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INLEDNING
BAKGRUND
Från mitten av 1970- talet fram till omkring år 2000 fanns en större lekpark inom fastigheten
Vrångsholmen 2:1. Verksamheten bedrevs under namnet ”Tanums Sommarland”. Sedan denna
verksamhet lades ner har området legat i huvudsak oanvänt. De flesta av de lekanläggningar och
byggnader som uppfördes för leklandets verksamhet finns fortfarande kvar men i ganska
nedgånget skick.
I augusti 2003 lämnade kommunen positivt planbesked för området. Avsikten var då att utnyttja
området för en golfbana kombinerat med hotell, bostäder, uthyrningslägenheter mm. Detta projekt
blev dock aldrig genomfört och området köptes under 2009 av den nuvarande exploatören –
Vrångsholmen AB. Syftet med köpet var att utveckla en stugcamping i området i enlighet med
koncept ”Drömstugan”, ett koncept som utvecklats framgångsrikt på ett antal platser i landet. De
nya markägarna har tecknat planavtal med kommunen 2009-12-10.
Kommunen har under 2010 utarbetat ett planprogram och även genomfört en behovsbedömning
för projektet. Dessa har varit föremål för samråd under våren 2010.
Turismen är en stor och växande näring. För Bohusläns kustkommuner får turistnäringen allt
större betydelse för möjligheterna att behålla och utveckla service och sysselsättning. Turismens
stora betydelse beskrivs i kommunens översiktsplan. Även Länsstyrelsen beskriver 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.
Utbyggnaden av E6 som motorväg har ökat tillgängligheten till de norra delarna av Tanums
kommun på ett påtagligt sätt, vilket i sig förväntas resultera i en ökad tillströmning av besökare.
Tanums kommun saknar större anläggningar för turism och friluftsliv i de norra kommundelarna.
Närmaste större anläggning är Tanumstrand söder om Grebbestad.
Vrångsholmen bedöms ur ett flertal synpunkter som en lämplig plats att utveckla som en turistisk
baspunkt i denna del av kommunen:
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Goda kommunikationer nära E6.
Bussförbindelse finns i anslutning till området. Även Bohusbanan passerar nära området.
Möjligheten att i en framtid anordna en hållplats för järnvägen bör prövas. Goda
kollektiva kommunikationer är en viktig lokaliseringsfaktor inte minst för att minska
behovet av bilresor.
I Tanumshede, på ett avstånd av ca 8 km, finns ett brett utbud av service
Utbyggnaden ger möjlighet till ett mycket attraktivt havsnära turistiskt boende utan att
landskapsbild eller andra naturvärden påverkas i någon mer betydande utsträckning
Området är sedan tidigare påverkat av tidigare turistisk verksamhet (se ovan)
Den planerade anläggningen medför en relativt liten påverkan på annat boende i
närområdet
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Tanumskusten inrymmer generellt mycket stora naturvärden. Området är av riksintresse för
både naturvård och friluftsliv. Betydande delar har skyddats genom förordnande som
naturskyddsområde/naturreservat. Stora delar ingår också i det ”ekologiska nätverket”
Natura 2000 som EU:s medlemsländer bygger upp. Den biologiska inventeringen och
miljökonsekvensbeskrivningen visar att en utbyggnad av en turistanläggning i området
kan ske utan betydande skada på naturvärdena
Den planerade överföringsledning för vatten- och avlopp från kommunens VAanläggning, som initieras genom detta projekt, skapar möjlighet att ansluta en betydande
mängd befintlig bebyggelse till kommunalt avlopp (bl.a. Sannäs och Raftötången). Detta
kommer på sikt medföra mindre utsläpp av bristfälligt renat avloppsvatten i det
marinbiologiskt mycket värdefulla kustvattenområdet.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanens primära syfte är att skapa en baspunkt för turism och turistiskt boende i denna del
av kommunen. Planen skall möjliggöra en utbyggnad av ca 310 campingstugor, hotell, ca 50
husvagns/husbilsplatser, viss tältcamping, samt en centralanläggning med reception och
utrymmen för restaurang, kafé, konferens, möten, fester, butik mm. Planen syftar till att
anläggningen skall kunna utnyttjas under längre perioder än sommarsäsongen.

PLANPROCESSEN
Planarbetet har påbörjats före det att den nya plan- och bygglagen (PBL 2010:900) började gälla
och upprättas därför enligt den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10).
Samråd skall genomföras om planförslaget med berörda myndigheter, kommunala instanser samt
sakägare enligt fastighetsförteckning. De synpunkter som kommer in under samrådet
sammanställs och kommenteras i en s.k. samrådsredogörelse som underlag för beslut om
ändringar av förslaget inför utställning. Med den som underlag kan Miljö- och byggnadsnämnden
fatta beslut om utställning av ett bearbetat planförslag.
Efter utställningen skall ett utlåtande tas fram där inkomna synpunkter under utställningstiden
framgår. Eventuellt kan mindre justeringar behöva göras utifrån de synpunkter som då kommit in.
Därefter kan detaljplanen antas av Kommunfullmäktige. Detaljplanen vinner Laga Kraft inom tre
veckor efter antagande såvida ingen överklagar den.
En preliminär tidplan för hela planprocessen redovisas i planens genomförandebeskrivning.

PLANDATA
Läge
Planområdet är beläget ca 2 km nordväst om Knäm på norra sidan av Tannamskilen. Läget
redovisas närmare på nedanstående karta.
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Lägeskarta
Markägoförhållanden
Hela planområdet är privatägt. Vrångsholmen AB äger fastigheterna Vrångsholmen 2:1 och 2:2.
Bolaget har också tecknat avtal om köp av fastigheten Tannam 5:22, som ligger inom
planområdet. Tannam 5:22 skall sammanläggas med Vrångsholmen 2:1 genom
fastighetsreglering.
Planområdets totala areal är ca 45 ha varav ca 4 ha utgör vattenområde

AVVÄGNING MELLAN ALLMÄNNA OCH ENSKILDA
INTRESSEN
Enligt PBL 2 kap skall hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid prövningen av
lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och
vattenområden i 3 och 4 kap miljöbalken skall tillämpas.
Allmänna intressen
Detaljplanen ligger inom område där det finns stora allmänintressen i form av riksintressen för
naturvård och rörligt friluftsliv. Planen inrymmer också värden för kulturminnesvården främst i
form av fornlämningar. En bibehållen god framkomlighet på gamla E6 och Bohusbanan utgör
också viktiga allmänna intressen.
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Området utnyttjas till idag till viss del som ett lokalt strövområde av kringboende. Detta
utnyttjande kommer att underlättas när detaljplanen genomförts.
Att tillskapa en attraktiv baspunkt för det rörliga friluftslivet kan också ses som ett viktigt
allmänintresse.
Någon direkt verksamhet av allmänt eller enskilt intresse bedrivs inte i området idag.
Enskilda intressen
Markägarens, exploatörens, intresse av att utveckla området som en attraktiv turistanläggning är
det primära enskilda intresset bakom planläggningen. Inom planområdet finns inga ytterligare
fastigheter än de som ägs av exploatören bortsett från några samfällda områden (bruksvägar). Den
funktion som samfälligheterna har kommer att behållas genom de vägar och gångvägar som
anordnas i området.
Infartsvägen till området utnyttjas även av fastigheten Vrångsholmen 1:8 samt ett antal fastigheter
längs vägen. Dessa fastigheters utnyttjande av vägen kommer inte att inskränkas genom den
föreslagna utbyggnaden.
Fastigheter utanför planområdet kan bli berörda genom påverkan på landskapsbild och genom att
fler människor kommer att röra sig i området. Genom bebyggelsens lokalisering och genom
medvetna försök att styra besökande till anlagda stigar och aktiviteter inom fastigheten
Vrångsholmen 2:1 bedöms påverkan på omgivande fastigheter bli relativt begränsad.
Jordbruksfastigheter norr och öster om Vrångsholmen 2:1 har ett visst behov av att kunna
transportera djur mm över fastigheten. Detta behov är tillgodosett i detaljplanen.
Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
Detaljplanen kommer i hög grad att främja ett utnyttjande av området för friluftsliv i olika former.
Den planerade stugcampingen kommer att skapa ett för friluftslivet värdefullt tillskott av
attraktiva och prismässigt rimliga boendemöjligheter i denna del av kustzonen.
Exploateringsintresset innebära risk för konflikter med naturvårdsintressen och även
kulturmiljövårdens intressen. Det finns också en konfliktrisk mellan två tunga allmänna intressen
– naturvårdsintresset och friluftsintresset. En utbyggnad för turism kan medföra risk för ökat
slitage på känslig natur och exploateringen kan, om den utförs oförsiktigt, medföra direkt skada på
naturvärden.
Som underlag för planeringen har utförts en noggrann naturinventering av området och även
utförts arkeologisk utredning. Med ledning av dessa utredningar har planen utformats så att
känslig och särskilt värdefull natur och befintliga fornlämningar kan bevaras.
Bl.a. för att förhindra för mycket slitage på känsliga naturområden kommer ett antal motionskultur- och naturstigar att anordnas inom fastigheten Vrångsholmen 2:1. Genom dessa stigar kan
till viss del människornas rörelser i naturen styras till mindre känsliga områden. Dessa stigar har
inte projekterats ännu men de kommer att lokaliseras i samråd med personer med kompetens inom
naturvårdsfrågor och arkeologi.
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Vattenmiljön i området kommer inte att belastas av något avloppsutsläpp då området skall
anslutas till kommunens VA- system. Dagvattnet från området kommer att renas i de ganska
breda och flacka diken som anordnas/förbättras i området. Där dagvattnet rinner ut mot havet
anordnas utjämningsmagasin/sedimenteringsdammar där ytterligare naturlig rening kan ske.
De mindre bryggor som föreslås i planens västra del utförs som konsolbryggor från berget för att
minimera påverkan på bottenvattenmiljön.
Med de anpassningar som gjorts inom ramen för planarbetet bedöms planen nu innebära en rimlig
avvägning mellan olika enskilda och allmänna intressen. Planen bedöms inte medföra någon
påtaglig skada på allmänna intressen och inte heller på några enskilda intressen.

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN, 3 kap MB
Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB
Miljöbalkens 3 kapitel föreskriver att mark- och vattenområden ska användas för det eller de
ändamål som de är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.
Företräde skall ges sådan markanvändning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
Vidare föreskrivs att särskild hänsyn ska tas till stora mark- och vattenområden som är
opåverkade av exploateringsföretag, områden som är ekologiskt känsliga, av betydelse för fiske
eller vattenbruk, som har natur- eller kulturvärden, som är värdefulla för friluftslivet, som är
särskilt lämpliga för industriell produktion, energidistribution, kommunikationer mm eller har
betydelse för totalförsvaret. Dessa områden ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada dem. Om de är utpekade som riksintressen skall de skyddas mot åtgärder som
kan orsaka påtaglig skada på områdena.
Planområdet ligger inom större område som är av riksintresse för det rörliga friluftslivet och för
naturvård. Vattenområdet utanför Tannamskilen är till vissa delar av riksintresse för yrkesfisket.
Detaljplanen bedöms dock inte påverka detta riksintresse. Inga andra riksintressen enligt 3 kap
MB bedöms bli berörda av planen.
Avvägningar mot riksintresset för det rörliga friluftslivet, 3kap 6 § MB
Planområdet ingår i ett större område, Norra Bohusläns kust, som i sin helhet är av riksintresse 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 Bohusläns kust
anges följande intresseaspekter: Naturstudier (botanik, zoologi, ornitologi), kulturstudier,
strövande, bad, båtsport, kanoting, och fritidsfiske. Ett av urvalskriterierna är att området är ett
naturskönt kust- och fjordområde. Ett annat kriterium är områdets särskilt goda förutsättningar för
positiva upplevelser.
Det här aktuella planområdet inrymmer förutsättningar för olika sådana aktiviteter och
upplevelser. Detaljplanen kan påverka dessa förutsättningar på lite olika sätt. Påverkan kan vara
både positiv och negativ.
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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 och i anslutning till planområdet. I den biologiska
inventeringen har områden med större naturvärden identifierats (se karta under avsnittet
”Natur” nedan). I huvudsak har områden med naturvärde eller högt naturvärde
undantagits från bebyggelse.
Inom och i anslutning till planområdet finns ett antal fornlämningar. Dessa kommer inte
att beröras av utbyggnaden. Avsikten är att lyfta fram dessa som en resurs i området.
Genom ett antal natur- och kulturstigar skall områdets natur- och kulturvärden göras
tillgängliga för besökande på ett sätt som inte skadar dessa värden. Stigarna är inte
färdigprojekterade ännu men syftar även till att kanalisera strömmen av människor på ett
sätt som skall minska slitaget på de känsligaste delarna.
Utbyggnaden kommer givetvis att medföra en kraftig förändring av karaktären i de delar
som berörs. Området är dock inte opåverkat idag. Stora delar av plan-området är
fortfarande präglat av den tidigare verksamheten i området – Tanums Sommarland.
Även efter utbyggnaden kommer det att inom fastigheten Vrångsholmen 2:1 att finnas
stora arealer med orörd natur med stora upplevelsevärden och väl lämpade för strövande
och mer rofylld naturupplevelse.

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 besökande i hög grad
förutsätter möjligheter att i närområdet kunna utöva dessa aktiviteter. Området har idag
begränsade möjligheter för bad och båtliv med långgrunda och ganska ”sumpiga”
stränder.
Etableringen av en stor turistanläggning 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 försöka 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 planområdets sydvästliga del finns sedan tidigare en flytbrygga som går ut till den lilla
ön. Bryggan har tidigare bl.a. fungerat som gästbrygga. Den befintliga bryggan skall
rustas upp och för att kunna fungera som gångförbindelse till ön och som tilläggsplats
för en lite större utflyktsbåt.
I anslutning till bryggans inre del föreslås en viss utbyggnad för planerad
kajakuthyrning. Ingen muddring skall utföras.
I planområdets nordvästliga hörn planeras en brygganläggning för ca 35 mindre båtar.
Vattnet är 2 – 3 meter djupt vid strandkanten varför ingen muddring behövs. Bryggan
utförs till största delen som en konsolbrygga ut från berget. Båtarna skall ingå i en
båtpool där besökande till området skall kunna hyra båt för utflykter i närområdet för
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fiske, bad mm. En flytbrygga i väst – östlig riktning föreslås som vågbrytare. Denna kan
också utnyttjas för bad på norrsidan.
Den lilla ön vidareutvecklas för klippbad. Området är väl lämpat för detta ändamål då
det är relativt stort vattendjup runt hela ön. Mycket små ingrepp behövs för att göra ön
till en attraktiv badplats. För att tillgodose bl.a. även de mindre barnens behov av
badplats föreslås att ett område väster om ön iordningsställs som badplats med
sandstrand.
Dessutom finns ett antal platser längst i väster som är väl lämpade för naturbad.
Med föreslagna åtgärder skapas goda förutsättningar i området för bad och båtliv och i
en omfattning som bedöms tillgodose det behov som utbyggnaden genererar. Det
betyder att etableringen inte behöver belasta kringliggande områden i dessa avseenden.
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
från andra delar av landet (och världen) skall kunna utnyttja området förutsätts att det
finns en turistisk infrastuktur i form av bl. a hotell, vandrarhem, camping mm. Det är ett
av detaljplanens primära syften att tillskapa denna typ av boende i området. Både
kommunen och länsstyrelsen har i olika sammanhang framhållit behovet att få fram
områden där anläggningar för turism och friluftsliv kan anordnas.

Sammanfattningsvis bedöms detaljplanen inte medföra någon påtaglig skada på riksintresset för
friluftslivet. Det rörliga friluftslivet skall prioriteras. Tillgängligheten till området kommer att öka
både för gäster till anläggningen och för övrig allmänhet i form av dagbesökare och närboende
och projektet kommer att tillföra denna del av kuststräckan en betydande utbud av attraktiva
boendemöjligheter för besökande i området, vilket också kommer att ge fler människor
möjligheter att kunna utnyttja områdets rekreativa resurser.
Avvägningar mot riksintresset för naturvård, 3kap 6 § MB
Planområdet ligger inom ett större område som är av riksintresse för naturvård - Strömstads kust
och innerskärgård, NO2. Åtgärder som kan medföra påtaglig skada på riksintresset får ej utföras.
Man kan säga att riksintresset för naturvård och riksintresset för friluftslivet i många avseenden
stöder varandra men att de också i vissa fall kan stå i ett visst motsatsförhållande. Stora
naturvärden ger också stora 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 planeringssypunkt handlar det
därför om att skapa en rimlig balans mellan olika utvecklingsåtgärder för friluftslivet (och givetvis
även för andra angelägna ändamål) och önskan att bevara de stora naturvärdena.
De naturvärden som särskilt motiverar områdets status som riksintresse är sammanfattningsvis:
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Marin fågelfauna. Havsstrandängarna är värdefulla rast-, häcknings-, och vinterlokaler för
vadare och sjöfågel. Längs Tanumskusten finns dessutom en mängd små holmar och skär
som utgör intressanta fågelmiljöer.
Lövskog. På flera öar i kustbandet, bl.a. på Lindö, finns randlövskogar maritima lövsnår i
anslutning till odlingsmarkerna.
Marin miljö. Området är ett skärgårdsområde som är art- och individrikt p.g.a. hög
genomsnittlig salthalt. Området innehåller bl.a. rika skaldjurspopulationer som bildar
basen för ett viktigt fiske av t.ex. ostron och hummer. Området innehåller uppväxtplatser
för fisk och skaldjur, med grunda lerslätter och ålgräsängar. Området innehåller få stora
lokala punktkällor för föroreningar, vilket gör det intressant som referensområde för
miljöundersökningar.

Detaljplanen kan påverka dessa specifikt utpekade naturvärden främst vad gäller odlingslandskap,
marin fågelfauna, lövskog och marin miljö.
Odlingslandskap. Planområdet i sin helhet består av ett karaktäristiskt bohuslänskt berg- och
dalgångslandskap där dalgångarna idag huvudsakligen utgörs av tidigare ängs- och
jordbruksmark. Området har dock inte utnyttjats för jordbruksändamål de senaste 40 åren.
Området bedöms heller inte inrymma sådana specifika kulturmarker som särskilt lyfts fram i
motiveringarna av riksintresset. Delar av området är också fortfarande påverkat av tidigare
verksamhet i området – Tanums Sommarland.
Halvön väster om den befintliga gästbryggan är klassad som värdefull i länsstyrelsens ängs- och
hagmarksinventering. Den östligaste delen av detta område kan komma att påverkas något av den
föreslagna badplatsen. Det område som berörs av badplatsen har i den biologiska inventeringen
klassats som ”lägre naturvärde”.
Marin fågelfauna. Den grunda Tannamskilen kantas längs den östligaste delen av betade
strandängar och är en attraktiv plats för sjöfågel och vadare. Området är skyddat som
naturreservat och fågelskyddsområde. Reservatet gränsar mot planområdet i sydöst. De planerade
åtgärderna inom detaljplanen kommer inte att direkt påverka fågelskyddet. Detaljplanen kommer
att medföra att många människor som rör sig i området. För att begränsa risken för störningar på
fågelskyddsintressena har i detaljplanen intagits ett krav på att stängsel skall anordnas mot
reservatet för att förhindra att människor av misstag kommer in på området. Tydliga
informationsskyltar som redovisar gällande restriktioner kommer också att sättas upp ett flertal
platser i området.
Lövskogar. Inom planområdet finns inga i tidigare inventeringar utpekade särskilt värdefulla
lövskogsområden. I den biologiska inventering som gjorts inom ramen för detta planarbete har
några värdefulla lövskogspartier identifierats. Dessa områden kommer att i huvudsak sparas. I
länsstyrelsens inventering av ädellövskogar har ett område strax utanför planområdet i anslutning
till det äldre trähuset inom Vrångsholmen 1:8 medtagits. Detta område finns också redovisat i den
biologiska inventeringen och har där getts angetts som klass 2, område med högt naturvärde.
Detta område kommer inte att påverkas av utbyggnaden. Ytterligare ett område i anslutning till
detaljplanen är medtaget i inventeringen av ädellövskogar. Området är beläget vid infarten till
området från f d E6. Inte heller detta område kommer att påverkas av utbyggnaden.
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Marin miljö. Den marina miljön kan komma att påverkas lokalt genom de åtgärder som föreslås i
detaljplanen men också på ett mer övergripande sätt genom t.ex. utsläpp av avlopps- och
dagvatten från området.
Direkta åtgärder i vattenområdet föreslås endast i planområdets sydvästra del. Här föreslås
anläggandet av en mindre brygga, en sjösättningsramp för mindre båtar och en badplats. Den
befintliga flytbrygga ut till ön skall ersättas med en pålad brygga, vilket minskar påverkan på
bottenfaunan. Ingen muddring skall utföras. Åtgärder i vattenområdet beskrivs mer ingående
under avsnittet ”Vattenområden” nedan.
Vattenområdet mellan ön och land har inventerats med hänsyn till marinbiologiska värden. I de
delar där vattendjupet överstiger ca 1,5 meter finns ett större sammanhängande bestånd med
ålgräs. Ur marinbiologisk synpunkt är det i första hand detta område som har ett större värde.
Pålade bryggor ger bättre genomströmning och mindre skuggeffekter på bottenvegetationen,
vilket reducerar påverkan på havsmiljön.
Allt avlopp från planområdet skall anslutas till det kommunala VA- systemet via en
överföringsledning till Säm och kommer inte att belasta fjordarna i närområdet. Den planerade
anslutningen till kommunalt VA och den därmed sammanhängande möjligheten att ansluta en
betydande mängd befintlig bebyggelse bl.a. i Sannäs och Raftötången kommer på sikt att leda till
mindre utsläpp i havet, vilket förbättrar möjligheterna att skydda de marina värden som
riksintresset avser att säkerställa.
Dagvattnet från planområdet avleds åt nordväst. Vattnet kommer att ledas i breda öppna diken
som avslutas med en mindre våtmarksområde som fungerar som sedimenteringsdamm och
utjämningsmagasin. I både diken och i våtmarksområdet kommer en rening att ske av dagvattnet.
Ingen verksamhet planeras i området som hanterar giftiga eller miljöstörande ämnen. Risken för
att dagvattnet skall belasta havet med miljöstörande föroreningar bedöms som mycket liten.
För att minska risken för störningar på framförallt fågelfauna i området föreslås att ett förbud mot
vattenskotrar intas i reservatsbestämmelserna.
De naturvärden som finns specifikt inom planområdet har beskrivits i den biologiska
inventeringen. Se avsnitt ”Natur” nedan. Områden med höga naturvärden har i huvudsak
undantagits från exploateringsåtgärder.
När många människor samlas inom ett relativt begränsat område ökar givetvis risken för
förslitning 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 som utförs för att tåla
slitage. För att ytterligare minska belastningen på mindre slitagetåliga områden inom eller i
närheten av planområdet planeras ett antal natur- kultur- och motionsstigar. Dessa är inte
färdigprojekterade ännu men kommer att anläggas i samråd med biologisk och kulturhistorisk
expertis. Syftet med stigarna är givetvis att öka områdets attraktivitet och upplevelsevärde men
också att så långt möjligt kanalisera besökande från slitagekänsliga områden till områden som
bedöms tåla belastningen.
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.
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SÄRSKILDA HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER OCH
NATURA 2000, 4 KAP MB
Avvägningar mot riksintresset enligt 4 kap 1 och 2 §§ MB
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. Exploateringsföretag 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. Bestämmelserna 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.
Enlighet 4 kap 2 § MB skall inom denna kuststräcka turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömning av tillåtligheten av exploateringsföretag
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 – Länsstyrelsens rapport 2000:8, Kustområdet och
skärgården i Bohuslän.
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
”nationallandskap”.
Länsstyrelsen understryker i sin rapport 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
långsiktig 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, t.ex. strandskydd eller
fornlämningslagen. Stora områden kan också vara av riksintresse enligt 3 kap MB. Dessa regler
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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 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 kulturlandskapet.
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
Länsstyrelsen sammanfattar de speciella kvaliteter som inryms i det aktuella kustområdet, den
”Obrutna kusten”, enligt följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ursprunglighet inom hela området
Förutsättningar för rörligt friluftsliv: badplatser, fiskeplatser, möjlighet till båtsport
Förutsättningar för turism
Tillgång till serviceorter
Sammanhängande strand- och skärgårdsområden tillgängliga på allemansrättslig grund
samt sammanhängande vackra och ursprungliga landskapspartier, utsiktspunkter
Högklassiga fornlämningsmiljöer
Talrika äldre bebyggelse- och verksamhetsmiljöer
Vetenskapliga natur- och kulturvärden
Lättillgängliga och synliga geologiska värden
Rikt sjöfågelliv och unika växtlokaler
Marina biologiska värden
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 viss del redan är påverkat av tidigare turistisk
verksamhet (Tanums sommarland). 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 bl.a. bad
förbättras. Attraktiva utsiktspunkter bevaras orörda. Påverkan på landskapbilden från
observationspunkter utanför planområdet kommer att bli liten.
Inom området finns ett antal fornlämningar. Dessa kommer inte att beröras av exploateringen (se
även avsnitt ”Arkeologi” nedan). Några specifikt utpekade kulturhistoriska miljöer finns inte inom
planområdet.
I den biologiska inventeringen har områdets naturvärden beskrivits (se avsnitt ”Natur” nedan).
Exploateringen bedöms inte medföra någon påtaglig skada på några vetenskapliga naturvärden.
De särskilt värdefulla växtlokalerna i området kommer att bevaras eller i några fall flyttas. De
marina biologiska värdena i området kommer inte att skadas påtagligt.
Åtgärder kommer att vidtas för att minska risken för störning av det rika fågellivet i de inre
delarna av Tannamskilen.
Exploateringen syftar till att utveckla det lokala näringslivet med en anläggning främst inriktad
mot det rörliga friluftslivet.
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Sammanfattningsvis bedöms detaljplanen inte medföra någon påtaglig skada på riksintresset
enligt 4 kap 1 § MB.
Avvägningar mot riksintresset enligt 4 kap 1 och 8 §§ MB, Natura 2000
EU:s medlemsländer bygger upp ett s.k. ”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.
Denna detaljplan berör till viss del ett av dessa – Tanumskusten. Natura 2000- området
Tanumskusten omfattar naturvårdsområdena Tanumskusten I – V och angränsande naturreservat,
bl.a. Tannamskilen. Vilka delar av detaljplanen som direkt berör förordnandet framgår av
nedanstående karta.

Snedskraferad yta ingår i Natura 2000
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. Inom aktuellt Natura 2000- område är det
följande naturtyper som särskilt skall beaktas och som måste bevaras:
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Annuell vegetation på driftvallar
Perenn vegetation på steniga stränder
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Ler- och sandsediment med glasört och andra annueller
Salta strandängar
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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 inom planområdet.
Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten. Förekommer vid Rövekilen och Tannamskilens
inre delar. Planen bedöms inte påverka dessa områden.
Perenn vegetation på steniga stränder. Steniga stränder finns längs Vrångsholmens södra delar.
Vid inventeringstillfället har inga av de typiska arterna påträffats även om viss potential för t.ex.
Bohusmarrisp föreligger. Ingen betydande påverkan på denna miljö befaras även om vissa delar
av stranden kommer att användas för bad
Ler- och sandsediment med glasört och andra annueller. Naturtypen finns främst i Rövekilens
inre delar. Det sanka sedimentet är knappast så inbjudande att människor kan förväntas komma att
röra sig i området. Gångtrafiken till planerad brygganläggning kommer att ledas på iordningställd
stig under befintlig kraftledning, där marken i nuläget domineras av bladvass.
Salta strandängar. Egentliga salta strandängar finns i Tannamskilens inre del, som ej berörs av
planen.
Betesdriften inom de västra delarna av planområdet kommer att återupptas. Den samlade
bedömningen är detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande påverkan på de
naturtyper som särskilt utpekats inom ramen för Natura 2000- förordnandet.
När många människor samlas inom ett relativt begränsat område ökar givetvis risken för
förslitning 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 eller
i närheten av planområdet planeras ett antal natur- kultur- och motionsstigar. Dessa är inte
färdigprojekterade ännu men kommer att anläggas i samråd med biologisk och kulturhistorisk
expertis. Syftet med stigarna är dels att öka områdets attraktivitet och upplevelsevärde och dels
också att så långt möjligt kanalisera besökande från slitagekänsliga områden till områden som
bättre bedöms tåla belastningen.
16

PLANBESKRIVNING

2013-10-31

Detaljplan för Vrångsholmen 2:1 m.fl.
Diarienummer 2009/1950-314

Effekterna av de åtgärder som planeras inom vattenområdet beskrivs närmare i avsnitt
”Vattenområden” nedan. Åtgärderna bedöms inte medföra någon betydande skada på den marina
miljön.
Området kommer inte att belasta omgivande vattenområden med avloppsutsläpp då allt avlopp
inom detaljplanen kommer att anslutas till kommunens avlopp via en överföringsledning till Säm.
Genom denna överföringsledning skapas också möjligheter att ansluta en betydande mängd
befintlig bebyggelse bl.a. i Sannäs och Raftötången. Detta kommer på sikt att leda till mindre
avloppsutsläpp i havet, vilket i hög grad kommer att stödja de mål som ligger till grund för Natura
2000- förordnandet.
Dagvattnet i området kommer att avledas i breda, gräsklädda öppna diken. I dikena kommer att
ske en betydande rening av dagvattnet. Innan vattnet släpps ut i havet passerar det en
sedimenteringsbassäng/utjämningsmagasin där ytterligare rening sker. Risken för att dagvattnet
skall påverka vattenmiljön i havet på ett negativt sätt bedöms därför som liten.
Sammanfattningsvis bedöms detaljplanen, med de åtgärder som redovisas ovan, inte medföra
någon betydande påverkan på de naturtyper som skall skyddas enligt beslutet om Natura 2000

MILJÖKVALITETSNORMER, 5 KAP MB
Enligt Miljöbalken 5 kap 1 § får regeringen för vissa geografiska områden eller för hela landet
meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att
varaktigt skydda människors hälsa och miljö eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för
människors hälsa eller miljö (miljökvalitetsnormer).
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Anges för kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM
10) och ozon. Med hänsyn till den relativt låga trafikbelastningen, den glesa bebyggelsen 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 för omgivningsbuller. Normen avser att skydda från skadliga effekter på
människors hälsa från störande omgivningsbuller från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell
verksamhet. Området är inte exponerat för buller i närheten av angivna riktvärden och kommer
inte heller att generera buller av den omfattningen att den kommer i konflikt med normen.
Miljökvalitetsnormer för vatten. Normerna för vattenresurser är av målkaraktär och syftar till att
en viss vattenkvalitet skall uppnås vid en viss angiven tidpunkt i framtiden. Tannamskilen
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.
Detaljplanen bedöms inte motverka de miljökrav som anges i miljökvalitetsnormen. Påverkan från
dagvattenutsläpp bedöms bli försumbar genom de reningsåtgärder som föreslås (sa avsnitt
”dagvatten” nedan). Området kommer inte att belasta omgivande vattenområden med
avloppsutsläpp då allt avlopp inom detaljplanen kommer att anslutas till kommunens avlopp via
en överföringsledning till Säm. Genom denna överföringsledning skapas också möjligheter att
ansluta en betydande mängd befintlig bebyggelse bl.a. i Sannäs och Raftötången till det
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kommunala avloppsnätet. Detta kommer på sikt att leda till mindre avloppsutsläpp i havet, vilket i
hög grad kommer att stödja de mål som ligger till grund för miljökvalitetsnormen.
Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Normerna för fiskvatten ska skydda
fiskpopulationer mot utsläpp av sådana föroreningar i vatten som kan leda till att vissa arter
minskar i antal eller dör ut. Normerna för musselvatten avser att skydda vissa populationer av
skaldjur i kustvatten och brackvatten från olika utsläpp av förorenade ämnen.
Detaljplanen berör inte direkt något område som omfatta av denna norm. Stora vattenområden
utanför Tannamskilen omfattas dock. Av samma skäl som framförts ovan beträffande påverkan på
miljökvalitetsnormen för vatten bedöms detaljplanen inte heller motverka miljökvalitetsnormen
för fisk- och musselvatten.

STRANDSKYDD
Planområdets sydvästra delar omfattas av strandskyddsbestämmelser. Strandskyddet omfattar
samma delar av planområdet som Natura 2000-område. Detta redovisas på kartan ovan under
avsnitt Natura 2000.
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. Beslut om upphävande av eller dispens från
strandskyddsbestämmelserna fattas i detta fall av länsstyrelsen. Planbestämmelse om upphävande
av del av strandskyddet enligt ÄPBL 5 kap 17 § har därför inte införts i detaljplanen.
Strandskyddsbestämmelserna får upphävas alternativt dispens lämnas endast om särskilda skäl
föreligger. I 7 kap 18 c § MB anges vad som särskilt skall beaktas vid prövningen om särskilda
skäl för dispens föreligger. Några sådana förutsättningar är:
 Att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syfte
 Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet
I detaljplanen föreslagna anläggningar inom strandskyddsområdet är:
 Föreslagen badstrand längst i sydväst.
 Vissa mindre åtgärder på ön i form av badstegar, trampolin, soldäck etc.
 Föreslagna bryggor
 Anordning för kajakförvaring norr om bryggan ut till ön
 En mindre toalettbyggnad för badplatsens behov i anslutning till kajakförrådet
 Befintlig vattenrutschbana som rustas upp och kompletteras med en mindre pool.
 Befintlig klätterställning som rustas upp
 Gångstig/väg ner till brygga och bad
 Stängsel runt betesmarkerna (passagemöjligheter skall finnas)
 Ekonomibyggnad för betesdriftens behov
Förslagsvis upphävs strandskyddet för områden betecknade N4, N5, V1, WV1 och GÅNG medan
dispens lämnas för föreslagna åtgärder inom med W1 och L betecknade områden. Ansökan om
detta kommer att inlämnas till länsstyrelsen när detaljplanen vunnit laga kraft. Inom område
betecknat NATUR kvarligger strandskyddet oförändrat.
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Som särskilda skäl för dispens från/upphävande av strandskyddsbestämmelserna åberopas
följande:
Upprustningen av vattenrutschbanan och klätterställningen innebär inte att ny mark tas i anspråk.
Anläggningarna finns redan på plats men de behöver renoveras. Bryggor och badplats måste med
hänsyn till sin funktion lokaliseras i anslutning till strandområdet. Marken där badplatsen föreslås
inrymmer enligt den biologiska inventeringen inga speciellt känsliga eller värdefulla naturtyper.
Föreslagna åtgärder i vattnet, bryggor bedöms kunna utföras utan att skada de marina
naturvärdena (se även avsnitt ”Vattenområden” nedan). Föreslagna åtgärder medför inte någon
privatisering av området utan syftar till att underlätta områdets tillgänglighet för allmänheten och
till att tillgodose det rörliga friluftslivets behov av aktiviteter.
Den föreslagna instängslingen av betesmarkerna inom strandskyddet kommer att medföra viss
begränsning av allmänhetens möjligheter att fritt röra sig i området. Stängselgenombrott skall
dock anordnas på ett flertal platser i anslutning till föreslagna stigar. Möjligheterna att hålla
markerna öppna genom betesdriften har bedömts ha ett så högt värde ur såväl frilufts- som
naturvårdssynpunkt att det väl överväger de nackdelar som stängslet kan medföra.

NATIONELLA OCH LOKALA MILJÖMÅL
Efter beslut av riksdagen 2005 har Sverige 16 miljökvalitetsmål och 72 delmål.
Miljökvalitetsmålen uttrycker den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö och dess
natur- och kulturresurser som riksdagen anser miljömässigt hållbara på lång sikt.
Delmålen anger inriktning och tidsperspektiv för att nå miljömålen. Miljökvalitetsmål
och delmål styr inriktningen av det svenska miljöarbetet, nationellt och internationellt, ett arbete
som är en central del i ansträngningarna för ett hållbart samhälle.
Detaljplanen berör tre av dessa mål:
 Säker strålmiljö
 Hav i balans samt levande kust och skärgård
 Ett rikt odlingslandskap
Berggrunden i området är radonhaltig, vilket innebär att alla byggnader skall uppföras med
radonsäker konstruktion.
Inga avloppsutsläpp eller utsläpp av förorenat dagvatten kommer att ske i havet.
Delar av planområdet utgörs av tidigare jordbruksmark. Området är dock sedan tidigare
ianspråktaget för andra ändamål.
Sammanfattningsvis bedöms detaljplanen inte motverka syftet med de nationella miljömålen.
Tanums kommuns övergripande miljömål är ett långsiktigt uthålligt samhälle. I arbetet
prioriteras områdena energi, transporter och livsmedel. Detaljplanen bedöms inte heller motverka
syftet med de lokala miljömålen.
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ÖVRIGA FÖRORDNANDEN
För delar av detaljplanen som omfattas av Natura 2000 och av strandskyddsbestämmelser gäller
också förordnade som naturvårdsområde – Tanumskusten I. Åtgärder inom naturvårdsområdet
kan kräva dispens från länsstyrelsen.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTLIGA PLANER
I översiktsplanen anges inget förslag till förändrad användning av området och inte heller någon
specificerad användning. Området anges som delvis påverkat.
Turistnäringen beskrivs som en mycket viktig framtidsnäring med stor betydelse för
sysselsättning och möjligheter att upprätthålla en hög servicenivå. Kommunen uttrycker en positiv
ambition att förbättra förutsättningarna för en vidareutveckling av turistnäringen.
Detaljplanens förslag till markanvändning har inte uttryckligen stöd i översiktsplanen men
bedöms ändå vara förenlig med översiktsplanens syften.
Kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekil har utarbetat en gemensam
strukturbild för norra Bohuslän – Strukturplan Norra Bohuslän. Denna strukturbild är en
långsiktig politisk överenskommelse och en riktlinje för kommunerna att verka och arbeta efter
samt ha som underlag vid beslutsfattande avseende fysisk planering, lokal tillväxt och utveckling.
I den gemensamma strukturbilden särskiljs sex olika delstrukturer med varierande förutsättningar
och behov.
 Öppet hav
 Skärgård
 Kustnära områden
 Inland
 Infrastruktur
 Närcentra/regioncentra
Denna detaljplan berör delstrukturen ”Kustnära område”. I Strukturplanen har kommunerna enats
om följande när det gäller denna delstruktur:
 Att vattenkontakten utgör en av de viktigaste förutsättningarna för besöksnäringen,
havsanknutna yrkesverksamheter inklusive sjöfarten och ett attraktivt boende och därför
skall allmänhetens tillträde till strandzonen säkerställas.
 Att vi skall säkra de lokala centra som utgör viktiga noder för samhällsservice
 Att inte belasta kustnära områden med nya verksamheter och anläggningar som med
fördel kan lokaliseras i inlandet
 Att tydliggöra, sprida kunskap om och bevara de natur- och kulturvärden som de kustnära
områdena hyser
 Att kustnära området rymmer naturresurser som skall utvecklas för naturbruk
20

PLANBESKRIVNING

2013-10-31

Detaljplan för Vrångsholmen 2:1 m.fl.
Diarienummer 2009/1950-314

Detaljplanen syften bedöms väl överensstämma med intentionerna i Strukturplan Norra Bohuslän.

DETALJPLANER
Området är inte tidigare detaljplanelagt.

PLANPROGRAM
Kommunen har upprättat ett planprogram som ett första led i en planprocess med syfte att
möjliggöra utbyggnad av en turistanläggning i området. Planprogrammet godkändes av MBN
2010-03-23 och har sedan varit föremål för samråd under våren 2010. De synpunkter som
inkommit under samrådstiden sammanfattas och kommenteras i särskild samrådsredogörelse.
Detaljplanen följer i stort intentionerna i planprogrammet. Några ändringar har dock gjorts:
Anläggningens storlek har minskats från drygt 500 boendeenheter till drygt 350 enheter
(exklusive campingplatser). Detta inte minst på grund av de synpunkter som framförts av
länsstyrelsen.
Områdets disponering har även omarbetats bl.a. med hänsyn till resultatet av den geotekniska
utredningen, de arkeologiska undersökningarna och den biologiska inventeringen.
Planområdet har begränsats något i förhållande till programkartans avgränsning.
Fastigheten Tannam 5:22 har förvärvats av Vrångsholmen AB och skall ingå i detaljplanen.
I områdets nordvästra del planeras en mindre småbåtshamn.
Trafikmatningen till området kommer helt att ske via nuvarande infartsväg till fastigheten.

BEHOVSBEDÖMNING AV MKB
Kommunen skall i ett tidigt skede ta ställning till om ett genomförande av detaljplanen kan antas
innebära betydande miljöpåverkan eller ej. Om ett genomförande av kan antas innebära betydande
miljöpåverkan skall en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning
upprättas (MKB). Innan kommunen tar ställning till om betydande miljöpåverkan skall
länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig.
En behovsbedömning har gjorts under framtagande av det tidigare planprogrammet. Kommunens
bedömning är att detaljplanen för Vrångsholmen 2:1 m.fl. anses kunna medverka till att projektets
omfattning och påverkan medför en betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningens
ställningstagande är att en miljöbedömning kan behöva genomföras.
Länsstyrelsen har i sitt yttrande 2010-05-31 meddelat att de anser att en miljöbedömning, som i
ett brett perspektivbelyser områdets värden i förhållande till de föreslagna förändringarna, skall
göras.
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Kommunens sammanfattande slutsats är att ”detaljplanen för Vrångsholmen 2:1 m.fl. anses kunna
medverka till att projektets omfattning och påverkan medför en betydande miljöpåverkan.
Behovsbedömningens ställningstagande är att en miljöbedömning kan behöva genomföras”.
Som grund för kommunens bedömning ligger bl.a. följande:





Detaljplanen innefattar några av de listade ändamål i 5 kap 18 § PBL som kräver att en
miljökonsekvensbeskrivning upprättas om de anses medföra betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen kan leda till att miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten enligt 5 kap
MB överskrids, med hänvisning till planområdets lokalisering och rådande förhållanden i
området eftersom det i dagsläget inte är klart hur tillgång till vatten och avlopp kommer
att lösas.
Området berör till viss del Natura 2000, strandskydd, naturvårdsområde och riksintressen.

Den valda VA- lösningen med anslutning till kommunens VA- nät och föreslagen
dagvattenhantering innebär att havsmiljön inte kommer att påverkas på ett sådant sätt att gällande
miljökvalitetsnormer överskrids (se även avsnitt Teknisk försörjning nedan). I MKB och i denna
planbeskrivning har detaljplanens konsekvenser med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden
och syftet med riksintressen och förordnanden beskrivits mer ingående. Detta underlag kommer
att läggas till grund för förnyat ställningstaganden av kommunen och länsstyrelsen om behovet av
fortsatt miljöbedömning.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH
KONSEKVENSER
NATUR
Mark och vegetation
Förutsättningar:
Planområdet består i sin helhet av ett karaktäristiskt bohuslänskt berg- och dalgångslandskap där
dalgångarna idag huvudsakligen utgörs av öppen gräsbevuxen mark. Höjdpartierna är till största
delen skogsbevuxna. Höjdpartierna i de västra delarna når upp till ca +20 meter och i de östra
delarna till ca +30 meter. Den centrala dalgången sluttar svagt mot norr. I dalgången går ett dike
som avvattnar området mot norr. Längst i nordöst finns rester från tidigare stenbrott. I sydväst
finns en skalgrusbank som periodvis har utnyttjats som sandtäkt. I sydväst berör detaljplanen del
av ett relativt långgrunt strand- och vattenområde.
En närmare beskrivning av områdets naturförhållanden och naturvärden ges i den biologiska
inventeringen utförd av HydroGis AB 2012. I inventeringen görs en naturvärdesbeskrivning enligt
en 4- gradig skala enligt följande:
Klass 1 Innebär att det finns unika naturvärden
Klass 2 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 3, naturvärde, motsvarar kommunal eller lokal bevarandenivå och innehåller ofta enstaka
NT- rödlistade arter eller signalarter
Klass 4, lägre naturvärde, är övriga områden.
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Klassificeringen redovisas på nedanstående karta. Röda områden utgör Klass 2, område med höga
naturvärden. Gula områden utgör Klass 3, områden med naturvärde. Ofärgade områden utgör
Klass 4, områden med lägre naturvärde.

Biologisk inventering – inventerade områden
Huvuddelen av planområdet utgörs av mark med värdeklass 4, lägre naturvärde. Inom
planområdet finns sju delområden av klass 3, naturvärde och sex områden av klass 2, högt
naturvärde. Inget område av klass 1 finns inom inventeringsområdet.
I länsstyrelsens inventering av ädellövskogar har ett område strax utanför planområdet i
anslutning till det äldre trähuset inom Vrångsholmen 1:8 medtagits. Området finns också
redovisat i den biologiska inventeringen och har där getts angetts som klass 2, område med högt
naturvärde. Detta område kommer inte att påverkas av utbyggnaden.
Ytterligare ett område i anslutning till detaljplanen är medtaget i inventeringen av ädellövskogar.
Området är beläget vid infarten till området från f d E6. Inte heller detta område kommer att
påverkas av utbyggnaden.
Planområdets västligaste delar är klassad som värdefull i länsstyrelsens ängs- och
hagmarksinventering.
Ett område en bit söder om de äldre mangårdsbyggnaderna inom Vrångsholmen är medtaget i
länsstyrelsens våtmarksinventering. Området ligger utanför planområdet och kommer inte att
påverkas av utbyggnaden. Dagvatten från planerad bebyggelse avleds åt norr och kommer inte
heller att påverka våtmarken.
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Förändringar och konsekvenser:
Detaljplanen kommer att direkt påverka två delområden som klassificerats som område med höga
naturvärden, klass 2.
Delområde 1 utgörs av ett skogsbryn med ädellövskog och kalkgynnad flora. Området berörs av
föreslagen exploatering inom ett mindre område i anslutning till den befintliga
klätteranläggningen. Dessa delar är redan till viss del redan påverkad av tidigare verksamhet i
området. I övrigt kommer detta delområde att bevaras.
Delområde 21 består till stora delar av en skalgrusbank med rik flora. Dessutom förekommer död
ved som utgör lämpliga habitat för vedinsekter och hackspettar. Området har tidigare delvis
utnyttjats som täkt av sand/skalgrus.
Skalgruset ligger på en bädd av lera och stora delar av området är geotekniskt instabilt.
Geotekniska åtgärder med syfte att förbättra områdets totalstabilitet måste därför utföras. De
föreslagna åtgärderna innebär att övre dela av slänten schaktas bort och att en tryckbank utförs
nedanför slänten. Den tidigare sandtäkten behöver fyllas igen.
Den bortschaktade sanden skall utnyttjas dels genom återskapande av en ny skalgrusbank längre
österut och dels utnyttjas vid anläggandet av badplatsen i väst. Den ur biologisk synpunkt mest
värdefulla delen av skalgrusbanken utgörs av ytskiktet (ca 0,5 meter). I dessa delar finns de mesta
frömaterialet från olika kalkgynnade växtarter. Detta ytskikt skall placeras överst även på de nya
platser dit gruset flyttas. På så sätt kan nya skalgrusbankar tillskapas genom ett tillvaratagande av
den befintliga bankens biologiska potential.
Stora delar av områden med död ved kommer att lämnas orörda.
Fem delområden av klass 3, ”naturvärde”, berörs av den planerade utbyggnaden.
Delområde 10 utgörs av hällmarkstallskog på berget sydväst om det tidigare leklandet. En liten
del av området berörs av den befintliga klätteranläggningen. Denna del av området är dock i hög
grad redan påverkat av den befintliga anläggningen. Det påverkade området kommer inte att
utökas.
Delområde 11 inrymmer i norra delen ett bestånd av blåsippa. Detta område ligger utanför
planområdet och berörs ej. I övrigt inrymmer detta område inga större naturvärden.
Delområde 18 utgörs av huvudsakligen av en lövdominerad blandskog. Den norra delen bedöms
inrymma naturvärde i form av rikligt med sälg och död ved. Delar av detta område tas i anspråk
för bebyggelse och planerad ridanläggning.
Delområde 30 utgörs av randskog och skogsbryn på den östra sidan av inägan norr om
gårdsbyggnaderna. Området har som helhet lägre naturvärde men två objekt inom området har
dock naturvärde, en stor ek och ett bestånd av skageracksbjörnbär. Eken växer i del av området
där geotekniska förstärkningsåtgärder måste vidtas. Beståndet med skageracksbjörnbär kommer
att flyttas till annan lämplig plats i närområdet.
Delområde 31 utgörs av ett område med hällmarkstallskog. Förekomsten av äldre tallar, död ved
med insekter och hackspettshabitat samt orördheten och landskapsbilden motiverar klassningen.
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Ca 25 % av området kommer att tas i anspråk för bebyggelse. De högre, ur
landskapsbildssynpunkt mes känsliga delarna, bevaras orörda.
Naturmiljön inom vattenområdet och planens påverkan på denna beskrivs i avsnitt ”Vatten”
nedan.

GEOTEKNIK
Förutsättningar:
Geoteknisk utredning har utförts i två omgångar. GEO-Gruppen AB utförde under 2010 en
översiktlig geoteknisk utredning. Denna har under hösten 2012 kompletterats med en mer
detaljerad utredning som utförts av Structor Mark i Göteborg AB.
Utredningarna har fokuserat på att avgränsa fastmarksområden och på att klarlägga områdets
totalstabilitet. Eventuell sättningsproblematik har inte utretts annat än översiktligt. För att
klarlägga dessa frågor och därmed också grundläggning och ledningsdragningar krävas att
kompletterande geoteknisk utredning utförs i samband med kommande projektering.
I utredningen har fyra delområden identifierats där risk kan föreligga för stabilitetsproblem. Dessa
områden utgör samtliga lerslänter i området med lutning mer än 1:10
1. Strandområde längst i sydväst. Området har godtagbar stabilitet. Inga åtgärder planeras som
kan förändra detta.
2. Slänt ner not vattnet öster om befintlig brygga. Området har godtagbar stabilitet. Inga
åtgärder planeras som kan förändra detta.
3. Centrala dalgången, nordvästra delen. Vid en belastning av 5 kPa, vilket bedömts täcka
laster från planerade byggnader och trafik med viss marginal, uppnås inte stabilitetskraven
fullt ut. För att uppnå godtagbar stabilitet föreslås att viss avschaktning utförs i släntens
södra del och att en tryckbank utläggs i släntens norra del. Planbestämmelse finns som
anger att området ej får tas i anspråk för avsett ändamål innan stabilitetsförstärkande
åtgärder enligt anvisningar i den geotekniska utredningen utförts. Detta kommer också att
regleras i exploateringsavtal.
4. Centrala dalgången, östra delen. Stabilitetsförhållandena är mycket dåliga i vissa delar av

den östra sidan av dalgången med beräknade säkerhetsfaktorer kring 1,0. Antagna
hållfasthetsvärden är troligen något för konservativt utvärderade då slänterna inte visar
några tecken på skredaktivitet. Geotekniska åtgärder behövs för att förbättra
stabilitetsförhållandena. Avskärande diken behöver anordnas och slänterna skall skyddas
mot erosion, i första hand genom att besås. Planbestämmelse finns som anger att området ej
får tas i anspråk för avsett ändamål innan stabilitetsförstärkande åtgärder enligt anvisningar
i den geotekniska utredningen utförts. Detta kommer också att regleras i exploateringsavtal.
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Översikt över planområdet med områden där risk för stabilitetsproblem kan föreligga.
Förändringar och konsekvenser:
I samband med detaljprojekteringen av området skall även de geotekniska åtgärderna
detaljprojekteras för att verifiera vald höjdsättning och disponering av ytorna. De geotekniska
åtgärderna behöver genomföras i ett tidigt skede av utbyggnaden. I samband med
detaljprojektering av området skall även sättningsrisken i området studeras för att kunna
dimensionera framförallt VA- ledningar.

Blocknedfall och bergras
Risken för bergras och blocknedfall har undersökts av Petro Team AB. Det föreligger liten risk
för bergras eller blocknedfall i de naturliga slänterna. De naturliga sprickornas riktningar och
berggrundens goda hållfasthet gör också att berggrunden är stabil för grundläggning. De naturliga
slänterna är stabila. Vid schaktning i bergsslänterna ställs stora krav på anpassning av
skärningarna till berggrundens spricksystem för att skapa stabila slänter utan förstärknings och
underhållsbehov.

Radon
Marken kan klassas som ”normalradonmark”. Det innebär att byggnaderna skall utföras
radonskyddade.

MARKFÖRORENINGAR
Inom planområdet finns inga kända områden med risk för markföroreningar.
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BEBYGGELSE
Turistanläggning – stugcamping, camping mm
Förutsättningar:
Inom planområdet finns en viss befintlig bebyggelse. Byggnader som tillhört det gamla
brukningscentrat finns planområdets sydöstra delar. Byggnaderna är genomgående i dåligt skick.
Byggnaderna har senast använts inom den tidigare verksamheten inom fastigheten – leklandet. I
övriga delar av fastigheten finns ett antal mindre byggnader som i de flesta fall uppförts för
leklandets behov. Även dessa byggnader är i relativt dåligt skick.
Förändringar och konsekvenser:
Ett primärt syfte med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en större turistanläggning i
området. Basen i anläggningen är ca 310 campingstugor. Stugorna uppförs isolerade med
helårsstandard. De uppförs i ett plan med relativt låg takvinkel och med en storlek som varierar
från ca 25 kvm till maximalt 50 kvm. Stugorna grupperas i 5 delområden där varje område har
tillgång till en gemensamhetsbyggnad med utrymme för samlingsrum, förråd, tvätt etc. Till varje
grupp hör också en byggnad för hantering av avfall. Stugorna i planområdets nordöstra del vänder
sig speciellt till besökande med intresse för ridning och hästverksamhet. I anslutning till denna
grupp planeras en ridsportanläggning.
Stugorna skall utföras med fasad av träpanel. Fasadpanelen skall målas med slamfärg eller annan
matt färg med minst 20 % svärta för att stugorna på ett mjukt sätt skall smälta in i landskapet.
Takmaterial skall vara pannor i matt röd färg alternativt grafitgrå papp. För att särskilja de olika
delområdena kan det vara lämpligt att färgsättning och materialval görs enhetligt inom varje
kvarter. Genom att variera färgsättningen mellan de olika områdena kan varje husgrupp ges en
tydligare egen identitet.
Byggnader som placeras på relativt plan mark grundläggs på betongplatta. Byggnader som
placeras på mark som sluttar grundläggs på plintar på ett sådant sätt att nivåskillnaden i första
hand skall tas upp av plintarna. Höjning eller sänkning av marknivån får ske med högst 0,5 meter.
Underkant golvkonstruktion skall placeras högst 20 cm över högsta marknivån runt huset. För
byggnader som grundläggs på plintar får öppen altan anordnas i golvnivån upp till 2 meter ut från
husliv utan att inräknas i byggnadsarean.

Sektion genom campingstuga i brantare terräng
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Vid beräkning av byggnadshöjden för campingstugorna sker beräkningen en på normalt sätt med
markens genomsnittshöjd runt byggnaden som utgångspunkt där byggnaderna placeras på relativt
plan mark och grundläggs på platta på mark. Där byggnaderna placeras i mer sluttande mark på
plintar beräknas byggnadshöjden från underkant bjälklag. Underkan bjälklag får placeras högst
0,2 meter över högsta marknivån runt byggnaden.
För de kvarter som planeras för campingstugor har detaljplanen getts en flexibel utformning.
Stugornas mer exakta placering fastställs vid kommande projektering och bygglovprövning.
Planen låser högsta sammanlagd byggnadsarea inom varje kvarter. De i planen utlagda
byggrätterna är placerade på ett sådant sätt att byggnaderna i mycket begränsad utsträckning
kommer att påverka landskapsbilden utanför planområdet.
Stugorna skall säljas som bostadsrätter i enlighet med koncept ”Drömstugan”, ett koncept som
framgångsrikt tillämpats på ett antal olika campinganläggningar i landet. Konceptet bygger på att
respektive stugägare är skyldig att ställa stugan till anläggningens förfogande för uthyrning den
tid man inte själv disponerar stugan. Stugorna säljs fullt utrustade med en standardutrustning som
är anpassad för att göra den funktionell som uthyrningsobjekt och stugägaren är skyldig att
bibehålla och underhålla denna utrustning. Förbud mot avstyckning av de enskilda stugorna har
införts i detaljplanen. Storleken för de enskilda stugorna har begränsats till högst 50 kvm.
Vid entrén till området, där det gamla brukningscentrat ligger, uppförs en centralanläggning som
kommer att inrymma reception, restaurang, kafé, en mindre servicebutik, konferensutrymmen
gym, bastu mm. I anslutning till centralanläggningen kommer att anläggas utomhuspool, minigolf,
boulebana, uteservering och andra aktiviteter. De befintliga bostadsbyggnaderna är i så dåligt
skick att renovering knappast längre är ett ekonomiskt rimligt alternativ. Dessa byggnader
kommer därför att rivas. Stengrunden till den gamla ladugården kommer dock att tas tillvara och
den nya byggnaden uppförs delvis på denna grund. All stuguthyrning kommer att administreras
från det företag som driver centralanläggningen.

Befintlig ekonomibyggnad med stengrund som bevaras
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I anslutning till centralanläggningen planeras ett lägenhetshotell med ca 20 sviter. Även detta
kommer att upplåtas på samma sätt som stugorna, d v s sviterna säljs som bostadsrätter med
skyldighet för köparen att ställa sviten till anläggningens förfogande när man inte är där själv.
Fasadmaterial för centralanläggningen skall vara träpanel som målas med faluröd slamfärg.
Befintliga stenmurar kommer att behållas som en del i anläggningens grundläggning (se
nedanstående foto). Takmaterial skall vara pannor i rött oglaserat lertegel.
Det föreslagna lägenhetshotellet skall kläs med träpanel som målas med ljusgrå täckande färg.
Takmaterial skall vara pannor av rött oglaserat lertegel.
Planen innehåller också utrymme för en husbils/husvagnscamping, ca 50 platser, och för
tältcamping, ca 20 – 30 platser.
Bostäder
Förutsättningar:
Inom planområdet finns idag två äldre bostadshus i dåligt skick. Dessa byggnader skall rivas.
Förändringar, konsekvenser:
Inga nya bostäder planeras i området.

OMGIVNINGAR OCH SERVICE
Förutsättningar:
I Tanumshede, på ett avstånd av ca 8 km från planområdet, finns ett brett utbud av olika
servicefunktioner och även arbetsplatser. I övrigt saknas serviceutbud i närområdet.
Väster om den äldre gårdsbebyggelsen finns ett stort trähus. Byggnaden uppfördes ursprungligen
som ett hem för, som det då hette, vanartiga pojkar. Numera ägs och drivs byggnaden av ett
konstnärskollektiv. I söder och väster gränsar planområdet mot vattnet. Öster och norr om
området finns spridd glesbebyggelse, både ett antal jordbruksenheter och några enskilda
bostads/fritidshus. Den enda externa trafik som idag passerar planområdet är trafik till- och från
konstnärskollektivet.
Förändringar, konsekvenser:
Inom planområdet kommer att anordnas en mindre servicebutik i den planerade
centralanläggningen. Här kommer även att finnas kafé/restaurang, reception som kan administrera
uthyrningsverksamhet, möjlighet att hyra båt ur båtpoolen etc. Planområdet ger inte underlag för
någon ytterligare boendeservice.

ARKEOLOGI
Förutsättningar:
Arkeologisk utredning har utförts dels 2004 och dels 2010. Dessutom har en arkeologisk
förundersökning utförts 2008. Inom planområdet finns fem tidigare registrerade fornlämningar –
Tanum 1984, 1987, 1988, 1995, 2002. Vid utredningen 2010 upptäcktes ytterligare ett misstänkt
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boplatsläge, objekt 1 enligt redovisningen. Fornlämningar och övriga kulturhistoriska objekt
redovisas på nedanstående karta.

Kända fornlämningar och kulturhistoriska objekt inom och i anslutning till planområdet
Inom planområdet finns också sex objekt registrerade som s.k. övrig kulturhistorisk lämning.
Dessa har inte samma lagskydd som fornlämningar men hänsyn rekommenderas. Följande objekt
har redovisats av museet i samband med slutredovisningen av utredningen från 2010:







Tanum 1198:1, en gårdstomt. Enligt museets bedömning vid arkeologisk utredning 2004
krävs ingen ytterligare åtgärd då den tidigare nöjesparken har förstört objektet.
Tanum 1985, ett stenbrott. Påverkas ej av exploateringen
Tanum 1989, ett stenbrott. Den sydvästra delen av objektet (ca ¼ av hela ytan) påverkas
av exploateringen.
Tanum 1993, lägenhetsbebyggelse. Bevaras.
Tanum 2000, ett gränsmärke. Bevaras.
Tanum 2043, en fossil åker. Berörs inte av exploateringen.

Förändringar, konsekvenser
Inga fornlämningar kommer att direkt beröras av exploateringen.
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Fornlämningarna och de kulturhistoriska objekten ses som en resurs att ta tillvara för att öka
upplevelsevärdet för de personer som besöker området. Avsikten är därför att göra dessa objekt
mer tillgängliga, dels genom att särskilda skötselplaner och beskrivningar görs för områdena och
dels genom att kulturstigar anordnas för att besökande och intresserade lätt skall kunna hitta fram
till objekten. Sådana stigar bör omfatta även delar av fastigheten Vrångsholmen 2:1 som ligger
utanför detaljplanen. Stigarna är inte färdigprojekterade ännu men detta kommer att göras i ett
senare skede av planeringen och i samråd med antikvarisk expertis.

KULTURMILJÖ
Förutsättningar:
Inom planområdet finns inga särskilt utpekade objekt i kommunens kulturminnesvårdsprogram.
Kulturlandskapet i den norra delen av Tanums kommun inrymmer dock generellt stora värden
genom sin mångfald och variationsrikedom, både vad gäller kultur- och naturvärden. Kustområdet
präglas av det småskaliga berg- och dalgångslandskapet, där vegetationsklädda berg ramar in
öppna landskapsrum av jordbruksmark. Planområdet bedöms dock vara av mer begränsat värde ur
dessa aspekter.
Väster om planområdet finns en halvö, som i sin helhet är oexploaterad. Den utgörs av ett
skogbeklätt höjdparti, som i öster övergår i en sank dalgång. Området har till stora delar varit
betat. Halvön betecknas som mycket värdefull i länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.
Området berörs inte av exploateringen.
Inom området finns ett antal stenmurar. De flesta av dessa kommer att bevaras. Stenmurarna kan
omfattas av det generella biotopskyddet varför dispens kan krävas av länsstyrelsen.

GATOR OCH TRAFIK
Gator, gång- och cykelvägar
Förutsättningar:
Hela planområdet trafikmatas via den befintliga enskilda väg som idag leder in mot det äldre
brukningscentrat. Det är samma infart som utnyttjades av det tidigare ”Tanums sommarland”.
Sedan E 6 flyttats till den nya motorvägssträckan längre österut har trafikintensiteten på den
allmänna vägen där området ansluts minskat dramatiskt.
Vägen in till området korsar Bohusbanan strax efter allmänna vägen. Korsningen är försedd med
s.k. halvbommar som täcker vardera ett körfält.
Den befintliga matarvägen in till området utnyttjas idag endast för trafik till fastigheterna
Vrångsholmen 2:1 (planområdet), Vrångsholmen 1:8 (konstnärskollektivet) och ett befintligt
bostadshus i anslutning till vägen. Vägen utnyttjas också som bruksväg för åtkomst av
jordbruksmarken längs sträckan.
Vägen är grusad och har en bredd mellan 3,0 och 3,5 meter. Även inne i området finns en
befintlig körväg fram till vattenrutschbanan och klätteranläggningen i planområdets västra delar.
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Förändringar och konsekvenser:
All trafik till och från planområdet är tänkt att ske via den idag befintliga vägen in till området.
Trafikmängden på vägen kommer att öka till uppskattningsvis ca 600 fordon per dygn när
området är fullt utbyggt. För att klara de ökande trafikmängderna kommer tillfartsvägen att
byggas ut till en vägbredd av 4,0 meter. Detta medger möte mellan två personbilar på ett relativt
bekvämt sätt. För att även möten mellan tyngre fordon och fordon med husvagn skall kunna ske
kommer ett antal mötesplatser att anordnas utmed vägen.
Förbättringar av anslutningen mot gamla E6 skall också utföras. För att förhindra köbildning på
den allmänna vägen i samband med att tåg passerar föreslås att avkörningsmagasin anordnas för
trafik både från norr och från söder. Ett vänsterkörfält för trafik söderifrån kan anordnas inom
ramen för befintlig körbana. För trafik från norr byggs ett ca 30 meter långt högerkörfällt till
genom breddning av vägen. Genom föreslagna åtgärder ges väntutrymme för ca 6 – 7 fordon från
vardera hållet.
Järnvägsövergången är reglerad med trafikljus och bommar och bedöms ha en för den blivande
trafikvolymen godtagbar standard.
Vägarna inne i området, ges också en vägbredd på 4 meter. Den föreslagna vägbredden möjliggör
utan större problem möte mellan två personbilar.
Högsta tillåten hastighet kan inte regleras i detaljplanen utan fastställs av den blivande
vägsamfälligheten. Rekommendationen är att hastigheten på tillfartsvägen begränsas till 40
km/tim och på vägarna inne i området till 30 km/tim.
Det har inte bedömts rimligt, med hänsyn till uppskattade trafikmängder, att anordna en separerad
GC- väg fram till området. Inne i området anordnas dock separerade gångvägar i de mest
frekventerade stråken.
Centralt i området planeras ett gångstråk längs med befintligt dike. Gångstråket och diket kommer
att inramas med en trädridå längs hela sträckan.

KOLLEKTIVTRAFIK
Förutsättningar:
Reguljär busstrafik finns vid gamla E 6 ca 1 km från planområdet.
Förändringar och konsekvenser:
Inga förändringar av kollektivtrafiken planeras för närvarande. En eventuell framtida hållplats på
Bohusbanan i anslutning till området skulle ge goda förutsättningar att nå området med
kollektivtrafik från t.ex. Göteborg och Uddevalla. Realismen i en sådan åtgärd har dock inte
studerats inom ramen för detta detaljplanearbete.

PARKERING, VARUMOTTAG, UTFARTER
All parkering för turistanläggningen skall ske på gemensamma parkeringsytor inom tomtmark. I
anslutning till centralanläggningen anordnas en större parkering för besökande.
Varumottagning vid centralanläggningen kommer att studeras närmare vid detaljprojekteringen.
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TILLGÄNGLIGHET
Alla gångvägar i områdets lägre delar kommer att anordnas så att de blir fullt tillgängliga för
personer med funktionshinder. Detta gäller även vägen ner till planerad badplats. Badområdet ute
på ön är dock med hänsyn till topografin svårt att full ut anpassa till personer med rörelsehinder.
Ambitionen för övrigt är att det skall finnas åtminstone någon gångväg fram till var och ett av de
olika boende- och aktivitetsområdena som kan utnyttjas av personer med rörelsehinder även om
inte alla stigar och gångförbindelser är anpassade fullt ut.
Området är delvis kuperat men i möjligast mån skall entréer göras tillgängliga för rörelsehindrade.
Handikappanpassning av tomter och byggnader behandlas i bygglovskedet.

FRIYTOR
Lek och rekreationsområden
Förutsättningar:
Stora delar av planområdet har tidigare utnyttjats som lekland (Tanums Sommarland). Flera av
anläggningarna från den verksamheten finns fortfarande kvar. Anläggningarna är genomgående i
ganska dåligt skick men kan troligen rustas upp och användas igen. Det finns också stora öppna
ytor inom planområdet som kan utnyttjas för lek och idrott bl.a. I sydväst finns en flytbrygga ut
till den lilla ön. Ön har utnyttjats för bad.
Förändringar och konsekvenser:
En viktig del i turistanläggningens funktion och attraktivitet för olika kategorier av besökande är
att kunna erbjuda ett brett spektrum av olika typer av aktiviteter. Möjlighet till bad och båtliv i
olika former är naturligtvis av största vikt för en bohuslänsk anläggning i anslutning till havet. I
planens sydvästra del planeras en sandstrand anpassad bl.a. för barn och personer med nedsatt
rörelseförmåga. Den lilla ön utanför sandstranden planeras för klippbad. Den befintliga
flytbryggan (se nedanstående foto) ut till ön skall renoveras alternativt ersättas med en ny pålad
brygga i samma läge.

Befintlig brygga ut till ön
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Bryggans primära funktion är att fungera som förbindelse ut till ön. Avsikten är också att den i
viss utsträckning skall fungera som gästbrygga och som bas för en lite större utflyktsbåt som
mindre sällskap kan hyra för sightseeing och fisketurer i ytterskärgården etc.
Längst in mot fastlandet föreslås en viss breddning av bryggan (ca 2 meter) för att sjösättning av
kajaker skall kunna ske på ett smidigt sätt.
I planområdets nordvästra hörn föreslås en ny brygga för ca 35 mindre båtar. Båtarna skall ingå i
en båtpool där besökande i området skall kunna hyra båt för utflykter i närområdet. De föreslagna
båtplatserna nås via en planerad gångstig som dras längs med den befintliga teleledningen längs
Rövekilens sydvästra strand. Den sista biten utnyttjas en klipphylla längs strandlinjen. Gångstigen
utförs med relativt enkla ingrepp och i en standard som medger transport med t ex skottkärra.
Tillgång till olika attraktiva aktiviteter för barn är givetvis en viktig faktor för barnfamiljers val av
semesterplats. Avsikten är därför att restaurera vissa av de mer lockande anläggningarna från den
tidigare lekparken. Främst gäller detta den stora klätteranläggningen i planområdets (se foto)
västligaste del samt vattenrutschbanan (se foto) sydöst om vägen ner mot badplatsen.

Befintlig klätteranläggning till vänster i bilden

Befintlig vattenrutschbana
I anslutning till vattenrutschbanan föreslås en mindre utomhuspool.
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Anläggningar för lek och idrott planeras också i området. I den centrala dalgången föreslås
lekytor, bollplan, tennisbana mm. Motionsspår skall anordnas inom fastigheten, liksom kulturoch naturstigar. Stigarna har dock inte färdigprojekterats ännu.
I planområdets östra delar kommer en ridanläggning att anläggas.
Inom och i anslutning till planen finns stora naturområden tillgängliga för strövande och
naturupplevelser.

VATTENOMRÅDEN
Förutsättningar:
Planen berör vattenområde i den västra delen. Befintliga anläggningar utgörs av en flytbrygga ut
till den lilla ön.
Förändringar, konsekvenser:
De åtgärder som föreslås i vattenområdet är följande:
 Den befintliga gästbryggan/bron är en flytbrygga. Flytbryggan avses att renoveras.
Alternativt kommer den att ersättas med en pålad brygga, vilket med hänsyn till den
marina miljön torde vara en fördel. En pålad brygga ger mindre skuggeffekt på
bottenvegetationen och ger en bättre genomströmning.
 När det gäller den lilla ön så är avsikten att denna skall utnyttjas huvudsakligen för
badändamål. Planerade anläggningar är ett antal mindre badtrappor samt någon mindre
badbrygga och trampolin. Dessa kommer att utföras med en konsolkonstruktion utan
påverkan på vattenmiljön.
 Ett område väster om bryggan/bron iordningsställs som badstrand. Avsikten är att täcka
strandområdet och botten en bit ut med ett ca 50 cm tjockt sandlager. Områdets relativt
skyddade läge gör att det har bedömts möjligt att kunna bibehålla sanden i området utan
att den eroderar bort alltför snabbt.
 I planområdets nordvästra del föreslås dels en brygganläggning längs berget som utförs
som en konsolbrygga och dels en vågbrytare i form av en flytbrygga i öst – västlig
riktning.
Sammanfattningsvis bedöms de föreslagna åtgärderna kunna utföras utan att det medför någon
påtaglig skada på de marinbiologiska värdena. Inga muddringsarbeten kommer att utföras då
vattendjupet är fullt tillräckligt för den typ av båtar som blir aktuella i området där bryggor
föreslås.
Undersökningar som utförts av HydroGis AB i befintliga småbåtshamnar i bl.a.
Mollösund/Tången, Saltholmen, Killingholmen och Getskär visar att betydande ålgräsbestånd kan
bevaras och t o m utvecklas inne i stora småbåtshamnar. De uppräknade hamnarna är
mångdubbelt större än den lilla brygganläggning det här är fråga om. Många av hamnarna ovan
har också flytbryggor som generellt påverkar bottenfloran mer än pålade bryggor. Erfarenheten
från andra hamnar talar för att de föreslagna bryggorna i detta område kan utföras utan att
ålgräsbeståndet skadas.
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Föreslagna åtgärder inom vattenområde kräver dispens av länsstyrelsen när det gäller strandskydd
och naturvårdsområdets bestämmelser. Anmälan skall också göras till länsstyrelsen beträffande
åtgärder i vattenområde.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten, spillvatten och dagvatten
Förutsättningar:
Idag finns äldre vattentäkt som försörjt gårdsbyggnaderna och enklare avloppsanordning.
Förändringar, konsekvenser:
Hela planområdet skall anslutas till kommunalt vatten och avlopp via en överföringsledning från
Säm. Ledningarna kommer i vissa delar att utföras som sjöförlagda ledningar. Särskild prövning
genom miljödom kommer att krävas.
Ledningarna skall dimensioneras så att framtida anslutning av bl.a. Sannäsområdet och
Raftötången blir möjlig.
Inom området för campingstugor kommer VA-ledningar delvis att dras genom kvartersmark. Då
planen vill ge en viss flexibilitet när det gäller campingstugornas slutliga placering (fastställs i
samband med projektering och bygglovprövning) har det inte bedömts lämpligt att låsa VAledningarnas exakta lägen i detta skede genom att ange u- områden på plankartan. Ledningarna
kommer att inrättas som gemensamhetsanläggning och säkerställas genom servitut när de är klara.
Detta innebär knappast några komplikationer eftersom det är samma exploatör som kommer att
genomföra samtliga områden med campingstugor.
Allt avlopp leds via självfallsledningar till ett antal pumpstationer inne i området. Härifrån
pumpas avloppet till den en större pumpstation i områdets sydöstra del där överföringsledningen
ansluter. VA- nätets övergripande struktur framgår närmare av VA- utredningen.
Eventuellt kan tryckstegringsstation för färskvattnet behöva anläggas.
Dagvatten från området kommer att avledas dels genom det dike som idag rinner norrut genom
den centrala dalgången och dels genom ett befintligt dike i områdets nordöstra del. Vattnet
kommer att ledas till dessa större diken genom mindre dike längs vägarna i området. Det öppna
diket i den centrala dalgången kommer att bibehållas som ett öppet dike, men breddas till ca 2
meter. Genom att dagvattnet omhändertas på detta sätt erhålles dels en betydande dämpning av
flödesmängderna och dels en viss rening av dagvattnet innan det rinner ut i havet. För att
ytterligare säkerställa att dagvattnet inte för ut föroreningar i havet kommer att anordnas två
sedimenteringsbassänger/utjämningsmagasin innan utsläpp sker.
Värme
Förutsättningar:
De befintliga byggnaderna i området har tidigare värmts upp med el. Idag sker ingen
uppvärmning av några byggnader i området.
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Förändringar och konsekvenser:
Sannolikt kommer nya byggnader att värmas upp med el. Alla byggnader som avses att utnyttjas
hela året skall utföras så att gällande energinormer uppfylls. Reception och hotell liksom alla
bostadshus skall uppföras med helårsstandard. Eventuellt kommer vissa av campingstugorna att
uppföras med enklare standard. Bergvärme eller frånluftsvärmepump skall användas för att
minska energibehovet.
El, tele
Utformning av el- och teleförsörjning för den nya bebyggelsen skall ske i samråd med el- och
teledistributör. Plats för nya transformatorstationer i området kommer att inarbetas i planen i
samråd med eldistributören.
Avfallshantering
I anslutning till campingstugorna och campingområdet anordnas särskilda byggnader för
gemensamt omhändertagande av hushållsavfall. Sådana byggnader uppför i anslutning till varje
grupp stugor och anpassas till antalet stugor i respektive grupp. Eventuellt kan dessa utrymmen
behöva utföras med kylning.
I anslutning till restaurang och reception anordnas särskilt kylt avfallsutrymme.
All avfallshantering i området skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan.

HÄLSA OCH SÄKERHET
BULLER
Området är inte exponerat för buller idag. Den planerade verksamheten kommer inte heller att
generera något buller i närheten av gällande riktvärden.

BRANDSÄKERHET
Byggnader skall placeras på ett sådant sätt att brandspridning mellan byggnader försvåras. I de
fall avståndet mellan byggnader är mindre än 8 meter skall i bygglovskedet bevakas att berörda
väggar och andra byggnadsdelar utförs med en konstruktion som har normenlig brandklass.
Behovet av brandposter kommer att beaktas i samband med projekteringen av VA- anläggningen i
området.
Kravet på säkra utrymningsvägar kommer att beaktas i bygglovskedet.

HAVSNIVÅHÖJNING
Pågående och förväntade klimatförändringar kommer att påverka förutsättningarna för
samhällsplaneringen på olika sätt. Två effekter som måste uppmärksammas är den förväntade
höjningen av havsnivån och intensivare nederbörd. Effekterna av dessa förändringar måste
beaktas i alla fysisk planering.
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I rapporten ”Klimatanalys för västra Götalands län” SMHI 2011 gör man bedömningen att den
globala höjningen av havsnivån blir ca 1 meter i ett 100- årsperspektiv. Med beaktande av den
samtidigt pågående landhöjningen kan vattennivån förväntas stiga ca 70 cm. Högsta uppmätta
högvatten (Smögen) är i RH 00 ca +1;35. Det innebär att högsta högvattennivå några år efter nästa
sekelskifte kan förväntas vara minst +2.05. Som en extra säkerhetsmarginal har länsstyrelsen
krävt att beredskap skapas för ytterligare en meters höjning av havsnivån.
I planen har införts bestämmelser som reglerar lägsta höjd för fuktkänslig byggnadsdel. När det
gäller de större byggnaderna vid centralanläggningen föreslås lägsta höjd för fuktkänslig
byggnadsdel vara + 3,0 meter. Dessa byggnader är av en sådan karaktär att flyttning eller höjning
av byggnaderna knappast kan göras.
De föreslagna campingstugorna och tillhörande servicebyggnader är relativt lätta och enkla
byggnader som utan större problem kan flyttas eller höjas om det visar sig nödvändigt i framtiden.
Det bedöms därför också rimligt att acceptera en lägre höjd för dessa byggnader. I planen har
införts en bestämmelse som innebär att lägsta höjd för fuktkänslig byggnadsdel för dessa
byggnader är + 2,3 meter.
Vägarna i området skall ha en lägsta höjd om + 2,20 meter. Möjlighet finns att höja vägarna i en
framtid med åtminstone 0,5 meter.
Någon översvämningsrisk beroende på förväntade kraftigt ökande nederbördsmängder bedöms
inte föreligga under förutsättning att avvattning av dagvatten sker i enlighet med VAutredningen.

STÖRNINGAR FRÅN HÄSTVERKSAMHET
Vi all hästverksamhet finns risk för att spridning av hästallergen kan förorsaka problem för
känsliga personer. Hästverksamheten har getts en placering som gör att risken för att känsliga
personer skall exponeras för allergenen blir mycket liten. Den planerade stuggruppen i anslutning
till hästverksamheten är i första hand avsedd för personer med intresse för hästsport. Det är alltså
personer som är vana att umgås med hästar och som inte därför troligen inte lider av hästallergier.
De övriga stuggrupperna bedöms inte bli påverkade på grund av avstånd, befintlig trädridå och
den stora höjdskillnaden.
Inom angränsande fastigheter bedrivs idag hästverksamhet vilket gör att den inom Vrångsholmen
2:1 planerade hästverksamheten knappast kan få mer än marginell påverkan när det gäller
exponering av hästallergen inom dessa fastigheter.
På grund av avstånd till befintlig och planerad bebyggelse bedöms risken för bullerstörningar från
fläktar som liten.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Detaljplanens genomförandetid skall vara tio år från det att planen vinner laga kraft. Den långa
genomförandetiden motiveras av planens stora omfattning och behovet att utföra utbyggnaden
etappvis.
Kommunen skall inte vara huvudman för allmänna platser.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Bo Hus Plan AB genom arkitekt Boo Widén. Från kommunen
har planarkitekterna Lena Belfrage och Camilla Mole Björk medverkat. De företag som
medverkat vid framtagande av utredningar som legat till grund för detaljplanen framgår av
förteckningen på sidan 3.
V Frölunda 2013-10-31

Bo Hus Plan AB

Boo Widén
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