterligare en brygga. 

Området har relativt stort vattendjup och är därför lämpligt för båtplatser. 

Sammantaget uppskattas upp till 40 båtplatser kunna tillkomma. 

 

N – friluftsliv och camping 

En stor del av Lerekilens östra strandäng regleras som ett flexibelt område för 

rörligt friluftsliv såsom tältning, uppställning av husbilar/vagnar, aktivitetsytor, 

sport och lekplats.  

 

E – Teknisk anläggning 

Nedanför Heljeröd 1:10, längs Lerekilens västra strand, förbereds för en 

transformatorstation. Ett E-område centralt respektive ett i öster avses för 

avloppspumpstationer. I norr regleras en befintlig dricksvattenbrunn inom 

användningsområdet.  
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Figur 10. Sektioner A:A och B:B.   
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C C 
D D 

C 
D 

Figur 11. Sektioner C:C och D:D 
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E 

E 

F 
Figur 12. Sektioner E:E och F:F 

E 

F 

F 



27 

 

PLANBESKRIVNING 2020-12-23 

Detaljplan för Heljeröd 1:11 med flera, västra Veddökilen 

Diarienummer: 2012.0070–314 

 

  

G 

G H 

Figur 13. Sektioner G:G och H:H 

H 
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Planförslagets konsekvenser  

Orten Långsjö kommer att ges en ny tyngdpunkt kring Lerekilen. Kopplingen 

till havet stärks. Den stora centralbyggnaden i fonden av Långsjövägen kan bli 

ett landmärke och ortens största byggnad. Dalgången och Lerekilen kommer 

ramas in av en brokig samling hus som klättrar längs de västra berghällarna. 

Gångvägen och bryggdäcket kommer bli en naturlig plats för möten och 

promenader. 

Service och mötesplatser 

Förutsättningar 

Ingen kommunal service finns idag i Långsjö. Skola, handel och annan service 

finns i Fjällbacka, Tanumshede eller Grebbestad. Söder om Långsjö finns 

Veddö naturreservat som är en populär destination för friluftslivet. Aktiviteter 

kopplade till havet och skärgården utgör mötesplatser för boende och besökare.  

Planförslaget och dess konsekvenser  

I den föreslagna centralbyggnaden (KBC) kan det finnas service i form av 

reception, gemensamhetsytor, kiosk och liknande.  

Arkeologi 

Förutsättningar 

På halvön Vikarna finns en grav (stenröse) från bronsåldern. RAÄ-nummer: 

Tanum 904:1. Inga kända fornlämningar finns inom själva planområdet. 

Planförslaget och dess konsekvenser  

Planens påverkan på siktförhållanden från och mot röse har behandlats i 

separat utredning, Tanums kommun 2020-11-05. Utredningen visar att 

siktlinjer från och mot röset inte märkbart kommer att störas efter de åtgärder 

som vidtagits. 

Följande åtgärder har genomförts. Centrumbyggnadens nockhöjd sänks (till 

+16) och byggrätten för centrumbyggnaden flyttats norrut för att inte störa 

siktlinjer ifrån röset. Den nya placeringen har också valts utifrån att minimera 

påverkan på landskapsbilden i sin helhet.  
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Kulturmiljö 

Förutsättningar 

I Bohuslän är ofta byggnaders varsamma anslutning till berget är ett 

framträdande karaktärsdrag. Det finns ett drag av raffinerad enkelhet i 

arkitekturen. Husen har oftast ingen tydlig trädgård och byggnader står fritt på 

berget. Traditionellt sett byggde man inte uppe på bergens toppar utan vid dess 

fot eller i lägre områden vid vattnet. 

Planförslaget och dess konsekvenser  

Planen har beaktat Långsjös typiska kulturhistoriska mönster och ska 

komplettera orten på ett naturligt sätt. Bebyggelse placeras vid foten av bergen 

och på lägre hällmarker. 

 

  

Figur 11. Bilden visar hur området skulle kunna se ut utbyggt sett från luften. 

Bebyggelse koncentreras till bergssidorna i enlighet med Bohuslänsk tradition. 

. 

 

Figur 12. Bilden visar Lerekilens västra strand.  
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Trafik 

Biltrafik 

Förutsättningar 

Långsjö nås via Väg 163 som löper längs kusten. Långsjö grupperar sig kring 

två smala vägar; Långsjövägen som leder till Lerekilen och Väg 1001 som 

leder till hamnplanen. Antal fordon som idag passerar korsningen 

Långsjövägen-Väg 163 är cirka 190 per dygn.  

Planförslaget och dess konsekvenser  

Vägområden ska genomgående hållas småskaliga för att inte inkräkta på den 

känsliga miljön. Väghöjd får inte understiga +2,8 över nollplan. Biltrafik ska 

minimeras och farter hållas på fotgängares villkor.  

Antal fordon som kommer passera korsningen Långsjövägen/Väg 163 efter 

utbyggd detaljplan bedöms till cirka 573 per dygn. Detta ska även ställas i 

relation till den trafikmängd som tidigare genererats enligt gällande plan för 

camping. In- och utfarten till Långsjövägen från väg 163 är idag bristfällig. 

Trafikverket har ställt sig positiv till en förbättring av denna. 

Gång- och cykeltrafik 

Förutsättningar 

Gång- och cykeltrafik sker idag som blandtrafik på befintliga vägar. Väg 163 

utgör del av cykelvägen mellan Fjällbacka och Grebbestad. Inom planområdet 

finns ett en asfalterad gångväg till stranden i norr och en grusväg finns längs 

Lerekilens västra strand och vidare ut till halvön Vikarna.  

Planförslaget och dess konsekvenser  

Genom strandängen öster om Lerekilens föreslås ett fullt tillgängligt bryggdäck 

som blir en del av en kontinuerlig strandpromenad runt Lerekilen och vidare ut 

till Vikarna.   

Kollektivtrafik 

Förutsättningar 

Busslinje 875 som går mellan Tanumshede och Dingle trafikerar väg 163. 

Hållplatser finns vid in- och utfarten till väg 163, cirka 500 meter från 

planområdet.  

Planförslaget och dess konsekvenser  

Detaljplanen innebär att underlaget för kollektivtrafik kommer kunna öka. 
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Parkering, varumottag, utfarter 

Förutsättningar 

Gemensamma parkeringsplatser finns idag endast i begränsad omfattning. 

Framkomligheten för större fordon är begränsad på Långsjövägen på grund av 

vägens begränsade bredd. 

Planförslaget och dess konsekvenser  

På fastigheten Heljeröd 1:14 avsätts en yta för kommunal parkering för 

besökare till stranden. Inom fastigheten Tanums-Åseröd 1:15 finns möjlighet 

att anlägga besöksparkering på kvartersmark (användning N). Vändplaner för 

last- och sopbil anordnas enligt gällande krav. Boendeparkering sker på 

kvartersmark, på egen tomt eller samlat gemensamt. 

Friytor 

Lek och rekreationsområden 

Förutsättningar 

Samhället Långsjö präglas av stora friytor idag, inte minst till den angränsande 

halvön Vikarna. 

Planförslaget och dess konsekvenser  

Detaljplanen innebär att dalgången och området kring Lerekilen rustas upp och 

tillgängliggörs. Bryggdäcket och gångvägen skapar en kontinuerlig promenad 

kring Lerekilen. Hela området betecknat N är en flexibel yta att använda för 

camping, tältning, aktiviteter, odling och lekplats. I och med planen kan 

tillgängligheten till den kommunala badplatsen i norr öka.  

Vattenområden 

Förutsättningar 

Vattenområden utgörs av den grunda Lerekilen, vattnet utanför hamnplanen, en 

bäck längs Tanums Åseröd 1:15 samt havet i norr. 

Planförslaget och dess konsekvenser  

Hela Lerekilen ges beteckningen W1 vilket innebär att inga bryggor medges. 

Ett område söder om sjöbodsförråden liksom utanför hamnplanen regleras som 

W2 som medger bryggor. Havet norr om stranden regleras som W3. Bryggor 

och andra anordningar kopplade till användningen medges. Ingen muddring 

föreslås eller krävs för planens genomförande. 
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Tillgänglighet 

Förutsättningar 

Planområdet är flackt i dalgången men brantare kring hällmarken.  

Planförslaget och dess konsekvenser  

Vägar ska i huvudsak planeras för lutningar under 1:20. All ny bebyggelse inom 

planområdet ska följa krav på tillgänglighet. Undantag kan göras där terrängen 

omöjliggör fullgod tillgänglighet och där alltför stora ingrepp annars skulle krävas.  

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Förutsättningar  

Det finns två dricksvattenbrunnar inom fastigheten Heljeröd 1:11 (markerade på 

illustrationsplanen). Det finns en kommunal anslutning för spillavlopp som är 

dimensionerad för 900–1200 personenheter. En förstärkning och utbyggnad av 

det kommunala vatten- och avloppsnätet pågår längs kusten och aktuell tidplan 

för utbyggnaden i närområdet är färdigställande 2021. Avloppsnätet kommer 

att ansluta till Bodalens reningsverk. Fastigheten Heljeröd 1:9 som ligger 

utanför planområdet har ett servitut för en brunn inom planområdet. Brunnen 

påverkas ej av planförslaget.  

Planförslaget och dess konsekvenser  

Befintliga brunnar har i en färskvattenundersökning (Ing. Gunnar Jonnson AB 

2019-03-22) analyserats för att säkerställa att/om de går att använda som 

vattentäkt för planprojektets genomförande som alternativ tills den kommunala 

VA-utbyggnaden är klar. Efter besiktning och analys av brunnarna konstateras att 

vattentäkternas kapacitet och kvalitet skulle fungera väl för den tänkta 

exploateringen och användningen. 

Exploatören åtar sig kostnads- och utförandeansvar för de åtgärder som 

kommunen anser nödvändiga för att få ett fungerande dricksvattensystem inom 

planområdet. Dricksvattenanläggningen ska utföras så att det är möjligt att utan 

extra åtgärder koppla på detta till en kommande kommunal vattenförsörjning i 

framtiden. Hur frågan ska hanteras i detalj säkerställs i separat exploateringsavtal.  

En administrativ bestämmelse anger att startbesked inom kvartersmark inte får 

beviljas innan dricksvattenanläggningen, som kommunen inte ska vara huvudman 

för, har kommit till stånd alternativt vid den tidpunkt då området kan ansluta till 

kommunalt vatten och avlopp.  
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Det kommer sannolikt krävas att två avloppspumpstationer uppförs. 

Pumpstationerna har placerats (E-områden) för att uppnå minst 30 meters 

skyddsavstånd till närmaste bostadshus. 

 

 

Figur 14. Utdrag ur illustrationskartan som visar pumpstationernas läge samt 30 meter 

skyddsavstånd (röd ring)  

Befintliga ledningsrätter säkerställs med u-områden i planen inom 

allmänplatsmark och kvartersmark.  

Dagvatten 

Förutsättningar  

Dagvatten från planområdet avrinner till recipienten Fjällbacka inre skärgård. 

Fjällbacka inre skärgård uppnår Måttlig ekologisk status och Ej god kemisk 

status enligt VISS statusklassning (VISS, 2018). Vattenförekomsten har måttlig 

status för klorofyll a, bottenfauna samt kväve och fosfor under sommaren. 

Halten tributyltenn i ytsediment överskrider gränsvärdet. 

Planförslaget och dess konsekvenser  

Exploateringen innebär en ökning av andelen hårdgjord yta och efter 

exploatering beräknas flödet av dagvatten öka med ca 60 procent jämfört med 

nuläget. Eftersom dagvatten från planområdet leds direkt till recipienten och 
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inte belastar nedströms liggande diken och ledningar bedöms det inte finnas 

något behov av att fördröja dagvatten trots att flödet ökar. Om dagvatten ändå 

ska fördröjas så att flödet vid ett 10-årsregn med klimatfaktor 1,25 inte ökar 

jämfört med nuläget krävs cirka 150 kubik magasinsvolym. Någon beräkning 

av 100-årsregn är inte genomförd men generellt är mängden vatten vid ett 100-

årsregn cirka dubbelt så mycket som vid 10-årsregn exklusive klimatfaktor.  

 

Exploateringen innebär att föroreningstransporten till recipienten kan öka för 

flera ämnen i både halt och mängd. Redan i nuläget leds dagvatten från 

planområdet över grönytor, s.k. översilningsytor, där en viss rening sker innan 

vattnet når recipienten. Dessa ytor föreslås bevaras. För att förbättra reningen 

ytterligare och minska belastningen på recipienten ska makadamdiken 

anläggas. Makadamdiken anläggs i områden där marken har god 

infiltrationsförmåga, t.ex. i områden med morän. På så vis kan vatten infiltrera 

genom marken och ingen dräneringsledning behövs. Vid kraftiga regn fylls 

makadamdiket och vatten leds då över översilningsytan till recipienten. 

Makadamdiken kan även användas för fördröjning. För utförlig beskrivning av 

hur dagvatten ska hanteras se separat dagvattenutredning. 

Kommunen bedömer att utrymme finns inom planområdet för regnvatten att 

uppehålla sig inom även vid ett 100-årsregn. Rinnsträckan mellan bebyggelse 

och havet är upp mot 100-200 meter och inom planområdet bevaras 

översilningsytorna i anslutning till havet både i norr och i söder vilka är 

planlagda som allmän platsmark NATUR. Ytor för fördröjning av 10-årsregn 

säkerställs med bestämmelserna dike1 och dike2 på plankartan. Även inom 

kvartersmark finns ytor för omhändertagande av höga flöden till exempel 

genom avskärmande anläggning i form av dike. Se markering på 

illustrationskarta. 

 

Värme och energi 

Förutsättningar 

Fjärrvärme finns inte utbyggt. 

Planförslaget och dess konsekvenser  

Detaljplanen ställer inga särkrav avseende val av uppvärmning. De södervända 

delarna av föreslagna sadeltak ger bra förutsättningar för montage av 

solpaneler.  
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El, tele och elektronisk kommunikation  

Förutsättningar 

Elledningar är idag huvudsak draget längs vägarna. En fiberkabel idag utlagd 

mellan platsen för föreslaget KBC-kvarter och Heljeröd 1:13. 

  

Figur 15. Karta från Fortum (2012) visar att el är draget längs vägarna med undantag 

av en kabel längs Lerekilens västra sida, se blå streckad linje.  

Planförslaget och dess konsekvenser  

Ett E-område placeras väster om Lerekilen för möjlig förstärkning av elnätet. 

Samtliga tillkommande och flyttade ledningar förläggs inom allmän plats.  

Avfallshantering 

Förutsättningar 

Återvinningsstationer finns närmast i Kämpersvik och Fjällbacka. 

Återvinningscentraler finns i Tyft respektive Hamburgsund. 
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Planförslaget och dess konsekvenser  

Avfall ska hanteras enligt föreskrifter från kommunen och dess 

renhållningsbolag. Ett återvinningsrum för planområdets behov kan eventuellt 

inhysas i den centrala byggnaden, KBC.  

Brandsäkerhet 

Förutsättningar 

Tanums räddningstjänst har två brandstationer, en i Tanumshede och en i 

Hamburgsund. Långsjö tillhör Beredskapsområde 2.  

Planförslaget och dess konsekvenser  

Räddningstjänsten ges full tillgänglighet i enlighet med föreskrifter. Om 

byggnader placeras närmare än åtta meter från varandra kan brandklassade 

fasader, fönster och dörrar krävas.  

Hälsa och säkerhet 

Buller 

Förutsättningar  

Planområdet är generellt sett mycket tyst och ligger inte i anslutning till någon 

trafikerad väg. Närliggande flygfält genererar inget betydande buller.  

Planförslaget och dess konsekvenser  

En bullerutredning är framtagen (Trafikbullerutredning, ÅF Ljud och 

Vibrationer, 2015-12-16) som visar att planen inte innebär att riktvärden 

kommer att överskridas. 

Förorenade områden 

Förutsättningar 

Inga förorenade områden har identifierats inom planområdet. Bohusgranit är 

generellt sett radonförande och bedöms kunna klassas som hög-radonmark. 

Området med gyttja och lera bedöms som lågradonmark. 

Planförslaget och dess konsekvenser  

Byggnader som grundläggs så att kontakt med berg erhålles bör utföras 

radonsäkert.  
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Klimatförändringar och översvämning 

Förutsättningar 

Planområdet är mycket låglänt kring Lerekilen och dalgången. Strandängen 

öster om Lerekilen står periodvis under vatten.  

Planförslaget och dess konsekvenser  

Vid platsen där störst risk för översvämning finns (längs Lerekilens norra och 

västra strand) regleras lägsta väghöjd till +2,8 meter över angivet nollplan. I 

byggnader inom användningen BO ska färdigt golv inte ligga under +3,3 meter 

över angivet nollplan. Strandängarna kan fortsätta att översvämmas utan att det 

påverkar bebyggelse. 

Geoteknik och risk för blocknedfall 

Förutsättningar 

Markytans nivå (berg ej medräknat) varierar mellan ca - 0.3 och ca +6. 

Jordlagren bedöms, under det ca 0,3 meter tjocka vegetationsjordlagret,  

i huvudsak utgöras av: fast ytlager, gyttja (saknas ställvis), lera (saknas ställvis) 

och friktionsjord vilande på berg. 

 

I de övre jordlagren bedöms grundvattennivån i huvudsak överensstämma 

med havsnivån. I friktionsjorden under leran bedöms förutsättningar för 

artesiska tryck förekomma. 

Planförslaget och dess konsekvenser  

De beräknade säkerhetsfaktorerna uppfyller ställda krav även för det fall att 

leran är kvick. Någon bestämning av sensitiviteten har därför inte bedömts 

nödvändig. Beräkningarna med förhöjt portryck visar, att säkerhetsfaktorerna 

uppfyller ställda krav även för rimligt höga artesiska tryck. 

Släntstabiliteten bedöms därför under nuvarande förhållanden vara 

tillfredsställande för det undersöka området. Den planerade bebyggelsen 

bedöms kunna utföras utan att stabiliteten blir otillfredsställande under 

förutsättning, att stödkonstruktion utförs (LOKALGATA2) samt att lättfyllning 

används för att reducera last från uppfyllnader.  

 

Slänter vid strandlinjen invid planerad bebyggelse bör erosionsskyddas. 

 

Byggnader som placeras där lera/gyttja förekommer bör grundläggas med 

något av följande alternativ: 

• Spetsbärande pålar. För att undvika eventuella påhängslaster på 

pålarna vilka kan medföra brott på ledningar samt vålla problem 

vid entréer, trappor mm bör uppfyllnader lastkompenseras med 

lättfyllning 

• Kompenserad grundläggning med lättfyllning 
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Vägar och uppfyllnader för mark och invid byggnader bör, där lera 

förekommer, grundläggas med något av följande alternativ: 

• Vid måttliga djup (små jorddjup till berg) kan eventuellt 

urgrävning och grundläggning med kvalificerade massor på 

berg utföras 

• Kompenserad grundläggning med lättfyllning. 

 

För mer information hur området bör grundläggas se Projekterings-

PM/Geoteknik, Bohusgeo AB, 2018-11-09. En administrativ bestämmelse, a2, 

finns inom användningen LOKALGATA2 och innebär att bygglov inte får 

beviljas inom kvarteret väster om gatan innan förstärkande åtgärder vidtagits. 

 

Lokalgatan (LOKALGATA2) ska utformas med en stödkonstruktion och 

stödkonstruktionen ska dimensioneras, så att erforderlig säkerhet för ny 

bebyggelse med avseende på släntstabilitet uppnås. Dimensioneringen av 

stödkonstruktionen bestäms när vägen detaljprojekteras och behöver inte 

uppfylla hela egenskapsområdets längd. 

 

Vid schaktningsarbeten bör speciellt beaktas att jorden delvis är mycket 

flytbenägen. Om arbetena utförs vid kall väderlek bör schaktbotten tjälskyddas.  

Risk för bergras eller blocknedfall bedöms inte föreligga inom planområdet. 

Berget utgörs av rundade klippor utan till synes lösa block (Projekterings-

PM/Geoteknik, Bohusgeo AB, 2018-11-09). 

Administrativa bestämmelser 

Strandskydd 

Strandskyddet upphävs inom kvartersmark markerat med a1.  

För områden som fortsatt omfattas av strandskydd ska dispens sökas hos 

Länsstyrelsen i samband med ansökan om bygglov, marklov.   

Villkorat bygglov 

Inom ett kvarter med användningen BO får inte bygglov beviljas förrän 

LOKALGATA2 är utbyggd enligt ovan. En administrativ bestämmelse anger 

att startbesked inom kvartersmark inte får beviljas innan 

dricksvattenanläggningen, som kommunen inte ska vara huvudman för, har 

kommit till stånd alternativt vid den tidpunkt då området kan ansluta till 

kommunalt vatten och avlopp.  
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Genomförandetid 

Detaljplanens genomförandetid är 10 år. Utbyggnaden avses ske i etapper 

under en längre period vilket motiverar en genomförandetid på 10 år.  

Huvudmannaskap  

Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för i iordningsställande och 

underhåll av allmänna platser. Kommunen ska alltid vara huvudman för 

allmänna platser, om det inte finns särskilda skäl till annat. Detaljplanerna i 

grannskapet i samhället Långsjö har enskilt huvudmannaskap och infartsvägen 

från allmän väg är enskild (Heljeröd ga:2). Med hänsyn till ortens tradition av 

enskilt huvudmannaskap med lokal förvaltning finns särskilda skäl för att 

kommunen inte ska vara huvudman för allmänna plats inom planområdet och 

huvudmannaskapet ska därför vara enskilt.  

 

Enskilt huvudmannaskap innebär att ägarna till fastigheter och anläggningar i 

området får ansvaret att iordningställa och förvalta allmänna platser. Det kan 

ske genom att det bildas gemensamhetsanläggningar som vanligen förvaltas av 

samfällighetsföreningar. Läs mer under rubriken Anläggningsförrättning.   

Ansvarsfördelning 

Ansvarsfördelningen är reglerad i Plan- och Bygglagen och Miljöbalken. 

Ansvarsfördelningen gällande genomförande och drift beskrivs och redovisas i 

nedanstående tabell. Exploatör avser nuvarande ägare till Heljeröd 1:11, 

Tanums-Åseröd 1:15, Tanums-Åseröd 1:9. Planavtal är tecknat med 

Veddökilen Development AB. 

 

 

Allmän plats  

Anläggning Genomförandeansvar Drift- och skötselansvar 

HUVUDGATA  Exploatör Trafikverket är väghållare av väg 

163 

LOKALGATA 

(Heljeröd GA:2) 

Exploatör Långsjö samfällighetsförening  

LOKALGATA 

(övriga) 

Exploatör Ny samfällighetsförening 

GCVÄG Exploatör Ny samfällighetsförening 
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NATUR Exploatör Ny samfällighetsförening 

P-PLATS Exploatör Ny samfällighetsförening 

Ledningsnät för vatten 

och spillvatten 

Exploatör Ny samfällighetsförening 

Ledningsnät för 

dagvatten 

Exploatör Ny samfällighetsförening 

El, tele och fiberkabel Exploatör/ledningsägare Ledningsägare 

Kvartersmark 

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

Bostäder Fastighetsägare Fastighetsägare 

Lekplats Exploatör Ny samfällighetsförening 

Parkering Exploatör Ny samfällighetsförening 

Vatten och spillvatten Respektive fastighetsägare 

från anvisad anslutnings-

punkt  

Fastighetsägare 

Dagvatten Fastighetsägare Fastighetsägare 

Teknisk anläggning 

(pumpstationer) 

Kommun Kommunen 

Teknisk anläggning  

(fördröjningsmagasin) 

Exploatör Ny samfällighetsförening 

Teknisk anläggning  

(dricksvattenbrunn) 

Exploatör Ny samfällighetsförening 

Teknisk anläggning 

(transformatorstation) 

Ledningsägare Ledningsägare 

Ev återvinningsrum Exploatör Fastighetsägare 
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Avtal 

Planavtal 

Ett planavtal är upprättat mellan kommunen och exploatören. 

Exploateringsavtal 

Ett exploateringsavtal är upprättat mellan kommunen och exploatören. Avtalet 

säkerställer ansvarsfrågor kring utbyggnaden av planen. 

VA-avtal 

I samband med att området byggs ut och fler användare av spillvatten i 

området tillkommer ska befintligt avtal gällande spillvattenanslutning 

uppdateras.  

 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser för 
fastigheter 

Konsekvenser för Tanum-Åseröd 1:30 med flera. 

Planläggning pågår (2019) inom angränsande Tanum-Åseröd 1:30 med flera. 

Kommande genomförande av planen kan beröra aktuellt planförslag. Det kan 

exempelvis gälla tillgång till infrastruktur och förvaltning av allmän plats. I 

lantmäteriförrättning för genomförandet av aktuell detaljplan kan säkerställas 

att Tanums-Åseröd 1:30 med flera kan erhålla inträde i de 

gemensamhetsanläggningar som reglerar infrastruktur och allmän plats.  
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Fastighetsbildning  

En bestämmelse om minsta fastighetsstorlek har införts på tre kvartersområden 

med användningen O (tillfällig vistelse och fritidsbebyggelse) samt inom 

användningarna V (småbåtshamn) och VC (småbåtshamn och centrum). Syftet 

med bestämmelsen är att områdena inte ska kunna delas in i mindre fastigheter 

än vad själva användningsområdet omfattar. Det innebär exempelvis att 

marken där befintliga sjöbodsförråd på ofri grund är belägna, inte kan delas in i 

flera mindre fastigheter för 

sjöbodsändamål.  

 

Inom kvartersområden 

med användningen BO kan 

avstyckning av mindre 

bostadsfastigheter ske, 

men det finns inget i 

detaljplanen som hindrar 

att området avstyckas till 

en fastighet, som 

exempelvis kan ägas av en 

bostadsrättsförening, som 

upplåter bostadsrätter till 

enskilda 

bostadsrättsinnehavare.  

 

Om avstyckning av mindre 

bostadsfastigheter ska ske, 

bör fastighetsgränser 

anpassas till en snäv hemfridszon och övriga ytor nyttjas gemensamt av 

fastighetsägarna inom området, exempelvis för passage mellan byggnader och 

för parkering med mera, se illustration ovan. För de gemensamma ytorna bör 

det bildas gemensamhetsanläggning.  

 

Området med användningen KBC kan utgöra en eller flera fastigheter. 

Exempelvis kan en tredimensionell fastighetsbildning ske, för olika ändamål 

som hotell, konferens och boende.  

 

Fastigheten Heljeröd 1:10 kan genom fastighetsreglering utökas med 

kvartersmark för bostadsändamål. Mark överförs från Heljeröd 1:11.   

 

Samfälligheten Heljeröd s:7 ingår i ett litet område av kvartersmark, och denna 

del av samfälligheten bör överföras till fastigheten Heljeröd 1:11. 
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Anläggningsförrättning 

Det kan bildas gemensamhetsanläggningar för de anläggningar och ytor som 

ska nyttjas gemensamt av flera fastighetsägare inom planområdet, exempelvis 

nya lokalvägar, gång- och cykelväg, naturmark, vatten-, spillvatten- och 

dagvattenanläggningar och parkeringsplats. Bildandet av en 

gemensamhetsanläggning sker i en lantmäteriförrättning enligt 

anläggningslagen. I förrättningen beslutas om hur fastigheterna ska samverka 

för att bygga, sköta och fördela kostnaderna för anläggningen. 

Gemensamhetsanläggningen blir gemensam egendom för de fastigheter som 

får del i den. Vanligen bildas en samfällighetsförening för förvaltning av 

gemensamhetsanläggningen och ägare av de fastigheter som deltar i 

gemensamhetsanläggningen blir medlemmar i föreningen.  

 

Det finns en befintlig gemensamhetsanläggning inom planområdet, Heljeröd 

ga:2, som omfattar vägen från allmänna vägen inom planområdet fram till 

badplatsen. Vägen förvaltas av Långsjö samfällighetsförening. Tillkommande 

fastigheter bör inträda i gemensamhetsanläggningen för utfart till allmänna 

vägen. Det kan ske genom att en överenskommelse om andelstal och ersättning 

träffas mellan samfällighetsföreningen och ägaren av fastigheten som ska 

inträda. Överenskommelsen ska sedan godkännas av lantmäteriet och 

godkännandet får samma verkan som beslut vid en förrättning. Alternativt 

ansluts nybildade fastigheter genom att lantmäteriet fattar beslut i en 

förrättning.  

 

Lokalgatan som omfattar Heljeröd ga:2 får delvis en ny sträckning i 

detaljplanen, vilket innebär att gemensamhetsanläggningen behöver omprövas i 

en lantmäteriförrättning, för att anpassas till det nya läget. Eventuella 

förbättringsåtgärder av vägen kan också medföra att 

gemensamhetsanläggningen behöver omprövas, exempelvis om vägutrymmet 

ska utökas eller om standarden på vägen avsevärt ska förbättras. 

 

Övriga lokalgator som idag inte ingår i en gemensamhetsanläggning kan 

införlivas i den befintliga gemensamhetsanläggningen. Alternativt får det 

bildas en ny gemensamhetsanläggning för de nya lokalgatorna.  

Konsekvenser för fastigheter, marksamfällighet och 

gemensamhetsanläggning inom planområdet 

 

Beteckning Konsekvens Ägare 

Heljeröd 1:11, 

Tanums-Åseröd 1:15 

Fastigheterna bär huvuddelen av kostnaderna för 

genomförandet av detaljplanens allmänna nyttigheter. 

Privat 
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och Tanums-Åseröd 

1:9 

Inom fastigheterna kan det bildas nya fastigheter för 

olika ändamål, och en del av fastigheterna planläggs som 

allmän plats och kan komma att upplåtas till 

gemensamhetsanläggningar.  

Privat 

Heljeröd 1:14 1,2 Planläggs delvis som allmän plats (NATUR, bad), men 

även som kvartersmark för fritidsboende och tillfällig 

vistelse. Fastighetsbildning ska ske för anpassning till 

kvartersmarken, och avsikten är att Heljeröd 1:14-2 

(stenbrottet) tillsammans med del av Heljeröd 1:11 ska 

bilda en ny fastighet.   

Tanums 

kommun 

Heljeröd 1:10 Fastigheten planläggs med byggrätt för bostadsändamål 

och fastigheten kan utökas. Fastigheten har rättigheter för 

väg och vatten. Servituten för utfartsväg från bostaden 

samt sjöboden kommer att påverkas, då de nya vägarna 

delvis får en annan sträckning. Troligtvis kommer 

servituten att bli onyttiga då avsikten är att det ska bildas 

gemensamhetsanläggningar för vägarna inom området.   

 

Servitutet för en vattenledning kommer att påverkas, då 

befintlig ledning delvis går över kvartersmark. 

Ledningen kommer troligtvis att behöva flyttas, vilket 

bekostas av exploatören.   

 

Servitutet som avser en gångstig från sjöboden till 

bostaden kommer att behöva upphävas då servitutet 

korsar en planerad byggrätt.   

Privat 

Tanums-Åseröd 1:16 En del av fastigheten planläggs som allmän plats, 

lokalgata, och ytan kan komma att upplåtas till en 

gemensamhetsanläggning 

 

Kämperöd 1:178 En liten del av fastigheten planläggs som allmän plats, 

lokalgata, och ytan kan komma att upplåtas till en 

gemensamhetsanläggning.  

 

Heljeröd 1:5 En del av fastigheten planläggs som allmän plats, 

lokalgata, och ytan kan komma att upplåtas till en 

gemensamhetsanläggning. 
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Heljeröd 1:12 En del av fastigheten (befintlig väg) planläggs som 

allmän plats, lokalgata, och ytan är upplåten till 

gemensamhetsanläggningen Heljeröd ga:2.  

Privat 

Lilla-Anrås 1:9 En del av fastigheten (mestadels befintlig väg) planläggs 

som allmän plats, lokalgata och huvudgata.  

 

Heljeröd ga:2 Gemensamhetsanläggningen behöver omprövas med 

anledning av att lokalgatan delvis får en ny sträckning, 

och nybildade fastigheter ansluts till 

gemensamhetsanläggningen. Nya lokalgator kan 

införlivas i gemensamhetsanläggningen alternativt får det 

bildas ny gemensamhetsanläggning för förvaltning av 

övriga lokalgator.   

 

Heljeröd s:7 Marksamfälligheten omfattar befintlig väg och planeras 

som lokalgata. Samfälligheten är upplåten till den 

befintliga gemensamhetsanläggningen, Heljeröd ga:2. En 

mindre del av marksamfälligheten ingår i kvartersmark 

med användningen BO (bostäder tillfällig vistelse och 

fritidsbebyggelse). I denna del behöver 

marksamfälligheten avstå mark till den fastighet som ska 

nybildas.    

 

Heljeröd 1:9 (utanför 

planområdet) 

Heljeröd 1:9 som ligger utanför planområdet har ett 

servitut för en brunn inom planområdet. Brunnen 

påverkas ej av planförslaget. 

 

Ekonomiska frågor  
Kostnader förenade med planläggning belastar exploatören.  

 

Exploatören bekostar anläggande och upprustning av allmän platsmark och 

anläggningar inom allmän platsmark. Kostnader för framtida drift och 

underhåll av allmänna platser regleras i de anläggningsförrättningar som 

genomförs efter det detaljplanen vunnit laga kraft. Exploatören ansöker om 

erforderliga anläggningsförrättningar och övrig fastighetsbildning. 

Den som äger mark som ska upplåtas för allmän plats i plan, och någon annan 

än kommunen ska vara huvudman, är skyldig att avstå denna mark utan 

ersättning. 

 

Inom kvartersmark ansvarar fastighetsägaren för uppförande av byggnader och 
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anläggningar. Fastighetsägaren är ansvarig för initiera kommande 

fastighetsbildning och kostnader förknippade med dessa.  

 

Kostnaderna för förbättring av anslutning till Väg 163 regleras i avtal mellan 

Trafikverket och exploatören.  

 

Föreslagna pumpstationer är en kommunal angelägenhet, som ska säkerställas 

med ledningsrätt.  

FORTSATT PLANARBETE 
Ett beslut att anta detaljplanen vinner laga kraft tidigast tre veckor från den dag 

då beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts. Det 

förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden eller att 

länsstyrelsen inte har beslutat att pröva planen utifrån sina ingripandegrunder.  

Tidplan för planarbetet 

Program  

 

Samråd 

2012 – 2013 

 

Kvartal 4, 2016 

Granskning  Kvartal 3, 2019 

Granskning 2 Kvartal 1, 2021 

Godkännande i miljö- och byggnadsnämnden Kvartal 2, 2021 

Antagande i kommunfullmäktige Kvartal 3, 2021 

Laga kraft  Kvartal 4, 2021 
 

Medverkande i planarbetet 
Tanums kommun:  Roger Rosengren, planarkitekt 

Liljewall Arkitekter AB:  Hillevi Kittel, planarkitekt 

 

Planbeskrivningen sammanställd av Liljewall Arkitekter AB. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 2020-12-23 

 

 

 

 


