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0 SAMMANFATTNING

Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är upprättad enligt Plan- och bygglagen (PBL)
i samband med detaljplaneläggning av Vrångsholmen 2:1 m fl fastigheter i Tanums kommun.
Planområdet är beläget ca 8 km nordväst om Tanumshede, väster om E6:an.

Vrångsholmen var för allmänheten mest känt som Tanums Sommarland, en anläggning som fun-
nits i 25 år, men är sedan flera år tillbaka nedlagt och till stora delar förfallet. Området ligger dock
fortfarande öppet och tillgängligt för allmänheten, vilket kan innebära relativt stor och ökande
risk vad gäller hälsa och säkerhet.

I anslutning till Sommarlandet finns en brygga över till ”holmen”. Vid denna kan småbåtar angöra.

Förutom den verksamhet, som bedrivits inom Tanums Sommarland, är jordbruksdrift den inom
planområdet dominerande verksamheten med både uppodlad åkermark och hävdad betesmark.

Planen syfte är att tillskapa en anläggning med inriktning mot turism och rörligt friluftsliv i Tanums
kommun. Ambitionerna är att skapa en anläggning som inte enbart inriktar sig mot de aktiviteter
som är möjliga att bedriva under sommarmånaderna utan försöka förlänga säsongen med en
annan inriktning på aktiviteterna. I norra delen av kommunen finns inga större turistanläggningar.
Syftet är att möjliggöra en utveckling av markområdet där det bland annat inryms en modern
semesteranläggning med camping, stugor och aktiviteter samt ett allmänt frilufts- och badområde.

En bred miljöbedömning har legat till grund för detaljplanen som tagits fram av kommunens
samhällsbyggnadsförvaltning. Planens genomförande bedömdes i samråd med Länsstyrel-
sen medföra risk för betydande miljöpåverkan varför denna miljökonsekvensbeskrivning
har tagits fram i samband med planarbetet.

Följande aspekter har bedömts som särskilt viktiga att behandla i miljökonsekvensbeskrivningen:
· Särskilda hushållningsbestämmelserna enligt 1-3 §§ 4 kap miljöbalken
· Riksintresse friluftsliv, Norra Bohusläns kust
· Strandskydd
· Naturreservat, Tanumskilen
· Naturvårdsområdet, Tanumskusten
· Natura 2000 art- och habitatsdirektivet, Tanumkusten

MKBn ingår i planhandlingarna för detaljplanen och utgör också ett beslutsunderlag.

Planbeskrivningen innehåller en komplett beskrivning av föreslagna förändringar inom planområdet,
medan MKBn innehåller sammanfattad beskrivning av planens innehåll och framför allt hur pla-
nen påverkar de olika miljöerna i området. För att få en så bra förståelse som möjligt av de
planerade förändringarna bör planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning läsas tillsammans.

SAMMANFATTNING



5

ADRESS
Ödsmåls industriväg 2
44495 ÖDSMÅL

TELEFON
0303-656 90

ORG. NR
556553-2974

FAX
0303-773 420

E-POST
info@hydrogis.se

HEMSIDA
www.hydrogis.se

SÄTE
STENUNGSUND

INLEDNING

1 INLEDNING

På uppdrag av exploatören har denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats med an-
ledning av ett detaljplaneförslag över Vrångsholmen 2:1 m fl i Tanums kommun, där det numera
nedlagda  ”Tanums sommarland” var beläget.

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18§ och miljöbalkens 6 kap 11§ för
Vrångsholmens planprogram. Eftersom planområdet berör strandskyddsområde, Natura-2000
och naturreservathar bedömningen gjorts att planen kan medföra betydande miljöpåverkan. Denna
MKB har därför upprättats till grund för fortsatt planläggning.

1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING AV MKBn

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår i planhandlingarna för detaljplanen och är där-
med en del av beslutsunderlaget. Planbeskrivningen innehåller en komplett beskrivning av före-
slagna förändringar inom planområdet, medan miljökonsekvensbeskrivningen innehåller en mer
sammanfattad beskrivning av planens innehåll. 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 planförslaget
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, beskrivs
även effekterna av ett nollalternativ, dvs ett utvecklingsscenarion av nuvarande situation.

MKBn har avgränsats till att omfatta de frågor som bedömts som mest väsentliga vid prövning av
planen (användning av vattenområden samt värdefulla vegetationsområden). Geografiskt har stu-
dien i huvudsak begränsats till detaljplaneområdet med angränsande omgivning. Några alterna-
tiva lokaliseringar är inte aktuella då tillgängliga markområden saknas.

1.2 METOD

Vid undersökningar av vattenområdets vegetation och bottenfauna (2012-11-03) användes en
miniROV-farkost. ROV-farkosten manövrerades från land ut i de två områden som skulle un-
dersökas. Farkostens aktionsradie begränsades av kabellängden på 152 m mellan farkosten och
manöverenheten.
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OMRÅDESBESKRIVNING

Hela planområdet flygfotografierades under maj och juli 2010 samt augusti 2013.

Inventering av landmiljön gjordes vid tre tillfällen: 2010-04-23,  2010-07-10 och 2013-08-09
och inriktades på en allmän beskrivning av kärlväxter, olika vegetationstyper, förekomsten av
fåglar samt på andra naturelement av betydelse inom området.

Signalarter bland lavar och mossor eftersöktes. Däggdjur, dagfjärilar som setts i området notera-
des.

Kulturspår som stengärdsgårdar och liknande, som påträffades i området noterades och mätts in
med GPS i RT 90.

2 OMRÅDESBESKRIVNING

Området, som tidigare inte är planlagt, omfattar fastigheterna Vrångholmen 2:1, Vrångsholmen
2:2 och Tannam 5:22, som är belägna i anslutning till Tannamskilen norr om Sannäs, dvs i den
norra delen av Tanums kommun (fig 1).

Fig 1. Översiktskarta med markering för utredningsområdet.
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Området är mest känt som före detta ”Tanums sommarland”. Denna fritidsanläggning för barn i
olika åldrar har funnits i 25 år och rester finns kvar i det aktuella planområdets västra del.
Gamla E6 ligger i nära anslutning till området, som därmed är mycket lättillgängligt. Den nya
utbyggnaden av E6 får en avfart vid Knäm, i nära anslutning till områdets entré. Även Bohus-
banan ligger i nära anslutning till områdets entré. Idag finns dock ingen järnvägsstation i anslutning
till denna.

Översiktlig beskrivning av landskapets beståndsdelar

Åkrar: Huvuddelen av de öppna markerna inom området är gammal åkermark, vilket kan
utläsas i fält genom att ändfåror, kantdiken och karakteristisk flora finns kvar. Marken är plan
och stenröjd. Floran är typisk för odlad, gödselpåverkad mark med stort inslag av hundäxing,
veketåg och tuvtåtel.

Bergknallar: Inom området finns flera av de för Bohuskusten typiska branta bergsformatio-
ner med krattskog och buskage på ställen med jordtäcke, stora kala klipphällar med skorplavar
eller tuschlav som dominerande flora.

Klippor vid havet: Klippor av denna typ kan hysa höga naturvärden om de översilas av
näringsrikt vatten eller har stråk av grönsten eller annan basisk bergart. Så är emellertid inte fallet
inom det aktuella området där klipporna istället är relativt torra, näringsfattiga och därmed art-
fattiga. De har dock stora värden för det rörliga friluftslivet för bad och vandring med tilltalande
utsikter.

Skog och bryn: Områdets bryn innehåller stora naturvärden. Flera grova ädellövträd före-
kommer. På dessa  finns en moss- och lavflora som är skyddsvärd och indikerar höga naturvär-
den. Även i den mer sammanhängande ädellövskogen närmast gårdarna i östra delen förekom-
mer flera värdefulla arter. På ett par ställen förekommer skalgrus i brynmiljöerna, vilka då hyser
en mängd kalkgynnade arter. Skalgrusmiljöerna hyser de största värdena för kärlväxter i områ-
det, t ex förekomst av orkidén S:t Pers nycklar.

Stränder En stor del av stranden i söder är förstärkt för en äldre brukningsväg. Förutom
klipporna finns på några ställen naturliga stränder med i huvudsak sten, ett par igenväxande
strandängar i söder och i nordväst en strandäng med sort bestånd av glasört. Den lilla ön i södra
delen utnyttjas som gästhamn och för bad.

OMRÅDESBESKRIVNING
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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) har genomförts i samband med
detaljplanen, som därvid har utformats för att i möjligaste mån minimera skador på vegetations-
samhällena 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 olägen-
het.

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

• 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 ÖP anges inget om markanvändning för området.

• 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 lämpli-
gaste 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 medföra 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 utsträckning
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: I det fall en skalgrusbank berörs vid infarten till planområde skall åtgärder
vidtas för att återutsätta materialet på lämplig plats i närheten, vilket bedöms som en rimlig åt-
gärd. I övrigt har utformningen av planen gjorts med utgångspunkt från de värden som framkom-
mit genom de biologiska undersökningarna (se kap 5.1).

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

Kommentar: Uppkommer skador på allmän eller enskild egendom under anläggnings-ar-
betena 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 försämrade eller att
miljön försämras avsevärt.

Kommentar: Planförslaget bedöms ej innebära risk att människor får sina levnadsförhål-
landen väsentligt försämrade eller att miljön försämras avsevärt.

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 före-
liggande 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
4-6).

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

RIKSINTRESSEN
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anges följande intresseaspekter: Naturstudier, kulturstudier, strövande, bad, båtsport, kanot-
paddling och fritidsfiske. Ett av urvalskriterierna är att området är ett naturskönt kust- och fjord-
område. Ett annat kriterium är områdets särskilt goda förutsättningar för positiva upplevelser.
Det här aktuella planområdet inrymmer förutsättningar för olika sådana aktiviteter och upplevel-
ser. Detaljplanen kan påverka dessa förutsättningar på lite olika sätt. Påverkan kan vara både
positiv och negativ.

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 samband med de biologiska inventeringa-
rna  har områden med större naturvärden identifierats. 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 projekterade ännu men syftar bl.a. 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 planområdet är fortfarande präglat
av den tidigare verksamheten i området – Tanums Sommarland. Från denna tid kvarvarande
klätterställning och vattenrutschbana skall behållas och rustas upp för att tillgodose den yngre
generationens behov.

Även efter utbyggnaden kommer det att inom fastigheten Vrångsholmen 2:1 att finnas stora area-
ler 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 anläggning-
ens attraktivitet och möjlighet att locka till sig besökande i hög grad förutsätter möjligheter att i
närområdet kunna utöva dessa aktiviteter.

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. Bryg-
gan 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 några lite större utflyktsbåtar.
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I anslutning till bryggans inre del föreslås en viss utbyggnad för planerad kajakuthyrning. Ingen
muddring skall utföras, men en enkel ramp där isättning och upptagning av kajaker kan ske.

I planområdets nordvästliga hörn planeras en brygganläggning för ca 30 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 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 viken med ön iordningsställs som badplats med sandstrand. Dessutom finns
ett antal platser längre mot 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 eta-
bleringen inte behöver belasta kringliggande områden i dessa avseenden.

Badplatserna anordnas i första hand för att tillgodose det behov som genereras av den nya
bebyggelsen i området. De kommer dock även att vara tillgängliga 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 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 samman-
hang framhållit behovet att få fram områden där anläggningar för turism och friluftsliv kan anord-
nas.

4. Ridanläggning. Ridsport är idag en verksamhet med många utövare. I de östra delarna
av planområdet planeras en ridanläggning. De planerade stugorna i denna del vänder sig i första
hand till en publik med intresse för ridsport. Ridverksamheten är också en verksamhet som kan
locka besökare till området under en stor del av året.

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 ett betydande utbud av attraktiva
boendemöjligheter för besökande i området, vilket också kommer att ge fler människor möjlig-
heter att kunna utnyttja områdets rekreativa resurser.
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• 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: ”Skyddsvärda uppväxt- och rekryteringsområden för kommersiellt viktiga
arter finns i hela kustområdet, men det saknas underlag för att avgränsa de viktigaste av dessa
som riksintresse” (citat ur Fiskeriverkets utredning Finfo 2006:1; referens 8).
I utredningen finns inte något särskilt utpekat riksintresseområde för fisket kring Vrångsholmen.

• Mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt pga 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 Strömstads kust och innerskär-
gård NO2, som är av riksintresse för naturvård (MB 3 kap 6 §). Åtgärder som kan medföra
påtaglig skada på riksintresset får ej utföras.

Riksintresset för naturvård och riksintresset för friluftslivet stöder varandra i många avseenden ,
men  i vissa fall kan de också 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 planeringssynpunkt handlar det därför om att skapa en rimlig ba-
lans mellan olika utvecklingsåtgärder för friluftslivet och önskan att bevara de stora naturvär-
dena.

De naturvärden som särskilt motiverar områdets status som riksintresse är sammanfattningsvis:

Geologi. Granitkustens landskaps- och terrängformer är spektakulära och belyser väl
landskapets utveckling under skilda geologiska perioder.

Odlingslandskap. Representativa naturbetesmarker och ängar i kustlandskapet som
utgörs av havsstrandäng, öppen hagmark, buskrik utmark, annan öppen mark, ljunghed,
betad skog och annan öppen äng.

Marin fågelfauna. Havsstrandängarna är värdefulla rast-, häcknings-, och vinterlokaler f
ör vadare och sjöfågel. Längs Tanumskusten finns dessutom för fågel en mängd attraktiva
små holmar och skär.

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 pga relativt hög
salthalt. Här finns bl a rika skaldjurspopulationer, som bildar basen för ett viktigt fiske av
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t ex ostron och hummer. Grunda leror med nating och ålgräsängar utgör födo- lek- och
uppväxtplatser för fisk och många andra marina djur. Området innehåller få stora lokala
punktkällor för föroreningar, vilket gör det intressant som referensområde för miljö
undersökningar (Trots detta är det här vi har de stora förekomsterna med oänskade
fintrådiga alger! Referens 21-32).

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 jordbruks-
mark. Området har dock inte utnyttjats för jordbruksändamål de senaste 40 åren. Området
bedöms heller inte inrymma sådana specifika kulturmarker som särskilt lyfts fram i motiveringa-
rna 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 invente-
ringen klassats som ”lägre naturvärde”.

Marin fågelfauna. Den grunda Tannamskilen kantas längs den östligaste delen av betade
strandängar och är en mycket attraktiv plats för sjöfågel och vadare. Området är skyddat som
naturreservat och fågelskyddsområde. Reservatet gränsar mot planområdet i sydöst. De plane-
rade åtgärderna inom detaljplanen kommer inte att direkt påverka fågelskyddet. Detaljplanen
kommer att medföra att många människor rör sig i området. För att begränsa risken för stör-
ningar 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 värde-
fulla lövskogsområden. I den biologiska inventering som gjorts inom ramen för denna MKB har
några värdefulla lövskogspartier identifierats. Dessa områden kommer att i huvudsak sparas. I
Länsstyrelsens inventering av ädellövskogar har ett område strax utanför planområdet i anslut-
ning till det äldre trähuset inom Vrångsholmen 1:8 medtagits. Detta område har angetts som klass
2, område med högt naturvärde och kommer inte att påverkas av utbyggnaden. Ytterligare ett
område i anslutning till detaljplanen är ädellövskogar. Ett sådant området är beläget vid infarten
till planområdet från f d E6an. Inte heller detta område kommer att påverkas av utbyggnaden.

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.
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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 ger mindre skuggeffekt
varvid bottenflorans utbredning gynnas.

Ingen muddring skall utföras.

Vattenområdet i söder mellan ön och land har inventerats med hänsyn till marinbiologiska värden.
I området, där vattendjupet är mellan 1,5 och 4 meter finns ett större sammanhängande bestånd
med ålgräs och  mellan 1,5 och o,5 meter finns tät  natingvegetation. Ur marinbiologisk synpunkt
är det i första hand dessa två områden som har  större värden.

Pålade bryggor ger bättre genomströmning och mindre skuggeffekter på bottenvegetationen jämfört
med nuvarande flytbrygga.

Allt avlopp från planområdet skall anslutas till det kommunala VA- systemet via en överförings-
ledning 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 avledes 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 dag-
vattnet. 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 invente-
ringen avsnitt 5.1. Områden med höga naturvärden har i huvudsak undantagits från exploaterings-
åtgärder.

När många människor samlas inom ett relativt begränsat område ökar givetvis risken för förslit-
ning 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 utformas 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 färdig-
projekterade ännu men kommer att anläggas i samråd med biologisk och kulturhistorisk exper-
tis. Syftet med stigarna är givetvis att öka områdets attraktivitet och upplevelsevärde, men också
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att så långt möjligt kanalisera besökande från slitagekänsliga områden till områden som bedöms
tåla belastningen. Naturmiljöns påverkan redovisas mer utförligt  i kap 5.1.

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

Sammanfattningsvis bedöms detaljplanen inte medföra någon sådan påtaglig skada på riksintres-
set 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 påtaglig kan försvåra utnyttjan-
det av dessa.

Kommentar: Planområde är inte av sådan karaktär.

Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i
landet

• 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.

Enligt 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 sam-
hällen och näringsliv.

På regional nivå har länsstyrelsen arbetat fram en värdebeskrivning av kustområdet som ett
underlag för kommunernas planering  (referens 20).

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 ”national-
landskap”.
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Länsstyrelsen understryker i sin rapport (referens 20) 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 hushåll-
ning 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 national-
landskapet. 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 kulturminnes-
lagen (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 kulturlandskapet. Re-
sultatet måste emellertid alltid bli att det ursprungliga landskapet och tidigare generationers kultur-
påverkan 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. 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 allemansrättslig 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 värde-
full.
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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
avsnitt 5.2). Några specifikt utpekade kulturhistoriska miljöer finns inte inom planområdet.

I den biologiska inventeringen (avsnitt 5.1) har områdets naturvärden beskrivits.  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 (se delområde 21).
De marina biologiska värdena i området kommer inte att skadas påtagligt (se delområde 41).
Åtgärder kommer att vidtagas 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.

Sammanfattningsvis bedöms detaljplanen inte medföra någon påtaglig skada på riksintresset en-
ligt 4 kap 1 § MB.
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SKYDD AV  OMRÅDEN

• Strandskydd: enligt 7 kap 13-18 §§ miljöbalken omfattar land- och vattenområdet vid
havet, insjöar och vattendrag intill åtminstone 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvat-
tenstånd.

Kommentar: Delar av planområdets södra och västra delar omfattas av strandskydds-
bestämmelser (fig 4) och förordnande som naturvårdsområde. Naturvårdsområdet fick i sam-
band att miljöbalken trädde i kraft status som naturreservat. Strandskyddet syftar till att säker-
ställa 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 för dispens föreligger. I 7 kap
18 c § MB anges vad som kan särskilt skall beaktas vid prövningen om särskilda skäl för
dispens föreligger.

Sådana särskilda skäl är exempelvis:

¤ Att området 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
   anläggande av Tanums sommarland.

STRANDSKYDD

Fig 4. Naturreservaten i Tannamskilen (grön gränslinje) samt gräns för strandskydd (blå linje).
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¤  En klätterställning och vattenrutschbana är befintliga anläggningar som skall renoveras
    och användas åter.
¤  Stigar och gångvägar behövs för att underlägga framkomligheten för allmänheten.
    Dessa anläggs på redan uppkörda traktorvägar för skogsgallringen.
¤  En brygganläggning, som för sin funktion måste ligga vid vattnet.
¤  Stängsel behövs för att begränsa betande djur som skall hålla markerna öppna.
¤  Kajakuthyrningen som främjar friluftlivet behöver en för ändamålet anpassad
    sjösättningsramp för kajaker.

• Naturreservat: Länsstyrelsen eller kommunen får enligt 7 kap 4 § miljöbalken förklara
ett mark- eller vattenområde som naturreservat, i syfte att bevara biologisk mångfald, 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.

De norra och östra strandpartierna av Tannamskilens inre del består av sanka, betade strand-
ängar med en brant lövskogsbevuxen bergssluttning i söder.

Kommentar: I beslutet för naturreservatet 1969-03-07 anges att området omfattat delar
av fastigheterna Mjölkeröd 1:1, Knäm 7:1, 2:14, Klätta 1:5, 1:11, 1:58 samt Tanum 2:2, 2:4, 3:1
och 12:1. Ingen av dessa fastigheter ingår i detaljplaneområdet (se fig 4).

NATURRESERVAT

Fig 5: Rastrerat område visar naturvårdsområdet Tanumskusten.
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• Natura 2000: Regeringen får enligt 7 kap 27-29b §§ miljöbalken förklara ett natur-
område som särskilt skyddsvärt enligt EU:s fågeldirektiv respektive art- och habitatsdirektiv,
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.

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 be-
stämda 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 angräns-
ande naturreservat, bl a  Tannamskilen.

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.

Fig 6. Grönrastrerat området visar det inom Natura 2000, art- och habitatdirektivet skyddade området.

NATURA 2000
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Inom aktuellt Natura 2000- område är det följande naturtyper 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 inom planområdet:

¤ 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 makrovegetation,
men med stora mängder blågrönalger (cyanobakterier) och kiselalger. Fintrådiga alger kan före-
komma. På och i bottnarna lever ofta många kräftdjur, småfisk, musslor och havsborstmaskar,
vilket gör dem viktiga som födosöksområden för vadare och änder. Naturtypen återfinns vid
långgrunda stränder i hela Natura 2000-området. Inom planområdet finns denna miljö i Röve-
kilen och utanför området vid den inre delen av Tannamskilen. Planområdets anläggningar och
normala aktiviteter bedöms inte påverka dessa bottnar negativt. Utsläpp av olja kan skada dessa
bottnar.

¤ Perenn vegetation på steniga stränder -1220.  Sten- och grusvallar, inklusive fossila
vallar, i direkt anslutning till stranden. Vegetationens utformning är beroende av hur exponerad
stranden är för vind och vågor. Blockstränder ingår inte i naturtypen. Fyra fridlysta arter av
växter är knutna till habitatet: ostronört (Mertensia maritima), martorn/kostertistel (Eryngium
maritimun), bohusmarrisp (Limonium habile) och strandvallmo (Glaucium flavum). Dessa
växer bl a på Koster, Saltö, Nord Långö, Kockholmen och Tjurpannan. De två förstnämnda
omfattas också av åtgärdsprogram för hotade arter. Naturtypen kan hysa häckningsplatser för
labb och tobisgrissla.

NATURA 2000
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Steniga stränder finns längs Vrångsholmens södra delar. Vid inventeringarna har emellertid inga
av de typiska arterna påträffats - även om viss potential för t ex Bohusmarrisp föreligger. Ingen
betydande påverkan på denna miljö befaras även om delar av stranden kommer att användas för
bad. Utsläpp av olja kan skada denna miljö.

¤ Ler- och sandsediment med glasört och andra annueller - 1310. Ler- och sand-
sediment som periodvis översvämmas av havsvatten och som huvudsakligen är koloniserade av
glasört och andra annueller eller gräs. Saltrika fläckar, s k skonor eller saltbrännor, kan före-
komma. Typen är ofta välhävdad och finns ofta som inslag i salta strandängar. Naturtypen finns
främst i Rövekilens inre del (se fig 34). 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 domine-
ras av bladvass.

¤ Salta strandängar - 1330.  Salta strandängar och strandbetesmarker är påverkade av
havsvatten. Markerna är präglade av slåtter och/eller betesdrift Karaktäristiskt är inslaget 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 spar-
samt representerad i Sverige och minskar på grund av upphörd beteshävd. Strandängarna är
viktiga fågellokaler. Betade strandängar finns framför allt i de inre delarna av Strömstads och
Tanums skärgårdar och på Koster.

Egentliga salta strandängar finns i Tannamskilens inre del, som ej berörs av planen.

¤ 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 före-
kommer 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 strands-
kräppa (Rumex maritimus). Även strandvallmo (Glaucium flavum) etablerar sig ibland i denna
vegetation. Välutvecklade 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 ålgräs mm skall kunna bildas krävs ett mer exponerat
kustavsnitt. Tannamskilen är vanligen skyddad för vindgenerade vågor och strömmar är i detta
sammanhang mycket svaga. Driftvallar och tillhörande flora och fauna i området är därför mycket
sparsamma. Utsläpp av olja kan skada denna miljö.

Betesdriften inom de västra delarna av planområdet kommer att återupptas. Den samlade be-
dömningen är detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande påverkan på de natur-
typer, som särskilt utpekats inom ramen för Natura 2000- förordnandet.

NATURA 2000
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När många människor samlas inom ett relativt begränsat område ökar givetvis risken för förslit-
ning 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.

Effekterna av de åtgärder som planeras inom vattenområdet beskrivs närmare i avsnitt 5.1.
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 be-
fintlig bebyggelse bl.a. i Sannäs och Raftötången. Detta kommer på sikt att leda till mindre avlopps-
utsläpp 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,

• Naturvårdsområde: Naturvårdsområdet ”Tanumskusten I” omfattar Öddöarna och
Daftö i norr till Tanumskilens och Sannäsfjordens mynningar i söder. Skärgårdsavsnittet karaktä-
riseras av relativt låglänta men småkuperade öar och ett system av mycket grunda vattenområ-
den som genom smala sund står i förbindelse med varandra och som skiljer öarna från fastlandet.
De marinbiologiska värdena är stora inom naturvårdsområdet. Den goda vattencirkulationen
och förhållandevis höga vattentemperaturen bidrar till en hög produktion i de grunda vatten-
områdena. Förekomsten av vidsträckta ängar av sjögräs, Zostera marina, spelar en stor roll.
Massproduktion av mikroorganismer, småsnäckor, småkräftdjur, borstmaskar och en mångfald
andra ryggradslösa djur är en viktig näringsresurs för högre djur. Den rika näringstillgången gör
innerskärgårdens vatten till viktiga rekryteringsområden för stor del av den konsumtionsfisk som
fångas efter kusten. Ostronbottnarna hör till de rikaste efter kusten.

Under vår, sensommar och höst utgör de grunda vattenområdena en viktig miljö för stora skaror
av rastande vadar- och sjöfåglar. Även häckfågellivet är rikt.

NATURVÅRDSOMRÅDE
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Länsstyrelsen har 1990-12-20 fattat beslut om naturvårdsområde till skydd av stränder och
vatten längs Tanumskusten från Stridsfjorden i norr till och med Gåsöfjorden i söder, Tanums
kommun. Beslutet syftar, dels till att värna om de marina miljöernas stora värden bl a som
reproduktions- och uppväxtplatser för fiskarter och som rast- och näringsplatser för fågelliv, dels
skydda området mot förändringar som negativt kan inverka på dess utnyttjande för friluftslivet
och på de ansenliga naturvärden, som dtränder och skärgård inrymmer.

Det är bl a förbjudet att utan Länssstyrelsens tillstånd uppföra byggnader, ny brygga, kaj eller
båthamn samt anlägga väg eller prakeringsplats.

Kommentarer: Planområdets sydvästra del omfattas av förordnandet för naturvårdsområdet.
Naturvårdsområdet fick i samband att miljöbalken trädde i kraft status som naturreservat, dvs
skall ”betraktas som naturreservat”. Någon formell prövning för bildande av ”reservat” har däre-
mot inte skett.

Planerad brygganläggning i nordväst samt stigar och vägar i planområdets västra del kräver
Länsstyrelsens tillstånd. Större delen av vägar och stigar är redan markerade i terrängen genom
framfart av de skogsmaskiner som använts för genomförande av skogsbruksplanen. Den nega-
tiva påverkan på naturmiljön som ett genomförande av detaljplanen medför är därför närmast
obefintlig.

• Fågelskyddsområde:  Tanumskilens inre del med tillhörande strandängar utgör fågel-
skyddsområde enligt 7 kap 30 § MB. Det är inte tillåtet att under tiden 1 april -15 juli utan
särskilt tillstånd av Länsstyrelsen beträda eller vistas inom området. En rik undervattensvegeta-
tion med bland annat bandtång och olika natingarter gör att området är viktigt för vadare och
sjöfågel. Gräsand och kricka förekommer i stort antal, men också knölsvan, sångsvan, bläsand,
knipa, ejder och häger finns här.

Kommentar: Planområdets sydöstra hörn strax nedanför hotell/reception och kon-
ferensanläggningen ligger nära fågelskyddsområdets västra gräns. Tillträdesförbudet kan  regle-
ras med uppsättning av informationsskyltar, även om detta inte kan föreskrivas i detaljplanen.

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

Kommentar: Allt arbete i vatten prövas i regel av Mark- och miljödomstolen enligt 11 kap
9 § miljöbalken.

NATURVÅRDSOMRÅDE
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MILJÖMÅLEN

3.3 NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL

Planförslaget bedöms beröra följande miljömål.

• Hav i balans samt levande kust och skärgård: Västerhavet ska ha en långsiktigt håll-
bar 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 hållbar utveckling
främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. Inriktningen
är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Kommentar: Området ingår i fredningsområde för lax och öring. Det strandområde som
avses fyllas med sand eller skalsand berör endast vegetationsfattig dybotten ner till ca 1 meters
djup. Här uppnås en förbättring av biotopen jämfört med nuläget, dvs en mer mångformig botten-
miljö skapas jämfört med den monotona gyttjebottnen som finns i överflöd utmed hela kusten.

• Ingen övergödning: Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon
negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjlighe-
terna till allsidig användning av mark och vatten. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås
inom en generation.

Kommentar: Kommunalt vatten och avlopp till planområdet innebär möjlighet att andra
kringliggande bebyggelseområden som t ex Sannäs och Raftötången kan anslutas i framtiden.
VA-saneringen innebär därför stora miljövinster beträffande minskad övergödning av havsområdet.

Tillkomsten av fler fritidsbåtar i det planerade området kan i vissa fall ge mindre utsläpp av
närsalter. Övergödningseffekten på den marina miljön i området av denna anledning bedöms
däremot vara av ringa betydelse och närmast omärkbar.

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

Kommentar: Generellt medför båtsverksamheter mer eller mindre diffust läckage av giftiga ämnen
från bottenfärger och eventuellt från impregneringsmedel i bryggorna. Spill av drivmedel och olja kan
förväntas förekomma oavsiktligt, temporärt och i ringa omfattning.

Planförslaget strider ej mot målet i den mån giftiga impregneringsmedel ersätts med icke giftiga
medel. Båtbranschen blir 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 tvåtaktsmotorer, som håller på att fasas ut i handeln.

• 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
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MILJÖKVALITETSNORMER

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 kul-
turmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Kommentar: Landmiljön berörs negativt i de fall vegetationsytor med rik förekomst av
känsliga växter och biotoper tas i anspråk. Genom de biologiska undersökningarna har syftet
varit att minska skadeverkan genom 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 miljö, vilket kan jämföras med nuvarande skräpiga
rester från leklandet.

3.4 MILJÖKVALITETSNORMER (MKN)

Myndigheter och kommuner skall vid planering och planläggning iaktta miljökvalitetsnormer
(MKN) enligt 5 kap miljöbalken. Miljökvalitetsnormerna  anger de förorenings- eller störnings-
nivåer 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 miljökvalitetsnor-
mer kommer att överskridas.

MILJÖKVALITETSNORMER - LUFT

Enligt miljöbalkens 5 kap 3§ skall miljökvalitetsnormer beaktas vid planering och planläggning.
Det ska säkerställas att föreslagna åtgärder inte medför att reglerna i förordningen om miljö-
kvalitetsnormer i utomhusluft överskrids. Miljökvalitetsnormer finns för halter av kväveoxid, sva-
veldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar (PM 10, kvävedioxid, bensen och ozon). Halterna av kväve-
dioxid, bly, kolmonoxid och partiklar härrör från biltrafik. Halterna 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 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.
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MILJÖKVALITETSNORMER - BULLER

Normen avser att skydda från skadliga effekter på människors hälsa från störande omgivnings-
buller från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet.

Följande riktvärden för trafikbuller bör enligt Naturvårdsverket normalt inte överskridas vid
nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafik-
infrastruktur:
• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.

Vid tillämpning av riktvärdena ska hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt
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.
Kommentar: Området är inte exponerat för buller i närhet av de angivna riksvärdena och
buller kommer inte heller att genereras i den omfattningen att det kommer i konflikt med normen.
Byggnaderna inom området kommer inte att vara exponerade för trafikbuller. Trafiken till och
från området kommer inte heller att generera buller eller andra störningar över gällande rikt-
värden för bebyggelse i närheten.
Bullerstörningar från arbetsmaskiner/fartyg uppkommer däremot temporärt under anläggnings-
tiden.  Dessutom finns idag få boende i området.

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 kvalitetskrav som gäller
för varje vattenförekomst (se fig 7). I Bilaga 1 citeras och behandlas relevanta parametrar från
databasen VISS angående Tannamkilen.

• VATTENFÖREKOMST: EU_CD SE584670-111300

Normerna för vattenresurser är av målkaraktär och syftar till att en viss vattenkvalitet skall upp-
nås vid en viss angiven tidpunkt i framtiden. Tanumskilen omfattas av en sådan miljökvalitets-
norm. 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 för-
sumbar.

MILJÖKVALITETSNORMER
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Hamnverksamheten kommer endast att omfatta mindre båtar i den minst känsliga delen av om-
rådet. Båtar utan giftig bottenfärg kan med fördel på plats lyftas och borstas av 2 gånger per
säsong. Upptagning för vinterförvaring kan ske vid Havstenssund eller Raftötången. Hamnen
kommer därmed inte på något betydande sätt att motverka målen för områdets kemiska status.

Detaljplanen skapar förutsättningar för anslutningen av en betydande mängd bostadshus i bl a
Sannäs och Raftötången till kommunalt vatten och avlopp. Detta kommer att avsevärt minska
utsläppen av näringsämnen till havet och medföra en förbättrad vattenkvalitet i närområdet. Där-
med skapas bättre förutsättningar till att uppnå målen för områdets ekologiska status.

Fig 7 Vattenförekomsten Tannamkilen.

GÄLLANDE PLANER

3.5 GÄLLANDE PLANER

I Tanums kommuns översiktsplan ÖP 2002 anges inget förslag till förändrad användning av
området och inte heller någon specificerad användning. Området anges som delvis påverkat.
Turistnäringen är mycket viktig i ett längre perspektiv med stor betydelse för sysselsättning och
möjligheter att upprätthålla en hög servicenivå. Kommunen uttrycker en positiv ambition att för-
bättra förutsättningarna för en vidareutveckling av turistnäringen.

Området är inte tidigare detaljplanelagt.
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4 PLANFÖRSLAGET

4.1 FÖRSLAG TILL UTFORMNING

Detaljplaneförslaget redovisas i plankartan och illustrationskartan fig 8 A respektive 8B och
avser i huvudsak medge följande anläggningar:

• Uppförande av en centralanläggning med reception, närbutik, restaurang/kafé, konferens etc.
• Uppförande av hotell
• Uppförande av campingstugor
• Anordnande av vägar
• Anordnande av parkeringsplatser
• Anordnande av campingplatser
• Anordnande av lekplatser
• Anordnande av brygganläggning med båtplatser söder om mynningen till Rövekilen
• Anordnande av ridanläggning i nordöstra området.

• I nuläget finns inget kommunalt vatten och avlopp för planområdet, men det finns kapacitet
för att koppla på kommunens VA-nät och avsikten är att så skall ske. Något färdigt avtal med
kommunen finns dock inte för närvarande. Utbyggnad med kommunalt vatten och avlopp är en
förutsättning för detaljplanen.

• Den befintliga gästbryggan till ön i söder är en flytbrygga. Med hänsyn till förekomsten av
ålgräs  och nating är det mindre lämpligt med en flytbrygga, då den dels har en skuggande effekt
och dels medför att det faller ner djur/exkrementer och alger mm från flytbryggans undersida.
Flytbryggan är dessutom i ett skick, som innebär att den behöver renoveras och möjligen också
bytas ut i vissa delar. För att minska påverkan på ålgräs och nating kan eventuellt flytbryggan
ersätts med en pålad brygga. Bryggans båda sidor ger möjlighet att tillhandahålla platser för
gästande småbåtar, förtöjning av en lite större utflyktsbåt samt kajakuthyrning.

• Beträffande ön så är avsikten att större delen av denna skall utnyttjas huvudsakligen för
badändamål. Planerade anläggningar är ett antal mindre badtrappor samt någon mindre bad-
brygga. Denna kommer att utföras som en konsolbrygga utan påverkan på vattenmiljön.

4.2 ALTERNATIV LOKALISERING

Någon utsedd alternativ plats för motsvarande anläggningar som detaljplanen föreslår finns för
närvarande inte inom kommunen.

PLANFÖRSLAGET
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4.3  NOLLALTERNATIVET

Ett nollalternativ innebär en analys av vad som inträffar eller inte inträffar i det aktuella området,
om den föreslagna åtgärden inte genomförs. I det här fallet innebär det att de planerade anlägg-
ningarna med en utbyggnad av ca 250 campingstugor, hotell, ca 50 husvagns/husbilsplatser, viss
tältcamping, restaurang/kafé, konferensutrymmen, butiker, olika friluftsaktiviteter som bad, båt-
liv, lek och idrott, natur- och kulturstigar mm inte uppföres, varvid miljön i sin helhet på land och
i havet förblir i sitt nuvarande skick eller kan påverkas av annan eventuell framtida exploatering.

En VA-anslutning av Raftötången, Säm m fl områden kommer troligen inte att genomföras inom
närmaste tiden, då anslutningskostnaden per fastighet blir för hög om inte Vrångsholmen kommer
att ingå. Diffusa avlopputsläpp inom hela området kommer därvid fortsatt att påverka den maina
miljön negativt.

NOLLALTERNATIVET
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5. MILJÖ - NULÄGE OCH KONSEKVENSER

5.1 NATURINVENTERING

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 täkt. I sydväst berör detaljplanen
del av ett relativt långgrunt strand- och vattenområde. Områdets karaktär och naturmiljöns bio-
logiska värden samt konsekvenser av planens exploateringsytor beskrivs mer ingående på föl-
jande sidor. I fig 37 på sidan 63 redovisas en översikt av marina värdeområden.

Positionsbeteckningar för delområdena hänvisar till motsvarande i fig  9 och 10.

5.1.1 LANDOMRÅDEN

Inom det urspungliga planområdet (se fig 9) har 36 delområden identifierats och inventerats
(referens 7, 8, 18 och 19). De öppna fälten inom området har inte inventerats (se fig 3). Dock
kan konstateras att de befinner sig i kraftig igenväxning med ohävdsarter. Nedan beskrivs och
konsekvensbeskrivs endast de delområden som ingår i det aktuella planområdet (fig 8 och refe-
rens 3).  I huvudsak omfattar beskrivningen vegetationen i området. Faunan redovisas i kap
5.1.3.

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.

Signalarter med för regionen gott signalvärde för skog med höga naturvärden har i texten mar-
kerats med (S). Fridlysta arter har fått markeringen (§).

De nyligen rödlistade arterna ask och alm (VU) har bara beaktats då de växer extra
ymnigt och med riklig föryngring.

NATURINVENTERING

* CR critically endangered (akut hotad), EN endangered (starkt hotad), VU vulnerable (sårbar ),
NT near threatened (missgynnad).
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Beskrivning av delområden 1

Består av fem rödmarkerade områden i fig 9 och karakteriseras av skogsbryn med ädellövskog
och kalkgynnad flora. Naturvärdesklass II, höga naturvärden.
Höga naturvärden ges på grund av den artrika skalpåverkade biotopen med rödlistade arter och
signalarter samt rikligt med grova levande och döda ädellövträd.

I områdena finns i trädskiktet framför allt ask och ek, varav många exemplar är grova. Gran,
sälg, björk, asp, lönn, alm, oxel, vidapel och getapel ingår också. I buskskiktet förekommer
nypon och hartsros, krusbär, olvon, liguster samt vildkaprifol. I fältskiktet finns arter som indikerar
kalk i marken såsom brudbröd, småborre, gullviva, blodnäva, getrams, och mycket rik före-
komst av ormbär (S). Bland andra arter kan nämnas vitmåra, flädervänderot, gökärt, smultron,
jordreva, liljekonvalj, nejlikrot, majsmörblomma, skogssallat, rödklint, skogsviol, stenbär, svin-
rot, stinksyska, skogsklöver, träjon, grus- och piggstarr, ängsfräken och lundgröe.

Innanför fuktängen med älgört belägen nord-nordväst om viken med bryggan växer ängsstarr
(NT) tillsammans med kalkindikatorer som sötvedel, berberis, brudbröd, gullviva och getapel.

Bottenskiktet är i områdena välutvecklat med arter som kransmossa, vågig praktmossa, skogs-
praktmossa, skruvbryum, skuggstjärnmossa, rosmossa samt guldlockmossa (S). På de grova

Fig 11. Vägen ner till bryggan mot ön och rutschbanan.

NATURINVENTERING
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trädstammarna finns rikligt med mossor
och lavar, bl a allémossa, klipp- och
hjälmfrullania, bandmossa, krus-
hättemossa, glansfläck (S), lönnlav (S),
traslav (S) och slanklav (S).

En hel del död ved finns i skogsbrynen.
Nordväst om f d dammen finns en an-
senligt grov ek (6525835/1235220) och
öster därom ett antal döda, relativt stora
ekar. Där växer också skageracks-
björnbär (VU). Denna art växer också i
skogsbrynet norr om den kvarstående
vattenrutschbanan (6525708/1235178).

På flera ställen, t ex sydost om Rövekilen, förekommer mycket tät självföryngring av ask (VU).

Vid ett återbesök 2013-08-09 hade stora delar av område 1 och 2 avverkats enlig skogsvårds-
planen, varvid de ursprungliga naturvärdena försvunnit eller kommer att försvinna.

Konsekvenser: Det V-formade områdets norra del berörs av en lekplats med klätterställningar,
vilket kan innebära lokal slitage på markens örtflora. Ungefär 10% av det V-formade området
påverkas av lekplatsen.

Fig 13. Området från nordväst med Rövekilens strandängar till höger.

Fig 12. Skageracksbjörnbär. Foto: Tore Mattsson.

NATURINVENTERING
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Det norra smala området nedanför bergskanten tangeras av planområdets N
1
b som skall medge

anläggande av campingstugor. Visst slitage kan uppkomma på örtvegetationen när människor rör
sig i området nedanför berget. Den negativa påverkan härav bedöms ändå som liten.

Delområde 2:

I nuläget karakteriseras dalgången nordväst om ”dammen” vid leklandet av avverkad blandskog
varvid området fått lägre naturvärden. I gränsen mot område 1 är marken tydligt kalkpåverkad
med växter som bockrot, gullviva, brudbröd, småborre, backsmultron och S:t Pers nycklar (§).
Platsen som tidigare bedömts vara mycket värdefull ur naturvårdssynpunkt (referens 18), är nu
avverkad i enlighet med skogsbruksplanen och har förlorat sitt värde.

Konsekvenser: Påverkas ej nämnvärt av detaljplanens väganläggning i området. Ett måttligt
betestryck kan dock gynnas vissa arter.

Beskrivning av delområde 3

Luckbetonad blandskog i dalgången söder om Rövekilen med lägre naturvärden och där bety-
dande avverkning skett.
Mot bergskanten på västra sidan i söder (mot område 24) förekommer ett litet ängsfragment
med bl a  nattviol Platanthera bifolia (§), som är fridlyst.  I övrigt finns här en kalkgynnad flora
med spåtistel, rödkämpar, ändvädd, sötvedel och småborre (referens 18). Hackspettar före-
kommer i området.

Fig 14. Området för camping, stugor, lek och idrott samt Rövekilen i bakgrunden.

NATURINVENTERING
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Konsekvenser: Avverkningsvägen kan nu lämpligen användas som strövstig  i dalsänkan mel-
lan bergen. Viss risk finns att nattviolbeståndet skattas av blomsterplockare - om det överlever
avverkningen.

Beskrivning av delområde 4

Strandskog vid Rövekilens sydvästra sida med lägre naturvärden.

Konsekvenser: Påverkas endast av detaljplanen när en gångstig mot planerad brygganläggning
anläggs. Om stigen läggs i linje med kraftledningsgatan, så blir påverkan liten där mest bladvass
röjs.

Beskrivning av delområde 5

Runt inre delen av Rövekilen (se fig 13) finns en ohävdad strandäng, som i den östra och norra
delen domineras totalt av älgört. Rikare och intressantare flora finns närmare stranden där de tre
rödlistade arter strandstarr (NT), saltstarr (NT) samt rödsäv (NT)  påträffades och som gör
att området har naturvärden. I zonen som oftast översilas med havsvatten finne ett omfattande
bestånd med glasört Saliconia herbacea.

Konsekvenser: Behöver ej påverkas negativt av detaljplanen om en stig  till brygganläggningen
röjs inom kraftledningsgatan. Fåglar som uppehåller sig i glasörtvegetationen och Rövekilens
grunda delar kan störas.

Fig 15. Området från norr med bergryggen vid område 31 och 33.

NATURINVENTERING
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Beskrivning av delområde 6

Barrskog öster om Rövekiles inre del (fig 13) med lägre naturvärden.

Konsekvenser: Påverkas ej av detaljplanen.

Beskrivning av delområde 7

Skogsbryn söder om diket mot Rövekilen (fig 13) med lägre naturvärden. Däremot naturvärde
där rikbergsarterna svart- och stenbräken och krävande mossor som kruskalkmossa (S) och
guldlockmossa (S) förekommer. Arterna tyder på grönsten eller kvartsit i sprickorna.

Konsekvenser: Påverkas ej av detaljplanen.

Beskrivning av delområde 8

Fuktäng längs diket mot Rövekilen med tät vass, som mot öster utanför avgränsningen breder ut
sig i ett brett bälte (fig 14 och 15). Lägre naturvärden.

Konsekvenser: Östra delen av område 8 och i stort sett hela den fuktiga dalsänkan (mellan
delområdena 28 och 30) fram till hotellanläggningen tas i anspråk för camping, idrott, lek och
bilparkering. Det innebär att marken dräneras och besås med gräs samt att vissa ytor hårdgöres
för bilparkering.

I nulägen fungerar hela sänkan med våtmarksvegetation som bladvass och älgört som ett naturligt
reningsverk för dagvatten som främst rinner ut i Rövekilen. Det dagvatten som kommer från norr
utanför planområdet påverkas däremot ej. Nuvarande vegetation och fauna försvinner i den
fuktiga dalsänkan.

Beskrivning av delområde 9

Lövdominerad blandskog längs skogsbrynet nordost om ”leklandet” med lägre naturvärden.
Marken utgörs av en före detta hagmark, där äldre ganska grova ekar och björkar står kvar.
Yngre exemplar av dessa trädslag har växt upp och särskilt längs skogsbrynet är skogen tätare
med inslag av asp. Mot högre terräng ökar inslaget av barrträd och längre uppåt finns hällmark-
stallskog. Fält- och bottenskikt utgörs av triviala skogsmarksväxter.

Konsekvenser: Området längs skogsbrynet och marken nordost härom tas helt i anspråk för
uppförande av campingstugor, bilparkering och i samband därmed visst boende. Exploateringen
kan medföra svårigheter att bevara vissa träd.

NATURINVENTERING
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Beskrivning av delområde 10

Hällmarkstallskog på berget sydväst om leklandet med naturvärden. Förekomsten av äldre tal-
lar, död ved kvarstående som torrträd eller lågor med insekter och hackspetthabitat samt orördheten
och landskapsbilden motiverar klassningen. Ingår i Natura 2000-habitaten 8220 hällmarker och
9070 trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ.

Nära bergskanten i nordväst finns en tydlig jättegryta, i vilken det växer hundstarr. Från detta
område har man fin utsikt västerut.

Konsekvenser: Med undantag av en liten yta för lekplats har området undantagits från ex-
ploatering i detaljplanen. Påverkan blir därför obetydlig då marken är är relativt tålig mot slitage.

Beskrivning av delområde 11

Trivial blandskog av tall, gran, björk, asp och ek sydost om Gissleröd. I den norra delen finns
skaljord i marken. Här växer  blåsippa (§, S), vitmåra, bergslok, liljekonvalj, gökärt, klotpyrola,
småborre, getapel, mattlummer och kransmossa. Naturvärden där blåsippa växer. I övrigt lägre
naturvärde.

Konsekvenser: Påverkas ej direkt av detaljplanen. Ökat antal personer som rör sig i området
medför också ökat slitage på markvegetationen.

Beskrivning av delområde 12

Ohävdad gräsmark sydost om Gissleröd med lägre naturvärden.

Inägan torde inte ha betats på några år och domineras nu av tuvtåtel, ängskavle, timotej, hund-
kex, luddtåtel, veke- och knapptåg. I östra delen är inslaget av videört mycket stort, vilket tyder
på fuktigare markförhållanden.

Konsekvenser: Området med låga naturvärden tas i anspråk som betesmark.

Beskrivning av delområde 13

Ohävdad inägomark med lägre naturvärden. Inäga som inte betats på senare år. Tuvtåtel, ängs-
kavle och timotej dominerar större delen. I den fuktigare nordöstra delen växer uteslutande
veketåg.

Konsekvenser: Tas i anspråk som ridområde med påföljande slitage på vegetationen.

NATURINVENTERING
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Beskrivning av delområde 14

Trädridå mellan inägorna 12 och 13 samt ungskog i öster med lägre naturvärden. Stengärdsgård
finns mellan inägorna.

Konsekvenser: I östra delen uppförs stugor. Resterande del avses användas som betesmark.
Den del av stengärdsgården som ligger i vägkorsningen kommer att behöva rivas, men kan
lämpligen byggas upp i annan del av naturmarken t ex intill en redan befintlig stengärsgård. Ca
80% av stenmuren avses bevaras intakt.

Beskrivning av delområde 15

Marken karakteriseras av en före detta hagmark med glesare träd av björk, asp och tall. I
skogsbrynet vid norra gränsen för inventeringsområdet växer brudbröd, som indikerar kalkhaltig
jordmån. Lägre naturvärden.

Konsekvenser: Större delen av området tas i anspråk som bestesmark, vilket medför en
måttlig påverkan på naturmiljön. Däremot kan positiva effekter uppkomma vid återupptagen
hävd.

Beskrivning av delområde 16

Inom området har stenbrytning förekommit, vilket framgår av tydliga brott samt högar med skrot-
sten. Vegetationen karakteriseras mest av blandskog i västra delen som övergår i hällmarkstall-
skog mot nordost. Lägre naturvärden.

Konsekvenser: Påverkas ej.

Beskrivning av delområde 17

De högre delarna karakteriseras av karg hällmarkstallskog med mager flora. Mellan delområde
16 och vägen i norr förekommer trivial ungskog med dominans av barrträd. Söder om del-
område16 finns trivial björkdominerad skog och i östra delen granföryngring med tät slyvegeta-
tion. Lägre naturvärden

Konsekvenser: Södra delen kommer att exploateras med stugor, varvid trädfällning blir nöd-
vändig.

NATURINVENTERING
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Beskrivning av delområde 18

Lövdominerad blandskog mellan Gissleröd och Backarna.

I delområdets norra del finns i anslutning till husgrunder kvarstående odlade växter som syren,
akleja och trädgårdsiris. Berberis påträffades också här. Karakteristiskt för denna del är annars
mängden av grova sälgar och aspar, som växer tillsammans med björk och lönn. Buskskiktet
består främst av oxel, brakved, hallon, sälg, bindvide och slån. Här och längre mot söder, är
fältskiktet välutvecklat med arter som träjon, maj-, hult- och ekbräken, humleblomster, blodrot,
ekorrbär, skogsklöver, smultron, flädervänderot, älggräs, tuvtåtel och grusstarr. I södra delen
mot inägomarken sker en övergång till sumpskog med viden, veketåg, sjöfräken och vitmossor.
På något ställe påträffades vispstarr och kransmossa, vilka tyder på något rikare jordmån. På en
lodyta observerades bl a stor revmossa. Området bedöms ha naturvärden.

Konsekvenser: Området tas i anspråk för ridhus, stall och betesmark. Där byggnader och
vägdragning placeras måste en stor del av den lövdominerade skogen i dalsänkan avverkas,
vilket medför en relativt stor påverkan på naturmiljön.

Beskrivning av delområde 19

Ohävdad gräsmark NV om Backarna. Inägan som legat för fäfot åtskilliga år domineras av
veketåg och brännässlor i sällskap av timotej, rörflen och skräppor mm.

Området har lägre naturvärden.

Konsekvenser: Området kommer att avändas som betesmark för hästar mm, vilket kommer
att förändra vegetationssammansättningen betydligt beroende på betestrycket. Nuvarande ”ogräs-
vegetation” kan därför på sikt ersättas med gräsvall inslag av små men mer ovanliga arter som är
mindre konkurrenskraftiga. Utvecklingen kan därför bli mer positiv än nuvarande förhållanden.

Beskrivning av delområde 20

 Skogsbryn belägna väster och söder om område 19.

Delområdet utgörs av blandskog av gran, tall, asp, björk och ek samt sälgar varav många är
tämligen grova. Hallon, brakved och nyponros är vanliga i buskskiktet. I södra delen finns ung-
skog av björk och ek tillsammans med grövre granar. I fältskiktet finns bl.a. örnbräken, gökärt,
vitsippa, teveronika och fyrkantig johannesört.

Området har lägre naturvärden.

Konsekvenser: En stig anordnas. I övrigt påverkas området ej i någon betydande omfattning.

NATURINVENTERING
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Beskrivning av delområde 21

Ädellövskog/barrblandskog på skalhaltig mark. Inslaget av ask (VU) är stort med rikligt uppslag
av småplantor. Blåsippa (§, S) vittnar om kalk i marken. I anslutning till husgrunder växer häst-
kastanj, akleja och torpspirea, som blivit kvar från tidigare trädgårdsanläggning.

Bland övriga växter kan nämnas vitmåra, nejlikrot, humleblomster, getingblomster (hybriden mellan
de sistnämnda) och ormbär (S).

Rikligt med död ved i form av torra träd och lågor förekommer i östra delen. I dalgångens högsta
del ”passet” strax öster om den på kartan utmärkta fornlämningen, växer ett bestånd av skogs-
nattviol (Platanthera bifolia ssp. latiflora) (§), som är ovanlig i Bohuslän.

På sydsidan av berget vid Kroken består trädskiktet huvudsakligen av högvuxna tallar. Efter en
tidigare plockavverkning har här skapats en solöppen och lämplig miljö för ett antal kalkgynnade
arter. Här finns stora bestånd av blodnäva, skogsvicker, sötvedel och brudbröd. Det uppväx-
ande buskskiktet består huvudsakligen av olvon, vildkaprifol, oxel, liguster, söt- och skogs-
björnbär.

I fältskiktet trivs dessutom andra kalkgynnade arter som slåtterfibbla, skogsklöver, åkervädd,
äkta johannesört, getväppling, jungfrulin, ängshaverrot, väddklint, vitmåra, glansdaggkåpa och
ängshavre.

NATURINVENTERING
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Öster om gårdsbyggnaderna ligger en skalgrusbank/täkt i sluttningen, med bestånd av blodnäva,
getväppling, åkervädd, vildlin, jungfrulin, smultron, bergsslok, vispstarr och brudbröd.

Området har höga naturvärden.

Konsekvenser: Områdets västra kant med skalgrusbanken/täkten påverkas vid detaljplan-
ens genomförande. Skalgrusbanken ligger på ett lerlager, vilket gör att området är geotekniskt
instabilt. För att förbättra områdets totalstabilitet behöver förstärkningsåtgärder vidtagas. Detta
innebär att betydande avschaktning behöver ske av massor i bankens övre del samtidigt som en
tryckbank anläggs väster om skalgrusbanken. Därvid förstörs den kalkgynnade floran.  Bestån-
det med skogsnattviol berörs däremot inte. En ökad besöksfrekvens och ovarsamma blomster-
plockare kan naturligtvis få ödesdigra konsekvenser för orkidébeståndet och andra attraktiva
växter.

Skalgrusbankar har generellt ett stort biologiskt värde och om kvarvarande del sköts på rätt sätt
med överinseende av biologisk expertis, kan den ge förutsättningar för stor biologisk mångfald.

Fröer av den kalkgynnade vegetationen finnas lagrade främst i skalgrusets ytligare delar. För att
ta tillvara den biologiska potentialen i dessa lager föreslås att de ytligare lagren omplaceras i

Fig 17-18. Skogsnattviol (t v) och skogsvicker (t h) i delområde 21. Foto: Tore Mattsson.

NATURINVENTERING
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området  lite längre österut, omedelbart norr om infartsvägen i ett solbelyst läge. Eventuellt över-
skott av det skalgrus som tas bort kan lämpligen utnyttjas för iordningställande av badplatsen
längst i sydväst. Skalgruset bör då läggas överst i strandzonen medan vanlig sand kan läggas i
vattenkanten och ut till ca 1 m djup.

Beskrivning av delområde 22

Strandområdet vid befintlig flytbrygga bär prägel av långvarig utebliven hävd. Öster om gång-
bron utbreder sig ett tätt snår med bladvass närmast vattnet. Ovanför detta finns en fuktig strand-
äng med arter som revigt saltgräs, havssälting och salttåg. Längre mot väster ersätts vassen av
havssäv, agnsäv och en del blåsäv. Här är strandängen torrare med arter som gråfibbla, käring-
tand, fårsvingel, frossört, ängsskallra, tjärblomster, skogsklöver och backnejlika. Längst i väster
utbreder sig en fuktäng med manshög älgört som dominerande vegetation tillsammans med klib-
bal, som sprider sig från alsnåren i norr. Området bedöms ha lägre naturvärden.

Konsekvenser: Öster om bryggans landfäste planeras anläggning av en enkel sjösättnings-
ramp för kanoter. Bladvass röjs för att få plats med rampen, som går ut i delområde 40.

Fig 19. Blodnäva vid skalgrustäkten i delområde 21. Foto: Tore Matsson
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Beskrivning av delområde 23

En tydligt kalkpåverkad strand. Marksubstratet varierar från finsediment till block. Bland kärlväxte-
rna noterades  rödkämpar, strandloka, stallört, gulmåra, rödklint, prästkrage, kummin, glesstarr
och bockrot.

Har naturvärden då området ingår i Natura 2000-områdets habitat 1220, dvs perenn vegetation
på steniga stränder.

Konsekvenser: Påverkas av detaljplanen  vid anläggande av badplats med lämplig vegetation
för solbad. Därmed röjs platsen på stenar och ersätts t ex med skalsand som avschaktas från
delområde 21 för att skapa en kalkgynnad strandvegetation. I första hand är det stallörten som
kan försvinna.

Beskrivning av delområde 24

Består av en torr-frisk barrblandskog med smärre hällmarkspartier. Tall dominerar på torrare
partier, gran på fuktigare. En gammal igenväxt körväg löper i svackan i O-V-riktning. Efter
avverkning har en tät uppväxande slyblandskog etablerats på de fuktigare partierna. I fältskiktet
noterades enbart trivialare skogsarter.

Området har lägre naturvärden särskilt nu när området har röjts kraftigt och en traktorväg går
rakt igenom sänkan från öster till stranden i väster.

Konsekvenser: Befintlig traktorväg kan användas för anläggande av promenadstig för att nå
badplatsen eller övriga strandavsnitt i väster som lämpar sig för friluftsbad. Stigen bidrar till
minskat slitage på naturmiljön.

Beskrivning av delområde 25

Skogsbryn och randskog. Vid norra sidan av inägan består trädskiktet huvudsakligen av ek och
ask (VU) med inslag av apel, alm (VU), oxel och vårtbjörk.

På den skuggigare sydsidan av inägan dominerar gran, tall, vårtbjörk, asp och sälg trädskiktet
och i fältskiktet växer enbart trivialare skogsarter.

Närmast söder om det trånga partiet av inägan vittnar vegetationen om en gammal tomtplats. Här
växer bl a spirea, hästkastanj, lönn, liguster och trolldruva (S). Området har lägre naturvärden.
Konsekvenser: Ligger utanför plangränsen, men kan beröras av människor som promenerar i
området.

NATURINVENTERING
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Beskrivning av delområde 26

Ädellövskogspartier runt ”Konstnärskollektivet”. Området finns medtaget i inventeringen ”Ädel-
lövskogar i Tanums kommun” (Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1997:11). Det har där
klassificerats som 2 = Högt skyddsvärde.

Till detta område kan tre avgränsadeskogspartier urskiljas:

• Skogen utmed infarten till ”Konstnärskollektivet”. Här finns bl a en mycket stor ask (VU)
och en mycket stor alm, högstubbe med fjällticka och påväxt av bandmossa, guldlockmossa
(S), lönnlav (S) och slanklav (S). I stubben finns också flera bohål. Vidare växer här lönn och
lind (S). Svavelticka förekommer.

• Randskogen mot inägan sydväst om ”Konstnärskollektivet”. Här finns en väl utvecklad
ädellövskog med alm (VU), sälg, lönn och lind (S). Getapel och småborre förekommer. På
marken ligger rikligt med död ved och berget bakom samt stenblock innehåller många skuggiga
lodytor med riklig mosspåväxt. Här observerades råttsvansmossa, bandmossa, skuggstjärnmossa,
takmossa, kransmossa och parkgräsmossa på lodytorna.

• Östra delen av den sydvända randskogen väster om ”Konstnärskollektivet”.  Förutom de
arter som finns väster härom (delområde 25) förekommer i träd- och buskskiktet kalkgynnade
arter som lönn, trubbhagtorn, getapel och berberis och som undervegetation trolldruva (S).

Området har höga naturvärden pga förekomsten av stor andel grova och döda träd samt
lodytor med rik påväxt av mossor, lavar och svampar. Flera signalarter för skog med höga
naturvärden finns inom området. Lämplig biotop för hackspettar och andra hålbyggande fåglar.

Konsekvenser: Ligger utanför plangränsen, men kan beröras av människor som promenerar i
området.

Beskrivning av delområde 27

Gångstigen längs stranden i söder löper på en gammal stenläggning intill vattnet. Vegetationen
utmed gångstigen kan karakteriseras som en delvis kalkpåverkad och igenväxande brynvegetation.
I den östra delen är vegetationen mer kalkpåverkad med arter som getapel, berberis, rödkämpar,
kungsljus, rödkörvel, backlök, brudbröd, vitmåra, stor blåklocka och äkta johannesört. Områ-
det bedöms ha lägre naturvärden.

Konsekvenser: Påverkas ej direkt av detaljplanen, men gångtrafiken på stigen kan förväntas
öka betydligt då den ligger i attraktivt promenadstråk längs vattnet mot både båtbryggan, ön och
badplatser. Ett ökat slitage på vegetationen med exempelvis stor blåklocka kan därvid upp-
komma.

NATURINVENTERING
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Beskrivning av delområde 28

Randskogen kring berget nordväst om gårdsbyggnaderna. Trädskiktet domineras här av oädla
lövträd som asp, rönn, vårtbjörk och sälg med inslag av ek och tall. I buskskiktet finns enar och
vildkaprifol. Fältskiktet består av arter som stenbär, örnbräken, skogsfräken, kruståtel, vårfryle,
liljekonvalj och lundgröe.

På den östra sidan närmast gårdsbyggnaderna är vegetationen frodigare och här tillkommer arter
som alm, ask och lönn. Området bedöms ha lägre naturvärden.

Konsekvenser: Påverkas endast i sydvästra delen där detaljplanen anger uppförande av
campingstugor. Trädfällning blir nödvändigt.

Beskrivning av delområde 29

Strandängen söder om gårdsbyggnaderna är helt igenväxt av framför allt bladvass. Området
bedöms därför ha lägre naturvärden.

Konsekvenser: Påverkas ej nämnvärt av detaljplanen då bladvass har ringa värde..

Fig 20. Området 28 med randskogen utmed vägen.

NATURINVENTERING
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Beskrivning av delområde 30

Randskog och skogsbryn på östra sidan av inägan norr om gårdsbyggnaderna. I södra delen av
området finns en tämligen ung skog med ask, rönn, alm och vårtbjörk i trädskiktet.

Mot åkermarken breder mycket täta slånbuskage ut sig. I fältskiktet återfinns bl.a. humlebloms-
ter, nejlikrot, liljekonvalj, bergsslok, lundstarr, jordreva, träjon, hult- och majbräken. Skogen har
delvis betats.

Intill bergskanten står en mycket grov ek >1m i diameter (position i Sweref 99 1200: N6435347
E136319; se fig 9) med påväxt av mossan cypressfläta. Norr om eken övergår lövskogen i
talldominerad skog och här är vegetationen mer kalkpåverkad och innehåller arter som skogs-
klöver, åkervädd, stenbär, bergsslok och hagfibblor. Vid positionen RT90: 6526043/1235560
växer ett buskage med skageracksbjörnbär (VU) (se fig 12). Längst mot norr övergår tall-
skogen i ett hygge vid delområde 35.

Lägre naturvärden i delområdet som helhet. Dock har området där den grova eken och
skageracksbjörnbäret växer naturvärden. Två grävlingsgryt finns i området.

Konsekvenser: Större delen påverkas av detaljplanen genom anläggande av campingstugor i
sluttningen och randskogen. Emellertid har omfattande gallring av skogen skett sedan invente-
ringen genomfördes. Skagerracksbjörnbäret bör kunna flyttas till annan likvärdig växtplats på
samma sätt som man gjort med Orustbjörnbär i Orust kommun. Möjligen är gränsen mot fågel-
skyddsområdet en lämplig plats. Den stora eken bedöms kunna klara sig då den växer dikt an
mot bergväggen.

Beskrivning av delområde 31

Hällmarkstallskog på bergsrygg som fortsätter mot söder över områdena 37, 33 och 21.

Vegetationen är likartad som i delområde 10. Mellan positionerna RT90: 6526078/1235687
och 6526043/1235733 (röda punktmarkeringar i fig 21) finns rester av ett klapperstenfält. Ste-
nar härifrån har förmodligen använts till att anlägga den intilliggande gärdsgården. Områdets
höjdparti i område 31 är svårtillgängligt med täta snår av enbuskar och barrträd. Förekomsten
av äldre tallar, död ved med insekter och hackspetthabitat samt orördheten och landskapsbilden
motiverar klassningen naturvärden.

Konsekvenser: Områdets södra del påverkas av detaljplanen genom anläggande av camping-
stugor. Det stenfält som finns här kommer då att ligga inom exploateringsytan (se röd markering
i fig 21), varvid större delen kommer att tas bort i samband med plangörande av marken för
stugorna.

NATURINVENTERING
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Beskrivning av delområde 32

Öppet område runt före detta damm. Här noterades bl a  följande arter: tuvtåtel, ängskavle,
skräppor, veketåg, åkertistel, grusstarr, vass, älggräs och hundäxing liksom bindvide och små-
plantor av björk och sälg. Området bedöms ha lägre naturvärden.

Konsekvenser: Området tas helt i anspråk för campingstugor med gator.

Beskrivning av delområde 33

I västra nedre delen av branten till bergshöjden förekommer löv med ask, rönn, alm och björk.
I berget finns också en grottliknande bildning med uppstaplade stenar. Höjdplatån utgörs däre-
mot av tallmarkhällskog med dominans av ljung samt inslag av kråkbär. Området bedöms ha
naturvärden (jfr delområde 31).

Konsekvenser: Den norra delen tas i anspråk för campingstugor och väg, varvid exploaterings-
ytorna för dessa objekt öppnas upp genom trädfällning och röjning. På tomtmark kan möjligen
vissa träd få finnas kvar.

NATURINVENTERING

Fig 21 Stenfältet (röd markering) inom delområde 31. Grön linje är
plangränsen.
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Beskrivning av delområde 34

Bergsplatån i öster domineras av delvis högväxt tallskog. I brantens övergång mot delområde 18
förekommer blandskog med i huvudsak björk samt inslag av gran. Markskikt av ljung och blåbärs-
ris. Lägre naturvärden, som mot delområde 18 successivt övergår i naturvärden.

Konsekvenser: Området förblir naturmark som gränsar till område med stall och ridaktiviteter.
Områdets södra del har utgått i detaljplaneområdet och påverkas således ej.

Beskrivning av delområde 35  (Har utgått i nuvarande detaljplaneområde).

Beskrivning av delområde 36

Ängsmarken var vid undersökningstillfället i praktfull blomning med luddvicker i dess centrala del
Luddvicker anges som sällsynt på lätt näringsrik jord och är till skillnad från den vanliga kråkvickern
1-2 årig. Övrig ängsvegetation består av gulvial, ängskavle och timotej. I lägre och fuktigare
partier dominerar skogsfräken tillsammans med veketåg.

Skogsbrynet mot berget i väster utgörs av lövdominerad blandskog. Främst förekommer björk
med inslag av ek, rönn och sälg.

Konsekvenser: Södra och östra delen av området tas i anspråk som betesmark. Påverkan på
ängsmarken beror på betestrycket.

Beskrivning av delområde 37

Sänka med blandskog mellan de båda bergsplatåerna med hällmarkstallskog i norr och i söder
dvs delområdena 31 och 33. Här växer framför allt mot den västra sluttningen getrams, skog-
skovall, backsmultron, vitsippa, lundgröe samt kantareller. Enbuskage samt föryngringar av rönn
är vanligt förekommande. Lägre naturvärden.

Konsekvenser: Sänkans sluttning i norr tas i anspråk för campingstugor i anslutning till del-
område 31. Sänkans centrala del behövs för parkeringsplatser samt för den lokalgata, som
förbinder planområdets centrala del med de campingstugor och sportaktiviteter som finns i plan-
områdets östra delar. Större delen av naturmiljön försvinner.

Beskrivning av delområde 38

Stranden utmed bergssluttningen i områdets sydvästra delar (fig 36) är till stora delar mycket
stenig med inslag av grus och sand. På några ställen går berget ända ner till vattnet. Floran, som

NATURINVENTERING
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oftst dränks vid högvatten, karakteriseras av salttåliga arter som strandaster, gulsporrar, trift,
mållor samt salttåliga gräs. Inga hotade eller särskilt skyddade arter har observerats. Strandens
fortsättning ut i vattnet bildar en grund zon av varierande bredd ut mot Tannamskilens djupare
fåra. Grundzonen utmed stranden har endast sparsam och fläckvis vegetation med nating i områ-
det närmast djupkrönet. Sedimentet är i huvudsak sandig silt som blir allt lösare ju längre ut man
kommer. Inslag av sten förekommer tämligen rikligt. Strandavsnittet bedöms som tåligt mot sli-
tage.

Konsekvenser: Strandens läge mot söder och i skydd av berget mot norr gör platsen attraktiv
för bad. I detaljplanen föreslås endast östra delen av området att användas för bad och utlägg-
ning av skalsand från område 21 föreslås läggas ut i denna del. Då den marina vegetationen är
sparsam uppkommer ingen  negativ påverkan om sedimentet ersätts med skalsand.  Vegetationsfria
sandiga grunda bottnar drar till sig sandmask Arenicola marina, hjärtmusslor  Cerastoderma
edule och eventuellt sandmussla Mya spp. Även plattfiskyngel kan förväntas gynnas av ett mer
sandigt bottensubstrat.

Beskrivning av delområde 39

Vrångsholmens västra bergsområde, som omges av Tannamskilen, karakteriseras av en mager
talldominerad skog med inslag av gran och björk samt lavklädda berghällar på höjderna och
blåbärs/lingonris/ljung i sänkorna. I södra delen har en omfattande gallring nyligen genomförts,
vilket öppnat upp området så att avsevärt mera solljus kommer åt markvegetationen, samt att
flera traktorvägar skapats. Området har därigenom blivit betydligt mer lättframkomligt, men
markvegetationen kommer att förändras genom det ökade ljuset och därmed torrare miljö.

Konsekvenser: Traktorvägarna bör när de ändå finns användas för att skapa promenadstigar
i området. Därmed kanaliseras besökare till område och slitaget på naturen minskas. I planen har
den centrala delen avsatts för djurbete, vilket förhindrar igenväxning med sly där nyligen röjning
skett. Stora delar av området med lavklädda eller nakna berghällar saknar förutsättning för djur-
bete. Djurhållningen kräver att området stängslas in  och förses med passager där bara männis-
kor kan passera.

Beskrivning av delområde 40

I viken finns i nuläget en enklare flytbrygga i mindre gott skick, vilket går ut till skäret (fig 22) och
medger förtöjningsplatser för mindre fritidsbåtar (dagsturbåtar).

Vattenområdet mellan skäret och stranden hyser tät ålgräsvegetation Zostera marina från ca 1
m och djupare. Mellan ålgräset och strandkanten består bottnen av gyttja där en tär vegetation
av nating Ruppia spp. och fintrådiga grönalger Enteromorpha/Cladophora spp. utvecklas se-
nare på sommaren. Utbredningen av ålgräsvegetationen framgår av gröna linjemarkeringar i fig
22. Vegetationens status och täthet framgår av undervattensvattensbilderna fig 23-30. Botten-

NATURINVENTERING
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faunan är sparsam med enstaka tarmsjöpungar Ciona intestinalis. På ålgräsbladen sitter
ålgräsrosor Sagartiongeton viduatus (fig 25, 28 och 29), som indikerar att ålgräsvegetationen
är i relativt god kondition.

Den täta ålgräsvegetationen samt natingvegetationen motiverar bedömningen ”naturvärden” i
vattenområdet, medan de fintrådiga grönalgerna är mindre önskvärda.

Konsekvenser:

Ön med nuvarande flytbrygga ligger utanför naturreservatet, men innanför Natura 2000-områ-
det. Platsen ligger dock på tillräckligt avstånd från fågelskyddsområdet i inre delen av Tannamskilen.

Den befintliga bryggan kan med fördel ersättas med en pålad brygga ut till klippön. Bryggan skall
fortsatt användas för förtöjning av mindre båtar av samma typ som i nuläget, samt för en mindre
utflyktsbåt. Vattenområdet omkring ön skall användas för bad och rekreation (se fig 22).

En pålad brygga medger bäst genomströmning och minst skuggeffekt på botten med ålgräs.
Vegetationen ges därmed möjlighet att kunna fortleva trots tillkomande båtar. Nyligen genom-
förda fältundersökningar vid Getskär (Stenungsunds kommun), Killingholmen (Göteborgs kom-
mun och Mollösund (Orust kommun) visar tydligt att ålgräs kan växa och trivas inom större
småbåtshamnar med både flytbryggor och pålade bryggor. Vid hamnen i Mollösund gjordes i
slutet av juni 2013 observationen att tusentalet småtorskar uppehöll sig under och intill flyt-
bryggorna. Dessutom observerades flera berggyltor och stensnultror. Slutsatsen av dessa obser-
vationer blir att brygganläggningar inte behöver innebära någon negativ påverkan på fiskbestån-
den. Tvärtom så drar bryggorna till sig många fiskarter, som finner både skydd och föda vid
bryggorna.

En sjösättningsramp för kajaker planeras anläggas öster om nuvarande brygga. Om denna utförs
som en träramp ut till ca 0,5-1 m djup, kommer bottnen att skuggas och den vegetation med
framför allt nating, som finns där försvinner.

NATURINVENTERING
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Beskrivning av delområde 41

Strandpartiet karakteriseras av nästan lodräta bergväggar, som i norr övergår i en klipphylla nära
vattnet (fig 32) med fortsättning in i Rövekilen. Ingen anmärkningsvärd vegetation förekommer
på land. I vattnet finns bestånd av knöltång Ascophyllum nodosum, som föredrar sådana här
lugna havsvikar  och sund. Även blåstång Fucus vesiculosus och sågtång F. serratus är vanliga
från ytan ner till ca en meters djup. Därutöver domineras klippbottnen av fintrådiga alger som
Pilayella litoralis och rödalgen Ceramium rubrum. På sedimentbotten nedanför klippbottnen
på ca 4-6 m djup finns ingen högre vegetation.

Konsekvenser: Anläggande av en konsolbrygga utmed berget och förtöjning av fritidsbåtar
kommer endast att påverka den marina miljön med att bergsbottnens triviala algflora skuggas,
varvid en viss förändring i artsammansättningen kan förväntas uppkomma. Algvegetation på nå-
gon meters djup kan komma att ersättas av fastsittande marina djur som tarmsjöpungar, havs-
nejlikor och blåmusslor. Även en del av tångvegetationen kan komma att reduceras. Dispens för
strandskydd krävs.

NATURINVENTERING

Fig 31. Indelning av marina värdeområden kring Vrångsholmen. Rött: mycket höga
värden med mångformiga grunda bottnar. Gult: höga värden med sandiga grunda
bottnar eller bottnar med ålgräs/nating. Blått: låga marina värden(grunda bottnar
med högt innehåll av svavelbakterier). Har dock högt värde för fågelfaunan.
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Fig 32. Klipphyllan vid Rövekilens sydvästra del kan utgöra naturlig gångstig till brygganlägg-
ningen längst ut på udden.

Fig 33. Läget för planerad konsolbrygga  och flytande vågbrytare (vid båten).
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Den sammantagna effekten blir dock måttligt negativ, vilket skall vägar mot att platsen är idealisk
för anläggande av föreslagen brygganläggning, vilket kräver minimala ingrepp då perfekta djup-
förhållande finns och möjlighet att installera konsolbrygga direkt i berget. Hamnens läge bidrar
även avsevärt till att kanalisera båttrafiken ut ur Tannamkilen och inte inåt mot de skyddsvärda
grunda områdena. Platsens lämplighet för en brygganläggning motiveras också av att inget ålgräs
finns och inga grunda sedimentbottnar.

En flytande vågbrytande brygga behövs vid norra udden för att skydda förtöjda båtar söder
härom. Brygganläggningen har ett behov av detta skydd för att fungera tillfredsställande. Då inga
värdefulla växt och djursamhällen förekommer på sedimentbotten utanför bergsbranten blir också
påverkan på bottnen ringa. Musslor och andra marina djur och växter kommer att sätta sig fast
på flytpontonernas sidor. Efter hand kommer många att lossna och falla ner på botten. En del
kommer att dö och andra kommer att kunna leva vidare då det finns en relativt god vatten-
omsättning som genereras av vinden i Tannamkilens längsriktning.

Beskrivning av delområde 42

Rövekilen är i sin helhet en mycket grund vik med värdefulla marina vegetationssamhällen med
framför allt natingarter som Ruppia spp. och Zannichellia palustris. Sannolikt finns även finbladiga
Potamogeton arter också. I vikens mynning mot Tannamkilens djupränna förekommer också
ålgräs ner till ca 4 m djup. Vegetationssamhällena avlöses av mer eller mindre stora fläckar med
naken sedimentbotten där inslag av skal och skalgrus förekommer (fig 34). Fläckvisa bestånd
med brunalgen Spermatochnus paradoxus är också mycket vanligt i hela viken. Dessutom
finns fintrådiga grön- och brunalger, men ändå i begränsad omfattning. Utmed strandkanten finns
måttligt med tarmtång Enteromorpha spp. Hela denna mosaik med omväxlande biotoper inom
den relativt begränsade yta som viken upptar, medför att den har ett mycket stort värde för det
marina livet t ex som uppväxtområde för fisk och då särskilt plattfisk. I vikens inre del mynnar
också ett mindre vattendrag som sannolikt har betydelse för vandringsfisk som ål och eventuell
öring. Här finns omfattande bestånd med glasört (fig 34) som går in i område 5.

Konsekvenser:

Vikens grunda bottnar och delvis täta vegetation inbjuder inte till färder med motorbåt, vilket
skulle skada vegetationen och röra om i bottensedimentet. Bedömningen är därför att plan-
förslaget inte kommer att påverka vikens skyddsvärda biotoper.

NATURINVENTERING
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Fig 34. Rövekilens grunda botten med omväxlande skal-, lera och vegetationsytor.

Fig 35. Inre delen av Rövekilen med omfattande bestånd av glasört (Natura 2000-habitat).
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Fig  37: Vrångsholmen från sydväst med strandpartier som lämpar sig för friluftbad. Jfr fig 31.

Fig 36.  Vrångsholmen från väster med markering för hamnläget på udden vid Rövekilen. Jfr fig 31.

NATURINVENTERING
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5.1.3  FAUNA

Insekter: Längs skogsbrynen och på de öppna delarna av området observerades kamgräs-
fjäril, luktgräsfjäril, nässelfjäril, puktörneblåvinge, kålfjäril, citronfjäril och ängssmygare.

Fåglar: Följande fågelarter noterades under inventeringen:

Kanadagås och/eller grågås – betesspår på strandängarna
Duvhök - hade nyligen plockat en ringduva i delområde 3
Ormvråk - ett par i delområde 34
Gråtrut - vid Rövekilen och i söder
Fisktärna - vid Rövekilen och i söder
Ringduva
Större hackspett - ansvarig för observerade hackspettsmedjor
Ladusvala - vid Vrångholmens gård
Hussvala - vid Vrångholmens gård
Trädpiplärka
Sädesärla
Gärdsmyg
Rödhake
Rödstjärt
Koltrast
Taltrast
Svarthätta  -  karaktärsfågel som hördes överallt i området
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Kråka
Korp  -  med ungfåglar
Bofink
Grönfink
Grönsiska
Rörsångare - sjungande i vassområdet intill spången i söder.

Flertalet av de ovan listade arterna torde häcka i området.

Däggdjur: Endast spår från däggdjur observerades i samband med inventeringen som två gräv-
lingsgryt (delområde 30) samt spillning från räv, rådjur och älg.
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Konsekvenser: Då området exploateras minskas arealen där faunan rör sig. Detta samt ett
stort antal människor kommer att vistas i och vandra i naturområdena kommer främst  fågel- och
däggdjursfaunan att påverkas. Emellertid är inga av de listade arterna särskilt ovanliga eller sär-
skilt skygga med avseende på mänskliga aktiviteter. Därtill har genom detaljplanens utformning
de mest värdefulla biotoperna sparats. Påverkan på faunan inom planområdet bedöms därför bli
liten.

Tillkommande planteringar med buskar och träd kring byggnader kommer sannolikt även att dra
till sig andra fladdermusarter, som gärna jagar i parkliknade landskap.

Endast i de fall personer olovligen går in i fågelskyddsområdet under häckningstid uppstår en
negativ påverkan på detta. Här betar vanligtvis flockar med gäss och flockarnas hannar är mycket
vaksamma. Ett typiskt scenario vid sådan störning är att flockarna kommer att lyfta, vilket varnar
andra fågelarter, som också blir benägna att lyfta. Blottade reden blir då lätta byte för trutar och
kråkor som äter upp ägg och ungar. Det rekommenderas därför att strandängarna i Tannamkilens
inre del blir avspärrade och skyltar mot tillträdesförbud uppsatta på lämpliga platser (skyltar kan
regleras i exploateringsavtal). Någon annan påverkan befaras inte uppkomma.

Ljud- och ljuseffekter från anläggningen bedöms ej heller störa fågellivet.

NATURINVENTERING
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5.2 KULTURMILJÖ

Kulturhistoriska värden, fornlämningar

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.

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.

Frivillig arkeologisk utredning har utförts dels 2004 och 2010 (referens 4). Dessutom har en
arkeologisk förundersökning utförts 2008. Inom planområdet finns fem tidigare registrerade forn-
lämningar: Tanum 1984, 1987, 1988, 1995, 2002. På kartan i fig 38 redovisas fornlämningar i
området från den frivilliga utredningen. Därav  påverkas objekten Tanum 1982, 1983,1995 och
2000 av gator inom planen samt objekten Tanum1989, 1994 och 1997 av bostäder. Se även
tabell 1.

Inom planområdet finns också sex objekt registrerade som s k övrig kulturhistorisk lämning.
Dessa har inte samma lagskydd som fornlämningar men hänsyn rekommenderas. Följande ob-
jekt har redovisats av Bohusläns museum i samband med slutredovisningen av utredningen från
2010 (referens 3):

• 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. Påverkas ej av exploateringen.
• Tanum 1993, lägenhetsbebyggelse. Bevaras.
• Tanum 2000, ett gränsmärke. Bevaras.
• Tanum 2043, en fossil åker. Berörs inte av exploateringen.

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, i samråd med
antikvarisk och kulturhistorisk expertis, göra dessa objekt mer tillgängliga, dels genom att sär-
skilda skötselplaner och beskrivningar görs för områdena, 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.

KULTURMILJÖ
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KULTURMILJÖ

Tabell 1: Lista över fornlämningar vid Vrångsholmen De läämningar som berörd av exploatering inom
detaljplanen är markerade med rött.
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Fig 38. Fornlämningar.

KULTURMILJÖ
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Ballaststen

Fig  39. Rester av klapperstenfält i delområde 31. Foto: Tore Mattsson.

Fig 40. Grotta i västra branten i delområde 33. Foto: HydroGIS AB

KULTURMILJÖ
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Fig 41. Stenbrottet i delområde 16. Foto: Olle Molander.

5.3 LANDSKAPSBILD

Exploateringen kommer givetvis att innebära en påtaglig förändring av landskapsbilden inne i
området. Med undantag av naturmiljöerna karakteriseras området av förfallna byggnader och
anläggningar från  tiden för Leklandet. Intrycket en besökare får är att delar är nerskräpade,
vilket ger en otrevlig känsla att vandra i området. Däremot är stora delar av naturmiljön som
skogklädda bergshöjder och flera dalgångar fortfarande orörda.

En utbyggnad enligt detaljplanen kommer att förändra områdets karaktär med främst planerade
grupper av campingstugor.

Bebyggelsen kommer att inrymmas i landskapet så att påverkan på landskapsbilden för en be-
traktare utanför planområdet blir mycket begränsad.

5.4 FRILUFTSLIV

Området erbjuder mycket goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation genom de omfattande

LANDSKAPSBILD



70

ADRESS
Ödsmåls industriväg 2
44495 ÖDSMÅL

TELEFON
0303-656 90

ORG. NR
556553-2974

FAX
0303-773 420

E-POST
info@hydrogis.se

HEMSIDA
www.hydrogis.se

SÄTE
STENUNGSUND

anläggningar med campingstugor, campingplatser och hotell/konferenscentrum som föreslås i
detaljplanen. Genom de vägar och stigar som byggs i samband med plangenomförandet kommer
tillgängligheten till strövområden i skogs- och bergsterräng och attraktiva utsiktsplatser att för-
bättras. En brygganläggning för mindre fritidsbåtar i nordvästra delen, samt befintlig brygga vid
ön i söder, underlättar för besökare att komma ut i skärgården.

Stranden längs bergssluttningen i sydväst skall kunna användas för bad och rekreation samt vara
tillgänglig för allmänheten.

Befintliga lekanordningar som vattenrutschbana och klätterställning skall rustas upp och användas.

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.
Den föreslagna utbyggnaden i området syftar till att utveckla förutsättningarna för det rörliga
friluftslivet i området.

5.5 NATURRESURSER

Med undantag av ett ingrepp i mark med skalgrus i delområde 21, kommer inga naturresurser i
form av grus-, sand- eller vattentäkter tas i anspråk i samband med genomuppförande av detalj-
planen.

5.6 BOENDEMILJÖ

Inom planområdet finns en hel del bebyggelse och anläggningar av olika slag. Byggnader som
tillhört det gamla brukningscentrat finns i planområdets sydöstra delar. Dessa byggnadern är
genomgående i dåligt skick. Byggnaderna har senast använts inom den tidigare verksamheten
inom fastigheten med lekparken. I övriga delar av fastigheten finns flera byggnader, lekanläggningar,
bryggor mm som uppförts och utnyttjats av den tidigare lekparken. Byggnaderna är vandaliserade
och genomgående i dåligt skick liksom de flesta övriga anläggningar från leklandet.

Planförslaget medger en större fritidsanläggning med aktiviteter och campingstugor.

Öster om planområdet strax intill tillfartsvägen i söder ligger en fastighet som använd av ett
konstnärskollektivför fritidsbruk. Ytterligare en är belägen ca 100 meter väster om planerad
hotell- och konferensanläggning. En tredje är belägen norr om planområdets nordligaste del och
utgörs av en jordbruksfastighet.  Samtliga bostadsfastigheter kommer att uppleva betydligt mer
liv och rörelse när planen är genomförd än vad man gör i nuläget isolerade situation.Hur detta
kommer att upplevas är dock en personlig fråga.

Planen bedöms inte medföra några betydande olägenheter för de närboende.

BOENDEMILJÖ
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5.7 HÄLSA OCH SÄKERHET

En bergteknisk besiktning och rasriskutvärdering har utförts av Petro Team AB 2012 (referens
12) och en grundvattenutredning av Geo Logic i Göteborg AB (referens 13). Fem delområden
har identifierats där risk kan föreligga för stabilitetsproblem, vilket redovisas närmare i kap 5.9.

Marken kan klassas som ”normalradonmark”. Det innebär att byggnaderna skall utföras radon-
skyddade.

Planområdet avser man anslutas till kommunalt vatten och avlopp via en överföringsledning från
Säm. Ledningarna kommer i vissa delar att utföras som sjöförlagda ledningar. Ledningarna skall
dimensioneras så att framtida anslutning av bland annat Sannäsområdet och Raftötången blir
möjlig. VA-anläggningen inom planområdet redovisas närmare i gatu- och VA-utredningen.
Dagvatten från området kommer att avledas dels genom det dike som idag rinner norrut genom
den centrala dalgången, dels genom ett befintligt dike i områdets nordöstra del. Vattnet kommer
att ledas till dessa större diken genom mindre diken 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 erhålls dels en betydande dämpning av flödes-
mängderna, dels en viss rening av dagvattnet innan det rinner ut i havet. För att ytterligare säker-
ställa att dagvattnet inte för ut föroreningar i havet kommer att anordnas två sedimenterings-
bassänger/utjämningsmagasin innan utsläpp ske i havet.

Någon översvämningsrisk beroende på förväntade kraftigt ökande nederbördsmängder bedöms
inte föreligga under förutsättning att avvattning av dagvatten sker i enlighet med 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 i fram till nästa sekelskifte.
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 högvatten-
nivå nästa sekelskifte kan förväntas vara minst +2,05. Som en extra säkerhetsmarginal kräver
Länsstyrelsen 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 byggnads-
del 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 bygg-
nader 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.

HÄLSA OCH SÄKERHET
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Vägarna i området skall ha en lägsta höjd om + 2,20 meter. Möjlighet finna att höja vägarna i en
framtid med åtminstone 0,5 meter.

Gång- och cykeltrafik kan också förutsättas ske på den relativt smala infartsvägen till området,
vilket också innebär viss olycksrisk. Genom att hastigheten på tillfartsvägen avses att vara högst
40 km/tim och 30 km/tim inom området, bedöms dock riskerna begränsade.

Hästanläggningar kan utlösa allergireaktioner hos känsliga personer och allergenerna kan spridas
med vinden. Angränsande anläggning med campingstugor till hästanläggningen är avsedda att
utnyttjas för personer med särskilt intresse för hästsport. De två övriga anläggningarna med
campingstugor bedöms emellertid  ligga på säkert avstånd för att undvika hälsorisk med allergi-
besvär från hästar.

Då planområdet ligger på relativt långt avstånd från närmsta brandstation kommer särskild hän-
syn till säkerhet för människa, egendom och miljö att behöva beaktas. Framkomlighet för räddnings-
fordon och ambulans måste säkerställas.

Vid genomförande av brygganläggningen skall geodetisk inmätning göras för anmälan till Transport-
styrelsens sjöfartsavdelning för införande av anläggningen i sjökort.

Inga övriga och påtagliga säkerhetsproblem förväntas uppkomma till följd av planförslaget Se
även kap 5.8 Kommunikationer nedan.

5.8  KOMMUNIKATIONER

Planområdet trafikmatas från den befintliga enskilda väg som idag leder in mot det äldre bruknings-
centrat. 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. I dagsläget är den grusbe-
lagda smala vägen dålig och kommer att innebära problem med möten och sönderkörd vägbana
i samband med genomförande av planen om inga åtgärder genomförs.

För att inte eventuell köbildning i samband med att tåg passerar skall hindra trafiken på allmänna
vägen 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 höger körfällt till genom breddning av vägen. Genom föreslagna
åtgärder ges väntutrymme för ca 5-6 fordon från vardera hållet.

Järnvägsövergången är reglerad med trafikljus och bommar och bedöms ha en för den blivande
trafikvolymen godtagbar standard.

HÄLSA OCH SÄKERHET
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Den enskilda vägen in till området, liksom vägarna inne i området, ges en vägbredd på 4 meter.
Den föreslagna vägbredden möjliggör utan problem möte mellan två personbilar. För att även
tyngre fordon skall kunna mötas på ett rimligt sätt anordnas ett antal parkeringsplatser. Hastig-
hetsbegränsning med högst 40 km/tim på tillfartsvägen och 30 km/tim inom området rekommen-
deras gälla  för hela planområdet utom allmänna vägen (gamla E6).

Inne i området anordnas separerade gångvägar i de mest frekventerade stråken.

Vägar och gångvägar redovisas närmare i Gatu- och VA utredningen (referens 10).

5.9  GEOTEKNIK

Geoteknisk utredning har utförts i två omgångar. GEO-Gruppen AB utförde under 2010 en
geoteknisk utredning (referens 14). Denna har under hösten 2012 kompletterats med en mer
detaljerad utredning som utförts av Structor Mark i Göteborg AB (referens 11).

Utredningarna har fokuserat på att avgränsa fastmarksområden och på att klarlägga områdets
totalstabilitet. Eventuell sättningsproblematik har inte utretts annat än översiktligt. För att klar-
lägga dessa frågor och därmed också grundläggning och ledningsdragningar krävas att komplet-
terande geoteknisk utredning utförs i samband med kommande projektering.

Följande delområden har identifierats där risk kan föreligga för stabilitetsproblem.

• Strandområde längst i sydväst. Området har en tillfredsställande stabilitet. Inga föränd-
ringar planeras som kan försämra stabiliteten.

• Slänt ner not vattnet öster om befintlig brygga.  Området har en tillfredsställande sta-
bilitet. Inga förändringar planeras som kan försämra stabiliteten.

• 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 bygglov
för avsedd verksamhet ej får beviljas innan stabilitetsförstärkande åtgärder enligt anvisningar i
den geotekniska utredningen utförts.

• Centrala dalgången, östra delen. Stabilitetsförhållandena är mycket dåliga i vissa delar
av den östra sidan av dalgången med beräknade säkerhetsfaktorer kring 1,0. Antagna hållfasthet-
svården 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 bygglov ej får beviljas för avsett ändamål innan stabilitets-
förstärkande åtgärder enligt anvisningar i den geotekniska utredningen har utförts.

GEOTEKNIK
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GEOTEKNIK

I samband med detaljprojekteringen av området skall även de geotekniska åtgärderna detalj-
projekteras för att verifiera vald höjdsättning och disponering av ytorna. I samband med detalj-
projektering av området skall även sättningar i området studeras för att kunna dimensionera
framförallt VA- ledningar.

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 skärning-
arna till berggrundens spricksystem för att skapa stabila slänter utan förstärknings och underhålls-
behov.



75

ADRESS
Ödsmåls industriväg 2
44495 ÖDSMÅL

TELEFON
0303-656 90

ORG. NR
556553-2974

FAX
0303-773 420

E-POST
info@hydrogis.se

HEMSIDA
www.hydrogis.se

SÄTE
STENUNGSUND

MÖJLIGA ÅTGÄRDER

5.10  MÖJLIGA ÅTGÄRDER

• Hela planområdet skall anslutas till kommunalt vatten och avlopp via en överföringsledning
från Säm. Ledningarna kommer i vissa delar att utföras som sjöförlagda ledningar.

• Dagvatten skall helst rinna genom öppna diken och om möjligt inte kulverteras för att
uppnå bästa reningseffekt.

• Dagvatten bör mynna i sedimentationsbassäng innan det rinner ut i havet.

• För att minska påverkan på ålgräset föreslås att den befintliga flytbryggan till ön ersättas
med en pålad brygga.

• För strandängen vid Rövekilen kan införande av fårbete vara en lösning för att få bort vass
och älgört, som annars kan hota igenväxning av den näringsrika viken.

• Planerade stigar och gångvägar bör förläggas i samma sträckningar som de traktorvägar
som nyligen gjorts i samband med röjningsarbetet enligt skogsvårdsplanen.
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ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING

6 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är upprättad enligt Plan- och bygglagen (PBL) i sam-
band med förslag till detaljplan förVrångsholmen 2:1 m fl fastigheter i Tanums kommun. Plan-
området är beläget ca 8 km nordväst om Tanumshede och väster om E6:an.

Vrångsholmen är för allmänheten mest känt för Tanums Sommarland, en anläggning som funnits
i 25 år, men är sedan flera år tillbaka nedlagt och till stora delar förfallet.

Planförslaget skall medge uppförande av en centralanläggning med reception, närbutik, restaurang/
kafé, konferens och hotell mm vid infarten till området. Markområden i västra delarna skall an-
vändas för camping och campingstugor med tillhörande bilparkeringar. Inom området skapas
därför en mycket attraktiv turistanläggning med campingstugor, ridanläggning fotbollsplan mm.

En brygganläggning för småbåtar anordnas vid nordvästra udden intill Rövekilens mynning.

Strandområdet i sydväst används för bad och rekreation och skogsområdet norr härom skall
inhägnas för djurbete.

Inom området finns värdefulla naturmiljöer med flera hotade och ovanliga växter. Flera biolo-
giska inventeringar har utförts för att styra detaljplanens utformning och intentioner. Därmed har
de känsligaste områdena kunnat bevaras och exploatering sker i stället i de minst känsliga miljö-
erna. Sedan inventeringarna genomfördes har emellertid omfattande röjning av skogsbestånd
genomförts enlig gällande skogsvårdsplan. En stor del av de utpekade skyddsvärda biotoperna
har därvid påverkats negativt.

Även inventering av fornlämningar har utförts, varvid några kommer att beröras av gator och
stugbebyggelse i de nordöstra delarna.

Planförslaget bedöms ej medföra någon påtaglig negativ påverkan beträffande övriga miljöaspekter
med undantag av de tillfälliga störningar som kan förväntas uppkomma under anläggningstiden.

Stenungsund  2014-08-15

HydroGIS AB

Lars-Harry Jenneborg
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MILJÖKVALITETSNORMER - Tannamkilen

Ekologisk status
Nuvarande status: Måttlig  ekologisk status
Kvalitetskrav: God ekologisk status 2021

Den ekologiska statusen i ytvattenförekomsten har klassificerats till måttlig, otillfredsställande
eller dålig och Vattenmyndigheten har bedömt att det finns skäl att fastställa miljökvalitetsnormen
till god ekologisk status med tidsfrist till 2021 (4 kap 9 § vattenförvaltningsförordningen 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 fler effekter och det kommer att kräva flera åtgärdsinsatser
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 kvalitetsparametrar som påverkas
av övergödning ska uppnå god status behövs stegvis kombinerade åtgärder. Arbetet med plane-
ring, genomförande av åtgärder och att åtgärdens effekt uppnås kommer att ta tid, och därför har
vattenförekomsten fått tidsfrist 2021. Gemensamma internationella minskningar av näringsämnes-
tillförseln har stor betydelse för att minska påverkan på de svenska kustvattnen.

Kommentar:  Databasens redovisning av övergödningsproblematiken saknar en sam-
manvägning av de nya rön som tyder på att närsaltöverskott är en effekt av ekologisk
obalans genom främst överfiske. 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
Säm förhindrar utsläpp av övergödande ämnen till Tannamkilen. Fastigheter som ligger  i
Sannäsområdet och Raftötången förväntas också anslutas 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 ytvattenstatus. (NFS
2008:1 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om klassificering och miljökvalitetsnor-
mer avseende ytvatten 3 kap. 4§).

Kommentar: Nuvarande status bedöms ej påverkas negativt vid planens genomför-
ande.
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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 ekolo-
giska statusen bedöms vara ”måttlig”. En inventering av ålgräs som genomfördes 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 bety-
dande eutrofieringsproblem i vattenförekomsten vilket ger stöd för bedömningen.

Kommentar: Se kommentar om ”övergödning” ovan.

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 överstiger kvicksil-
ver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten.

Under lång tid har utsläpp av kvicksilver skett i både Sverige och utomlands. Den främsta anled-
ningen 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
kostrekommendationer som gäller för fisk. Det finns riktade råd till gravida och ammande kvin-
nor. 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
Den hittills utförda kartläggningen har inte kunnat påvisa att statusen i vattenförekomsten är för-
sämrad till följd av påverkan från miljögifter. För ytterligare information beträffande bedöm-
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ningen 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. Nuva-
rande status påverkas ej negativt av planens genomförande då ingen bottenmålning skall
förekomma på de båtar som skall nyttja bryggplatserna.

Bottenfauna
Värde -
Klassificering Ej klassad

Data saknas för att kunna klassa denna vattenförekomst.

Kommentar: Nuvarande status påverkas ej negativt av planens genomförande.
Befintlig flytbrygga ersätts med pålade bryggor. En sandbotten skapar mångfald i områ-
det jämfört med nuvarande gyttja som finns i överskott.

Övergödning
Värde -
Klassificering Ja

Enligt den svenska rapporteringen till OSPAR 2007 finns det övergödningsproblem med för-
höjda 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 (ug/kg). I Sverige idag överstiger kvicksil-
ver 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 kilogram. 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).

Kommentar: Påverkas ej av planen. Inga utsläpp av kvicksilverföreningar bedöms
förekomma.
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Miljögifter (exklusive kvicksilver)
Värde -
Klassificering Nej

Inom denna vattenförekomst avrinningsområde finns inga idag kartlagda källor med sådant ut-
släpp 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 vid brygganläggningen och
på land påverkas inte normen negativt av planen.

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 före-
komma 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 (ug/kg). I Sverige idag överstiger kvicksil-
ver 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.
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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 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 i vattenförekomsten. Det finns i dagsläget inga identifierade
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 vattenförekomst avrinningsområde finns inga idag kartlagda källor med sådant ut-
släpp 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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