
DETALJPLAN  FÖR 
HELJERÖD 1:11 m. fl.    

2018-02-01    Reviderad 2018-05-15

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

RAPPORT 857

GRANSKNINGSSHANDLING



ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Saken     Miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL inför 
	 	 	 	 	 detaljplan	över	fastigheten	Heljeröd	1:11	m	fl	
     vid Långesjö.

Tjänsteman    Roger Rosengren      
     Tanums kommun
     457 81 TANUMSHEDE
     Tfn: 0525-18 436

Plankonsulter:    Ludvig Netré
     Lissie Rossing
     Liljewall Arkitekter AB
     411 01 GÖTEBORG

MKB sammanställning:  Lars-Harry Jenneborg    
     HydroGIS Holding AB
     Ödsmåls industriväg 2
     444 95 ÖDSMÅL

Kvalitetsgranskning MKB:  Mery-Lorna Jenneborg
     HydroGIS Holding AB
     Ödsmåls industriväg 2
     444 95 ÖDSMÅL

Fastigheter:     Heljeröd 1:11 och Tanums-Åseröd 1:9, 1:14, 1:15 
	 	 	 	 	 m	fl	i	Tanums	kommun.

Underlag för MKBn:

• Plankarta Skissförslag Utkast 171026. Liljewall Arkitekter AB.
• Illustrationskarta Skissförslag Utkast 171026. Liljewall Arkitekter AB.
•	 Planbeskrivning	Granskningshandling	2018-xx-xx	.Liljewall	Arkitekter	AB.
•	 Naturvärdesinventering	Veddökilen	2012.	Naturcentrum	AB.
•	 Marinbiologisk	undersökning,	HydroGIS	AB	2014,	Rapport	740.
•	 Landskapsanalys	2012-05-09.	Liljewall	Arkitekter	AB.
•	 Trafikutredning	med	kommentarer	2016-03-31.
•	 VA-utredning	Långesjö	2015-03-06.	Aquacanale	AB.
•	 Markteknisk	undersökningsrapport/Geoteknik	(MUR/Geo)	2016-01-18.	Bohusgeo	AB.
•	 Länsstyrelsens	yttrande	2016-06-10.	Dnr	402-15514-2016.
•	 	 ÅF	Ljud	och	Vibrationer,	Göteborg	2015:	Rapport.	Detaljplan	för	Veddökilen,		

	 Tanum.	Trafikbullerutredning.

Originaldokument:	MKB	857	Heljeröd	1_11	DPL	2018	05	02.indd/pdf

HydroGIS Holding AB
Ödsmåls industriväg 2
444 95 ÖDSMÅL

TELEFON
0303-65 692

E-POST
info@hydrogis.se

HEMSIDA
www.hydrogis.se

ORG. NR
556772-4934

SÄTE
STENUNGSUND

2



HydroGIS Holding AB
Ödsmåls industriväg 2
444 95 ÖDSMÅL

TELEFON
0303-65 692

E-POST
info@hydrogis.se

HEMSIDA
www.hydrogis.se

ORG. NR
556772-4934

SÄTE
STENUNGSUND

3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INLEDNING 4
1.1  SYFTE OCH AVGRÄNSNING AV MKB:n 4
1.2  METODER 5
2 OMRÅDESBESKRIVNING 6
3 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 8
3.1  ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER 8
3.2  BESTÄMMELSER OCH RESTRIKTIONER  9
3.3  NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL 20
3.4  MILJÖKVALITETSNORMER 22
3.5  GÄLLANDE PLANER 24
4 PLANFÖRSLAGET 26
4.1  FÖRSLAG TILL UTFORMNING 26
4.2  ALTERNATIV LOKALISERING 29
4.3  NOLLALTERNATIVET 29
5 MILJÖ - NULÄGE OCH KONSEKVENSER 30
5.1  NATURINVENTERING 30
5.1.1  TERRESTRISK VEGETATION 30
5.1.2  FÅGELFAUNA 39
5.1.3  AKVATISK MILJÖ 40
5.2  KULTURMILJÖ 46
5.3  LANDSKAPSBILD 46
5.4  FRILUFTSLIV 48
5.5  NATURRESURSER 49
5.6  BOENDEMILJÖ 49
5.7  HÄLSA OCH SÄKERHET 50
5.8  KOMMUNIKATIONER 52
5.9  GEOTEKNIK 54
5.10  MÖJLIGA ÅTGÄRDER 55
6 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING  58
7 KÄLLOR 60

BILAGA 1: Miljökvalitetsnormer 



HydroGIS Holding AB
Ödsmåls industriväg 2
444 95 ÖDSMÅL

TELEFON
0303-65 692

E-POST
info@hydrogis.se

HEMSIDA
www.hydrogis.se

ORG. NR
556772-4934

SÄTE
STENUNGSUND

4

INLEDNING 

1 INLEDNING
Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-05 att ge positivt planbesked för fastigheterna 
Heljeröd 1:11, Tanums-Åseröd 1:15, 1:30, 1:48 och 1:49. Dåvarande planförslag med till-
hörande	miljökonsekvensbeskrivning	(MKB)	(referens	30)	innebar	omfattande	muddring	
och restaureringsarbeten i Lerekilen, vilket numera har utgått. 

En	ny	miljökonsekvensbeskrivning	enligt	Plan-	och	bygglagen	(PBL)	har	nu	upprättats	
inför för fortsatt planläggning där vattenverksamheten i Lerekilen har utgått, då den innebar 
omfattande åtgärder i Lerekilens vattenområde. 

Eftersom planområdet berör strandskyddat område, Natura 2000-område samt naturreservat 
har kommunen gjort bedömningen att genomförande av planen kan medföra betydande 
miljöpåverkan. 

Detaljplaneläggning  omfattar fastigheterna Heljeröd 1:11 och Tanums-Åseröd 1:9, 1:14, 
1:15	m	fl	i	Tanums	kommun.	Planområdet	är	beläget	vid	Långesjö	kring	Lerekilen	samt	
norra	delen	av	Veddökilen.

1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING AV MKB:n

Denna	miljökonsekvensbeskrivning	(MKB)	ingår	i	planhandlingarna	för	detaljplanen	och	
är därmed en del av beslutsunderlaget. Planbeskrivningen innehåller en komplett beskriv-
ning av föreslagna förändringar inom planområdet, medan miljökonsekvensbeskrivningen 
innehåller en mer sammanfattad beskrivning av planens innehåll. Detaljplanen syftar till 
att utveckla och anpassa användningen av området kring Lerekilen i samhället Långsjö 
till dagens och morgondagens behov. I MKB:n läggs tonvikten på beskrivning av den 
miljöpåverkan som planen ger upphov till. För att få en så bra förståelse som möjligt för 
de planerade förändringarna bör planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning läsas 
tillsammans.

Miljökonsekvensbeskrivningen skall belysa de direkta och indirekta effekter som planför-
slaget	kan	medföra	dels	på	människor,	djur,	växter,	mark,	vatten,	luft,	klimat,	landskap	och	
kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels 
på	annan	hushållning	med	material,	råvaror	och	energi.	Vidare	är	syftet	att	möjliggöra	en	
samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön.

För att möjliggöra en bedömning av konsekvenserna för det fall planen inte blir antagen, be-
skrivs även effekterna av ett nollalternativ, dvs ett utvecklingsscenario av nuvarande situation.

MKBn har avgränsats till att omfatta de frågor som bedömts som mest väsentliga vid ge-
nomförande	av	planen	(användning	landområdet	med	olika	naturvärden	samt	vattenområde	
med	bryggor).	Geografiskt	har	studien	i	huvudsak	begränsats	till	detaljplaneområdet	med	
närmaste angränsande omgivning. 
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INLEDNING 

1.2 METODER

En	naturvärdesinventering	av	framför	allt	 landmiljön	(fröväxter,	kryptogamer,	 insekter	
och	fåglar)	genomfördes	av	Naturcentrum	AB	i	maj	2012,	varvid	områden	med	allmänna	
(7	st)	eller	höga	(2	st)	naturvärden	har	pekats	ut	(referens	3).

Flygbilder	från	ca	200	m	höjd	har	även	tagits	över	området	vid	flera	tillfällen	och	år.

Undersökningen av detaljplanens vattenområde genomfördes den 2014-03-26. Bottnarnas 
flora,	fauna	och	substrat	inspekterades	med	en	ROV-farkost	(Remotely	Operated	Vehicle),	
dvs	en	fjärrstyrd	undervattensfarkost	med	inbyggd	videokamera.(	fig	1).	Från	farkostens	
videokameror togs stillbilder på bottnen, vilka används för utvärdering av bottnens mari-
nekologiska status samt för redovisning i föreliggande rapport.

Undersökning av bottenförhållandena i angränsande områden i sydost har också gjorts vid 
flera	andra	tillfällen,	vilka	också	utgör	underlag	till	föreliggande	rapport	(referenser	11-23).

Fig 1. HydroGIS ABs  miniROV-farkost med kabelhantering och kontrollsystem. 
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OMRÅDESBESKRIVNING

2 OMRÅDESBESKRIVNING
Veddökilen	ligger	i	Tanums	kommun,	cirka	4	km	norr	om	Fjällbacka	och	nås	via	länsväg	
163.	Området	omfattar	Veddökilens	norra	del	och	Lerekilens	stränder.	På	platsen	har	tidigare	
funnits en campinganläggning som nu är nedlagd. Angränsande områden består i huvudsak 
av bostadsbebyggelse men området gränsar också mot naturreservatet Tanumskusten i väs-
ter.	Inventerat	område	sträcker	sig	från	badplatsen	i	norr	till	hamnplanen	på	Veddökilens	
östra sida, samt från havet i väster till länsväg 163 i öster. Området, som tidigare inte är 
planlagt, omfattar fastigheterna Heljeröd 1:11 och Tanums-Åseröd 1:9, 1:14, 1:15 belägna 
vid	Långesjö	med	Lerekilen	i	Tanums	kommun	(fig	2	och	3).

Området kännetecknas av typiska bohuslänska naturmiljöer som hällmark, ädellövskog 
med	skalgrus	och	en	grund	havsvik	med	vildvuxen	strandäng.	Inom	området	finns	också	
bebyggelse och spår av äldre stenbrytning.

Fig 2. Översiktskarta med markering för planområdet.
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3 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER - MILJÖBALKENS 2 KAP

•	 Försiktighetsmått: Alla som planerar vidta en åtgärd skall också utföra de skyddsåtgär-
der, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, 
hindra eller motverka att åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Kommentar: Flera	biologiska	inventeringar	(se	kap	5.1)	mm	har	genomförts	i	samband	
med detaljplanen, som därvid har utformats för att i möjligaste mån minimera skador på 
vegetationssamhällena	och	skydda	de	allra	känsligaste	biotoperna	från	exploatering.

•	 Bästa möjliga teknik och kunskap:	Vid	 yrkesmässig	 verksamhet	 skall	 bästa	
möjliga teknik användas för att undvika skador. Alla som bedriver eller avser att bedriva 
en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn 
till verksamheten eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 
miljön mot skada eller olägenhet. 

Kommentar: Vid	genomförande	av	planen	förutsätts	anlitade	entreprenörer	tillämpa	bästa	
teknik samt ha goda erfarenheter från liknande anläggningsarbeten.

•	 Val av plats: Platsvalet har stor betydelse för vilka miljöeffekter en åtgärd får. 
Enligt 2 kap 6 § miljöbalken skall för alla åtgärder en sådan plats väljas att ändamålet kan 
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

Kommentar: I gällande detaljplan  anges markanvändning för området som campingplats.  
Föreslagen	användning	bedöms	därför	bli	bättre	anpassad	för	miljön	i	sin	helhet,	exem-
pelvis  kommer ytor som tidigare används för uppställning av campingvagnar att övergå 
till natur och skyddas.

•	 Hushållnings- och kretsloppsprincipen: Alla som bedriver verksamhet eller 
vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till 
återanvändning och återvinning. 

Kommentar: För byggnader och anläggningar inom planen förutsätts att för miljön 
lämpligaste material används. 
 
•	 Produktval eller substitutionsprincipen: Alla som bedriver verksamhet eller 
vidtar en åtgärd skall ersätta materiel eller produkter, som kan antas medföra risker för 
människors hälsa eller miljön, med likvärdig materiel eller produkter, som kan antas med-
föra mindre sådana risker. 

Kommentar:  För anläggningar inom planen förutsätts att de för miljön lämpligaste bygg-
materialen prioriteras och används. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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•	 Rimlighetsavvägning: Kraven på de allmänna hänsynskraven gäller i den ut-
sträckning	det	inte	kan	anses	orimligt	att	uppfylla	dem.	Vid	denna	bedömning	skall	särskilt	
beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för 
sådana åtgärder.

Kommentar: Där känsliga naturområden förekommer inom planområdet har dessa i 
regel angetts som naturmark. Utformningen av planen har i möjligaste mån gjorts med 
utgångspunkt från de värden som framkommit genom de biologiska undersökningarna. 

•	 Ansvar för skadad miljö: Enligt 8 § skall alla, som bedriver eller har bedrivit eller 
vidtagit en åtgärd som medför skada eller olägenhet för miljön, ansvara till dess skadan 
eller olägenheten har upphört.

Kommentar:  Uppkommer skador på allmän eller enskild egendom under anläggnings-
arbetena kommer detta att behandlas som ett skadeståndsärende.

•	 Slutavvägning: En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den 
medför risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt för-
sämrade eller att miljön försämras avsevärt.

Kommentar:  Planförslaget med iordningställande av mark och nya bostäder bedöms 
medföra att människor får sina levnadsförhållanden förbättrade. Någon risk  för att miljön 
försämrias bedöms inte föreligga. 

3.2 BESTÄMMELSER OCH RESTRIKTIONER

RIKSINTRESSEN

Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden

•		 Mark-	och	vattenområden	ska	enligt	3	kap	1	§	i	miljöbalken	användas	för	det	eller	
de ändamål områdena är mest lämpade för med hänsyn till deras beskaffenhet och läge 
samt föreliggande behov. Företräde skall ges den användning som medför en från allmän 
synpunkt god hushållning.

Kommentar:  Planområdet	ingår	i	område	av	riksintresse	för	naturvård	och	friluftsliv	(se	
fig	4-5).

Planområdet ingår i ett större område, Norra Bohusläns kust, som i sin helhet är av rik-
sintresse för det rörliga friluftslivet. Enligt 3 kap 6 § MB får det inom sådant område ej 
vidtagas åtgärder som påtagligt kan skada riksintresset. 

”Det rörliga friluftslivet” är ett samlingsnamn på en mängd olika aktiviteter där naturen 
utnyttjas som en rekreativ resurs för människor. I beskrivningen av riksintresset Norra 

RIKSINTRESSEN
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Bohusläns kust anges följande intresseaspekter: Naturstudier, kulturstudier, strövande, bad, 
båtsport,	kanotpaddling	och	fritidsfiske.	Ett	av	urvalskriterierna	är	områdets	särskilt	goda	
förutsättningar för positiva upplevelser. Aktuellt planområde inrymmer förutsättningar för 
olika sådana aktiviteter och upplevelser. Detaljplanen kan påverka dessa förutsättningar 
på lite olika sätt. Påverkan blir i huvudsak positiv. 

1.  Natur- och kulturstudier, upplevelsevärden. Planområdet inrymmer förutsättningar 
för spännande naturupplevelser både i den ”lilla skalan” bl a genom områdets botaniska 
värden och i mer ”storskalig” form genom de vida utblickar över landskapet som man får 
från de högre bergspartierna inom planområdet. I samband med de biologiska invente-
ringarna		har	områden	med	större	naturvärden	identifierats.	I	huvudsak	har	områden	med	
naturvärde eller högt naturvärde undantagits från bebyggelse. I anslutning till planområdet 
finns	en	fornlämning,	som	inte	kommer	att	beröras	av	utbyggnaden.	

Med en strandpromenad runt Lerekilen skall områdets naturvärden göras tillgängliga för 
besökande på ett sätt som inte skadar dessa värden. 
 
Utbyggnaden kommer givetvis att medföra en förändring av karaktären i de delar som 
berörs. Området är dock inte opåverkat idag. Stora delar av planområdet är fortfarande 
präglat av den tidigare verksamheten som campingområde.  

2.  Bad och båtliv. Bad och båtliv i olika former är sommartid den kanske viktigaste 
och mest frekvent utövade formen av friluftsliv i Bohuslän. Det är givet att den planerade 
anläggningens attraktivitet och möjlighet att locka till sig boende och besökande i hög 
grad förutsätter möjligheter att i närområdet kunna utöva dessa aktiviteter. 

Ett boende i området kommer att generera en stark efterfrågan på möjligheter till bad och 
båtliv i närområdet. Hur detta behov skall kunna tillgodoses på ett rimligt sätt blir därför 
också en viktig fråga att hantera i planeringen. Ambitionen har varit att i första hand försö-
ka hitta en lösning där dessa behov kan tillgodoses inom fastigheten. En utmaning i detta 
sammanhang har varit att skapa möjligheter för bad och båtliv på ett sätt som påverkar 
områdets stora naturvärden så lite som möjligt. 

I	Lerekilens	södra	del	och	i	övriga	delar	av	Veddökilen	finns	sedan	tidigare	båtbryggor	
och sjöbodar. 

Med föreslagna åtgärder skapas goda förutsättningar i området för bad och friluftsliv i en 
omfattning som bedöms tillgodose det behov som utbyggnaden genererar.  

Badplatsen i Nordvikarna bedöms tillgodose det behov som genereras av den nya bebyggel-
sen i området. Den kommer dock även i fortsättningen att vara tillgänglig för allmänheten.

3.       Behovet av baspunkter för friluftslivet. Det som gjort att norra Bohuslän getts status 
som riksintresse för det rörliga friluftslivet är att området bedöms ha så stora rekreativa 
resurser att det i hög grad är attraktivt för människor från hela landet. För att människor 

RIKSINTRESSEN
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från	andra	delar	av	landet	skall	kunna	utnyttja	området	förutsätts	att	det	finns	en	turistisk	
infrastruktur och kustnära boende mm. Det är ett av detaljplanens syften att tillskapa den-
na typ av boende i området. Både kommunen och länsstyrelsen har i olika sammanhang 
framhållit behovet att få fram sådana områden.

Sammanfattningsvis bedöms detaljplanen inte medföra någon påtaglig skada på riksin-
tresset för friluftslivet. Det rörliga friluftslivet skall prioriteras. Tillgängligheten till om-
rådet kommer att öka både för gäster till anläggningen och för övrig allmänhet i form av 
dagbesökare och närboende. Projektet kommer att tillföra denna del av kuststräckan ett 
utbud	av	attraktiva	boendemöjligheter	i	området.	Det	kommer	också	att	ge	fler	människor	
möjligheter att kunna utnyttja områdets rekreativa resurser. 
   
•		 Mark-	och	vattenområden	som	har	betydelse	för	yrkesfisket	eller	för	vattenbruk	
ska enligt 3 kap 5 § i miljöbalken så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra näringarnas bedrivande.

Kommentar: Ingen förändring i Lerekilens grundområde skall ske. Skyddsvärda upp-
växt-	och	rekryteringsområden	för	kommersiellt	viktiga	fiskarter	finns	i	hela	kustområdet,	
men	det	saknas	underlag	för	att	avgränsa	de	viktigaste	av	dessa	som	riksintresse	(citat	ur	

RIKSINTRESSEN

Fig 4. Riksintressen för yrkesfiske, naturvård och friluftsliv MB 3:6.
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Fiskeriverkets	utredning	referens	27).	I	utredningen	finns	inte	något	särskilt	utpekat	riks-
intresseområde	för	fisket	inom	och	kring	Veddökilen. 

•		 Mark-	och	vattenområden	som	har	betydelse	från	allmän	synpunkt	på	grund	av		
områdenas natur-  eller kulturvärde eller med hänsyn till friluftslivet ska enligt 3 kap 6 § 
i miljöbalken så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller 
kulturmiljön.

Kommentar:  Planområdet ligger inom ett större område NO 5 Fjällbacka och Grebbestads 
kust och skärgård, som innefattar stora delar av kommunens kustzon och de naturtyper 
som	finns	representerade	där.	Det	inrymmer	skiftande	och	för	skärgården	betydelsefulla	
naturvärden, däribland en värdefull marin miljö. Åtgärder som kan medföra påtaglig skada 
på riksintresset får ej utföras.  
 
Riksintresset för naturvård och riksintresset för friluftslivet stöder varandra i många avse-
enden, men  i vissa fall kan de också stå i ett visst motsatsförhållande. Stora naturvärden 
ger också höga upplevelsevärden för människor som besöker området. Samtidigt kan 
alltför stora besöksmängder medföra slitage och skador på naturvärdena. Anläggningar för 
friluftslivet	kan	också	komma	i	konflikt	med	naturvärden.	Ur	planeringssynpunkt	handlar	
det därför om att skapa en rimlig balans mellan olika utvecklingsåtgärder för friluftslivet 
och önskan att bevara de stora naturvärdena. 

De naturvärden som särskilt motiverar områdets status som riksintresse är sammanfatt-
ningsvis: 
 Geologi. Granitkustens	landskaps-	och	terrängformer	är	specifika	och	belyser		
 väl landskapets utveckling under skilda geologiska perioder. 
 
 Marin fågelfauna. Havsstränder är värdefulla rast-, häcknings-, och vinterlokaler  
	 för	vadare	och	sjöfågel.	Längs	Tanumskusten	finns	dessutom	för	fågel	en		 	
 mängd attraktiva små holmar och skär. 

 Lövskog. På	flera	öar	i	kustbandet	finns	randlövskogar	och	maritima	lövsnår	ofta	i	
 anslutning till odlingsmarker.
 
 Marin miljö. Området är ett skärgårdsområde, som är art- och individrikt pga 
	 relativt	hög	salthalt.	I	Musöfjorden	finns	bl	a	rika	skaldjurspopulationer,	som	bildar		
	 basen	för	ett	viktigt	fiske	av	t	ex	ostron	och	hummer.	Grunda	leror	med	nating	och	
	 ålgräs	utgör	födo-	och	uppväxtplatser	för	fisk	och	andra	marina	djur.	
 Området innehåller få stora lokala punktkällor för föroreningar, 
 vilket gör det intressant som referensområde för miljöundersökningar.Trots detta  
	 är	det	i	norra	Bohuskusten	som	de	stora	förekomsterna	med	oönskade	fintrådiga		
	 alger	finns!	(referenser	11-23).	

RIKSINTRESSEN
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Detaljplanen	kan	påverka	dessa	specifikt	utpekade	naturvärden	främst	vad	gäller	marin	
fågelfauna, lövbryn och marin miljö. 
 
Marin fågelfauna. Den grunda Lerekilen kantas längs den östra och norra delen av all 
mer	igenväxande	strandäng	med	bladvass.	Lerekilen	har	viss	betydelse	för	sjöfågel	och	
vadare. Detaljplanen	kommer	att	medföra	att	fler	människor	rör	sig	i	området,	varvid	viss	
störning kan förekomma. 
 
Lövskogar.  Inom	planområdet	finns	inga	i	tidigare	inventeringar	utpekade	särskilt	
värdefulla lövbestånd. I den biologiska inventering som gjorts inom ramen för denna MKB har 
några	värdefulla	ädellövbestånd	identifierats.	Dessa	områden	kommer	att	i	huvudsak	sparas.	

Marin miljö. Den marina miljön kommer ej att påverkas nämnvärt genom de åtgärder 
som föreslås i detaljplanen. Allt avlopp från planområdet skall anslutas till det kommunala 
VA-systemet	via	en	överföringsledning	till	Bodalsverket	och	kommer	inte	att	belasta	Veddökilen	
i sin helhet, vilket förbättrar möjligheterna att skydda de marina värden som riksintresset avser 
att säkerställa. Ingen verksamhet planeras i området som hanterar giftiga eller miljöstörande 
ämnen. Risken för att dagvattnet skall belasta havet med miljöstörande föroreningar bedöms 
därför som obetydlig.
 
De	naturvärden	som	finns	specifikt	inom	planområdet	har	beskrivits	i	den	biologiska	in-
venteringen avsnitt 5.1. Områden med höga naturvärden har i huvudsak undantagits från 
exploateringsåtgärder.	

I nuläget utnyttjas inte området i någon betydande omfattning. Genomförande av planen 
kommer sannolikt att gynna friluftslivet avsevärt. 

Sammanfattningsvis bedöms detaljplanen inte medföra någon sådan påtaglig skada på 
riksintresset för naturvård att den kan antas strida mot bestämmelserna i 3 kap 6 § MB. 

•		 Mark-	och	vattenområde	som	är	särskilt	lämpliga	för	bl	a	kommunikationer	skall	
enligt 3 kap 8 § miljöbalken så långt möjligt skyddas mot åtgärder, vilka påtagligt kan 
försvåra utnyttjandet av dessa.

Kommentar: Planområdet är inte av sådan karaktär.

 Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden

•		 Stora	delar	av	kustområdena	i	Tanums	kommun	är	av	riksintresse	enligt	4	kap	1	
§	miljöbalken,	med	hänsyn	till	de	natur-	och	kulturvärden	som	finns	i	området.	Exploate-
ringsföretag och andra ingrepp i miljön får endast komma till stånd om det kan ske på ett 
sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden, samt inte är ett hinder för 
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen. Fritidsbebyggelse får 
endast	komma	till	stånd	i	form	av	kompletteringar	till	befintlig	bebyggelse.	Bestämmel-

RIKSINTRESSEN
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serna	är	inte	tänkta	att	utgöra	hinder	för	utvecklingen	av	befintliga	tätorter	eller	det	lokala	
näringslivet. Planområdet ingår i sin helhet i kustområde som omfattas av bestämmelserna 
i 4 kap 1 § MB.

Enligt 4 kap 2 § MB skall inom denna kuststräcka turismens och friluftslivets, främst det 
rörliga	friluftslivets	intressen,	särskilt	beaktas	vid	bedömning	av	tillåtligheten	av	exploa-
teringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 

Reglerna i MB 4 kap 1 och 2 §§ är allmänt hållna och behöver konkretiseras för att kunna 
tillämpas i kommunernas fysiska planering på ett sådant sätt att en rimlig avvägning kan 
göras mellan de övergripande bevarandeintressena och de lokala behoven av att kunna 
utveckla samhällen och näringsliv. 

På regional nivå har länsstyrelsen arbetat fram en värdebeskrivning av kustområdet som 
ett	underlag	för	kommunernas	planering		(referens	26).

Kustområdet mellan riksgränsen mot Norge och Lysekil har kallats Den obrutna kusten. 
De kustområden som omfattas av bestämmelserna i 4 kap MB benämns också ofta natio-
nallandskap.
 
Länsstyrelsen	understryker	i	sin	rapport	(referens	26)	att	4	kap	MB	i	motsats	till	3	kap	MB	
handlar om kustens samlade värden. Det är det breda perspektivet som skall behandlas - 
inte detaljer. I miljöbalkens 1 kap 1 § står följande:… miljöbalken skall tillämpas så, att 
….. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt skall användas så att en från ekologisk, social, 
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas…  Det är 
genom hushållningen som människan även i framtiden skall ha möjlighet att uppleva och 
utnyttja en miljö som hon uppfattar som ursprunglig, samtidigt som samhället kan utvecklas.

Nedan redovisas de kännetecken och värden, som enligt Länsstyrelsen särskilt präglar 
nationallandskapet. Det är alla kännetecken tillsammans som gör kusten intressant utifrån 
synsättet i 4 kap MB. Det viktiga är att helheten och helhetskaraktären bevaras. 

Delar	av	kustområdet	har	skydd	genom	annan	lagstiftning	tex	strandskydd	eller	kulturmin-
neslagen	(KML).	Stora	områden	kan	också	vara	av	riksintresse	enligt	3	kap	MB.	Dessa	
regler enligt MB 7 kap, KML och 3 kap MB syftar till hushållning och aktsamhet med 
speciella objekt inom kustområdet i motsats till 4 kap MB som fokuserar på helheten.

Reglerna i 4 kap MB gör det möjligt att utveckla kusten i Bohuslän för framtiden både 
med hänsyn till speciella objekt och till de större karaktärsdragen i natur- och kulturland-
skapet. Resultatet måste emellertid alltid bli att det ursprungliga landskapet och tidigare 
generationers kulturpåverkan i stor utsträckning skall lämnas kvar och synas. Särskilt 
skall sammanhängande partier av ursprunglig eller äldre karaktär bestå. Också natur- och 
kultursammanhang, som inte omnämns i någon värdeförteckning, bör i det sammanhanget 
beaktas vid bedömningen.
 

RIKSINTRESSEN
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Länsstyrelsen sammanfattar de speciella kvaliteter, som inryms i det aktuella kustområdet, 
den obrutna kusten enligt följande:
 
 1. Ursprunglighet inom hela området. 
	 2.	Förutsättningar	för	rörligt	friluftsliv:	badplatser,	fiskeplatser,	möjlighet	till	
     båtsport. 
 3. Förutsättningar för turism. 
 4. Tillgång till serviceorter. 
 5. Sammanhängande strand- och skärgårdsområden tillgängliga på allemans-
       rättslig grund samt sammanhängande vackra, ursprungliga landskapspartier  
     och utsiktspunkter. 
 6. Högklassiga fornlämningsmiljöer. 
 7. Talrika äldre bebyggelse- och verksamhetsmiljöer. 
	 8.	Vetenskapliga	natur-	och	kulturvärden.	
 9. Lättillgängliga och synliga geologiska värden. 
	 10.	Rikt	sjöfågelliv	och	unika	växtlokaler.	
 11. Marina biologiska värden. 
 12. En i sig värdefull kombination av högklassiga natur- och kulturvärden. 

Länsstyrelsen understryker att det är kombinationen av de olika förutsättningarna som är 
värdefull.

Exploateringen	sker	 inom	ett	område	som	till	stora	delar	redan	är	påverkat	av	tidigare	
turistisk	verksamhet	(camping).	Ett	primärt	syfte	med	planen	är	att	tillskapa	en	baspunkt	
för det rörliga friluftslivet med boendemöjligheter, viss service och aktiviteter av olika 
slag. Området kommer att bli mer tillgängligt för det rörliga friluftslivet och möjligheterna 
till	bad	i	Vikarna	förbättras.		

Exploateringen	syftar	till	att	utveckla	ett	kustnära	turistiskt	boende	samt	det	rörliga	fri-
luftslivet.
 
Sammanfattningsvis bedöms detaljplanen inte medföra någon påtaglig skada på riksin-
tresset enligt 4 kap 1 § MB. 
 
 

RIKSINTRESSEN
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SKYDD AV  OMRÅDEN

•		 Strandskydd: enligt 7 kap 13-18 §§ miljöbalken. Länsstyrelsen har genom beslut 
utökat strandskyddet för vissa områden vid havet, insjöar och vattendrag upp till 300 meter.

Kommentar: Delar av planområdets södra och norra delar omfattas av strandskydds-
bestämmelser	(fig	5)	och	förordnande	som	naturvårdsområde.	Naturvårdsområden	fick	i	
samband att miljöbalken trädde i kraft status som ”naturreservat”. Strandskyddet syftar 
till att säkerställa allmänhetens möjligheter att fritt röra sig inom strandområdet och till 
att skydda strandnära områden från åtgärder, som väsentligen förändrar livsvillkoren för 
djur-	eller	växtarter.	Dispens	från	reservatsbestämmelserna	och	strandskyddet	lämnas	av	
länsstyrelsen. Dispens från strandskyddsbestämmelserna får lämnas endast om särskilda 
skäl föreligger. I 7 kap 18 c § MB anges vad som kan särskilt skall beaktas vid prövningen 
om särskilda skäl för dispens föreligger.

Fig 5. Natura 2000-området, naturreservat samt gränser för strandskydd både före och efter 1 december 
2014.

STRANDSKYDD
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Sådana	särskilda	skäl	är	exempelvis:
	 ¤	behövs	för	att	utvidga	en	pågående	verksamhet	som	inte	kan	genomföras	utanför		
 området,
	 ¤	platsen	behöver	tas	i	anspråk	för	att	tillgodose	ett	angeläget	allmänt	intresse	som		
 inte kan tillgodoses utanför området
	 ¤	området	har	redan	tagits	i	anspråk	på	ett	sätt	som	gör	att	det	saknar	betydelse	
	 för	strandskyddets	syfte.	Stora	delar	av	området	är	redan	exploaterat	i	samband		
 med den tidigare campingverksamheten. Ca 28 byggnader med sammanlagd  
 byggyta på ca 1000 m2 kommer att ligga inom strandskyddsområdet, 
 som är starkt påverkat av tidigare verksamheter.
 
Strandskyddet inom planområdet behöver endast upphävas för kvartersmark. 

• Naturreservat: Länsstyrelsen eller kommunen får enligt 7 kap 4 § miljöbalken 
förklara ett mark eller vattenområde som naturreservat, i syfte att bevara biologisk mång-
fald, vårda och bevara värdefulla miljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. 
Även områden för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer får förklaras 
som naturreservat.
 
Kommentar: Tanumkustens naturreservat angränsar till planområdets västra del som 
avses bevaras som naturmark och påverkas inte på något betydande sätt.
I	Veddökilens	södra	del	ligger	Veddöakipelagens	naturreservat,	som	inte	berörs	av	planen.
 
•		 Natura 2000: Regeringen får enligt 7 kap 27-29b §§ miljöbalken förklara ett na-
turområde som särskilt skyddsvärt enligt EU:s fågeldirektiv respektive art- och habitatsdi-
rektiv, även kallat Natura 2000. Natura 2000-områden är lagskyddade genom bestämmelser 
i 4 kap 1 och 8 §§ MB. Inom områden som omfattas av Natura 2000-förordnandet krävs 
enligt 7 kap 28 a § MB tillstånd att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som kan på ett 
betydande sätt påverka miljön inom området - direkt eller indirekt.

Kommentar: EU:s medlemsländer bygger upp ett ekologiskt nätverk av naturområden 
som kallas Natura 2000. Avsikten med områdena är att bevara speciella, i EU-direktiven 
bestämda	naturtyper	och	arter.	Inom	Västra	Götaland	finns	totalt	406	av	regeringen	beslutade	
Natura 2000-områden. Norra delen av detaljplanen berör ett av dessa Natura 2000-områden 
(endast	vattenområdet)	och	gränsar	i	väster	till	detta	(fig	5).

Det krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka 
miljön i ett Natura 2000-område. Detta gäller även åtgärder utanför Natura 2000-området. 
Varje	Natura	2000-området	innehåller	bestämmelser	om	skydd	av	ett	antal	naturtyper	och/
eller arter som bedömts särskilt angelägna att bevara. 

STRANDSKYDD
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Inom	Natura	2000-området	är	det	följande	naturtyper/objekt	som	särskilt	skall	beaktas	
och som måste bevaras: 

	 ¤	Ler-	och	sandbottnar	som	blottas	vid	lågvatten	
	 ¤	Rev	
	 ¤	Annuell	vegetation	på	driftvallar	
	 ¤	Perenn	vegetation	på	steniga	stränder	
	 ¤	Vegetationsklädda	havsklippor	
	 ¤	Ler-	och	sandsediment	med	glasört	och	andra	annueller	
	 ¤	Salta	strandängar	
	 ¤	Ris-	och	gräshedar	nedanför	trädgränsen	
	 ¤	Kalkgräsmarker	nedanför	trädgränsen	
	 ¤	Artrika	staggräsmarker	nedanför	trädgränsen	
	 ¤	Artrika	silikatgräsmarker	nedanför	trädgränsen	
	 ¤	Fuktängar	med	blåtåtel	eller	starr	
	 ¤	Högörtssamhällen	
	 ¤	Slåtterängar	i	låglandet	
	 ¤	Rikkärr	
	 ¤	Klippvegetation	på	silikatrika	bergssluttningar	
	 ¤	Pionjärvegetation	på	silikatrika	bergytor	
	 ¤	Trädklädd	betesmark	
	 ¤	Utter	
	 ¤	Kalkkärrsgrynsnäcka	
	 ¤	Smalgrynsnäcka.

Följande naturtyper förekommer i planområdets omgivningar:

	 ¤	Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten -1140.  Detta är grunda, sandiga 
och	leriga	bottnar	som	delvis	exponeras	vid	lågvatten.	Bottnarna	är	ofta	fria	från	makrove-
getation,	men	med	stora	mängder	blågrönalger	(cyanobakterier)	och	kiselalger.	Fintrådiga	
alger	kan	förekomma.	På	och	 i	bottnarna	 lever	ofta	många	kräftdjur,	 småfisk,	musslor	
och havsborstmaskar mm, vilket gör dem viktiga som födosöksområden för vadare och 
änder.	Naturtypen	återfinns	vid	 långgrunda	stränder	 i	hela	Natura	2000-området.	 Inom	
planområdets	nordvästra	del	i	Nordvikarna	finns	antydan	till	denna	miljö,	men	där	består	
botten inte av lera utan sand och grus. Planområdets anläggningar och normala aktiviteter 
bedöms inte påverka dessa bottnar negativt. Utsläpp av olja kan skada dessa miljöer. 
 
	 ¤	Salta strandängar - 1330.  Salta strandängar och strandbetesmarker är påverkade 
av	havsvatten.	Markerna	är	präglade	av	slåtter	och/eller	betesdrift	Karaktäristiskt	är	in-
slaget	av	saltrika	fläckar	(saltbrännor)	som	bildats	genom	att	vattnet	från	översvämningar	
har	dunstat.	Växt-	och	djursamhället	har	speciella	anpassningar	till	hög	salthalt.	Denna	
naturtyp	finns	sparsamt	representerad	i	Sverige	och	minskar	på	grund	av	upphörd	betes-
hävd.	Strandängarna	är	viktiga	fågellokaler.	Betade	strandängar	finns	framförallt	i	de	inre	
delarna av Strömstads och Tanums skärgårdar och på Koster.

NATURA 2000
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Endast	badplatsen	i	nordväst	(Nordvikarna)	innehåller	mindre	andelar	element	som	van-
ligtvis ingår i salta strandängar. Någon skillnad från nuvarande påverkan uppkommer ej 
av planens genomförande.
 
	 ¤	Annuell vegetation på driftvallar - 1210. Driftvallarna uppkommer genom att 
tång, vass, ålgräs eller annan vegetation drivit med vattnet genom strömmar och vågrörelser 
och	lagrats	upp	som	vallar	längs	stränderna.	Driftvallar	förekommer	på	flacka	stränder	
dominerade av sten, grus och sand. På det ofta mycket kväverika underlaget förekommer 
en	frodig	vegetation.	Bland	exklusivare	arter	kan	nämnas	paddfot	(Asperugo procumbens),	
sodaört	(Salsola kali),	sandmålla	(Atriplex laciniata)	och	strandskräppa	(Rumex maritimus).	
Även	strandvallmo	(Glaucium flavum)	etablerar	sig	ibland	i	denna	vegetation.	Välutveck-
lade driftvallar har en rik fauna av insekter samt vissa kräftdjur och är en viktig miljö för 
näringssökande och rastande vadare. Det är därför viktigt att låta driftvallarna ligga kvar 
vid strandstädningar.

För att egentliga driftvallar med tång och ålgräsblad mm skall kunna bildas krävs ett mer 
exponerat	kustavsnitt.	Lerekilen	är	vanligen	skyddad	för	vindgenererade	vågor	och	ström-
mar	är	i	detta	sammanhang	mycket	svaga	och	ålgräs	saknas.	Driftvallar	och	tillhörande	flora	
och fauna i denna del av området är därför mycket sparsamma. Badplatsen i Nordvikarna 
är	mer	exponerad	från	Musöfjorden	och	kan	tidvis	hysa	mindre	driftvallar	av	tång.	

Någon skillnad från nuvarande påverkan uppkommer ej av planens genomförande. Utsläpp 
av olja kan skada denna miljö.

När människor samlas inom ett relativt begränsat område ökar givetvis risken för för-
slitning på även kringliggande områdens naturvärden. För att i möjligaste mån begränsa 
denna	risk	planeras	området	så	att	så	många	aktiviteter	som	möjligt	(bad,	lek,	idrott	och	
motion	i	olika	former,	umgänge,	promenader	etc)	kan	erbjudas	inom	området	på	platser	
och stråk som utförs för att tåla slitage. För att ytterligare minska belastningen på mindre 
slitagetåliga områden inom planområdet planeras en strandpromenad utmed Lerekilen.
Syftet med denna är dels att öka områdets attraktivitet och upplevelsevärde och dels också 
att så långt möjligt kanalisera besökande från mer slitagekänsliga delar.

Området kommer inte att belasta omgivande vattenområden med avloppsutsläpp då allt 
avlopp inom detaljplanen kommer att anslutas till kommunens avlopp via en överförings-
ledning till Bodalsverket. Detta kommer på sikt att leda till mindre avloppsutsläpp i havet, 
dvs en positiv effekt på miljön, vilket i hög grad kommer att stödja de mål som ligger till 
grund för Natura 2000-förordnandet.
 
Dagvattnet i området kommer att avledas genom gräskläddaytor till  öppna diken. I dikena 
kommer att ske en viss rening av dagvattnet innan det släpps ut i havet. Risken för att dag-
vattnet skall påverka vattenmiljön i Lerekilen på ett negativt sätt bedöms dock som liten.
 
Sammanfattningsvis bedöms detaljplanen, med de åtgärder som redovisas, inte medföra 
någon negativ påverkan på de naturtyper, som skall skyddas enligt beslutet om Natura 2000. 

NATURA 2000
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•		 Naturvårdsområde:   Under vår, sensommar och höst utgör de grunda 
vattenområdena en viktig miljö för stora skaror av rastande vadar- och sjöfåglar. 

Kommentarer:  Naturvårdsområdet,	som	angränsar	till	planområdets	västra	del,	fick	
i samband med att miljöbalken trädde i kraft status som naturreservat, dvs skall ”betraktas 
som naturreservat”. Någon formell prövning för bildande av ”reservat” har däremot inte 
skett.

•		 Vattenverksamhet: Uppförande, ändring mm av anläggningar i vattenområden 
under högsta förutsägbara vattenstånd omfattas av lagen om vattenverksamhet enligt 11 
kap 2 och 9 §§ miljöbalken.

Kommentar:  Vattenverksamheter	som	t	ex	bryggor	prövas	i	regel	av	Mark-	och	miljö-
domstolen enligt 11 kap miljöbalken. 

3.3  NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL

Planförslaget bedöms beröra följande miljömål.

•	 Hav i balans samt levande kust och skärgård: Västerhavet	ska	ha	en	långsiktigt	
hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård 
ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. 
Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård bedrivs så att en håll-
bar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra 
störningar. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Kommentar:  Inga ingrepp i Lerekilens vattenområde med dess grunda lerbotten skall ske. 
Anläggande av gångbryggor i vattenområde betecknade med W2, bedöms ej förhindra att 
miljömålet uppnås.
 
•	 Ingen övergödning: Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha 
någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald 
eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Inriktningen är att miljö-
kvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Kommentar: Pågående	VA-sanering	med	anslutning	av	kommunalt	vatten	och	avlopp	
till	planområdet	innebär	stora	miljövinster	beträffande	minskad	eutrofiering	Lerekilen	i	
synnerhet. 

•	 Giftfri miljö: Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller ut-
vunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Kommentar: Generellt medför båtverksamheter mer eller mindre diffust läckage av gif-
tiga ämnen från bottenfärger och eventuellt från impregneringsmedel i bryggorna. Spill av 

MILJÖMÅLEN
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drivmedel och olja kan förväntas förekomma oavsiktligt, temporärt men i ringa omfattning.
Ingen ökning med fritidsbåtar planeras.

Planförslaget strider ej mot målet i den mån giftiga impregneringsmedel ersätts med icke 
giftiga medel. Båtbranschen blir dessutom allt mer uppmärksammad på miljöproblemen 
och utvecklar alternativa och mindre giftiga bottenfärger. Fyrtaktsmotorer blir också allt 
vanligare och är betydligt mer skonsamma mot miljön än äldre tvåtaktsmotorer, som håller 
på att fasas ut i marknaden. 

•	 Ett rikt växt- och djurliv: Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på 
ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem 
samt deras funktioner och processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en 
god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet 
och välfärd.

Kommentar: Landmiljön kan beröras negativt om vegetationsytor med rik förekomst av 
känsliga	växter	och	biotoper	skulle	tas	i	anspråk	samt	om	fler	personer	rör	sig	i	området	
med naturmark. Syftet med  de biologiska undersökningarna som utförts har varit att minska 
skadeverkan och skapa en så hänsynsfull utformning av planen som möjligt.

•	 God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god 
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en lokalt och globalt god miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras 
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten och andra resurser främjas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en 
generation.

Kommentar:  Genomförande av planförslaget medger utveckling av boende och rekreation 
i syfte att skapa en god planerad bebyggd kustmiljö.

MILJÖMÅLEN
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3.4 MILJÖKVALITETSNORMER (MKN)

Myndigheter och kommuner skall vid planering och planläggning iaktta miljökvalitetsnor-
mer (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. 
 
Planens genomförande bedöms sammanfattningsvis  inte medföra att gällande miljökva-
litetsnormer kommer att överskridas.

MILJÖKVALITETSNORMER - LUFT

Enligt miljöbalkens 5 kap 3§ skall miljökvalitetsnormer beaktas vid planering och plan-
läggning. Det ska säkerställas att föreslagna åtgärder inte medför att reglerna i förordningen 
om	miljökvalitetsnormer	i	utomhusluft	överskrids.	Miljökvalitetsnormer	finns	för	halter	
av	kväveoxid,	svaveldioxid,	kolmonoxid,	bly,	partiklar	(PM	10,	kvävedioxid,	bensen	och	
ozon).	Halterna	av	kvävedioxid,	bly,	kolmonoxid	och	partiklar	härrör	från	biltrafik.	Hal-
terna av luftföroreningar utmed gatorna inom och kring planområdet bedöms i huvudsak 
och under stora delar av året vara relativt låga, men inga mätningar är gjorda.

Kommentar:		 	 Med	hänsyn	till	den	relativt	låga	trafikbelastningen,	den	glesa	bebyg-
gelsen	och	den	stora	luftomväxlingen	bedöms	inte	miljökvalitetsnormerna	för	utomhusluft	
överskridas inom någon del av planområdet. Någon risk för att de planerade åtgärderna 
inom detaljplanen skall medföra ett sådant överskridande bedöms inte föreligga.

  
MILJÖKVALITETSNORMER - BULLER

Normen avser att skydda från skadliga effekter på människors hälsa från störande omgiv-
ningsbuller	från	vägar,	järnvägar,	flygplatser	och	industriell	verksamhet.	
 
Följande	riktvärden	för	trafikbuller	bör	enligt	Näringsdepartementet	(SFS	2015:216;	ändrad	
SFS 2017:359 normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid 
nybyggnation	eller	väsentlig	ombyggnad	av	trafikinfrastruktur:

•	 60	dBA	ekvivalentnivå	utomhus	(vid	fasad)	och	för	bostad	<35	m2 65 dBA.
•	 70	dBA	maximalnivå	vid	uteplats	i	anslutning	till	bostad.

Vid	tillämpning	av	riktvärdena	ska	hänsyn	tas	till	vad	som	är	tekniskt	möjligt	och	ekono-
miskt rimligt. Naturvårdsverket anser därutöver att följande värden ska eftersträvas:

•	 Rekreationsområden	i	tätort	ekvivalentnivå	55	dBA	för	vardagsmedeldygn
•	 Friluftsområden	där	låg	ljudnivå	utgör	en	särskild	kvalitet	ekvivalentnivå	40	dBA		
 för vardagsmedeldygn.

MILJÖKVALITETSNORMER
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Kommentar:		 Området	 ligger	 väl	 skyddat	 från	 större	 trafikleder,	 järnväg	och	berörs	 i	
princip	bara	av	lokal	trafik	från	angränsande	bostadsområden.	Beräknade	ljudnivåer	visar	
på att större delen av området uppfyller ställda riktvärden för uteplats oavsett placering.  
Fasadnivåer inom området beräknas understiga riktvärdet för dygnsekvivalent ljudnivå 
om	55	dB(A)	för	alla	bostäder	förutom	ett	av	de	planerade	och	ett	av	de	befintliga	husen.	
Fasadnivån	för	de	sistnämnda	beräknas	understiga	60	dB(A)	dygnsekvivalent	buller	(ref-
erens	31).

Bullerstörningar	från	arbetsmaskiner/flottar	uppkommer	däremot	temporärt	under	anlägg-
ningstiden.	Dessutom	finns	i	nuläget	relativt	få	permanentboende	i	området	(jfr	fig	3).

MILJÖKVALITETSNORMER - VATTEN

Vattenmyndigheten	kartlägger	och	beskriver	tillståndet	för	alla	vattenförekomster	i	Sverige.	
För ytvatten anges dels ekologisk status, dels kemisk status. Detta arbete ligger sedan till 
grund för beslut om vilka miljökvalitetsnormer som skall fastställas för respektive område 
och vid vilken tidpunkt de senast skall var uppfyllda. Miljökvalitetsnormerna anger de kva-
litetskrav	som	gäller	för	varje	vattenförekomst	(se	fig	7).	I	Bilaga	1	citeras	och	behandlas	
relevanta	parametrar	från	databasen	VISS	angående	Fjällbacka	inre	skärgård.

•  VATTENFÖREKOMST: EU_CD SESE583710-111535

Normerna för vattenresurser är av målkaraktär och syftar till att en viss vattenkvalitet skall 
uppnås vid en viss angiven tidpunkt i framtiden. Fjällbacka inre skärgård omfattas av en 
sådan	miljökvalitetsnorm.	Analyser	av	området	visar	på	betydande	”eutrofieringsproblem”.	
Enligt normen skall god ekologisk status uppnås 2021 och god kemisk status 2015. De-
taljplanen bedöms inte motverka de miljökrav som anges i miljökvalitetsnormen. Påverkan 
från dagvattenutsläpp via bäcken bedöms bli avsevärt bättre än i nuläget. 

Detaljplanen	med	tillhörande	VA-sanering	skapar	förutsättningar	för	anslutningen	av	alla		
bostadshus i Långesjöområdet till kommunalt vatten och avlopp. Detta kommer att av-
sevärt minska utsläppen av näringsämnen till såväl Lerekilen som havet utanför med en 
förbättrad vattenkvalitet i denna del av kusten. Därmed skapas bättre förutsättningar till 
att uppnå målen för områdets ekologiska status.

MILJÖKVALITETSNORMER
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3.5 GÄLLANDE PLANER    

•	 Tanums kommuns översiktsplan ÖP 2030. Rekommendationerna för området är att vid 
all förändring ska hänsyn tas till Långesjös identitet. Stor vikt ska läggas på bebyggel-
sens anpassning till landskapet. Allmånna stråk och grönstrukturer ska säkerställas i 
samband med planering av nya bebyggelseområden. Ny bebyggelse skall anslutas till 
kommunalt vatten och avlopp. 

•	
•	 Detaljplan	för	del	av	Långsjö	camping,	fastigheterna	Heljeröd	1:10,	1:11	m	fl	(Laga	

kraft	1991-04-10).	Större	delen	av	planområdet	anges	som	kvartersmark	(N1)	för	cam-
pingändamål. Uppställning av husbilar och husvagnar medges på de låglänta ytorna 
öster om Lerekilen, Heljeröd 1:10 och 1:15. Längs Lerekilens västra strand medges 
i planen byggnader i form av stugor, servicebyggnader, sjöbodar samt reningsverk. 
Småbåtshamn	medges	i	södra	delen	av	planområdet.	I	östra	delen	av	planen	finns	ett	
mindre område för två villor. Den norra, i huvudsak kuperade, delen anges som allmän 
platsmark	(NATUR)	och	badstrand	(BAD).	Den	norra	delen	av	campingen	(gräsplanen)	
undantogs	från	antagande.	Genomförandetiden	har	gått	ut.	Se	fig	6.

•	 Detaljplan	för	del	av	Långsjö	camping	Heljeröd	1:11	m	fl	(Laga	kraft	1992-06-23)	
Avser den del som tidigare undantogs från antagande i detaljplanen för campingen. 
Kvartersmarken utgörs av område för campingplats med möjlighet att ställa upp tält 
och husvagnar samt förvaring av husvagnar. En mindre, kuperad, del i öster anges som 
natur. Genomförandetiden har gått ut.

GÄLLANDE PLANER
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GÄLLANDE PLANER

Fig 6. Gällande detaljplan som medger campingverksamhet samt bryggor (WV1).
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4.1 PLANFÖRSLAGET 
I	nuläget	finns	inget	kommunalt	vatten	och	avlopp	för	planområdet,	men	det	finns	kapa-
citet	för	att	koppla	på	kommunens	VA-nät	och	avsikten	är	att	så	skall	ske.	Utbyggnad	med	
kommunalt vatten och avlopp är en förutsättning för detaljplanen.

Detaljplanen innebär att byggnader kan uppföras längs dalgången och Lerekilen inom ett 
antal områden. Detaljplaneförslaget	redovisas	i	kartorna	fig	7	och	8	och	avser	i	huvudsak	
medge följande:

•	 1 kvarter med beteckningen CB, 2-4 byggnadskroppar, ca 35 st hotellägenheter,

•	 5 st kvarter med beteckningen BO, ca st 48 byggnader i storleksintervall 35–70 m2 
byggnadsyta, där det östra kvarteret endast innehåller byggnader om 35 m2 byggnadsyta,

•	 3 st kvarter med beteckningen O, ca 37 st byggnader med storleken 35 m2 byggnadsyta,

•	 1	kvarter	med	beteckningen	V,	med	ny	sjöbodsbebyggelse	om	ca	10	st	sjöbodar	invid	
de	befintliga	sjöbodarna,

•	 delområdet	Tanum-Åseröd	1:9,	1	kvarter	 för	befintlig	och	utökad	hamnverksamhet	
med byggrätt för några enstaka sjöbodar.

Bebyggelsen ska genomgående utföras med sadeltak i olika reglerade vinklar. Högsta 
tillåtna nockhöjd regleras utifrån angivet nollplan och är olika för olika delar av området. 
Uteplatser och hemfridszoner hålls småskaliga i omfattning för att uppnå en välkomnande 
by-miljö.	Äldre	tiders	fiskelägen	och	mindre	kustsamhällen	i	Bohuslän	ska	vara	förebild.
Tillgängligheten förbättras genom anläggande av en strandpromenad. Dessutom planeras 
förbättrade båtplatser för både boende och besökare. Idag är det närmast omöjligt att besöka 
Långsjö-	och	Veddöområdet	med	båt,	då	det	inte	finns	en	enda	gästplats.

Planeringen med att utveckla området, som tidigare varit en stor campingplats, är av stort 
värde för såväl boende som besökande. För att området inte skall avfolkas är det nödvändigt 
att utveckla och förvalta platsen på bästa sätt och särskilt att avloppsutsläpp upphör till 
den	marina	grundbottenmiljön.	De	miljörisker	som	för	närvarande	finns	med	övergödning	
orsakas av oroväckande utbredda spillvattenavlopp uppströms bäcken. Genom en kom-
munal avloppsanslutning av fastigheterna i området kommer dessa utsläpp att upphöra.

Tanums	kommun	håller	på	att	genomföra	en	VA-sanering	av	Tanumskusten	mellan	Greb-
bestad och Fjällbacka, dels med helt nytt avloppsreningsverk vid Bodalen, dels med långa 
både	sjö-	och	landförlagda	överföringsledningar.	Avsikten	är	att	Veddökilen	med	Lerekilen	
skall ingå i detta omfattande saneringsprojekt. Detta säkerställer för framtiden  de marina 
naturkvaliteterna	och	bedöms	förhindra	igenväxning	av	kilen.

PLANFÖRSLAGET
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Fig 7. Förslag 
till detaljplan för 
Heljeröd 1:11 m fl.

Grundkarta för Heljeröd 1:11 m.fl

Detaljredovisningen aktuell 2015-03-13
Fastighetsredovisningen aktuell 2015-03-13
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PLANFÖRSLAGET

Fig 8. Illustration till 
detaljplan för Heljeröd 
1:11 m fl.Illustrationen 
visar maximal utbyggnad. 
Gränser för höga 
respektive allmänna 
naturvärden har 
överlagrats (jfr fig 10)
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4.2 ALTERNATIV LOKALISERING

En	alternativ	lokalisering	vid	t	ex	Kragenäs	skulle	kunna	erbjuda	fina	bad	och	utvecklings-
möjlighet till bland annat hamnlägen. Att området hittills används för olika läger gör inte 
att området kan betraktas som ianspråktaget, utan snarare som ett orört område. 

4.3  NOLLALTERNATIVET

Ett nollalternativ innebär en analys av vad som inträffar eller inte inträffar i det aktuella 
området, om den föreslagna detaljplanen inte genomförs. I det här fallet innebär det att 
de planerade anläggningarna med bostäder skulle ersättas med den tidigare campingverk-
samheten i enlighet med gällande detaljplan	så	som	fig	9	visar.	Belastning	och	slitage		på	
miljön blir då påtagligt stor och negativ. Miljön kan också komma att påverkas av annan 
eventuell	framtida	exploatering.	Om	planen	genomförs	frigörs	mer	grönytor	jämfört	med	
nollalternativet.

Om inget görs med planområdet kommer naturmiljön på land och i vatten att förbli i samma 
skick såsom beskrivs i naturinventeirngarna för varje delområde.

NOLLALTERNATIVET

Fig. 9. Nollalternativet med den fullt utbyggda campingen vid 1900-talets senare del.
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NATURINVENTERING

*	CR	critically	endangered	(akut	hotad),	EN	endangered	(starkt	hotad),	VU	vulnerable	(sårbar	),	
NT	near	threatened	(missgynnad).

5. MILJÖ - NULÄGE OCH KONSEKVENSER

5.1 NATURINVENTERING

5.1.1 TERRESTRISK VEGETATION

Naturinventeringen	på	land	har	utförts	av	Naturcentrum	AB	(referens	3)	.

Planområdet	vid	Veddökilen	domineras	av	en	grund	lerig	havsvik	och	ett	gräsmarksområde
som tidigare varit camping. Gräsmarksområdet sträcker sig också upp i en dalgång i den 
norra delen av området. Längst i norr ligger en sandstrand med inslag av naturlig strandäng. 
I	väster	finns	typisk	bohuslänsk	hällmarksmiljö	med	inslag	av	skalgrusavlagringar	och	
klapperstensområden.

Där	skalgrus	ansamlats	blir	floran	rik	med	blåsippor,	gullvivor,	brudbröd	och	ängshavre.
I den sydvästra delen av planområdet dominerar bebyggd tomtmark. En tomt gränsar mot 
havet och i övrigt dominerar hällar och blockrika stränder. I söder avslutas bebyggelsen med
några	 sjöbodar	 och	mellan	 dessa	 växer	 den	 sällsynta	 och	 rödlistade	 arten	 strandstarr.	
Strandstarr	finns	även	på	stränderna	söder	om	planområdet.

Inom	planområdet	har	nio	objekt	bedömts	ha	allmänna	naturvärden	eller	högre	(fig	10).	Av	
dessa	klassades	sju	som	allmänna	naturvärden	(klass	III)	och	två	som	höga	naturvärden
(klass	 II).	 Områdena	 är	 typiska	 naturmiljöer	 för	 Bohuslän,	 t	 ex	 hällmarker,	 skal-
grusavsättningar,	 ädel-lövsbryn/randskogar,	 grunda	 havsvikar	 och	 steniga	 stränder.	 I	
området	noterads	också	tre	rödlistade	arter;	ask	Fraxinus excelsior EN, strandstarr Carex 
paleacea NT och hämpling Carduelis cannabina	VU.	Ask	finns	på	flera	platser	i	området	
och	de	värdefullare	träden	är	markerade	på	naturvärdeskartan.	Strandstarr	finns	mellan	
sjöbodarna längst i söder och hämpling noterades i de öppna delarna av området.

En naturvärdesbedömning har gjorts enligt följande 4-gradiga skala:

Klass I innebär	att	det	finns	unika naturvärden.
Klass II betyder höga naturvärden.
Dessa två klasser motsvarar ekologiskt särskilt känsliga områden eller nyckelbiotoper. Ofta
förekommer	här	en	eller	flera	rödlistade	arter	(CR,	EN,	VU,	NT)*	eller	signalarter.
Klass III, naturvärden, motsvarar kommunal eller lokal bevarandenivå och innehåller ofta
enstaka NT-rödlistade arter eller signalarter.
Klass IV, lägre naturvärden är övriga områden.
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NATURINVENTERING

Fig 10. Naturinventering  - 
värdeområden 
(Naturcentrum AB)
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Beskrivning av delområde 1 Sandstrand och strandäng Klass III

Mindre	sandstrand	som	mot	nordöst	övergår	i	stenrik	grusstrand	(fig	11).	Övre	delen	av	
stranden	övergår	i	strandäng	med	skalgrusinslag.	Här	finns	en	kalk-	och	hävdgynnad	flora.	
I	den	steniga	delen	av	grusstranden	finns	den	ovanliga	kortvingen	Myrmecopora sulcata 
som	i	Sverige	uteslutande	finns	i	Bohusläns	tidvattenpåverkade	grus-	och	sandstrandmiljöer.	
I	Norge	är	arten	rödlistad	som	VU	och	ses	som	en	raritet.	Sandstränder	och	strandängar	
är viktiga för variationen i landskapet och bidrar med en ekologisk struktur och variation 
som är viktig för den biologiska mångfalden i landskapet.

Värdearter:	Rödkämpar	Plantao media, kortvingen Myrmecopora sulcata, sandmaskros
Taraxacum sect. Erythrosperma, brudbröd Filipendula vulgaris.

Konsekvenser: Kan utsättas för markslitage när många badande besöker stranden, 
vilket även inträffar periodvis i nuläget. Känsligast vegetation är brudbröd. Nollalternativet 
med intensiv campingverksamhet medför betydligt högre slitage än planförslaget. 

Fig 11. Stranden i delområde 1. Foto Naturcentrum AB.

NATURINVENTERING
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NATURINVENTERING

Beskrivning av delområde 2  Skalgrusbank med yngre lövskog  Klass II

Skalgrusområde	med	yngre	trädbestånd	(fig	12)	av	ask,	sälg,	rönn,	oxel	och	fågelbär.	Det	
finns	även	en	del	enbuskar.	Marken	är	rik	på	kalk	från	skalgruset	och	det	finns	många	
kalkgynnade arter. Områdets rikedom på blommande och bärande träd gör det också 
värdefullt för fåglar och insekter som här får både skydd och föda. 

Värdearter:	 slanklav	Collema flaccidum, blåsippa Hepatica nobilis, gullviva Primula 
veris, ask Fraxinus excelsior VU,	guldlockmossa	Homalothecium sericeum, brudbröd, 
Filipendula vulgaris, backsmultron Fragaria viridis och lundtrav Arabis hirsuta.

Konsekvenser:	 Både	blåsippa	och	gullviva	kan	utsättas	för	plockning/slitage	och	
viss	risk	finns	för	minskning	av	bestånden.	Jämfört	med	ett	nollalternativ	med	camping	så	
torde risken vara avsevärt mindre. Snarare torde boende inom ett planlagt område värna 
om sådana naturvärden. Delområdets södra del berörs av byggnad om planen utnyttjas 
maximalt	(se	fig	8	och	10).

Fig 12. Skalgrusrik mark med gullvivor, blåsippor och ädellövträd. Foto Naturcentrum AB.
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Beskrivning av delområde 3 Hällmark  Klass III
   

Hällmarksområde	(fig	13)	med	inslag	av	asprika	bergsklåvor,	spår	av	äldre	stenbrytning,	
små klapperstensområden, en mindre våtmark och inslag av skalgrus längst i söder. Delar 
av området har små klapperstensområden som kan vara lämpliga övervintringsområden 
för	mindre	ryggradsdjur	och	ryggradslösa	djur.	I	kanten	mot	gräsmarken/campingområdet	
finns	en	del	äldre	askar	VU	och	även	någon	sälg.	Längst	i	söder	utmed	vägen	står	också	
några	askar	och	här	finns	skalgrusinslag	 i	marken	med	blåsippor,	brudbröd,	ängshavre	
och andra arter som är kalkgynnade. I denna del förekommer även ett busk- och trädrikt 
område som är viktigt för områdets häckande småfåglar.

Värdearter/strukturer:	mindre	våtmark,	klapperstensområden,	skalgrusavsättning,	blåsippa,	
brudbröd, ängshavre Avenula pratensis.

Konsekvenser:	 Planerad	väg	vid	södra	delområdet	kan	komma	i	konflikt	med	några	
askträd	och	kalkgynnad	flora	med	bl	a	blåsippor.	En	servicebyggnad	ligger	inom	delom-
rådet.

NATURINVENTERING

Fig 13. Del av hällmarken med mindre klapperstensområde i förgrunden och Väddökilen i bakgrunden. 
Foto Naturcentrum AB.
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Beskrivning av delområde 4 Träd- och buskparti Klass III

Ett	mindre	trädområde	utmed	väg.	Här	finns	ett	par	askar	VU,	apel	och	oxel	och	området	
är	en	viktig	miljö	för	främst	fågellivet	i	området.	Här	finns	både	föda	och	skydd	och	miljön	
bidrar till en variation i landskapet.

Värdearter/strukturer:	ask	VU,	slanklav,	oxel	Sorbus intermedia.

Konsekvenser: Tangeras av vägen till planområdets norra del. Planförslaget  bedöms 
inte innebära sådan påverkan utan att värdearterna kan behållas intakta..

Beskrivning av delområde 5	 Klappersten	med	äldre	senvuxna	lövträd			Klass	II

Klapperstensfält	(fig	14)	är	av	stor	vikt	för	lägre	vertebrater	och	småkryp	som	övervintrings-	
och	viloplatser.	Miljön	växer	igen	mycket	långsamt	och	bibehålls	under	mycket	lång	tid	
i	landskapet.	I	området	finns	olvon,	senvuxen	oxel,	ask	och	rönn	med	inslag	av	död	ved	
och snöbollslav Pertusaria hemisphaerica. På en del stenar hittar man den i södra Sverige 
tämligen ovanliga vindlaven som annars främst förekommer i fjällen. Området omges av 
en	busk/trädridå	och	rikedomen	av	bärande	träd	och	buskar	tillsammans	med	buskridån	
gör det även värdefullt för områdets fågelliv.

Värdearter/strukturer:	klapperstensfält,	senvuxen	rönn	Sorbus aucuparia,	oxel,	äldre	ask	
VU.

Konsekvenser: Liten risk för negativ påverkan då området bevaras i planen som 
naturmark.

NATURINVENTERING

Fig 14. Klapperstensfält med äldre senvuxen rönn. Infälld bild: vindlav. Foto Naturcentrum AB.
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Beskrivning av delområde 6 Grund lerig havsvik Klass III

Området	utgörs	av	en	grund	havsvik	 (fig	15)	där	stora	delar	av	de	strandnära	miljöerna	
tidvis	är	exponerade	och	skapar	födosöksområden	för	vadare.	Området	är	rikt	på	fågel	som	
skrattmås,	knölsvan,	fiskmås	och	strandskata.	

I	västra	delen	finns	ett	utlopp	från	en	bäck	som	löper	ett	par	hundra	meter	genom	området.	
Bäcken omges till stor del av ett vassbälte. Öppet vatten bidrar alltid till den biologiska 
mångfalden och skapar variation i landskapet.

Utmed	stränderna	i	kilen	växer	typiska	strandarter	som	vass,	strandaster,	trift,	skörbjuggsört,
gåsört	m.fl.	I	denna	miljö	finns	också	rikligt	med	jordlöpare	och	kortvingar,	bland	annat	
de kustanknutna arterna saltstrandlöpare Bembidion minimum, den bohuslänska special-
itén kortvingen Myrmecopora sulcata	(se	delområde	1)	och	tånglöparen	Dicheroitrichus 
gustavii. 

Värdearter/strukturer:	leriga	stränder,	grund	havsmiljö,	kortvingen	Myrmecopa sulcata.

Konsekvenser:	 Genom	att	bladvassen	avlägsnas	gynnas	andra	 lågväxta	och	mer	
värdefulla	strandängsväxter	som	strandaster,	trift,	gåsört	och	på	sikt	också	kanske	saltarv.			
För	att	den	i	nuläget	eutrofierade	Lerekilen	skall	kunna	återhämta	sig	för	att	bli	ett	värde-
fullt	uppväxtområde	för	bl	a	plattfiskyngel	kan	slamsugning	vara	en	önskvärd	åtgärd.

Beträffande den marina miljön se sidan 40.

NATURINVENTERING

Fig 15. Inre delen av Lerekilen. Foto Naturcentrum AB.
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Beskrivning av delområde 7 Hällmark Klass III

Ett mindre hällmarksområde runt ett hus. Hällmarken är typisk med tuschlavar, brosklavar,
kartlav,	ljung,	en,	bergglim	och	rönn.	I	södra	kanten	finns	inslag	av	skalgrus	och	här	växer	
backsmultron, brudbröd, blodnäva och tjärblomster.

Värdearter/strukturer:	skalgrusinslag,	hällmark,	brudbröd,	bockrot	Pimpinella saxifraga,
backsmultron.

Konsekvenser: Södra delen av området tas i anspråk för två byggnader. Övervägande  
del	av	området	bevaras	i	planen	som	naturmark.	Viss	risk	för	ökat	slitage	på	hällmarkens	
kalkgynnade arter.

Beskrivning av delområde 8 Strandäng/hällmark	 Klass	III

Mindre	hällområde	(fig	16)	som	sluttar	mot	vattnet	och	övergår	i	strandängar	som	delvis	
sköts	med	årlig	bränning.	Marken	innehåller	skalgrus	med	ett	flertal	kalkgynnade	arter.

I	området	 står	även	enstaka	askar	och	en	oxel.	 I	 strandkanten	 förekommer	kortvingen	
Myrmecopora sulcata.

Värdearter/strukturer:	skalgrusinslag,	hällmark,	brudbröd,	ask	VU,	backsmultron,	slanklav	
Collema flaccidum, kortvingen Myrmecopora sulcata.

Konsekvenser: Området tas i anspråk för bland annat föreslagen bryggpromenad, 
varvid	möjligen	några	askar,	oxel	och	kalkgynnade	arter	försvinner.

NATURINVENTERING

Fig 16. Berghällar som övergår i mindre strandängar i Lerekilens västra delen. Foto Naturcentrum AB.
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Beskrivning av delområde 9 Hällmark/blockrik	strand	 Klass	III.

Mindre	hällområde	(fig	17)	som	sluttar	mot	vattnet	och	övergår	i	mindre	strandäng	och	
blockrik	strandmiljö.	Här	finns	inslag	av	skalgrus	i	marken	med	rikt	av	mandelblom	och	
brudbröd	i	ängen	och	en	typisk	hällmarksflora	uppe	på	hällarna	(se	även	delområde	7).

Värdearter/strukturer:	brudbröd	och	hällmark.

Konsekvenser: Området har ingått i ett tidigare planförslag, men har nu utgått i 
föreliggande detaljplan, varvid ingen negativ påverkan bedöms inträffa.

NATURINVENTERING

Fig 17. Berghällar som övergår i mindre strandäng och sedan strandmiljö i Lerekilens  östra del.
 Foto Naturcentrum AB.
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5.1.2  FÅGELFAUNA 

I	området	finns	rikligt	med	både	sjö-	och	småfågel.	

Småfåglarna utnyttjar främst brynstrukturer, där de både söker föda och häckar. Brynstruk-
turerna i området utgörs av trädridåer, buskridåer och mindre busk- och skogsbestånd i 
övergångszoner mellan olika miljötyper. 

Sjöfågeln	utnyttjar	vattenområdet	i	hela	Veddökilen	med	Lerkilen.

En rödlistad art noterades vid besöken och det var hämpling som är rödlistad som LC och 
dessutom upptagen i EU:s fågeldirektiv. Hämplingen rör sig i öppna miljöer som är rika 
på brynstrukturer och gräsmarker, och trivs förmodligen utmärkt i området.

Observerade fåglar i området:

Bofink
Stenskvätta
Strandskata
Ängspiplärka NT
Skrattmås
Fiskmås
Knölsvan
Sädesärla
Lövsångare
Koltrast
Sånglärka NT
Ladusvala
Järnsparv
Pilfink
Blåmes
Hämpling LC

Konsekvenser:	 De	flesta	fåglar	bedöms	inte	påverkas	negativt	av	planen.	Möjligen	
kan områdets attraktion för hämplingen minskas något genom tillkommande bebyggelse. 
Jämfört	med	den	gällande	detaljplanen	med	omfattande	campingverksamhet	(nollalterna-
tivet)	bedöms	dock	hämplingen	gynnas	genom	att	stora	öppna	områden		i	planen	är	avsatta	
som naturmark. 

Att	ett	exemplar	av	Hämpling	observerats	inom	området	behöver	inte	betyda	att	den	up-
pehåller sig permanent här. Det kan röra sig om ett tillfälligt besök. Någon häckning har 
inte kunnat påvisas.

NATURINVENTERING
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5.1.3  MARIN MILJÖ 

Inventering av den marina miljön utfördes av HydroGIS AB 2014-03-26 och 2017-06-02 
(referens	11)	med	hjälp	av	en	fjärrstyrd	undervattensfarkost	försedd	med	videokameror	
(ROV-farkost).	Det	ringa	vattendjupet	och	lösa	sedimentbottnen	medger	knappast	någon	
annan undersökningsmetod.

Alldeles	norr	om	sjöbodarna	i	väster	vid	Lerekilens	mynning	i	Veddökilen	finns	en	grund-
klack med bara ca 20 cm vattendjup vid undersökningstillfället. Bottnen inom denna består 
i huvudsak av sandigt sediment med skalinslag och troligvis berg nära sedimentytan. Här 
förekommer spridda ruskor av blåstång Fucus vesiculosus	(fig	34-35)	och	grövre	skalfrag-
ment är vanligt förekommande. 

Söder om grundklacken och intill sjöbodarna blir bottnen djupare ca 1 m och utgörs av 
finsediment	(fig	32-33).

Norr	om	grundklacken	är	vattendjupet	ca	30-40	cm	och	bottnen	är	plan	med	finsediment	
(fig	36-40).	Den	synliga	faunan	var	vid	undersökningstillfället	mycket	sparsam	och	utgjor-
des av främst av strandsnäckor Litorina litorea	(fig	36-39).	Även	nätsnäckor	Nassarius 
reticulatus	förekom	relativt	talrikt	där	sedimentbottnen	skrapats	upp	av	ROV-farkostens	
medar	(fig	40).	Här	och	var	ligger	små	vegetationsfläckar	med	blåstång	(fig	41-45),	som	
sitter fästade på spridda mindre stenar eller grova skal. Normalt brukar sådana ”oaser i 
sedimentöknen” attrahera många rörliga marina djur, men inget annat än strandsnäckor 
kunde observeras vid tillfället. Man kan emellertid med stor sannolikhet anta att när vattnet 
blir varmare så blir dessa uppskattade tillhåll för marina djur som tångräkor, strandkrabbor, 
bultfiskar	och	ålyngel.	

NATURINVENTERING

Fig 19. Lerekilens övergång mot Veddökilen karakteriseras av monoton 
sedimentbotten med cyanobakterier och som dominerar hela Veddökilen.
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Uppskattningsvis	utgörs	den	huvudsakliga	ytan	inom	Lerekilen	(ca	95%)	av	en	relativt	
enformig	botten	med	finsediment	(fig	19-21),	men	där	också	skalfragment	ligger	i	ytskik-
tet	(fig	29-31).	Vid	undersökningstillfället	var	sedimentet	täckt	med	ett	relativt	tunt	lager	
organsikt material där sannolikt bottenlevande kiselalger och cyanobakterier utgör en stor 
andel	(fig	19).	Detta	är	normalt	tidigt	på	våren	när	kiselalgerna	ofta	uppvisar	massförekomst	
både på grundare bottnar och i den fria vattenmassan.

Sedimentet	blir	allt	finare	 ju	 längre	 in	 i	Lerekilen	man	kommer	och	andelen	organiskt	
material	ökar	också	påtagligt.	På	flygbilder	(fig	18)	tagna	under	sommar	och	höst,	framgår	
tydligt	att	Lerekilen	till	större	delen	är	täckt	med	både	fintrådiga	grön-	och	brunalger	som	
Enteromorpha spp., Ulvaria obscura (fig 21), Pilayella litoralis och tidvis också Clad-
ophora flexuosa, samt mörkare partier, som med stor sannolikhet utgörs av beläggningar 
med cyanobakterier. Sedimentet närmast strandkanten i den inre norra delen innehåller 
dock en del småsten eller grus. 

Bottnen	i	Lerekilen	hyser	i	nuläget	mycket	sparsamma	marina	växt-	och	djursamhällen.	
Högre vegetation saknas i regel helt på större delen av kilens bottenytor med sediment.

Ingen vegetation med nating Ruppia spp. har kunnat påvisas inom hela Lerekilen trots att 
potential	för	sådan	vegetation	finns.	För	eller	ålgräs	Zostera marina är kilen för grund, men 
potential	för	sådan	värdefull	vegetation	finns	i	dess	mynningsområde	mot	Veddökilen	och	
längre väster ut, dock endast inom djupintervallet 0,7-4,5 meter.

Bäcken,	som	kommer	från	norr,	har	en	för	vandringsfisk	värdefull	sten-	grusbotten	med	
mossvegetation,	innan	den	rinner	ut	i	det	flacka	strandområdet	vid	östra	Lerekilen.	Här	
är	flödet	långsammare,	vilket	medför	att	sedimenteringen	av	de	partiklar	som	kommer	i	
vattendraget	sedimenterar	här	och	i	Lerekilens	mellersta	och	östra	delar.	Inom	det	flacka	
strandområdet omges bäcken av en tät vegetation med bladvass Phragmites australis. Den 
täta vassvegetationen antyder att sötvatten med höga närsalter tillförs område, vilket inte 
är	önskvärt	här.	Sannolikt	finns	goda	potentiella	lekbottnar	för	lax	och	öring	i	den	delen	
av bäcken där sten och grus förekommer. 

Något längre mot norr och på samma sida som bäcken mynnar även ett tidvis vattenförande 
dike, som också bidrar med närsalter. 

Hittills har närsalterna från främst de båda vattendragen bidragit till den massförekomst 
med	fintrådiga	alger,	som	omnämnts	ovan.	Grönalgen	Ulvaria obscura	(fig	21)	är	en	typiskt	
övergödningsgynnad alg.

NATURINVENTERING
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KONSEKVENSER MARIN MILJÖ

Konsekvenser marin miljö

Genomförande av detaljplanen bedöms inte få någon nämnvärd negativ påverkan på Lere-
kilen	eller	Veddökilen,	då	inga	direkta	ingrepp	sker	i	den	marina	miljön.	De	gångbryggor	
som anläggs utmed södra och västra strandkanterna får heller ingen betydande negativ 
påverkan,	då	ingen	högre	vegetation	förekommer	på	sedimentbottnen	(fig	19).	Där	berg	
förekommer under gångbryggorna kan viss skuggeffekt orsaka att några ruskor med blåstång 
på sikt kommer att försvinna, varvig berget kommer att få ett tunt överdrag med rödalgen 
Hildenbrandia rubra	som	fotot	fig	36	visar.	

Då värdefull vegetation som ålgräs Zostera marina	 saknas	 i	Veddökilen	och	Lerekilen		
kommer	inte	båttrafiken	att	orsaka	någon	skada.	Likaså	kommer	en	förlängning	av	befint-
lig brygga i sydöstra delen inte att medföra någon negativ påverkan på bottenmiljön med 
trivialt sediment.

Dagvatten kommer delvis att rinna ut i Lerekilen och för då ut en del föroreningar som 
främst	kommer	från	biltrafik	på	vägarna	inom	området.	Påverkan	på	det	marina	livet	härav	
bedöms inte få någon märkbar effekt.

Fig 36. Stenar som skuggas av bryggdäck får en beläggning med rödhinna Hilden brandia rubra. 
Faunan består av havstuplaner Balanus balanoides, strandsnäckor Litorina litorea samt japanska ostron 
Crassotrea gigas
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5.2 KULTURMILJÖ

Fornminnen

Den	enda	fasta	fornlämningen	i	anslutning	till	området	återfinns	i	naturreservatet	i	väster.	
Den är belägen på landskapets högsta punkt och består av ett röse från bronsåldern. Det 
finns	registrerat	med	RAÄ-nummer:	Tanum	904:1.

Historisk markanvändning

De	flacka	partierna	kring	Lerekilen	har	historiskt	troligtvis	brukats	som	åker-	eller	betes-
mark	som	komplement	till	kustfisket,	vilket	varit	den	dominerande	näringen	i	området.	I	
norra	delen	av	området	finns	tydliga	spår	av	stenindustrin	från	tiden	omkring	sekelskiftet	
1900. Stenen har troligtvis skeppats ut från området kring den nuvarande badplatsen där 
spår	av	äldre	strukturer	finns	kvar	(fig	37	och	39).

Spåren från den tidigare stenindustrin är intressanta och ger en särskild identitet åt området 
kring badplatsen, men mängden sprängsten och dess placering i landskapet ger ett något 
stökigt och avvisande intryck.

5.3 LANDSKAPSBILD

En	landskapsanalys	har	tagits	fram	av	Liljewall	Arkitekter	(referens	29)	med	utgångspunkt	
från	fältstudier	och	befintligt	planeringsunderlag	samt	studier	av	foton	från	platsen	inklu-
sive	flygfoton.	

Den	är	uppdelad	i	fyra	delar.	De	två	första	behandlar	kortfattat	platsens	naturgeografiska	
och	kulturgeografiska	strukturer.	Den	tredje	delen	består	av	en	rumslig	analys	där	fokus	
ligger på den visuella upplevelsen av landskapet, så som det ser ut idag. De tre analys-

KULTURMILJÖ

Fig 37. Spår av stenindustrin. Fig 38. Bronsåldersröset på landskapets högsta
punkt.   Foton: Liljewalls Arkitekter AB.
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delarna leder fram till en indelning i landskapskaraktärsområden. I den avslutande fjärde 
delen beskrivs dessa kortfattat med fokus på de viktigaste elementen och hur upplevelsen 
av landskapets kvaliteter skulle kunna förstärkas.

Området är en del av det karaktäristiska bohusländska sprickdalslandskapet, som präglas 
av nästan kala granitklippor med insprängda sprickdalar. Bergen är ofta tydligt påverkade 
av mekanisk vittring från hav och inlandsis, vilket gjort dem mjukt rundade och böljande. 
Särskilt	i	anslutning	till	badplatsens	västra	sida	finns	intressanta	geologiska	formationer.	

Mötet mellan berg och dal är ofta dramatiskt med stora höjdskillnader på korta sträckor. På 
ett	par	platser	finns	spår	av	stenbrott	som	lämnat	blockrika	områden	och	skarpa	klovytor
i	berget.	Lerekilen	ligger	relativt	skyddad	från	vindarna	från	väst	och	har	flacka,	gräsklädda	
stränder som skiljer sig från de branta klippstränderna mot havet i väster.
Exploateringen	kommer	givetvis	att	innebära	en	påtaglig	förändring	av	landskapsbilden	
inne i området. 

Bebyggelsen är noggrant inplacerad i landskapet så att påverkan på landskapsbilden för 
en betraktare utanför planområdet blir mycket begränsad. Viktiga	utblickar	bevaras,	inte	
minst i nordsydlig riktning genom dalgången.

De	branta	mötena	mellan	berg	och	flack	mark	utgör	mycket	tydliga	gränser	som	definierar	
områdets	landskapsrum.	Själva	Veddökilen	bildar	ett	stort	rum	söder	om	det	studerade	

LANDSKAPSBILD

Fig 39. Rester av äldre strukturer i anslutning till badplatsen. Foto: Liljewalls Arkitekter AB.
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området, tydligt avgränsat från havet i väster genom ett smalt sund. Detta rum övergår mot 
norr	i	den	sprickdal	där	Lerekilen	ligger	centralt	placerad.	Passagen	mellan	Veddökilen	
och Lerekilen bildar ett entrémotiv med rundade klipphällar på båda sidor, för övrigt de 
enda klippstränderna i anslutning till Lerekilen. Sjöbodarna på respektive sida av förstärker 
motivet och framhäver kontrasten mellan de två rummens karaktärer.

Landskapsrummet kring Lerekilen sträcker sig upp i de angränsande sprickdalarna men 
här är rummets väggar mer diffusa på grund av bostadsbebyggelsens utformning och de 
anslutande trädgårdarnas vegetation.

Gränsen	mot	den	höjdrygg	där	den	äldre	bebyggelsen	återfinns	är	dock	markant	i	och	med	
den branta slänten mot vassområdet som relativt nyligen anlagts. Rummets gränser mot 
väster är också mycket tydliga och markeras ytterligare av den bebyggelse som ligger här.

Genom en smal passage mellan byggnad och en vackert rundad och karaktärsgivande 
klipphäll övergår landskapsrummet i ännu ett tydligt avgränsat rum mot norr där badplatsen 
finns.	Rummets	väggar	består	i	de	omgivande	bergen.	Det	studerade	landskapsavsnittet	
innehåller således en tydlig sekvens av tre rum av olika storlek och karaktär. De smala 
passagerna mellan rummen förstärker upplevelsen av rummen och skapar en spänning 
mellan de olika delarna.

Bebyggelse utformas för att passa in i det unika Bohuslänska kulturlandskapet. Föresla-
gen bebyggelse samlas i små och kompakta byar. Byggnader är underordnade bergen och 
utom synhåll från havet. Gestaltning, höjd och utbredning liksom placering regleras strikt 
för	att	säkerställa	upplevelsen	av	små	brokiga	fiskelägen,	som	en	naturlig	fortsättning	på	
byggnadstraditionen. Naturmark som tidigare nyttjats för uppställning av husvagnar och 
husbilar skyddas och tillgängliggörs.

Visualiseringar	av	bebyggelser	mm	redovisas	i	planbeskrivningens	fig	14-19.

5.4 FRILUFTSLIV

Veddökilens	skyddade	naturhamn	har	sedan	lång	tid	tillbaka	varit	attraktiv	för	båtliv	och	
rekreation. I samband med den ökade turismen i mitten av 1900-talet skapades kring Le-
rekilen en välbesökt campingplats. Denna är nu nedlagd men spåren från verksamheten 
är fortfarande mycket tydliga på platsen.

Området erbjuder mycket goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation om detaljpla-
nen genomförs.

Rester av sprängsten i nordvästra delen minskar för närvarande lokalt områdets attrakti-
vitet och tillgänglighet för det rörliga friluftslivet. Stenen kommer delvis att användas vid 
planens genomförande, varvid förhållandena för friluftslivet förbättras.

FRILUFTSLIV
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Tillgängligheten för allmänheten till den kommunala badplatsen i norr ökar med ny park-
eringsplats. Stranden skall även fortsättningsvis kunna användas och utvecklas  för bad 
och rekreation. 
 
Turismens stora betydelse beskrivs i kommunens översiktsplan. Även Länsstyrelsen be-
skriver i bl a ”Kustområdet och skärgården i Bohuslän” vikten av att få fram nya områden 
för utveckling av anläggningar med inriktning på turism och friluftsliv.

En	strandpromenad	runt	Lerkilen	med	naturanpassad	utformning	(bryggor,	spångar,	stig/
gångväg	etc.)	blir	ett	attraktivt	och	trevligt	inslag	i	närmiljön	och	medför	en	väsentligt	för-
bättrad tillgänglighet för allmänheten. Bättre båtplatser, som delvis skall vara besöksplatser, 
bidrar till att fylla en del av behovet längs Bohuskusten.

Vandrare	leds	på	anlagda	stigar	vilket	minskar	trycket	på	naturmarken.	Strandpromenaden,	
bryggdäcken och stigarna ger möjlighet till närkontakt med naturen och ett rikt friluftsliv. 
En	förbättrad	tillgänglighet	gör	att	fler	människor	kan	antas	söka	sig	till	platsen	både	från	
land-	och	havssidan.	Bad-	och	strandliv	prioriteras.	Verksamheter	kan	utvecklas	kring	turism	
och friluftsliv. En attraktiv plats skapas för besökare att vistas på året runt. Mötesplatser, fritids-
boende	och	underlag	till	service	växer	fram.	Detta	gynnar	turismen	i	området	och	i	kommunen.

5.5 NATURRESURSER

Inga naturresurser i form av grus- eller vattentäkter kommer att tas i anspråk i samband 
med genomförandet av detaljplanen. Sand kan enligt förlaget behövas tillföras på vassbe-
växta	delen	utmed	Lerekilen.

5.6 BOENDEMILJÖ

Områdets	tätaste	bebyggelse	återfinns	på	en	höjdrygg	vid	Veddökilens	nordöstra	strand,	i	
anslutning till Långsjö hamnplan. Detta område tillhör troligen också de äldsta bebyggda 
delarna	kring	Veddökilen.	Byggnaderna	är	i	huvudsak	i	traditionell	bohuslänsk	stil	och	
orienterar sig tydligt mot väg 1001. Trädgårdarna är relativt små.

I	 områdets	 norra	 delar	 har	 bostadsbebyggelse	 av	 villakaraktär	 successivt	 växt	 fram	 i	
landskapets	sprickdalar.	De	flesta	husen	är	lagda	i	eller	nära	gränszonen	mellan	berg	och	dal	
på traditionellt vis. Tomterna är här större och trädgårdarna består till stora delar av gräsmattor.

Kring	Veddökilen	finns	tre	tätare	grupperingar	av	sjöbodar,	varav	två	angränsar	till	det	
studerade området. Den östra gruppen är äldst och den ligger i anslutning till Långsjö 
hamnplan. Den andra gruppen ligger på den motsatta stranden på andra sidan av Lerekilen 
och är av mer privat karaktär.

BOENDEMILJÖ
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På	västra	sidan	av	Lerekilen	finns	en	äldre	gårdsbebyggelse,	en	relativt	nyuppförd	villa,	
samt	flera	byggnader	som	servat	campingverksamheten.

Samtliga	befintliga	bostadsfastigheter	kommer	att	uppleva	något	mer	liv	och	rörelse	när	planen	
är genomförd än vad man gör i nuläget. Hur detta kommer att upplevas är dock en personlig 
fråga. Planen bedöms dock inte medföra några betydande olägenheter för de närboende.

5.7 HÄLSA OCH SÄKERHET

En	geoteknisk	undersökning	har	utförts	av	Bohusgeo	AB	2012	(referens	8)	varvid	slutsatsen	
är att inga stabilitetsproblem föreligger med reservation för den södra delen med sjöbodar, 
vilket redovisas närmare i kap 5.9.

Risk för bergras eller blocknedfall som kan påverka detaljplaneområdet bedöms enligt den 
geotekniska undersökningen inte föreligga.

Radonmätning har inte utförts. Eftersom berggrunden utgörs av Bohusgranit, som är radon-
förande, bedöms bergsområdena kunna klassas som högradonmark. Området med gyttja och 
lera bedöms utgöras av lågradonmark. Byggnader som grundläggs så att kontakt med berg 
erhålles bör därför utföras radonsäkert. För byggnader inom området med lera och gyttja
bedöms inga byggnadstekniska åtgärder erfordras ur radonskyddssynpunkt.

Planområdet avser man ansluta till kommunalt vatten och avlopp via ledningar till 
Bodalsverket.	De	kommer	i	vissa	delar	att	utföras	som	sjöförlagda	ledningar.	VA-anlägg-
ningen	inom	planområdet	redovisas	närmare	i	gatu-	och	VA-utredningen.

Klimatförändringar i framtiden befaras medföra att havsnivån kommer att höjas och att 
vi får intensivare nederbörd. I rapporten ”Klimatanalys för västra Götalands län” SMHI 
2011 gör man bedömningen att den globala höjningen av havsnivån blir ca 1 meter fram 
till nästa sekelskifte. Med beaktande av den samtidigt pågående landhöjningen kan vat-
tennivån	förväntas	stiga	ca	70	cm.	Högsta	uppmätta	högvatten	(Smögen)	är	i	RH	2000	ca	
+1,6. Det innebär att högsta högvattennivå nästa sekelskifte kan förväntas vara minst +2,05. 
Som	en	extra	säkerhetsmarginal	kräver	Länsstyrelsen	att	beredskap	skapas	för	ytterligare	
en meters höjning av havsnivån.

Lerekilens	strandområden	med	bladvass	översvämmas	vid	högvatten	(fig	51).	För	att	säkra	
bostäder för framtida översvämningar bör färdigt golv för fritidsbostäder inte ligga under 
+2,3 meter över nollplanet. För permanentboende bör färdigt golv inte läggas på en lägre 
nivå	än	+3,3	meter	över	nollplanet.	Vägar	som	utgör	räddningsvägar	förläggs	på	minimum	
+2,8	meter	över	nollplanet.	Motivet	för	detta	är	att	undvika	höga	grundmurar/plintar	och	
för	platsen	främmande	utfyllnader.	Vid	platsen	där	störst	risk	för	översvämning	finns,	längs	
Lerekilens västra strand, föreslås att en låg mur kompletterar föreslaget gångstråk och 
bilväg.	På	så	vis	anser	kommunen	att	risk	från	översvämning	kan	hanteras.	Exploatören/

SÄKERHET
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Fig 51. Nuvarande risk för översvämning med redovisade marknivåer 1, 2 och 3 meter.

SÄKERHET
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exploatörer	bör	dock	upplysas	om	risk	för	stigande	vatten	och	eventuella	framtida	kost-
nader för återställande av byggnader och infrastruktur. Dessa kostnader bedöms dock vara 
väsentligt lägre än de som uppstår genom att följa ”Stigande vatten” i alla delar. 

En	VA-utredning	(Aqua	Canale	AB)	visar	att	två	pumpstationer	krävs	för	att	detaljplanens	
byggnader ska kunna kopplas på kommunalt avlopp. Platserna är på plankartan reglerade 
med beteckning E. Skyddsavstånd till pumpstation med anledning av dålig lukt bedömer 
kommunen	 till	 40	meter	 för	 nya	bostäder	 respektive	 30	meter	 för	 befintliga	 bostäder.	
Det kortare avståndet motiveras med att föreslagen ny bebyggelse ligger motsatt den 
förhärskande vindriktningen. 

Dagvatten	ska	hanteras	lokalt	(LOD).	Regn	från	tak	går	via	hängränna	och	stuprör	ner	i	
vattentunna/stenkista	innan	det	leds	vidare	till	gräsyta	för	infiltration.	Parkeringsytor	bör	
ges genomsläpplig beläggning såsom grus eller armerat gräs. Kring parkeringsplatser 
bör	växtbäddar	anläggas	för	att	binda	eventuella	partiklar	från	fordon.	Kring	och	under	
föreslagna	vägar	leds	vatten	i	kulvertar	respektive	i	diken.	Eventuella	uppsamlingsytor/
för vägvatten utreds under vägprojektering.

Då planområdet ligger på relativt långt avstånd från närmsta brandstation kommer särskild 
hänsyn till säkerhet för människa, egendom och miljö att behöva beaktas. Framkomlighet 
för räddningsfordon och ambulans måste säkerställas. Räddningstjänsten ges tillgänglighet 
i enlighet med Tanums räddningstjänsts föreskrifter.
Inga övriga eller påtagliga säkerhetsproblem förväntas uppkomma till följd av planförslaget. 
Se också kap 5.8 Kommunikationer nedan.

5.8  KOMMUNIKATIONER

Antalet	fordon	som	idag	trafikerar	de	två	in-	och	utfarterna	från	Långsjövägen	och	Väg	
1001 till väg 163 är cirka 300 fordon per dygn. Med fullt utbyggd detaljplan bedöms an-
talet	fordon	som	trafikerar	de	två	in-	och	utfarterna	från	Långsjövägen	och	Väg	1001	öka	
till cirka 680 fordon per dygn.

Planområdet	skall	trafikmatas	från	en	ny	anslutning	till	väg	163	belägen	längre	mot	norr	
(Alternativ	A)	 jämfört	med	nuvarande	anslutning	(fig	52).	Trafikverket	har	 i	ett	beslut	
TRV	2016/8948	daterat	2016-03-28	bifallit	ansökan	om	denna	ändring	(referens	28),	men	
avslagit	alternativ	B,	som	inneburit	ändring	av	befintlig	anslutning.

Busslinje	875	som	går	mellan	Tanumshede	och	Dingle	trafikerar	väg	163.	Hållplatser	finns	
vid in- och utfarten till väg 163.

Gång-	och	cykeltrafik	kan	förutsättas	ske	på	infartsvägen	till	området,	vilket	innebär	viss	
olycksrisk. 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.

KOMMUNIKATIONER
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5.9  GEOTEKNIK

En	geoteknisk	utredning	har	utförts	2012	av	Bohusgeo	AB	(referens	8).
 
Det undersökta området utgörs främst av låglänt ängsmark, i anslutning till Lerekilen, som 
omgärdas	av	bergspartier.	Markytans	nivå	(berg	ej	medräknat)	varierar	mellan	ca	-	0.3	och	
ca	+6.	Markytans	lutning	(berg	ej	medräknat)	är	i	regel	flack	och	varierar	mellan	ca	1:15	
och ca 1:10. Lokalt invid fastmarkpartier kan brantare lutningar förekomma.

Geotekniska förhållanden

Det totala sonderingsdjupet varierar mellan ca 2 och ca 13,5 m. Djupet är störst intill 
havsviken och minskar mot bergspartierna. Jordlagren bedöms under det ca 0,3 m tjocka 
vegetationsjordlagret från markytan räknat i huvudsak utgöras av:
	 •	fast	ytlager
	 •	gyttja	(saknas	ställvis)
	 •	lera	(saknas	ställvis)
	 •	friktionsjord	vilande	på	berg.

Det fasta ytlagret utgörs i huvudsak av silt, sand eller torrskorpelera och tjockleken varierar 
i	huvudsak	mellan	ca	0.5	m	och	ca	2	m.	Ställvis	förekommer	fyllning	och	ställvis	finns	
inslag	av	gyttja.	Vattenkvoten	har	uppmätts	till	mellan	ca	20	och	ca	75	%.	Silten	är	mycket	
tjällyftande	och	starkt	flytbenägen.

Gyttja	finns	med	upp	till	ca	2,5	m	mäktighet	företrädesvis	norr	och	öster	om	Lerekilen.	
Vattenkvoten	har	uppmätts	till	mellan	ca	130	och	ca	190	%.	Konflytgränsen	har	uppmätts	
till	mellan	ca	155	och	ca	180	%.

Lera	finns	till	mellan	ca	0	(saknas	ställvis	i	främst	den	sydvästra	delen)	och	ca	12.5	m	djup	
under	markytan.	Vattenkvoten	har	i	huvudsak	uppmätts	till	mellan	ca	55	och	ca	70	%	och	
konflytgränsen	till	mellan	ca	40	och	ca	45	%.	Skjuvhållfastheten	har	i	fält	bestämts	genom	
vingförsök.	En	sammanställning	av	skjuvhållfastheterna	redovisas	i	referens	8	figur	1.

Friktionsjorden under leran har inte undersökts närmare.
 
Resultat/slutsatser

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	med	undantag	för	område	med	befintliga	sjöbodar	längst	i	söder.	

GEOTEKNIK
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Den planerade bebyggelsen bedöms kunna utföras utan att stabiliteten blir otillfreds-
ställande under förutsättning, att stödkonstruktion utförs vid den planerade muren i den 
västra delen av detaljplaneområdet samt att lättfyllning används för att reducera lasten 
från uppfyllnader.

För	området	med	sjöbodar	längst	i	söder	är	dokumentationen	av	de	befintliga	förhållandena	
bristfällig. Dock är alla bodar anlagda på berg.

Stenupplag	finns	i	nuläget	utmed	östra	delen	av	dalen	och	fram	till	kajen	i	norr.	Denna	
del kommer, dels att bebyggas, dels att bli parkeringsplats.  Klapperstensfält förekommer 
i	delområdena	3	och	5	(se	naturinventeringen).	Risk	för	blocknedfall	inom	planområdet	
bedöms som liten efter genomförandet då inga andra instabila bergsformationer eller ste-
nupplag förekommer inom planområdet.  

5.10  MÖJLIGA ÅTGÄRDER

För att minimera skador på naturmiljön rekommenderas följande: Sprängning och upp-
fyllnad ska i möjligaste mån undvikas. Grundläggning på hällmark genom plint- eller 
krypgrund alternativt varsamt uppbyggd platta är att föredra.

1  Dalen med badstranden

Tydligt avgränsad sprickdal, svagt sluttande mot norr med vackra vattenutblickar. An-
gränsande berg har intressanta geologiska formationer i den nordvästra delen av området 
samt tydliga spår efter stenindustrin i öster och sydväst. Rester av sprängsten minskar 
områdets	attraktivitet	och	tillgängligheten	för	det	rörliga	friluftslivet.	De	befintliga	gång-
stråken saknar kopplingar till angränsande områden. Spåren efter den tidigare campingen 
gör	att	platsen	känns	övergiven.	I	den	östra	delen	finns	en	uppbyggd	terrass	med	vackra	
utblickar	och	gynnsamt	västerläge.	Mot	berget	i	öster	finns	tydliga	brynzoner	med	bland	
annat björnbär och kaprifol.

Rekommendationer: 
	 -	bevara/förstärk	rumsligheten	och	siktlinjen	mot	vattnet,
	 -	omforma/använd	sprängstensmassorna	för	att	göra	området	mer	attraktivt	och		
 tillgängligt.

2  Lerekilens landskapsrum

Detta är områdets största sammanhållna landskapsrum och har stark vattenkontakt. Man 
rör sig dock en bit från strandkanten och kommer aldrig helt nära vattnet. Spåren efter 
campingplatsen	gör	att	området	upplevs	något	stökigt	och	övergivet.	Det	finns	siktlinjer	
mot badplatsen och mot övriga bebyggda sprickdalar. Större delen av områdets östra 
delar	har	gynnsamt	sydvästläge.	Sikten	söderut	och	kontakten	mot	Veddökilen	har	stora	
upplevelsevärden.

MÖJLIGA ÅTGÄRDER
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Rekommendationer: 
	 -	förstärk	vattenkontakten	med	fler	gångstråk	närmare	vattnet,
 - förstärk och öppna landskapsrummet kring vattnet,
	 -	skapa	fler	möjligheter	att	ta	sig	upp	till	de	omkringliggande	bergsområdena,
	 -	bevara	sikten	mot	Veddökilen.

3  Vassområdet kring bäcken

Området är mycket låglänt och fuktigt. Det bildar gränszon mot den äldre bebyggelsen i 
söder och upplevs som naturmark av en tråkigare karaktär än landskapet i övrigt. Det är 
svårtillgängligt och bäcken kan upplevas som en barriär.

Rekommendationer: 
	 -	öka	tillgängligheten	till	området	med	fler	stigar	eller	spänger,
 - röj och avlägsna bladvassen för att skapa en strandäng. Den numera näringsrika  
 jorden måste då ersättas med mager sandig jord för att för att konkurrenssvaga,  
	 kortväxta	strandängsarter	skall	kunna	hävda	sig.

4   Passagen mellan Lerekilen och Veddökilen

Området	omfattar	vattenförbindelsen	mellan	Veddökilen	och	Lerekilen	och	de	angräns-
ande markytorna. Klippstränderna är mjukt rundade och bildar en tydlig kontrast mot den 
inre delen av kilen. Tillgängligheten till klipporna på östra stranden är låg och upplevs 
halvprivat. Huset på den västra sidan bildar ett landmärke, som markerar både höjden och 
passagen till Lerekilen.

Rekommendationer: 
	 -	bevara/förstärk	entrémotivet	mellan	Veddökilen	och	Lerekilen
 - förbättra tillgängligheten till den östra stranden.

5  Sjöbodsbebyggelsen utmed Veddökilens norra strand

Den	täta	bebyggelsen	på	båda	sidor	om	Lerekilens	inlopp	bildar	Veddökilens	rumsliga	
gräns mot norr och förstärker entrémotivet till Lerekilen. Sjöbodarna på den östra sidan 
är	placerade	med	en	brygga	mot	vattnet,	vilket	möjliggör	gångtrafik	med	stark	vattenkon-
takt. Den västra sidan av området har en mer sluten och privat karaktär. Sjöbodarna utgör 
slutpunkter på var sitt gångstråk som eventuellt skulle kunna förbindas med varandra för 
att öka upplevelsen på platsen.

Rekommendationer: 
	 -	öka	tillgängligheten	genom	att	skapa	fler	kopplingar	till	angränsande	rörelsestråk,
	 -	bevara/förstärk	entrémotivet	mellan	Veddökilen	och	Lerekilen.

MÖJLIGA ÅTGÄRDER
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MÖJLIGA ÅTGÄRDER

6  Bostadsbebyggelsen kring väg 1001

Bebyggelsen orienterar sig tydligt mot vägen och upplevs som typiskt traditionell Bohus-
länsk.

Rekommendationer:  bevara bebyggelsens sammanhållna och enhetliga karaktär.

8  Vattenmiljön i Lerekilen

Rekommendationer: 
Stoppa	 utflödet	 av	 närsalter	 i	 vikens	 båda	 vattendrag	 samt	 från	 omgivande	markytor,	
är åtgärder av primär betydelse. Detta förväntas ske genom den pågående kommunala 
VA-saneringen	av	de	diffusa	utlopp,	som	finns	i	omkringliggande	bebyggelser	med	mer	
eller	mindre	dåligt	fungerande	infiltrationsanläggningar.
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6 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING
En	miljökonsekvensbeskrivning	(MKB)	är	upprättad	enligt	Plan-	och	bygglagen	(PBL)	i	
samband med förslag till detaljplan för Lerekilen vid Långesjö i Tanums kommun. 

Det är mycket viktigt för Tanum kommun att kunna utveckla sitt kustområde för att förbli 
en attraktiv kommun. Kommunen menar att kustområdet bör kunna utvecklas med var-
samhet	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.

Hittills har landområdets norra och västra del omkring Lerekilen använts för campingverk-
samhet	 i	 enlighet	med	gällande	detaljplan	 (nollalternativet).	Ett	 fortsatt	 utnyttjande	av	
området för camping medför avsevärt mer slitage på naturmiljön. Föreslagen detaljplan 
frigör däremot stora grönytor. 

Merparten	av	planområdet	avsätts	som	naturmark	(NATUR)	eller	vattenområden	(W).	De-
taljplanen medger ny bebyggelse inom ett antal väl avgränsade områden. Mindre byggnader 
avsedda för tillfällig vistelse, fritidsbebyggelse eller boende får byggas inom fem kvarter 
längs bergssidan väster om Lerekilen samt inom ett kvarter i nordöstra planområdet. Inom 
tre områden norr och öster om Lerekilen medges mindre byggnader för tillfällig vistelse och 
fritidsbebyggelse	(O).	Centralt	i	området	medges	en	större	byggnad	för	hotell/vandrarhem,	
reception	och	service	(CB).	Två	platser	med	pågående	verksamhet	för	småbåtshamn	ges	
planstöd	att	fortsätta	och	utvecklas	(V).

Följande anläggningar planeras uppföras inom planområdet:

•	 1 kvarter med beteckningen CB, 2-4 byggnadskroppar, ca 35 st hotellägenheter,

•	 5 st kvarter med beteckningen BO, ca st 48 byggnader i storleksintervall 35–70 m2 
byggnadsyta, där det östra kvarteret endast innehåller byggnader om 35 m2 byggnadsyta,

•	 3 st kvarter med beteckningen O, ca 37 st byggnader med storleken 35 m2 byggnadsyta,

•	 1	kvarter	med	beteckningen	V,	med	ny	sjöbodsbebyggelse	om	ca	10	st	sjöbodar	invid	
de	befintliga	sjöbodarna,

•	 delområdet	Tanum-Åseröd	1:9,	1	kvarter	 för	befintlig	och	utökad	hamnverksamhet	
med byggrätt för några enstaka sjöbodar.

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.

ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING
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Detaljplanens	huvudsakliga	konsekvenser	för	naturmiljön	(se	fig	8)	är	att	två	mindre	hus	
i	nordvästra	delen	tar	mark	med	“höga	naturvärden”	i	anspråk	(bl	a	blåsippor	och	gull-
viva).	Därtill	kommer	den	västra	servicebyggnaden	att	ligga	inom	mark	som	bedöms	ha	
“naturvärden”. För vägar inom området kan några askar påverkas negativt om rotsystemen 
grävs	sönder	(se	omslagsbilden).	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 klimatförän-
dringar.

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 dif-
fusa avloppsutsläpp i den bäck som mynnar i vikens östra del. I Tanums kommun pågår ett 
projekt	med	VA-sanering	av	kustområdet	mellan	bl	a	Fjällbacka	och	Grebbestad.	I	samband	
därmed kommer de diffusa utsläppen att upphöra, vilket bedöms förbättra bottensamhällena 
i Lerekilens inre vattenområde.

Sammanfattingsvis så innebär detaljplanen förhållandevis små negativa ingrepp i naturmil-
jön. Jämfört med gällande plan med utvecklad camping så frigörs stora grönytor samtidigt 
som markslitaget minskar.

ÖDSMÅL 2018-05-15

Lars-Harry Jenneborg
       biolog     
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MILJÖKVALITETSNORMER - Fjällbacka inre 
kustvatten
Ekologisk status 
Nuvarande status: Måttlig  ekologisk status
Kvalitetskrav:  God ekologisk status 2021

Den	ekologiska	statusen	i	ytvattenförekomsten	har	klassificerats	till	måttlig,	otillfredsstäl-
lande	eller	dålig	och	Vattenmyndigheten	har	bedömt	att	det	finns	skäl	att	fastställa	mil-
jökvalitetsnormen	till	god	ekologisk	status	med	tidsfrist	till	2021	(4	kap	9	§	vattenförvalt-
ningsförordningen	och	3	kap	1	§	andra	stycket	NFS	2008:1).	Det	är	ekonomiskt	orimligt	
och/eller	 tekniskt	omöjligt	 att	vidta	de	åtgärder	 som	skulle	behövas	 för	att	uppnå	god	
ekologisk status 2015. Om alla möjliga och rimliga åtgärder vidtas kan god ekologisk 
status förväntas uppnås 2021.

Undantag:  Övergödning 
Tidsfrist:  2021
Skäl   Naturliga förutsättningar

Övergödning	av	vattenmiljön	har	flera	effekter	och	det	kommer	att	kräva	flera	åtgärdsin-
satser under en längre tid innan vattenförekomsten uppnår god ekologisk status. Det är 
därför tekniskt omöjligt att åtgärdernas effekt uppnås till 2015. Övergödningsproblemen kan 
förstärkas av de fysiska förändringarna av vattenmiljön. För att de biologiska kvalitetspara-
metrar som påverkas av övergödning ska uppnå god status behövs stegvis kombinerade 
åtgärder. Arbetet med planering, genomförande av åtgärder och att åtgärdens effekt uppnås 
kommer att ta tid, och därför har vattenförekomsten fått tidsfrist 2021. Gemensamma 
internationella minskningar av näringsämnestillförseln har stor betydelse för att minska 
påverkan på de svenska kustvattnen.

Kommentar:  Databasens redovisning av övergödningsproblematiken saknar en samman-
vägning av de nya rön, som tyder på att närsaltöverskott är en effekt av ekologisk obalans 
genom främst överfiske (referens 11). Uppsatta mål kommer därför aldrig att uppnås om 
inte de naturliga fiskpopulationerna utmed Bohuskusten först återskapas. 

Anslutning till det kommunala avloppsnätet via den föreslagna överföringsledningen från 
Bodalsverket förhindrar utsläpp av övergödande ämnen till Lerekilen. Fastigheter som 
ligger inom bäckens upptagningsområde förväntas bli anslutna till VA-nätet.

Kemisk status (exklusive kvicksilver)
Nuvarande status  God kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav   God kemisk ytvattenstatus 2015

Miljökvalitetsnormer för kemisk ytvattenstatus ska fastställas till god kemisk ytvattensta-
tus.	(NFS	2008:1	Naturvårdsverkets	föreskrifter	och	allmänna	råd	om	klassificering	och	
miljökvalitetsnormer	avseende	ytvatten	3	kap.	4§).

Kommentar:  Nuvarande status bedöms ej påverkas negativt vid planens genomförande.
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Skyddade områden

EUID    Område     Kvalitetskrav
SE0520150   Tanumskusten    Gynnsam bevarandestatus

Ekologisk status
Värde	 	 	 -
Klassificering	 	 Måttlig

Provtagning	av	biologiska	parametrar	saknas	för	vattenförekomsten.	Vattenförekomsten	
kan antas vara starkt påverkad av såväl punktkällor som diffusa utsläpp från land varför 
den ekologiska statusen bedöms vara ”måttlig”. En inventering av ålgräs som genomför-
des i området år 2000 visar att utbredningen av ålgräs minskat avsevärt sedan mitten av 
80-talet.	Resultaten	från	de	flyginventeringar	av	fintrådiga	alger	som	årligen	utförs	längs	
med	Bohuskusten	visar	på	betydande	eutrofieringsproblem	i	vattenförekomsten	vilket	ger	
stöd för bedömningen.

Kommentar: Se kommentar om ”övergödning” på f g sida.

Kemisk status
Värde	 	 	 -
Klassificering	 	 Uppnår	ej	god

I	EG:s	ramdirektiv	för	vatten	(2008/105/EG)	anges	gränsvärdet,	det	vill	säga	den	tillåtna	
halten,	för	kvicksilver	i	biota	till	20	mikrogram	per	kilogram	(ug/kg).	I	Sverige	idag	över-
stiger	kvicksilver	gränsvärdet	i	alla	ytvattenförekomster;	sjöar,	vattendrag	och	kustvatten.

Under lång tid har utsläpp av kvicksilver skett i både Sverige och utomlands. Den främsta 
anledningen till att kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är internationella luftnedfall. 
Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen av kvicksilver kan vi inte förvänta oss 
några	förändringar	inom	en	snar	framtid.	Det	går	oftast	bra	att	äta	fisk	som	kommer	från	
ett vatten där kvicksilverhalten överskrider EG:s gränsvärde på 20 mikrogram per ki-
logram.	Livsmedelsverket	har	tagit	fram	kostrekommendationer	som	gäller	för	fisk.	Det	
finns	riktade	råd	till	gravida	och	ammande	kvinnor.	Fisk	som	livsmedel	har	ett	allmänt	
EU-gemensamt	gränsvärde	(förordning	1886/2006)	på	0,5	milligram	per	kilogram	(mg/
kg).	Vissa	fiskarter,	 såsom	gädda,	 ål	och	hälleflundra,	har	 ett	högre	gränsvärde	på	1,0	
milligram	per	kilogram	(mg/kg).

Provtagning av miljögifter saknas för vattenförekomsten. Den kemiska statusen bedöms 
som God status.

Kommentar: Nuvarande status påverkas ej negativt av planens genomförande.

Kemisk status (exklusive kvicksilver)
Värde	 	 	 -
Klassificering	 	 God
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Den hittills utförda kartläggningen har inte kunnat påvisa att statusen i vattenförekomsten är 
försämrad till följd av påverkan från miljögifter. För ytterligare information beträffande be-
dömningen	av	miljögifter	-	se	miljöproblem	och	risk.	Observera	att	bedömningen	är	en	expert- 
bedömning och behöver utredas i nästa förvaltningscykel.

Kommentar: Hamnar och marinor har generellt förhöjda halter av t ex TBT. Nuvarande 
status påverkas ej negativt av planens genomförande med förbättrade båtplater i befintlig 
anläggning samt att ingen rengöring av båtbottnar skall förekomma inom planen. 

Bottenfauna
Värde	 	 	 -
Klassificering	 	 Ej	klassad

Data saknas för att kunna klassa denna vattenförekomst.

Kommentar: Nuvarande status påverkas ej negativt av planens genomförande med för-
bättrade båtplater i befintlig anläggning.

Övergödning
Värde	 	 	 -
Klassificering	 	 Ja

Enligt	den	svenska	rapporteringen	till	OSPAR	2007	finns	det	övergödningsproblem	med	
förhöjda halter av näringsämnen både i Skagerraks och Kattegatts kustnära vatten.

Kommentar: Se kommentar om ”övergödning” ovan.

Miljögifter
Värde	 	 	 -
Klassificering	 	 Ja

I	EG:s	ramdirektiv	för	vatten	(2008/105/EG)	anges	gränsvärdet,	det	vill	säga	den	tillåtna	
halten,	för	kvicksilver	i	biota	till	20	mikrogram	per	kilogram	(µg/kg).	I	Sverige	idag	över-
stiger	kvicksilver	gränsvärdet	i	alla	ytvattenförekomster;	sjöar,	vattendrag	och	kustvatten.	
Under lång tid har utsläpp av kvicksilver skett i både Sverige och utomlands. Den främsta 
anledningen till att kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är internationella luftnedfall. 
Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen av kvicksilver kan vi inte förvänta oss 
några	förändringar	inom	en	snar	framtid.	Det	går	oftast	bra	att	äta	fisk	som	kommer	från	
ett vatten där kvicksilverhalten överskrider EG:s gränsvärde på 20 mikrogram per ki-
logram.	Livsmedelsverket	har	tagit	fram	kostrekommendationer	som	gäller	för	fisk.	Det	
finns	riktade	råd	till	gravida	och	ammande	kvinnor.	Fisk	som	livsmedel	har	ett	allmänt	
EU-gemensamt	gränsvärde	(förordning	1886/2006)	på	0,5	milligram	per	kilogram(mg/kg).	
Vissa	fiskarter,	såsom	gädda,	ål	och	hälleflundra,	har	ett	högre	gränsvärde	på	1,0	milligram	
per	kilogram(mg/kg).
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Kommentar: Påverkas ej av planen. Inga utsläpp av kvicksilverföreningar bedöms före-
komma.

Miljögifter (exklusive kvicksilver)
Värde	 	 	 -
Klassificering	 	 Nej

Inom	denna	vattenförekomsts	avrinningsområde	finns	inga	idag	kartlagda	källor	med	sådant	
utsläpp att de bedöms påverka vattenförekomsten negativt avseende miljögifter. Observera 
att	bedömningen	är	en	expertbedömning	och	behöver	utredas	i	nästa	förvaltningscykel.

Kommentar: Om ingen båtbottenrengöring/målning tillåts inom området överskrids inte 
normen av planens genomförande. 

Främmande arter
Värde	 	 	 -
Klassificering	 	 Ja

Det	finns	ett	stort	antal	främmande	arter	som	är	helt	eller	delvis	etablerade	utmed	den	
svenska västkusten. En del av dessa är sk invasiva vilket betyder att de kan tränga undan 
etablerade inhemska arter. Underlaget är dock för osäkert för att kunna dra några slutsatser 
om påverkan på ekologisk status. Detta måste utredas ytterligare. I referenslistan till denna 
klassning	finns	en	lista	med	exempel	på	några	av	de	viktigaste	främmande	arterna	som	är	
eller kan komma att utgöra ett hot mot de ”naturliga” ekosystemen.

Kommentar: Bedöms ej beröras av planen.

Risk att Ekologisk status/potential inte uppnås 2015
Värde			 	 -
Klassificering	 	 Risk

Vattenförekomsten	uppnår	inte	god	ekologisk	status.	Det	finns	ett	antal	miljöproblem	som	
kan	vara	orsaken	till	detta	(se	vidare	under	rubriken	”miljöproblem”).	Det	är	osäkert	om	
åtgärder för att komma tillrätta med dessa problem hinner få önskvärd effekt till år 2015. I 
vissa fall behöver även kunskapsunderlaget förbättras för att rätt åtgärder ska kunna vidtas.

Kommentar:  Någon risk föreligger ej genom de verksamheter som förutsätts förekomma 
inom planen.

Risk att Kemisk status inte uppnås 2015
Värde			 	 -
Klassificering	 	 Risk

I	EG:s	ramdirektiv	för	vatten	(2008/105/EG)	anges	gränsvärdet,	det	vill	säga	den	tillåtna	
halten,	för	kvicksilver	i	biota	till	20	mikrogram	per	kilogram	(µg/kg).	I	Sverige	idag	över-
stiger	kvicksilver	gränsvärdet	i	alla	ytvattenförekomster;	sjöar,	vattendrag	och	kustvatten.	
Under lång tid har utsläpp av kvicksilver skett i både Sverige och utomlands. Den främsta 
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anledningen till att kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är internationella luftnedfall. 
Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen av kvicksilver kan vi inte förvänta oss 
några förändringar inom en snar framtid.

Det	går	oftast	bra	att	äta	fisk	som	kommer	från	ett	vatten	där	kvicksilverhalten	överskrider	
EG:s gränsvärde på 20 mikrogram per kilogram. Livsmedelsverket har tagit fram kostre-
kommendationer	som	gäller	för	fisk.	Det	finns	riktade	råd	till	gravida	och	ammande	kvinnor.	
Fisk	som	livsmedel	har	ett	allmänt	EU-gemensamt	gränsvärde	(förordning	1886/2006)	på	
0,5	milligram	per	kilogram(mg/kg).	Vissa	fiskarter,	såsom	gädda,	ål	och	hälleflundra,	har	
ett	högre	gränsvärde	på	1,0	milligram	per	kilogram(mg/kg).
  
Provtagning	av	miljögifter	saknas	i	vattenförekomsten.	Det	finns	i	dagsläget	inga	iden-
tifierade	påverkansfaktorer	som	skulle	kunna	utgöra	ett	hot	mot	den	kemiska	statusen	i	
vattenförekomsten.

Kommentar: Bedöms ej beröras av planen.

Risk att Kemisk status (exklusive kvicksilver) inte nås till 2015
Värde			 	 -
Klassificering	 	 Ingen	risk

Inom	denna	vattenförekomsts	avrinningsområde	finns	inga	idag	kartlagda	källor	med	sådant	
utsläpp att de bedöms påverka vattenförekomsten negativt avseende miljögifter. Observera 
att	bedömningen	är	en	expertbedömning	och	behöver	utredas	i	nästa	förvaltningscykel.

Kommentar: Bedöms ej beröras av planen.
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