		

ÖVERSIKTSPLAN 2030
DEL 1

INTRODUKTION OCH ANVÄNDNING
AV MARK- OCH VATTENOMRÅDEN

ANTAGANDEHANDLING 2017-05-19
Antagen Kommunfullmäktige 2017-06-19
Laga kraft 2017-07-18

Kommunstyrelsen är ansvarig för den översiktliga planeringen. Arbetet leds av en politisk styrgrupp som består
av kommunstyrelsens och miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott. Samrådshandlingen har utarbetats av
representanter från planavdelningen i samråd med kommunens förvaltningschefer.

FOTO: Leif Gustavsson, Nina Hagen, Thomas Harrysson, Kjell Holmner, Moa Leidzén och Benny Ottosson

2

Översiktsplan 2030 - Utställningshandling

ÖVERSIKTSPLAN 2030

Översiktsplan 2030 består av följande delar:
Del 1 - Introduktion och användning av mark- och vattenområden,
länsstyrelsens granskningsyttrande
Del 2 - Förutsättningar
Bilaga: Konsekvensbeskrivning, genomförd av WSP

Planen antogs av kommunfullmäktige 2017-05-19 och vann laga kraft 2017-07-18

PLANPROCESSEN
2012
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2017

Dialog
Med utgångspunkt
i ”Tanums kommun
i framtiden - hur vill
du ha det?” förs en
dialog med boende och
företagare under hösten
2012. Resultatet från
dialogen sammanställs
och görs tillgängligt på
kommunens hemsida
www.tanum.se/
nyoversiktsplan.

Program
Synpunkterna från
dialogen arbetas delvis
in i programförslaget.
Under samrådet om
programmet ges
allmänhet, berörda
förvaltningar och
myndigheter möjlighet
att lämna synpunkter på
förslaget. Det revideras
utifrån synpunkter som
kommit in och godkänns
därefter av kommunen.

Samråd
Ett förslag till
översiktsplan arbetas
fram med utgångspunkt
i programmet. Ett
samråd hålls där
allmänheten, berörda
förvaltningar och
myndigheter ges
möjlighet att lämna
synpunkter.

Utställning
Efter samrådet
bearbetas
översiktsplanen
utifrån de synpunkter
som kommit in.
Därefter ställs
förslaget ut så att
allmänheten, berörda
förvaltningar och
myndigheter kan ta
del av förslaget och
lämna synpunkter.

Antagande
Efter utställningen
och slutgiltiga
justeringar fattade
kommunfullmäkige,
i juni 2017, beslut
om att anta
översiktsplanen.
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SAMMANFATTNING
Översiktsplan 2030 utgår från kommunens vision om att växa och har formulerat ett
övergripande mål:
”Tanum är en kommun som kännetecknas av småskalighet, entreprenörskap, kultur och närhet till
natur och vatten. Med förankring i historien, som återspeglas i hällristningar och kulturmiljöer, ska
hela kommunen utvecklas på ett sätt som är långsiktigt hållbart och som stärker Tanums identitet
med livskraftiga samhällen och en levande landsbygd.”
Utifrån dessa mål har rekommendationer för olika geografiska områden och teman tagits fram.
Översiktsplanens rekommendationer ger möjligheter, sätter ramar och tar till vara värden som är
viktiga för oss som bor eller verkar här, är här på besök då och då eller i längre perioder. Det är
värden som är viktiga för kommunens identitet.
Om ett projekt kan komma till stånd utan att det sker på bekostnad av dessa värden är det
en utveckling som är i linje med översiktsplanen. Översiktsplanen öppnar upp för kreativitet
och samtal kring hur Tanums kommun, inom vissa ramar, ska bli bättre. Det ger en flexibel
översiktsplan med lång hållbarhet.
Översiktsplanen kan inte förutse allt som förväntas ske. Hela kommunen kan i stället liknas vid
en spelplan där olika projekt ska förverkligas. Rekommendationerna i översiktsplanen kan ses som
spelplanens spelregler.
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Sammanfattande exempel på förslag och ställningstaganden i ÖP2030:
•

ÖP2030 främjar utveckling i hela kommunen och bidrar till kommunens vision om att växa.
Bostäder och verksamheter kan utvecklas samtidigt som natur- och kulturvärden tas tillvara.

•

ÖP2030 ger alla samhällen i Tanums kommun möjlighet att utvecklas och tar till vara varje
samhälles identitet.

•

ÖP2030 förordar att det i samhällena tillkommer en blandad bebyggelse med både
verksamheter och olika boendeformer för att det ska vara möjligt för fler att bo nära service.
Det främjar helårsboende och ger förutsättningar för goda offentliga miljöer. När samhällena
växer ska hänsyn tas till att det ska finnas stråk av grönska som hänger samman.

•

ÖP2030 rekommenderar att fritidshusområden inom samhällsområdena kan anpassas till
helårsboende när det finns tillfredsställande vatten och avloppslösningar.

•

ÖP2030 främjar landsbygdsutveckling genom att föreslå områden för boende och
verksamheter i strandnära lägen.

•

ÖP2030 ger förutsättningar i hela kommunen för utveckling av näringsliv som tar till vara
kommunens värden.

•

ÖP2030 utvecklar Tanums kommuns unika reseanledningar för besöksnäringen. Ett varierat
utbud av boenden rekommenderas.

•

ÖP2030 ger förutsättningar för jord- och skogsbruksnäringen att utvecklas. Återhållsamhet
gäller för exploatering av jordbruksmark utanför samhällena och splittring av
sammanhängande skogsområden. När ny bebyggelse kommer till ska hänsyn tas till befintliga
verksamheter.

•

ÖP2030 säger att fisket är en viktig del av kustsamhällenas identitet och för besöksnäringen.
Havsnära mark ska i första hand upplåtas till sådana verksamheter som för sitt behov behöver
ligga intill vatten.

•

ÖP2030 förordar utveckling av sammanhängande gång- och cykelleder. I första hand bör
kommunens samhällen knytas samman.

•

ÖP2030 tydliggör att kommunen är positiv till IT-utbyggnad.

•

ÖP2030 föreslår att Övre Bolsjön tillsammans med Nedre Bolsjön kan användas som
vattentäkt i framtiden.

•

ÖP2030 främjar en utveckling längs med kusten som tar till vara natur- och kulturlandskapets
karaktärsdrag. Det leder också till att områdets attraktivitet för boende och besökare är kvar.

•

ÖP2030 ger förutsättningar för byggande på berg samtidigt som hänsyn tas till natur- och
kulturlandskapets karaktärsdrag.

1. INTRODUKTION
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Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2012 att en ny
kommunomfattande översiktsplan ska tas fram. Arbetet inleddes
2012 med en bred dialog med boende och företagare om Tanums
kommuns utveckling i framtiden. Som grund för dialogen togs ett
diskussionsunderlag fram ”Tanums kommun i framtiden – hur vill du
ha det?” som innehöll frågor som utgjorde ett stöd i diskussionerna.
Hösten 2013 godkände kommunstyrelsen programmet för
översiktsplan 2030. Det anger kommunens mål för översiktsplanen.
Ett förslag till översiktsplan 2030 för Tanums kommun har sedan
arbetats fram. Det innehåller kommunens rekommendationer för
den framtida mark- och vattenanvändningen.

Vad är en översiktsplan?

Tidigare gällande översiktsplan för
Tanums kommun

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell
översiktsplan. Översiktsplanen behandlar kommunens långsiktiga
utveckling främst genom att hantera de strategiska frågorna för
användning av mark och vatten och för byggande. Översiktsplanen
ska bland annat redovisa kommunens syn på hur den byggda miljön
ska utvecklas, användas och bevaras. Planen ska också redovisa
kommunens syn på hur riksintressen och miljökvalitetsnormer ska
tillgodoses liksom hur relevanta nationella och regionala mål ska
samordnas för en hållbar utveckling.
Vid framarbetandet av en översiktsplan lämnar länsstyrelsen ett
granskningsyttrande som beskriver statens samlade uppfattning om
planen. Granskningsyttrandet blir en del av översiktsplanen, och
tillsammans fungerar översiktsplan och granskningsyttrande som
en överenskommelse mellan stat och kommun om den framtida
markanvändningen.
Översiktsplanen har betydelse för beslut i kommunens nämnder
och förvaltningar samt andra myndigheter i bland annat planerings-,
bebyggelsefrågor och tillståndsprövningar. Översiktsplanen ska antas
av kommunfullmäktige och är vägledande för kommunens arbete
och beslut, men är inte juridiskt bindande.

Program före översiktsplan

Arbetet med en översiktsplan inleds med ett program där
inriktningen för planen läggs fast. Förslaget till ny översiktsplan
är under arbetets gång tillgängligt för synpunkter vid samråd och
vid utställning. Myndigheter, organisationer och enskilda får då
möjligheter att ta del av förslaget och lämna synpunkter. Efter varje
skede sammanställs inkomna synpunkter och planförslaget justeras.
Efter utställningen kan översiktsplanen antas av kommunfullmäktige.

1. INTRODUKTION
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VISION

TANUMS IDENTITET OCH FRAMTID

UTVECKLINGSOMRÅDE
BOENDE

UTVECKLINGSOMRÅDE
INFRASTRUKTUR

UTVECKLINGSOMRÅDE
NÄRINGSLIV

SAMHÄLLSBYGGNADSMÅL
styr översiktsplanens inriktning

REKOMMENDATIONER I ÖVERSIKTSPLAN 2030
styrande för kommunens framtida beslut
Befintligt: Kommunens utvecklingsstrategi
Nytt: Översiktsplanens mål och rekommendationer

Arbetet med översiktsplanen
Arbetet med översiktsplanen utgår från kommunens vision om ett växande invånarantal. Visionen
symboliserar den positiva utvecklingen som ska karaktärisera Tanums kommun. För att skapa en positiv
befolkningsutveckling har kommunen valt ut tre utvecklingsområden som har relevans för den fysiska
planeringen: Boende, infrastruktur och näringsliv1.
Bilden ovan visar hur översiktsplanen förhåller sig till kommunens vision och utvecklingsområden.
Tanums identitet och framtid är ett övergripande mål som beskriver på vilket sätt Tanums kommun bör
utvecklas och vilka värden för Tanums identitet som är viktiga att bevara och stärka i framtiden.
Med utgångspunkt i det övergripande målet om Tanums identitet och framtid har samhällsbyggnadsmål
formulerats. Samhällsbyggnadsmålen anger kommunens utgångspunkter för att den framtida
utvecklingen av den fysiska miljön ska bidra till en utveckling i den riktning som Tanums identitet och
framtid anger.
Samhällsbyggnadsmålen ligger till grund för översiktsplanens rekommendationer om hur kommunens
mark- och vattenområden ska utvecklas, användas och bevaras.

Mer om kommunens utvecklingsstrategi som innehåller vision och utvecklingsområden finns att läsa på kommunens hemsida
www.tanum.se.

1
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Tanums identitet och FRAMTID
Tanum är en kommun som kännetecknas av småskalighet, entreprenörskap, kultur och närhet till natur och vatten.
Med förankring i historien, som återspeglas i hällristningar och kulturmiljöer, ska hela kommunen utvecklas på
ett sätt som är långsiktigt hållbart och som stärker Tanums identitet med livskraftiga samhällen och en levande
landsbygd.

Långsiktig hållbar utveckling
Det långsiktigt hållbara samhället är ett samhälle som tillfredsställer sina aktuella behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov och som har balans mellan sociala, ekonomiska
och miljömässiga faktorer.
Tanum ska utvecklas mot en långsiktigt hållbar kommun med livskraftiga samhällen och en levande landsbygd
där invånarnas livskvalitet och goda folkhälsa förenas med god miljö. Kommunen ska arbeta för en robust
samhällsstruktur som ger invånarna möjlighet att göra hållbara val i sin vardag.

SAMHÄLLSBYGGNADSMÅL
Bebyggelse
1. Bebyggelsestrukturen ska stödja och förstärka Tanums
identitet.
2. Kommunens struktur med många samhällen är viktig och
ska bevaras och utvecklas.
3. Kustsamhällena ska utvecklas till helårssamhällen och
attraktiva destinationer för besöksnäringen.
4. De offentliga miljöerna i samhällena ska vara attraktiva,
tillgängliga, trygga och identitetsskapande samt skapa
möjlighet till möten mellan människor.
5. Behovet av grönområden ska tillgodoses när samhällena
expanderar.

Ska vi bygga på bergen eller traditionellt
nedanför bergen?

Boende
6. I hela kommunen ska finnas ett varierat utbud av
boendetyper och upplåtelseformer som är anpassade
för människor i olika skeden av livet och som främjar
helårsboende.
7. Omvandling av befintliga fritidshusområden till
helårsområden ska främjas i anslutning till samhällena.
8. Landsbygdsutveckling i inlandet ska främjas genom att
möjliggöra boende i strandnära lägen.
Vad är en attraktiv boendemiljö?

Näringsliv
9. Goda förutsättningar för utveckling av näringsliv som på
ett hållbart sätt nyttjar kommunens resurser.
10. Områden för verksamheter ska finnas i närhet till
samhällena.
11. Områden för verksamheter med omgivningspåverkan ska
finnas i kommunen.
12. Besöksnäringen ska ges goda förutsättningar att utvecklas
på ett hållbart sätt och ett varierat utbud av boenden ska
finnas.

Nya verksamhetsområden intill motorvägen?

Areella näringar, landsbygd
13. Jord- och skogsbruksnäringen ska värnas och ges goda
förutsättningar att utvecklas på ett hållbart sätt.
14. Yrkesfiske ska värnas och ges goda möjligheter att
utvecklas på ett hållbart sätt.
15. Hållbart vattenbruk ska ges möjligheter att utvecklas.

Är fiske, skogs- och jordbruk framtidsbranscher
i Tanum?
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Infrastruktur
16. Infrastruktur ska finnas som bidrar till att samhällen ska
utvecklas så att hela kommunen kan leva.
17. Sammanhängande gång- och cykelvägstråk ska utvecklas.
18. Utbyggnad av IT-kommunikation ska främjas.
19. Dricksvattenförsörjningen ska tryggas långsiktigt.

Ska vi ge möjlighet för snabbtåg från
Göteborg och Oslo?

Friluftsliv
20. Goda förutsättningar för friluftsliv och turism ska
säkerställas i hela kommunen.
21. Kustens attraktivitet som besöksmål ska bevaras och
utvecklas för såväl kommuninvånare som turister.
22. Allmänhetens tillgänglighet till strandnära områden ska
säkerställas.

Ska vi skapa fler tysta områden?

Natur och kultur
23. Natur- och kulturlandskapets karaktärsdrag ska bevaras,
särskilt där de samverkar för att bidra till kommunens
identitet.
24. Lokala unika natur- och kulturvärden ska värnas.
25. Världsarvet och Kosterhavets Nationalpark ska skyddas
och utvecklas på ett sådant sätt att områdenas värden
bevaras och stärks.

Ska vi bygga fler sjöbodar längs med kusten?

Folkhälsa
26. Mark- och vatten ska användas så att en god folkhälsa
tryggas.

Energi och klimat
27. Ett resurseffektivt och robust samhälle med liten
klimatpåverkan ska främjas.

Ska vi göra det möjligt att utvinna förnybar
energi från havet?

1. INTRODUKTION
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Fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg
Översiktsplanen täcker hela kommunen. Kommunens område i havet sträcker sig ut till
territorialhavsgränsen, som ligger tolv nautiska mil utanför baslinjen. Baslinjen följer i huvudsak
de yttersta uddarna, holmarna och skären utmed landets hela kust. Av praktiska skäl redovisas inte
hela kommunen på alla kartor i dokumentet.
I Tanums kommun gäller fördjupade översiktsplaner för samhällena:
•
•
•
•

Tanumshede
Grebbestad
Fjällbacka
Hamburgsund

Det finns också ett tematiskt tillägg på tema vindkraft. Vindkraftsplanen är kommuntäckande och
tar ställning till hela kommunens yta.
Samtliga ovan angivna fördjupade översiktsplaner, samt det tematiska tillägget på tema
vindkraft, fortsätter att gälla i och med antagandet av översiktsplan 2030. Detta innebär att de
rekommendationer som anges i respektive fördjupad översiktsplan samt i det tematiska tillägget
på tema vindkraft fortsätter att gälla inom berörda områden. I tillägg till rekommendationerna i
det tematiska tillägget för vindkraft, gäller även den tematiska rekommendationen för vindkraft i
översiktsplan 2030.

Pågående översiktsplanearbete

För närvarande pågår ett arbete med att ta med fram en översiktsplan för vattenområdet i Tanums
kommun, Blå Översiktsplan. Arbetet sker tillsammans med kommunerna i norra Bohuslän:
Strömstad, Sotenäs och Lysekil. När Blå översiktsplan är färdig kommer den att antas som ett
tematiskt tillägg till översiktsplanen. Nu pågår arbetet med att ta fram samrådshandlingar.
Blå översiktsplan består av två delar, kustvattendelen (Skärgård) och territorialdelen (Öppet
hav). Blå översiktsplan kommer i huvudsak att omfatta vattenområde och öar utanför fastlandets
strandlinje. Områden med fördjupad översiktsplan undantas. Territorialdelen planeras parallellt av
Havs- och vattenmyndigheten i västerhavsplanen.
I och med arbetet med blå översiktsplan har översiktsplan 2030 inte fokuserat på vattenfrågorna.
Blå översiktsplan kommer att antas som ett tillägg till översiktsplan 2030.
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Blå översiktsplan
Havsplanering, Västerhavsplanen

N

Fördjupad översiktsplan

Texten skrivs nog lättast in direkt i indesign:

1. INTRODUKTION

O - Blå ÖP
O - Havsplanering, västerhavsplanen
O - FÖP

Översiktsplan 2030 - Utställningshandling

15

Nationella mål
Översiktsplanen ska bidra till en hållbar utveckling med balans mellan sociala, ekonomiska
och miljömässiga faktorer. I detta arbete är de nationella målen inom folkhälsa, närings- och
miljöpolitik vägledande.

Mål för folkhälsa

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar
för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
Utgångspunkten för folkhälsoarbetet i Sverige är de elva övergripande målområdena för folkhälsa,
vilka anger centrala bestämningsfaktorer för hälsan.
De mest relevanta målområdena i ett planeringsperspektiv är:
•
delaktighet och inflytande i samhället
•
ekonomiska och sociala förutsättningar
•
barn och ungas uppväxtvillkor
•
miljöer och produkter
•
ökad fysisk aktivitet

Mål för näringspolitik

Det övergripande målet för näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa
förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att därigenom bryta utanförskapet. De
näringspolitiska insatserna ska även bidra till att uppnå målen i EU:s gemensamma strategi för
tillväxt och sysselsättning.

Miljökvalitetsmål

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik
för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för
miljöpolitiken är Generationsmålet - att till nästa
generation lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges
gränser.
Generationsmålet anger inriktningen för den
samhällsomställning som behöver ske inom
en generation för att miljökvalitetsmålen ska
nås. I målet står också att arbetet med att
lösa de svenska miljöproblemen inte ska ske
på bekostnad av att vi exporterar miljö- och
hälsoproblem till andra länder. Generationsmålet
är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i
samhället. Utöver generationsmålet finns 16
nationella miljökvalitetsmål med preciseringar
och etappmål. Etappmålen utgör steg på vägen
för att nå generationsmålet och ett eller flera
miljökvalitetsmål. De visar vad Sverige kan göra och
tydliggör var insatser bör sättas in.

1. Begränsad klimatpåverkan

9. Grundvatten av god kvalitet

2. Frisk luft

10. Hav i balans samt levande
kust och skärgård

3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8.Levande sjöar och vattendrag

11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv
illustration: Tobias Flygar
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Regionala mål
Vison Västra Götaland - det goda livet

En övergripande vision som ligger till grund för utvecklingsarbetet i Västra Götaland är framtagen
av Västra Götalandsregionen och kommunerna 2005. Visionen syftar till att stärka Västra
Götaland som en attraktiv och konkurrenskraftig region. Det goda livet handlar om följande: En
god hälsa. Arbete och utbildning. Trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet. En god
miljö där de förnybara systemen värnas – naturen, boendet och arbetslivet. Att möta behoven hos
barn och ungdomar. Uthållig tillväxt, som skapar resurser för alla och ett rikt kulturliv.

Strukturplan i norra Bohuslän

De fem kommunerna i norra Bohuslän - Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil och Munkedal - har i
tidigare samarbeten identifierat värden och enats om en strukturbild.
Processen och överenskommelserna är sammanfattade här nedan. Överenskommelserna
är beslutade av alla fem kommunernas kommunfullmäktige 2010 och utgör en gemensam
värdegrund för framtida planering.
Värden som ger norra Bohuslän attraktivitet:
•
Naturen och landskapsbilden
•
Kulturhistoriska värden
•
Levande kustsamhällen

1. INTRODUKTION
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Öppet hav

Vi är överens om:
• att öppet hav utgör gränsöverskridande vatten vilket innebär nationella och globala
hänsyn
• att resursanvändning skall ske med miljömålen i fokus. Fiske, sjöfart och 		
energiproduktion är viktiga prioriteringar för våra kommuner
• att risker i samband med sjöfart skall uppmärksammas
8

Skärgård

Vi är överens om:
• att skärgården utgör basen för våra unika natur- och kulturvärden även i ett nationellt
perspektiv
• att en levande skärgård utgör en av de viktigaste förutsättningarna för vår 		
attraktionskraft
• att allmänheten skall ha tillträde till strandzonen.
• att naturbruk skall ske med hänsyn till de stora natur- och kulturvärden som 		
skärgården utgör
• att risker i samband med sjöfart skall uppmärksammas.

Kustnära områden

Vi är överens om:
• att vattenkontakten utgör en av de viktigaste förutsättningarna för besöksnäringen,
havsanknutna yrkesverksamheter inklusive sjöfart och ett attraktivt boende och därför
skall allmänhetens tillträde till strandzonen säkerställas
• att vi skall stärka de lokala centra som utgör viktiga noder för samhällsservice
• att inte belasta kustnära områden med nya verksamheter och anläggningar som med
fördel kan lokaliseras i inlandet
• att tydliggöra, sprida kunskap om och bevara och utveckla de natur och 		
kulturvärden som de kustnära områdena hyser
• att kustnära området rymmer naturresurser som skall utvecklas för naturbruk

Infrastruktur

Vi är överens om att:
• skapa infrastruktur som är långsiktigt hållbar där IT, flexibla arbetssätt och
• attraktiv kollektivtrafik utgör en viktig del
• utveckla hållbara lokala transporter
• verka för mellankommunala gång- och cykelstråk
• lokalisera ny bebyggelse som stöder ny och befintlig kollektivtrafik
• utveckla möjligheterna för sjöfart och båtliv
• samordna energiproduktion och -distribution

18
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Inland

Vi är överens om:
• att utveckla boendemiljöer, verksamhetsmiljöer och besöksnäringen i inlandet
• att inlandet rymmer höga natur- och kulturvärden som ska värnas och utvecklas för
friluftsliv och besöksnäring
• värna basnäringarna jord och skog för en levande landsbygd och viktiga 		
miljövärden
• att inlandet rymmer stora opåverkade områden, med värden som ska skyddas
• att inlandet rymmer naturresurser som skall utvecklas för naturbruk

Regionala servicecentra

Vi är överens om:
• att med regionala servicecentra menar vi Göteborg och Oslo, Trestad samt Halden,
Fredrikstad och Sarpsborg
• att dessa centra skapar bättre förutsättning för service, kompetens och 		
arbetstillfällen som vi inte kan erbjuda själva
• att dessa centra skapar möjlighet för en befolkningstillväxt hos oss
• att dessa centra erbjuder service, attraktiv kultur och arbetsplatsmiljöer för oss
• att tillgång till dessa centra kräver attraktiv infrastruktur och kollektivtrafik

Samverkan
Vi är överens om:
•
•

att vi genom samverkan inom och mellan våra kommuner kan utveckla 		
effektivare och starkare organisationer
att samverkan skapar ekonomiskt underlag. Vi ska utveckla långsiktiga
samverkansformer för det dagliga arbetet

Strukturbild Norra Bohuslän:
Öppet hav
Från territorialgränsen till baslinjen;
naturbruk, natur/kultur, sjöfart, ledningar,
totalförsvaret
Skärgård
Mellan fastland till baslinjen naturbruk,
besöksnäring, övriga näringar, boende,
natur/kultur
Kustnära område
Från E6 fram till strandkanten.
Lokala centra, kustnära bebyggelse,
besöksnäring, naturbruk, övriga
näringar, natur/kultur
Inland
Öster om E6 och strax väster om E6:an.
Naturbruk, besöksnäring, övriga näringar,
boende,
natur/kultur
Infrastruktur
Väg, järnväg, sjötransport, GC-väg,
parkering
Närcentra/regioncentra
Syd: Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg
och Göteborg/norr: Halden, Fredrikstad,
Sarpsborg och
Oslo. Ligger utanför strukturbilden

8
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RIKSINTRESSEN
I Tanums kommun finns flera områden med riksintressen. Detta är områden som av olika
anledningar är unika i landet, och som därmed är av stor betydelse ur ett nationellt perspektiv.
Riksintressena är utpekade av staten. Inom berörda områden gäller särskilda bestämmelser, som
regleras enligt miljöbalkens tredje och fjärde kapitel. Generellt kan sägas att hänsyn behöver tas till
riksintressenas värden när åtgärder ska genomföras, så att påtaglig skada inte uppstår.
Plan- och bygglagen anger att kommunen i sin översiktsplan ska redovisa hur planen påverkar
riksintressen genom de förslag och rekommendationer som läggs fram. Det är länsstyrelsens
uppgift att, å statens vägnar, se till att riksintressena beaktas i översiktsplanen på det sätt som lagen
föreskriver. I det granskningsyttrande som länsstyrelsen upprättar för översiktsplanen ska framgå
bland annat hur den anser att översiktsplanen tillgodoser riksintressena.
I denna översiktsplan tillgodoses riksintressena genom att slutsatser från värdebeskrivningarna
för respektive riksintresse har arbetats in i planhandlingen och kopplats till planens
rekommendationer. Då översiktsplanens rekommendationer utgör grunden för framtida mer
detaljerade planarbeten och prövningar säkerställer översiktsplanen att riksintressenas värden
inkluderas vid dessa prövningar. Ett slutgiltigt avgörande om hur riksintressena påverkas sker
vid respektive kommande prövning eller planarbete. Om en kommande åtgärd i ett planarbete
riskerar att skada ett riksintresse påtagligt kan länsstyrelsen ingripa och till exempel besluta om att
upphäva kommunens beslut om att anta en detaljplan.
Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande påpekat att översiktsplanen inte är så detaljerad
att det fullt ut går att utläsa vilka konsekvenser planen medför för riksintressena, och framfört
att frågan om påverkan på riksintressen får avgöras i senare skeden. Se även länsstyrelsens
granskningsyttrande.
De riksintressen som finns i Tanum listas nedan. Varje riksintresse beskrivs närmare i
översiktsplanens förutsättningsdel. Riksintressenas omfattning framgår av kartbilagan
Förutsättningar riksintressen på s. 30, samt på en mer detaljerad skala för respektive
samhällsområde och LIS-område.
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•

Den obrutna kusten, 4 kap 2 § MB

•

Turism, rörligt friluftsliv 4 kap 3 § MB

•

Skyddade vattendrag, 4 kap 6 § MB

•

Natura 2000 4 kap 8 § MB

•

Friluftsliv, 3 kap 6 § MB

•

Naturvård, 3 kap 6 § MB

•

Kulturmiljövård 3 kap 6 § MB

•

Yrkesfisket 3 kap 5 § MB

•

Vindbruk 3 kap 5 § MB

•

Kommunikationer 3 kap 8 § MB

•

Totalförsvaret 3 kap 9 MB
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ANVÄNDNING AV MARKOCH VATTENOMRÅDEN
Att använda översiktsplanen
Som en utgångspunkt för framtida utveckling anger översiktsplanen rekommendationer.
Rekommendationerna sammanfattar kommunens ställningstaganden i de frågor och målsättningar
som behandlas i översiktsplanen. Rekommendationerna ligger till grund för kommande prövningar
av olika utvecklingsprojekt eller av andra åtgärder som kan innebära en ändrad markanvändning.
Det är vid framtida prövningar det avgörs om en åtgärd stämmer överens med översiktsplanen. Då
görs också en bedömning av om några särskilda hänsyn behöver tas, eller om det finns villkor som
behöver uppfyllas för att åtgärden ska anses förenlig med översiktsplanen. Vid en prövning görs
en samlad bedömning av hur den åtgärd som önskas på en plats förhåller sig till översiktsplanens
rekommendationer. Utöver rekommendationerna ska åtgärden även jämföras med länsstyrelsens
granskningsyttrande, som utgör en del av översiktsplanen. I den mån den önskade åtgärden
överensstämmer med rekommendationerna har åtgärden stöd av översiktsplanen.

Att läsa rekommendationerna
Översiktsplanens rekommendationer är uppdelade på tre områden. En samlad bedömning
av bebyggelsens lämplighet görs utifrån de övergripande, geografiska samt tematiska
rekommendationer som berörs.

REKOMMENDATIONER

GÄLLER FÖR ALLT

VAR?
PROJEKT

VAD?
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ÖVERGRIPANDE
Bebyggelsestrategi

Övergripande rekommendationer
gäller vid alla prövningar.
Här framgår grundläggande
förutsättningar för all ny
bebyggelse.

GEOGRAFISKA
Inland
Kust
Samhällen

Geografiska rekommendationer
gäller beroende på var i
kommunen det byggs. Här
framgår vilka frågor som det
behöver tas hänsyn till för varje
plats.

TEMATISKA
Verksamheter
Besöksnäring
Kulturmiljöer
Bygga på berg
Havsnivåhöjning
Båthamnar
LIS
Vindkraft

Tematiska rekommendationer
gäller i de fall ett projekt berör
någon av de listade rubrikerna.
Här framgår vilka frågor som det
behöver tas hänsyn till utifrån
vad för slags projekt det handlar
om.
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SAMLAD BEDÖMNING
Är rekommendationerna
tillgodosedda?

Bebyggelsestrategi - Övergripande
rekommendationer
Rekommendationerna i detta avsnitt gäller alltid oavsett vad som byggs eller var i
kommunen det byggs.

REKOMMENDATIONER

GÄLLER FÖR ALLT

VAR?
PROJEKT

VAD?
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ÖVERGRIPANDE
Bebyggelsestrategi

GEOGRAFISKA
Inland
Kust
Samhällen

TEMATISKA
Verksamheter
Besöksnäring
Kulturmiljöer
Bygga på berg
Havsnivåhöjning
Båthamnar
LIS
Vindkraft
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INLANDET

KUSTZONEN

Centralort

Servicesamhällen

Övriga samhällen

Förslag gång- och cykelleder
N

Viktiga kommunikationsstråk
Järnväg

Illustration: strukturbild över Tanums kommun
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Bebyggelsestrategi
Bebyggelsestruktur Tanums kommun

Tanums kommun består av flera mindre samhällen, vilket är karakteristiskt för kommunen.
Sammanlagt har kommunen sexton samhällen. De olika samhällena har olika typ av service och
kan delas in därefter.
Tanumshede är centralort. Där finns den kommunala förvaltningen samt annan service som
vårdcentral, skola och livsmedelsbutik. Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund hör till de
stora samhällena längs kusten och har service i form av till exempel skola, äldreomsorg och
livsmedelsbutik. I inlandet finns motsvarande service i Östad och Backa. Övriga samhällen är
Överby, Resö, Lur, Havstenssund, Sannäs, Kämpersvik, Långsjö, Rabbalshede, Kville, SlottetTegelstrand-Heestrand samt Gerlesborg. I några av dessa samhällen finns en viss nivå av service.
Kommunens mål är att växa, med en ökande befolkning. Utgångspunkten är att Tanums kommun
ska utvecklas på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Inlandet

Tanums kommuns inland har en förhållandevis gles och utspridd bebyggelsestruktur. Det är en
struktur som kommunen ser som naturlig för inlandet och fortsatt vill verka för. Att människor
bor och verkar här är grundläggande och kommunen vill ge goda förutsättningar för en levande
landsbygd. Inlandet har höga natur- och kulturvärden som också är viktiga att värna. Inför
framtiden vill Tanums kommun verka för en utveckling av landsbygden med levande byar, många
småföretag, fler arbetstillfällen, fler boendeformer, god service, goda kommunikationer samt att
Tanums unika värden bevaras.

Kustzonen

I kustzonen är bebyggelsetrycket mycket högt. Samtidigt finns det unika natur- och kulturmiljöer
som är viktiga att värna, då de utgör grunden för kustzonens värden och attraktivitet. Kommunen
förespråkar att utveckling sker som komplettering till befintlig bebyggelse, för att få en samlad
bebyggelse och bevara unika miljöer från exploatering. Det är viktigt att låta de oexploaterade
områdena mellan den tätare bebyggelsen förbli obebyggda. En utveckling som komplettering till
befintlig bebyggelse stödjer dessutom serviceunderlaget så att det kan finnas kvar eller utökas.

Samhällsområden

Alla samhällen ska ha möjlighet att utvecklas. Vid utveckling är det viktigt att samhällets identitet
tas tillvara. De offentliga miljöerna i samhällena ska vara attraktiva. Grönområden i anslutning
till samhällena är viktiga. Verksamheter som tjänsteföretag, hantverk och service kan med fördel
planeras in i blandade bebyggelseområden för att hålla dessa levande även under dagarna. Olika
typer av bostäder och upplåtelseformer förespråkas.
Delar av samhällsområdena är strandskyddade, vilket innebär att det vid ny bebyggelse i vissa
fall kan behövas en strandskyddsprövning. Det bedöms dock vara ett angeläget allmänt intresse
att samhällena kan fortsätta att växa och utvecklas. Detta kan, om strandskyddad mark behöver
tas i anspråk för ny bebbyggelse, i vissa fall motivera en dispens från eller ett upphävande av
strandskyddet.

Infrastruktur

För att öka befolkningen är det viktigt med en fungerande service och goda kommunikationer.
Den huvudsakliga förbindelsen i nord-sydlig riktning är motorväg E6, som går genom hela
kommunen. I öst-västlig riktning finns väg 163, som går från Tanumshede till Bullaren och de
östra delarna av kommunen. Vägen går vidare österut mot Dals Ed i Dalsland som väg 164.
”Kustvägen” är ett kustnära alternativ i nord-sydlig riktning. Även väg 914 ”Kvillevägen” som går
parallellt med E6:an, är en viktig förbindelse inom kommunen. Väg 165 utgör en nord-sydlig länk
längs med Bullaresjöarna och upp till norska gränsen.
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Nya exploateringar innebär ökad trafik på det allmänna transportsystemet. Inom ramen för
detaljplanering av nya områden studeras trafikalstring i förhållande till transportsystemets
kapacitet. Behov av eventuella åtgärder studeras.
Det finns ett stort behov av upprustning av det allmänna vägnätet i kommunen, avseende såväl
de viktigaste större vägarna som det mer finmaskiga vägnätet. Förbättring av standarden på väg
163 är mycket angelägen. Väg 164 är en viktig förbindelselänk till Dalsland och utgör tillsammans
med väg 165 även viktiga lokala kommunikationsleder varför standardförbättringar är önskvärda
i framtiden. Väg 900 liksom väg 914 har låg standard och det är angeläget att den rustas upp.
Tanums kommun har utöver huvudförbindelserna ett finmaskigt vägnät som är av vikt för de som
bor och verkar på landsbygden.
Genom Tanum går Norra Bohusbanan. Sommartid finns även direktförbindelse StrömstadStockholm via Uddevalla. Goda kollektiva kommunikationer är av vital betydelse både för
samhällsutvecklingen och miljön.
Bohusbanan är eftersatt i underhåll men viktig för kommunen både ur ett lokalt och ett regionalt
perspektiv. Det är ett regionalt intresse att persontrafiken på Bohusbanan bibehålls och utvecklas.
Godstrafiken bör också kunna utvecklas. Kommunen ser positivt på att Bohusbanan rustas upp
och ställer sig positiv till en förlängning av Bohusbanan till Norge. Kommunen finner dock att det
för närvarande inte finns tillräckligt underlag för att i översiktsplanen göra några markreservationer
för nya järnvägssträckningar.
Vid Lilla Anrås finns ett flygfält som i huvudsak används av allmänflyg (privatflyg). Under
sommaren, då flygfältet används som mest, landar och startar cirka 10 flygplan per dygn. Flygfältet
är en del av besöksnäringen och därför betydelsefull.
Kommunen har som målsättning att möjliggöra ett sammanhängande nät av gång- och cykelleder.
Denna ska binda samman samhällsområden med varandra. Inom samhällsområden ska strukturen
förena bostäder med målpunkter, så som exempelvis skola, service och rekreationsområden.
Förslag till gång- och cykelled som redovisas på rekommendationskartorna är översiktligt studerad
och ska ses som en tänkbar sträckning. I arbetet med en sammanhängande gång- och cykelled bör
väg 990 och 920 (gamla E6) kunna nyttjas.
Bra informations- och kommunikationsteknik öppnar upp för förändringar i transportbehov och
arbetsmönster. Ny teknik kan också öka möjligheten att välja boende, arbete och studier.
Kommunen är positiv till att utveckla en infrastruktur för turbåtstrafik.

Jord-, skogsbruk och djurhållning

Kommunens uppfattning är att jord- och skogsbruk samt djurhållning är en naturlig del av
landsbygden. För att möjliggöra ett hållbart jord- och skogsbruk finns rekommendationer
i översiktsplanen om att nya byggnader ska prövas restriktivt på jordbruksmark utanför
samhällsområdena och att sammanhängande skogsmark inte ska fragmenteras. Även inom
samhällsområdena ska byggande på jordbruksmark i första hand undvikas. Byggande på
jordbruksmark ska motiveras utifrån miljöbalkens bestämmelser.
Möjligheter för djurhållning på landsbygden får inte försvåras. Vid prövning av ny bebyggelse
i närheten av gårdar där det går att hålla djur, ska hänsyn tas till de lokala förutsättningarna.
Avstånd, vind, topografi och vegetation ska utgöra bedömningsgrunder för bebyggelsens
lämplighet.

Stora opåverkade områden

Delar av kommunen framhålls som stora opåverkade områden, utan större anläggningar.
Anledningen är att stora områden i kommunen, som har en i stort sett bibehållen och
sammanhängande karaktär av landsbygd utan större exploateringsingrepp, skall skyddas från
sådana ingrepp.
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Utgångspunkten för utpekandet av dessa områden är lokaliseringen av tätorts- och
fritidsbebyggelse, industriell eller liknande verksamhet, större trafikleder, större ledningsföretag
och andra tekniska anläggningar som vindkraftverk och täkter. Områden där detta saknas
kategoriseras i översiktsplanen som opåverkade.
I de stora opåverkade områdena finns bebyggelse i form av enstaka hus och gårdar. Kommunens
uppfattning är att det är möjligt med fortsatt småskalig utveckling av bostäder och verksamheter
i dessa områden. Bebyggelse i form av större anläggningar och andra ingrepp av större omfattning
saknas, varav områdenas förhållandevis opåverkade karaktär.
Ett skydd av dessa områden är även av värde för bland annat jord- och skogsbruket, friluftslivet
och landskapsbilden.

Stabilitet

I Tanums kommun är det relativt vanligt att marken är känslig för sättningar och skred. Detta
framgår bland annat av översiktliga stabilitetskarteringar som genomförts i regi av myndigheten
för samhällsskydd och beredskap. Då marken ofta består av en mosaik av mjukmark och berg kan
lokala stabilitetsförhållanden skifta kraftigt även inom små områden. För att avgöra om en viss
plats är lämplig för bebyggelse med hänsyn till markens beskaffenhet behövs därför i regel en
specifik bedömning av varje plats. En sådan bedömning görs i samband med prövning av bygglov
eller detaljplanearbete.

Riskhantering och skyddsavstånd

Inom kommunen finns flera anläggningar som har tillstånd för att bedriva miljöfarlig verksamhet.
Det kan till exempel handla om avloppsreningsverk, täkter, industrier, vindkraftsanläggningar eller
verksamheter som hanterar brandfarliga varor. För att minimera risker och störningar från dessa
verksamheter kan ett skyddsavstånd till närliggande bostadsbebyggelse tillämpas. Avståndet kan
variera beroende på verksamhetens karaktär, samt platsens egenskaper så som terrängförhållanden
och övrig bebyggelse. Utöver skyddsavstånd kan olika typer av åtgärder bli aktuella för att hantera
risker och störningar. En bedömning av lämpligt skyddsavstånd och eventuella skyddsåtgärder
görs i samband med prövning av bygglov eller detaljplanering.
I kommunen finns två vägar som klassas som transportleder för farligt gods, E6, samt en del av
väg 163. Inom en zon på 150 m från dessa leder ska länsstyrelsens riskpolicy för fysisk planering
tillämpas. vid prövning av ny bebyggelse. Även för Bohusbanan finns riktlinjer från länsstyrelsen
för hur riskbedömning ska ske vid prövning av ärenden inom en zon på 150 m från järnvägen.

Materialförsörjning

Inom Tanums kommun finns ett fåtal områden lämpliga för uttag av naturgrus samt ett område
lämpligt för uttag av bergmaterial för makadamproduktion. Områden med naturgrus bidrar
förutom anläggningsmaterial med ekosystemtjänster såsom grundvattenbildning och rening.
Grustäkter utgör även viktiga livsmiljöer för en del växter och djur.

Miljökvalitetsnormer

Eftersom Tanums kommun är en glesbygdskommun finns inga större problem med överskridande
av miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormerna för luft kan ibland riskera att överskridas längs
med E6 motorväg, särskilt sommartid. Miljökvalitetsnormerna för vatten överskrids i många
vattenförekomster i kommunen. Drygt hälften av vattendragen i kommunen har för höga
halter av näringsämnen och knappt hälften är försurade. Kommunens kustvatten överskrider
miljökvalitetsnormerna vad gäller näringsämnen. Eventuell påverkan av miljökvalitetsnormerna
studeras i samband med framtida prövningar så som bygglov och detaljplanearbeten.

Bostadsförsörjningsstrategi

Under 2014 har kommunen tagit fram en bostadsförsörjningsstrategi som visar vilka behov som
finns inom kommunen vad gäller bostäder.

1. ANVÄNDNING AV MARK- OCH VATTENOMRÅDEN
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REKOMMENDATIONER
Bebyggelsens placering och utformning

Nya enstaka hus och grupper av hus ska placeras så att de får stöd i landskapet samt i befintlig
bebyggelsestruktur. Hänsyn ska tas till landskapets siluett.
Hänsyn ska även tas till historiska strukturer såsom gränser i landskapet, vägar, gångstråk, utblickar,
vattendrag, grönstruktur och liknande, så att dessa strukturer integreras i helheten. Byggnad bör
placeras med hänsyn till platsens lokalklimat, t ex vad gäller solinstrålning och vind. Tomtplats och
byggnader ska anpassas efter terrängförhållanden så att onödiga markingrepp undviks, exempelvis
schaktning och för platsen främmande utfyllnad.

Inlandet

Kommunen vill verka för en utveckling av landsbygden som bidrar till levande byar, många
småföretag, fler arbetstillfällen, fler boendeformer, god service, goda kommunikationer samt att
Tanums unika värden bevaras.
Kommunen vill möjliggöra bebyggelse som stämmer överens med befintlig bebyggelsestruktur,
som är förhållandevis gles och utspridd.

Kustzonen

Nya enstaka hus eller grupper av hus kan tillkomma som komplettering till befintlig bebyggelse.

Samhällsområden

I samhällena förespråkas blandad bebyggelse, både vad gäller funktion och upplåtelseform.
De offentliga miljöerna i samhällena ska vara attraktiva, tillgängliga, trygga och identitetsskapande
samt skapa möjlighet till möten mellan människor. I servicesamhällena kan avsteg från riktvärden
för buller tillåtas för att göra det möjligt med boende nära service. I centrala delar av kommunens
servicesamhällen ska bottenvåningar i första hand upplåtas för verksamheter. Olika typer av
bostäder så som radhus, enbostadshus, flerbostadshus och parhus främjas i servicesamhällena.
I varje samhälle ska betydelsefulla grönområden värnas.

Infrastruktur

Vid större exploatering ska förutsättningarna för att trafikförsörja området utredas (kollektivt, bil,
gång och cykel). I studien analyseras i vilken mån befintlig infrastruktur kan användas eller om
åtgärder behövs. Kommunen förordar exploatering där befintlig infrastruktur kan användas.

Väg

När fördjupade översiktsplaner tas fram bör även andra lösningar på trafikproblemen än
förbifarter studeras. För skolbusstrafiken är det viktigt att det finns trafiksäkra på- och
avstigningsplatser.

Tåg

Kommunens uppfattning är att hela Bohusbanan, även sträckan Munkedal–Strömstad, ska
betraktas som riksintresse. Kommunen ställer sig positiv till att Bohusbanan rustas upp och att den
förlängs till Norge. För att möjliggöra en förbättring och ökad trafik på Bohusbanan tillåts ingen ny
bostadsbebyggelse, i närheten av järnvägen, som inte uppfyller gällande riktvärden för buller och
vibrationsstörningar.

Gång- och cykelleder

Kommunen har som målsättning att möjliggöra sammanhängande gång- och cykelleder. I
samband med planarbete för bostäder eller målpunkter såsom handelsetableringar ska det utredas
huruvida området kan anslutas till strukturen av gång- och cykelleder. Det ska även utredas om
projektet, inom ramen för planarbetet kan bidra till utbyggnad/förbättring av strukturen av gångoch cykelleder.

fortsättning nästa sida
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Flyg

Fjällbacka flygfält ska finnas kvar i nuvarande status. Inom skyddszon för flygfältet ska det inte
tillåtas någon exploatering som kan bli utsatt för flygbuller eller hindra flygfältet

Båt

Kommunen är positiv till att utveckla en infrastruktur för turbåtstrafik.

Kollektivtrafik

En utveckling av kommunens samhällen bidrar till ett ökat underlag för kollektivtrafik.

Vatten och avlopp

Tillgången på vatten av god kvalitet ska tryggas långsiktigt. Skydd för grund- och ytvatten med
avseende på dricksvattenförsörjning ska alltid beaktas.
Goda och långsiktigt robusta avloppslösningar ska vara en förutsättning för ny bebyggelse.
Kommunen ska arbeta för att befintliga avlopp ska uppfylla dagens standard.
Ny bebyggelse kan tillkomma under förutsättning att vatten och avlopp kan lösas på ett
tillfredsställande sätt både för befintlig och tillkommande bebyggelse.
Vid all exploatering ska hänsyn tas till risk för översvämning till följd av extremväder.
Dagvattenutredning av översvämningsrisker och behov av rening ska göras vid all
detaljplaneläggning. Hänsyn ska tas till ökande flöden på grund av förändringar i klimatet.
Kommunen ska verka för att skapa våtmarker vid omhändertagande av dagvatten. Dagvatten
omhändertas om möjligt alltid lokalt via öppna vattenspeglar, våtmarker eller infiltration.

Fiber och IT

Kommunen vill verka för en utbyggnad av IT-kommunikation.

Jord- och skogsbruk

Möjligheten att bedriva hållbart jord- och skogsbruk får inte försvåras.
Nya byggnader ska prövas restriktivt på jordbruksmark. Inom samhällsområden kan intresset
att utveckla samhället överväga intresset att bevara jordbruksmarken, om inte andra alternativ
finns. Detta gäller dock inte i de fall där det öppna odlingslandskapet angetts som en viktig del av
samhällets identitet eller grönstruktur.

Stora opåverkade områden

Inom stora opåverkade områden är småskalig utveckling av bostäder och verksamheter önskvärd.
Åtgärder som påtagligt kan skada områdets karaktär ska så långt som möjligt lokaliseras till andra
platser.

Naturvärden

Ny bebyggelse/nya anläggningar ska inte motverka kommunens naturvårdsprogram.
Naturvårdsprogrammet har rekommendationer för bebyggelse i vissa utpekade områden.
Områdena klassas från 1-3, där klass 1 är mest skyddsvärd. Områden med höga naturvärden, det
vill säga klass 1 eller 2, ska betraktas som mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från
ekologisk synpunkt enligt miljöbalken 3 kap 6 §.

Klass 1

Exploateringar och byggnationer bör ej ske inom objekt med naturvärdesklass 1. Exploateringar
och byggnationer bör ej heller ske i omedelbar närhet av dessa objekt om det innebär att
naturvärdena hotas eller påverkas negativt.

fortsättning nästa sida
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Klass 2

Exploateringar och byggnationer bör ej ske inom objekt med naturvärdesklass 2. Exploateringar
och byggnationer bör ej heller ske i närheten av dessa objekt om det innebär att naturvärdena
hotas eller påverkas negativt. I undantagsfall kan avsteg från dessa generella hänsyn tas, men då
alltid kopplat till att kompensationsåtgärder samtidigt ska utföras.

Klass 3

Exploateringar och byggnationer bör om möjligt undvikas inom objekt med naturvärdesklass 3.
Exploatering och byggnationer bör om möjligt ej heller ske i närheten av dessa objekt om det
innebär att naturvärdena hotas eller påverkas negativt. Vid avsteg från dessa generella hänsyn bör
kompensationsåtgärder samtidigt utföras.

Kulturvärden

Vid komplettering, tillbyggnad och yttre förändring inom särskilt kulturhistoriskt värdefullt
område ska hänsyn tas så att befintliga värden behålls och skyddas.

Höga byggnadsobjekt

Samråd måste ske med Försvarsmakten vid uppförande av byggnadsobjekt högre än 20 meter
utanför sammanhållen bebyggelse samt högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse.

Stabilitet

Vid ny exploatering ska markens stabilitet bedömas. Vid behov ska åtgärder genomföras för att
säkerställa markens stabilitet.

Riskhantering och skyddsavstånd

Vid prövning av byggnation i närheten av anläggningar som klassas som miljöfarlig verksamhet ska
lämpligt skyddsavstånd och eventuella skyddsåtgärder beaktas. Vid prövning av byggnation inom
150 m från transportled för farligt gods ,eller från Bohusbanan ska en riskbedömning göras utifrån
riktlinjer från länsstyrelsen.

Materialförsörjning

Inom områden med naturgrus (klass 3) och berg lämpligt för makadamproduktion (klass 3,
tämligen god) ska bebyggelse prövas restriktivt och vägas mot naturgrusets samt bergets värde
för materialförsörjning. Inom området med naturgrus ska även värdet av ekosystemtjänster för
grundvattenproduktion beaktas.

Miljökvalitetsnormer

Kommunen ska verka för att miljökvalitetsnormer för luft, buller och vatten inte överskrids. I de
fall miljökvalitetsnormerna inte uppnås ska kommunen verka för att de kan uppnås.
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REKOMMENDATIONSKARTA BEBYGGELSESTRATEGI

Naturvårdsprogram
Klass 1
Klass 2
Klass 3
Kulturminnesvårdsprogram
Skyddszon, flygfält
Berg lämpligt för makadamproduktion/
krossning klass 3
Naturgrus, klass 3
Stora opåverkade områden
Gång- och cykelled
Transportled farligt gods

N
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KARTBILAGOR
Bifogade utvikskartor i A3-format:
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•

Översiktskarta geografiska rekommendationsområden

•

Förutsättningar riksintressen

•

Förutsättningar natur- och kulturvärden
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ÖVERSIKTSKARTA GEOGRAFISKA REKOMMENDATIONSOMRÅDEN
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GEOGRAFISKA REKOMMENDATIONER
Hela kommunens yta är uppdelad i geografiska rekommendationsområden enligt kartan på
nästa sida. Rekommendationerna presenteras i ordningen inland, kust och samhällen.

REKOMMENDATIONER

GÄLLER FÖR ALLT

VAR?
PROJEKT

VAD?
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ÖVERGRIPANDE
Bebyggelsestrategi

GEOGRAFISKA
Inland
Kust
Samhällen

TEMATISKA
Verksamheter
Besöksnäring
Kulturmiljöer
Bygga på berg
Havsnivåhöjning
Båthamnar
LIS
Vindkraft

LANDSBYGD
Områdesbeskrivning

Stora delar av kommunens inland består av
landsbygdsområden. Detta område är stort och
varierande och kan sägas bestå av flera olika typer
av landskap. . Den gemensamma nämnaren är att
de ligger utanför samhällena och i kommunens
inland.
Bebyggelsen kan för detta område karakteriseras
som gles och utspridd. Det är en struktur som
kommunen vill utveckla, eftersom en stor del
av kommunens invånare bor och verkar i detta
område. Bebyggelsen består ofta av gårdar och
enskilda hus som ligger i gränszonen mellan berg
och odlad mark. Detta lämnar sammanhängande
obebyggda skogsområden och öppna dalar där
marken brukas.

Landsbygd

Landsbygd
Landsbygd

Verksamheterna i området är förhållandevis
småskaliga och varierande. Den huvudsakliga
verksamheten är jord- och skogsbruk.
Skogsbruket är den vanligaste näringen och
inom jordbruket är växtodling vanligast följt av
betesdrift och nötköttsproduktion.
Den västra delen av området består av ett kuperat landskap, om än inte lika tydligt som
bergen vid kusten. Här förekommer stora sammanhängande bergplatåer, breda dalar och stora
uppodlade slättområden. Området kännetecknas alltså av större landskapsrum och vidare
utblickar. Landskapet har varit bebott och har nyttjat av människan under 8000 år. Det finns
stora skalkontraster i landskapet och det kan sägas vara en övergång till det mer skogbevuxna
0 2,5 5
inlandsområdet i öster.

Kilometer
10

I inlandet domineras landskapet av stora skogbevuxna höjdplatåer som ofta ligger 100-200 m ö h.
Vägnätet är glest och stora delar av området har ingen bebyggelse. Inslagen av uppodlad mark är
sparsamma i detta område.
Skogen är en värdefull ekonomisk resurs, där till exempel många jordbrukare även driver
skogsbruk. Skogen är också viktig från social, landskapsmässig och kulturhistorisk synpunkt.
Skogarna uppskattas därtill som fritidsmiljö. Lövskogen påverkar landskapsbilden bland annat
genom sin utpräglade årstidsvariation.
Landsbygdsområdet innefattar några av kommunens utpekade kulturmiljöer. Det rör sig om
bygder med välbevarad bebyggelse men även om en specifik byggnad (Jonsbo kvarn) samt
fornlämningar.

Temaboende

Kommunen ställer sig positiv till olika typer av temaboende som på grund av sitt ändamål behöver
utvecklas på landsbygden. Det kan till exempel röra sig om golfbyar, ekoboende och hästboende.
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Värden
• Det öppna odlingslandskapet och

• Den karaktäristiska glesa strukturen med

•
•

• Sammanhängande opåverkade områden
• Kulturmiljöerna med välbevarad

•

livsmiljöer knutna till odlingslandskapet
Aktivt skogs- och jordbruk
Landskapets mosaik med varierande
livsmiljöer
Stora sammanhängande skogsområden

spridd bebyggelse

bebyggelse och fornlämningsmiljöer

REKOMMENDATIONER
Vid all förändring ska hänsyn tas till områdets värden.
Nya enstaka hus eller grupper av hus för boende eller verksamheter ska anpassas till landskapsbild.
Nya bostäder ska prövas restriktivt inom cirka 1 km från områden för vindkraft, utpekade i
tematiskt tillägg.
Vid åtgärder som riskerar att påtagligt skada världsarvets värden ska hänsyn tas till dessa värden
(s.42).

Upplysning

Inom områden som omfattas av naturreservat och strandskydd gäller särskilda regler. Alla
eventuella ingrepp i fornlämningar måste föregås av tillstånd enligt Kulturmiljölagen.
Inom område som är utpekat som riksintresse för totalförsvaret gäller följande: Alla ärenden som
avser detaljplaner, områdesbestämmelser, bygglov, förhandsbesked samt bygglovbefriade åtgärder
så som ”Attefallhus” ska alltid remitteras till försvarsmakten innan beslut fattas. Områden med
riksintresse för totalförsvaret framgår av kartbilagan Förutsättningar riksintresen (s.30).
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BULLARESJÖARNA
Områdesbeskrivning

Landskapet kring södra och norra Bullaresjön är
en mäktig väl utbildad sprickdal. De två smala
sjöarna omsluts till stora delar av höga berg. På
den västra sidan är landskapet mildare och där
möter odlingslandskapet delvis sjöarna.
Bebyggelsen är framförallt koncentrerad till
den västra sidan av sjöarna .Väg 165, som kallas
blågröna vägen när den lanseras som turistväg,
går genom hela Bullaren från Munkedals
kommun i söder till Norge och Haldens kommun
i norr.

Bullaresjöarna

Området erbjuder möjlighet till bad på sand- och
klippstränder, fiske, båtliv och paddling.
På flera platser kring sjöarna finns möjlighet till
utblickar över sjö och landskap.
Landskapet, bebyggelsen och fornlämningar
på den västra Bullarestranden från Östad till
Fressland visar tydligt att området har varit bosatt
sedan lång tid tillbaka och vägarna i området haft
betydelse som kommunikationsstråk.
För att områdets värden ska finnas kvar och stärkas samt för att främja en positiv
landsbygdsutveckling behöver människor ha möjlighet att bo och att arbeta i området.

Värden
•
•
•
•
•

Rik och omväxlande miljö med höga
biologiska värden och storslagen natur.
Det öppna odlingslandskapet
Bebyggelsens skala och traditionella
placering i odlingslandskapets krönlägen
och randzoner
Allmänhetens tillgänglighet till stranden
Allmänhetens möjlighet att uppleva och att

•
•

röra sig i området på utsiktsplatser, stigar
Kilometer
och vandringsleder
0 2,5 5
10
Värdefulla vatten - ett relativt opåverkat
och oreglerat avrinningsområde
Bullaresjöarna som resurs för
vattenaktiviteter såsom bad, fritidsfiske,
paddling och skridskoåkning

REKOMMENDATIONER
Vid all förändring ska hänsyn tas till områdets värden.
Nya enstaka hus eller grupper av hus för boende eller verksamheter ska anpassas till landskapsbild.
Åtgärder för att underlätta turism och rörligt friluftsliv, såsom vandringsleder, cykelleder och
parkeringsplatser/servicebyggnader kan tillkomma om helhetsupplevelsen inte påverkas negativt.

Upplysning

Inom områden som omfattas av naturreservat och strandskydd gäller särskilda regler. Alla
eventuella ingrepp i fornlämningar måste föregås av tillstånd enligt Kulturmiljölagen.
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KYNNEFJÄLL
Områdesbeskrivning

Kynnefjäll är ett förhållandevis orört höglänt
platåområde i kommunens inland som
begränsas av Bullaresjöarnas sänka i väster
och Örekilsälvens dalgång i öster. Den mycket
jordfattiga platån genombryts av parallella
sprickdalar med vattendrag och på många ställen
långsmala sjöar.
Skogsallmänningen utgör ett viktigt dokument
över Bohusläns skogshistorik. Under 1700- och
1800-talen var Kynnefjäll ett nästan skoglöst
land, som starkt präglades av bete och svedjebruk
och där ljunghedar, myrar och hällmarker
utgjorde ett dominerande inslag. Under slutet av
1800-talet och början av 1900-talet upphörde
hävden successivt och markerna beskogades
genom självsådd eller plantering. Skogens ålder
varierar mellan 70-80 år.

Kynnefjäll

Området har en storslagen landskapsbild med
för området karaktäristiska hällmarkstallskogar
samt vidsträckta, nästan helt orörda och
skyddsvärda myrar. Området inrymmer bland
annat ornitologiska värden. Kynne älv har en
artrik bottenfauna och är värdefull för vandringsfisk. Det botaniska intresset ligger framför allt i
förekomsten av mossor, lavar och svampar. Här kan man se fåglar som annars missgynnas av det
moderna skogsbruket, till exempel skogshöns, fiskgjuse, gråspett och nötkråka.
Två förhållandevis stora delar av området har pekats ut som tysta områden, det vill säga områden
som inte är påtagligt påverkade av ljudstörningar. Tysta områden kommer med stor sannolikhet
att bli en bristvara i framtiden och många talar idag om ett behov av att få uppleva miljöer som är
Kilometer
fria från ”samhällsbrus”. Områden av detta slag kan redan idag betraktas som unika. De utpekade
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områdena kan upplevas som tysta tack vare att det inte finns bullerkällor som vägar eller täkter i
närheten. Värdet ligger förutom i denna tystnad även i områdenas orördhet.
Kynnefjäll är sedan lång tid tillbaka känt som ett högklassigt friluftsområde. Det finns bland annat
möjligheter till paddling och vandring (ca 50 km vandringsleder, däribland Bohusleden) med
vindskydd och rastplatser.
Området är glest bebyggt med en tydlig koncentration av bebyggelse till Flötemarken i norra
delen. De centrala delarna av området är nästan helt orörda av bebyggelse.

Värden
•
•
•
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•
•
•

Sjöar och vattendrag, flera med god
ekologisk status
Upplevelse av tystnad
Tillgängliga vandringsleder

REKOMMENDATIONER
Vid all förändring ska hänsyn tas till områdets värden.
En restriktiv hållning ska råda vad gäller ny bebyggelse, för att bibehålla området karaktär och
allmänhetens tillgång till det rörliga friluftslivet. Ny bebyggelse kan tillkomma som komplettering
till befintlig bebyggelse.
Anläggningar för turism och rörligt friluftsliv, såsom vandringsleder, cykelleder och
parkeringsplatser/servicebyggnader kan tillkomma om helhetsupplevelsen inte påverkas negativt.
Tysta områden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdets karaktär.
Anläggningar som stärker eller gör områdenas värden tillgängliga kan tillkomma.

Upplysning

Inom områden som omfattas av naturreservat och strandskydd gäller särskilda regler. Alla
eventuella ingrepp i fornlämningar måste föregås av tillstånd enligt Kulturmiljölagen.
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NEDRE OCH ÖVRE BOLSJÖN
Områdesbeskrivning

Nedre Bolsjön är den största av Tanums
kommuns fyra vattentäkter och förser en stor del
av kommunens invånare med vatten. Runt Nedre
Bolsjön finns ett vattenskyddsområde. Inom ett
vattenskyddsområde finns bestämmelser för
verksamheter som riskerar att förorena vattnet på
både kort och lång sikt, exempelvis hantering av
kemikalier och spridning av bekämpningsmedel.
Det finns också restriktioner som gäller
avlopp, avfall, markavvattning, täktverksamhet,
industriell verksamhet, motorbåtstrafik och
hantering av petroleumprodukter.

Nedre och Övre Bolsjön

För att på lång sikt trygga vattenförsörjningen i
kommunen utreds möjligheten att i framtiden
använda även Övre Bolsjön som vattentäkt.
Därför ingår också Övre Bolsjön i detta
rekommendationsområde. Det innebär att
området kan komma att bli vattenskyddsområde,
i likhet med Nedre Bolsjön, och att det vid ny
bebyggelse måste tas särskild hänsyn gällande till
exempel avlopp, markavvattning och schaktning.

Ranebo

Förutom att Nedre Bolsjön är kommunens vattentäkt finns här också Ranebo, ett friluftsområde
med bland annat kanotuthyrning, vandringsleder, fiske och skidspår och pulkabacke. En av
vandringslederna går via en grotta till berget Amunds hatt där det finns ett utsiktstorn. Området
kring Ranebo har höga värden för det lokala friluftslivet i kommunen.

Värden
•
•
•
•

Rent vatten
Allmänhetens möjlighet att utöva friluftsliv
Allmänhetens tillgänglighet till stranden
Allmänhetens möjlighet att uppleva och
röra sig i området via utsiktsplatser, stigar
och vandringsleder

•
•

Nedre och Övre Bolsjöarna som resurs för
vattenaktiviteter såsom bad, fritidsfiske,
paddling och skridskoåkning
Sammanhängande opåverkade områden
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REKOMMENDATIONER
Vid all förändring ska hänsyn tas till områdets värden.
Åtgärder som kan försvåra användningen av Nedre och Övre Bolsjöarna som vattentäkt eller
försämra vattenkvaliteten tillåts inte.
Nya enstaka hus eller grupper av hus för boende eller verksamheter ska anpassas till landskapsbild.
Nya bostäder ska prövas restriktivt inom cirka 1 km från områden för vindkraft, utpekade i
tematiskt tillägg.
Åtgärder för att underlätta turism och rörligt friluftsliv, såsom vandringsleder, cykelleder,
parkeringsplatser och servicebyggnader prioriteras och kan tillkomma om helhetsupplevelsen inte
påverkas negativt.

Upplysning

Inom områden som omfattas av naturreservat och strandskydd gäller särskilda regler. Alla
eventuella ingrepp i fornlämningar måste föregås av tillstånd enligt Kulturmiljölagen.
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VÄRLDSARVET
Områdesbeskrivning

Området omfattar i huvudsak
riksintresseområdet för kulturmiljövården
och därmed det av UNESCO utsedda
världsarvsområdet, Världsarv Tanum.
Landskapet är ett typiskt sprickdalslandskap,
som genom landhöjningen förvandlats
från förhistorisk ytterskärgård till dagens
kulturlandskap. Människor har lämnat tydliga
avtryck. Från den äldsta jakt- och fångsttiden
är avtrycken anspråkslösa, i form av boplatser
Världsarvet
och spridda fynd. För cirka 5000 år sedan, då
landskapet övergått till en innerskärgård och
jordbruket introducerats, blev människans
inverkan på landskapet mer påtaglig. Under
bronsåldern, med början omkring 1800 f Kr,
tillkom de flesta av de enastående hällbilder som
representerar det kulturhistoriska skede som som
är bakgrunden till riksintresset. Genom bilderna,
som i huvudsak ligger i områdets västra del
och ofta nära den dåvarande stranden, möter vi
människans ständiga strävan att både påverka och
berätta om sin tillvaro. Bilderna, som även vittnar
om långväga kontakter, saknar motsvarighet
i Europa genom sin mängd, kvalitet och mångfald i fråga om motiven. Med övergången
till järnåldern, omkr. 500 f. Kr, påbörjas den utveckling av landskapet som vi i stora drag
fortfarande möter i såväl markanvändning som bebyggelsestruktur och kommunikationssystem.
Sammantaget utgör världsarvet ett område med en mångtusenårig, kontinuerlig och i landskapet
tydlig bebyggelsehistoria där hällristandet under cirka 1500 år utgör en höjdpunkt som saknar
internationell motsvarighet.
Bebyggelsen har en traditionell placering på åsryggar och i sluttningar i övergången mellan skog
och jordbruksmark. Det öppna jordbrukslandskapet är betydelsefullt för att förstå landskapets
0 2,5 5
förändringar från ytterskärgård till dagens kulturlandskap och varför fornlämningar har hittats
på
de specifika platserna.

Samlade värden

För framtiden är det viktigt att stärka och utveckla de värden i området som byggts upp av den
historiska förändringen av landskapet, från skärgård till odlingslandskap. Spåren efter mänsklig
verksamhet från årtusenden tillbaka fram till nutid ger en samlad upplevelse av landskapets
helhet. Storskaliga objekt, både inom och utanför området, kan påverka möjligheten att uppleva
landskapet eftersom de förändrar skalan och skapar svårigheter att bedöma djup och innehåll i
landskapet. Storskaliga objekt riskerar att dominera landskapsbilden och därmed överordna sig
områdets innehåll och värden.
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Värden

•
•
•
•
•
•

Det öppna odlingslandskapet med den
centrala Tanumsslätten
Möjligheten att förstå landskapets
förändringar och människors historia på
platsen
Europas största koncentration av
hällristningar, bronsåldersrösen och andra
fornlämningar
Det visuella sambandet sinsemellan
fornlämningar och med landskapet
Bebyggelsens skala och dess tydliga visuella
och funktionella samband med omgivande
odlingsmark och vägnät
Kommunikationssystemet med 1600-talets
nationella nord-sydliga Kungsväg samt
Europaväg 6 och det lokala öst-västliga
vägnätet

•
•
•
•
•
•
•

Gårdarnas traditionella läge på åsryggar
och i sluttningar
Jordbruksbebyggelsen med mangårds- och
ekonomibyggnader
Spåren efter 1800- och 1900-talets
stenbrytning
Vitlycke museum
Livsmiljöer knutna till odlingslandskapet
och som blir allt mer sällsynta, till exempel
småvatten, åkerholmar, gärdesgårdar, med
mera
Landskapets mosaik skapar varierande
livsmiljöer med randlövskogar, våtmarker
med mera, vilket ger artrikedom
Lämningar av 1800-talets torpexpansion
i form av husgrunder, stenmurar och
åkerytor.

REKOMMENDATIONER
Vid all förändring ska hänsyn tas till områdets värden.
Nya enstaka hus för boende och verksamheter ska placeras i traditionella lägen.
Åtgärder för att underlätta turism och rörligt friluftsliv, såsom vandringsleder, cykelleder,
parkeringsplatser och servicebyggnader prioriteras och kan tillkomma om helhetsupplevelsen inte
påverkas negativt.

Upplysning:

Inom områden som omfattas av naturreservat och strandskydd gäller särskilda regler. Alla
eventuella ingrepp i fornlämningar måste föregås av tillstånd enligt Kulturmiljölagen.
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YTTRE KUSTZONEN
Områdesbeskrivning

Den yttre kustzonen omfattas i huvudsak av
skärgården och de strandnära områdena. Hela
området har en i sig värdefull kombination
av högklassiga natur- och kulturvärden.
Det finns sammanhängande strand- och
skärgårdsområden som är tillgängliga på
allemansrättslig grund samt sammanhängande
vackra och ursprungliga landskapspartier och
utsiktspunkter. Dessa värden är en stor tillgång
för alla kommuninvånare och är betydelsefulla
för många företag inom besöksnäringen.
Utgångspunkten för mänsklig kultur är det
omgivande naturlandskapet. Det karaktäristiska
för det yttre kustlandskapet är att det går
att överblicka. Sättet människan har format
landskapet gör att vi idag upplever landskapet
som ursprungligt, vi kan tack vare det läsa ut
historien och förstå utvecklingen.

Yttre kustzonen

Bebyggelsen i området varierar från enstaka
hus till grupper av hus samt fritidshusområden
som byggts från mitten av 1900-talet. Dessa är
framförallt lokaliserade i områdets norra delar,
Raftötången och Björnäs. Exploateringstrycket i kustzonen är mycket högt.
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Längs kusten är bebyggelsen förhållandevis tät. Här ligger flertalet av kommunens samhällen
och under årens lopp har bebyggelsen utvecklats även mellan samhällena. Idag är det få platser
i den yttre kustzonen, åtkomliga från land, som upplevs som oexploaterade. Med tanke på det
höga exploateringstrycket är dessa områden särskilt värdefulla och deras värde ökar i takt med
att antalet boende och besökare stiger. Kommunen har identifierat åtta områden i den yttre
kustzonen som är värdefulla utifrån denna aspekt. Inom dessa områden ska en restriktiv hållning
råda gentemot ny bebyggelse. Återhållsamhet i dessa områden medger en mer tillåtande hållning
till ny bebyggelse i övriga delar av yttre kustzonen. Det är ett sätt för kommunen att möjliggöra
bebyggelse och samtidigt tillgodose de höga allmänna värden som kusten besitter.

Sammanhängande oexploaterade områden

Sammanhängande oexploaterade områden har pekats ut med utgångspunkt i helhetsupplevelsen
av obebyggda områden i den yttre kustzonen och varje områdes betydelse för naturvård,
kultur, rörligt friluftsliv och turism. Naturvärden kan vara rikt sjöfågelliv och unika växtlokaler,
lättillgängliga och synliga geologiska värden eller marinbiologiska värden. Områdena karaktäriserar
kommunens natur- och kulturlandskap och är av stor betydelse för kommunens identitet.
Inom vissa områden finns det enstaka bebyggelse men helhetskaraktären är sammanhängande
obebyggda partier av ursprunglig karaktär.
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Värden

•
•
•
•
•
•

Helheten av sammanhängande
oexploaterade områden längs med kusten
Kontrasten mellan bebyggelse och
omgivande obebyggda berg
Allmänhetens tillgänglighet till stranden
Allmänhetens möjlighet att uppleva och
röra sig i området via utsiktsplatser, stigar
och vandringsleder
Det småskaliga öppna jordbrukslandskapet
Bebyggelsens skala och underordnade
placering i landskapet, det vill säga i

•
•
•
•
•

övergången mellan skog/berg och öppen
mark
Havet som resurs för vattenaktiviteter
såsom, bad, fritidsfiske, kanot och båtliv
samt marina näringar såsom fiske och
vattenbruk
Uppväxt- och födoplatser för fisk
Möjlighet till naturbad
God vattenkvalitet
Fågelliv och unika växter

REKOMMENDATIONER
Vid all förändring ska hänsyn tas till områdets värden.
Nya enstaka hus eller grupper av hus för boende, samt verksamheter med behov av ett
kustnära läge, kan tillkomma som komplettering till befintlig bebyggelse. De ska då anpassas till
landskapsbild. Stor vikt ska läggas på bebyggelsens anpassning till landskapet.
Inom sammanhängande oexploaterade områden ska en restriktiv hållning råda vad gäller ny
bebyggelse för att bibehålla området som allmänt tillgängligt för det rörliga friluftslivet och
värna dess karaktär. Ny bebyggelse tillåts endast i anslutning till befintlig bebyggelse och där
allemansrättslig mark inte tas i anspråk.
Åtgärder för att underlätta turism och rörligt friluftsliv, så som vandringsleder, cykelleder,
parkeringsplater och servicebyggnader prioriteras och kan tillkomma om helhetsupplevelsen inte
påverkas negativt.

Upplysning:

Inom områden som omfattas av naturreservat, nationalpark och strandskydd gäller särskilda regler.
Alla eventuella ingrepp i fornlämningar måste föregås av tillstånd enligt Kulturmiljölagen.
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BESKRIVNING AV SAMMANHÄNGANDE OEXPLOATERADE OMRÅDEN
Det gemensamma värdet för de sammanhängande oexploaterade områdena ligger i att de är obebyggda
och därför känsliga för exploatering. Varje område har olika karaktär och nedan följer korta beskrivningar
av respektive område.

1. Kragenäs

Området ligger innanför Galtö, där
Resövägen tar av från väg 990 och går vidare
ut mot Resö. Större delen av området ingår i
Kragenäs naturreservat.
Landskapskaraktär
Sammanhängande vattenområde i opåverkat
tillstånd. Kustskog och naturbetesmarker.
Ekhage och höjdområden med naturskog av
hällmarkskaraktär.
Inom området finns:
• Naturreservatet Kragenäs
• Strandskydd
• Höga naturvärden enligt naturvårdsprogrammet
Motiv
Ett större opåverkat område som rymmer
höga naturvärden. Stranden vid Pannberget
är mycket betydelsefull för friluftslivet.
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2. Tjurpannan

Området ligger i västra delen av
Havstenssundshalvön, som är belägen norr
om Grebbestad i riktning mot Havstenssund.
Läget är mycket utsatt i direkt anslutning till
öppet hav. Tjurpannans naturreservat utgör
den största delen av området.
Landskapskaraktär
Strandängar, myrmarker och moränvallar i
anslutning till dominerande bergformationer.
Enstaka spridd bebyggelse.
Inom området finns:
• Tjurpannans naturreservat
• Tanumskustens naturvårdsområde
• Strandskydd
• Höga naturvärden enligt naturvårdsprogrammet

Sammanhängande oexploaterade områden
0
0,25
0,5
Gräns samhällsområde
Förslag gång- och cykelled
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Motiv
Ovanligt ståtligt landskapsparti med
höga skönhetsvärden samt förnämliga
utsiktspunkter och landskapsscenerier.
Området är en stor tillgång för friluftslivet
genom intresseväckande natur- och
kulturföreteelser samt goda möjligheter till
naturbad och fiske.

3. Sannäs-Grebbestad

Området är beläget runt den södra delen
av Sannäsfjorden och gränsar till Sannäs
samhällsområde i norr och Grebbestads
samhällsområde i söder. Området är
förhållandevis stort och sträcker sig i
väst - östlig riktning från Sannäsfjorden.
Bebyggelsen i området består av enstaka hus.
Landskapskaraktär
Branta berg som störtar ner i vattnet i öster
och långgrunda stränder i söder och i väster.
Till viss del odlad mark och sumpskog.
Förekomst av ädellövskog och inom
höjdområdena hällmarker. Enstaka spridd
bebyggelse.
Inom området finns:
• Tanumskustens naturvårdsområde
• Strandskydd
• Höga naturvärden enligt naturvårdsprogrammet
Motiv
Med sina oexploaterade stränder är
området en av de mest värdefulla delarna
av Tanumskusten. Området inhyser höga
naturvärden med flera unika växter och
mångfald av fåglar. Betydelsefullt för
friluftslivet framförallt genom det rika
fågellivet, speciella floran och föreomst av
havsöring.
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4. Grebbestad-Kämpersvik

Området ligger söder om Grebbestad och
ansluter till gränsen för samhällsområdet.
Strax söder om området går gränsen för
Kämpersviks samhällsområde. Mellan dessa
samhällsområden ligger grupper av hus.
Landskapskaraktär
Bergs- och skogsparti. Enstaka hus.
Inom området finns:
• Tanumskustens naturvårdsområde
• Strandskydd
Motiv
Oexploaterat område i direkt närhet till högt
exploaterade områden. Av betydelse för det
lokala friluftslivet.
0
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Sammanhängande oexploaterade områden
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Gräns samhällsområde
Förslag gång- och cykelled
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5. Kämpersvik-Långsjö

Området ligger söder om Kämpersvik, där
bebyggelsen slutar. Hela området utgörs av
en platå som slutar tvärt i havet.
Landskapskaraktär
Brant berg som stupar rakt ner i havet.
Höjdområden med hällmarker, låg barrskog
och mosaik av våtmarker.
Inom området finns:
• Tanumskustens naturvårdsområde
• Strandskydd
Motiv
Storslaget och upplevelsemässigt orört
område med höga naturvärden.
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6. Långö

Området ligger strax norr om Fjällbacka,
nästan som på en halvö som begränsas av
kustvägen i öster (väg 163).
Landskapskaraktär
Högt bergsparti med växtlighet i sprickor.
Hällmarkskaraktär inom höjdområdet.
Inom området finns:
• Naturreservatet Veddö-arkipelagen
• Strandskydd
Motiv
Oexploaterat område i direkt närhet till
högt exploaterat område. Högt värde för det
lokala friluftslivet.

0

0,25

0,5

Sammanhängande oexploaterade områden
Gräns samhällsområde
Förslag gång- och cykelled
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7. Fjällbacka-Hamburgsund

Området ligger söder om Skeppstad, där
gränsen för Fjällbacka samhällsområde går.
Området begränsas av kustvägen (väg 163) i
öster och sträcker sig ner mot Jorehed.
Landskapskaraktär
Låglänta strandängar som inom de högre
delarna används för viss odling och bete.
Inom området finns:
• Fjällbackaskärgårdens landskapsbildsskydd
• Jorefjordens naturreservat
• Strandskydd
• Höga naturvärden enligt naturvårdsprogrammet
Motiv
Särpräglat kulturlandskap med höga
skönhetsvärden.
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8. Gerlesborg-Heestrand

Området ligger norr om Gerlesborgs
samhälle och sträcker sig upp till Heestrand
(samhällsgränsen för Slottet-TegelstrandHeestrand). Valöns naturreservat ingår i
området.
Landskapskaraktär
Branta, exponerade klippstränder dominerar
på västsidan mot havet, partier med
blockstrand, strandängar och viss odling.
Enstaka, spridd bebyggelse.
Inom området finns:
• Naturreservatet Valön
• Strandskydd
• Höga naturvärden enligt naturvårdsprogrammet
Motiv
Detta område är en stor tillgång för friluftsliv
och är lättillgängligt både från havet
och från land. Området har landskapliga
skönhetsvärden och höga naturvärden.
Känslan av orördhet och ursprunglighet är
stark.
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Sammanhängande oexploaterade områden
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Gräns samhällsområde
Förslag gång- och cykelled
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INRE KUSTZONEN
Områdesbeskrivning

Inre kustzonen sträcker sig längs hela
kommunens kust och ligger innanför den yttre
kustzonen. Inåt land har den samma gräns som
riksintresset för Obruten kust. Det innebär att
området i sin helhet ingår i riksintresset.
Området för obruten kust bär på samlade kulturoch naturvärden som vittnar om vår historia och
därför är viktiga, inte minst för turismen och
friluftslivet. Utgångspunkten för mänsklig kultur
är det omgivande naturlandskapet och sättet
människan har format landskapet gör att vi idag
kan läsa ut historien och förstå utvecklingen.
Detta leder till en upplevelse av landskapet
som ursprungligt. Det är det totala värdet,
upplevelsen av helheten, som är viktig och inte
det enskilda objektet. Det är viktigt att fortsatt
kunna uppleva dessa värden.
Den inre kustzonen karakteriseras av ett
varierande och kuperat mosaiklandskap. Området
Inre kustzonen
har tydligt avgränsade bergshöjder och smala
uppodlade dalgångar. Dalgångar och höjdpartier
har en tydlig nord-sydlig huvudriktning. I södra
delen av kommunen sträcker sig detta landskap med bergkullar längre inåt landet medan det i
norra kommundelen är smalare. Det mosaikartade landskapet innehåller landskapselement som
betesmarker, randlövskogar, diken och vattendrag, som ger möjlighet till stor biologisk mångfald.
Området är förhållandevis glest exploaterat. Den största koncentrationen av bebyggelse ligger
0 2,5
längre ut mot havet, oftast i anslutning till samhällena. En hel del mindre jordbruk finns i detta
område.

5

Fjällbacka flygfält på Anrås ligger inom området.
Några av kommunens kulturmiljöer ligger inom området. De representerar tillsammans olika
tidsskikt i människans historia, från fornlämningar till vägdragningar, bybildningar och gårdar som
fortfarande finns kvar.

Värden

•
•
•
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Kontrasten mellan bebyggelse och
omgivande obebyggda berg
Det öppna odlingslandskapet
Bebyggelsens skala och underordnade
placering i landskapet, det vill säga i
övergången mellan skog/berg och öppen
mark
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•
•
•

Allmänhetens möjlighet att uppleva och
röra sig i området via utsiktsplatser, stigar
och vandringsleder
Bestående natur- och kulturvärden
Möjlighet att läsa historisk utveckling i
landskapet

Kilometer
10

REKOMMENDATIONER
Vid all förändring ska hänsyn tas till områdets värden.
Nya enstaka hus eller grupper av hus för boende och verksamheter kan tillkomma som
komplettering till befintlig bebyggelse. Ny bebyggelse ska anpassas till landskapsbilden. Stor
vikt ska läggas på bebyggelsens anpassning till landskapet.
Åtgärder för att underlätta turism och rörligt friluftsliv, såsom vandringsleder, cykelleder
parkeringsplatser och servicebyggnader prioriteras och kan tillkomma om helhetsupplevelsen
inte påverkas negativt.
Vid åtgärder som riskerar att påtagligt skada världsarvets värden ska hänsyn tas till dessa
värden. (s.42)

Upplysning:

Inom områden som omfattas av naturreservat och strandskydd gäller särskilda regler. Alla
eventuella ingrepp i fornlämningar måste föregås av tillstånd enligt Kulturmiljölagen.
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TROSSÖ-KALVÖ-LINDÖ
Områdesbeskrivning

Trossö – Kalvö - Lindö består av tre
sammanväxta öar som förenas av en väg. Större
delen av öarna är naturreservat och utgörs
av sparsamt bevuxna och betade hällmarker.
Området som helhet kännetecknas av en rik
flora och på Lindö finns en av de mest artrika
ängsmarkerna i Bohuslän. På delar av öarna
finns låg skog. Den tidigare odlade jorden
ligger på öarnas östra sida. I norr liksom i söder
och i Kalvö by finns mindre samlingar av hus.
Däremellan ligger bebyggelsen glest placerad i
övervägande skogsterräng.

Trossö-Kalvö-Lindö

De områden som idag karaktäriseras av samlad
bebyggelse är känsligast för förändringar. Kalvö
by har ett mycket högt kulturhistoriskt värde
som bybildning . Vissa delar av bebyggelsen är
moderna inslag.

Värden

•
•
•
•
•

Bebyggelsens skala och underordnade
placering i landskapet, i skyddade lägen
med stöd av berg och vegetation
Upplevelsen av en sammanhållen historisk
bebyggelse
Det öppna odlingslandskapet
Allmänhetens tillgänglighet till stranden
Allmänhetens möjlighet att uppleva och
röra sig i området via utsiktsplatser, stigar
och vandringsleder

•
•
•
•

Nord-sydliga vägen som sammanlänkar
öarna
Jordbruksbebyggelsen
Naturbad
Unika växter. Mycket artrika marker.
Häcknings- och rastplats för fåglar

REKOMMENDATIONER
Vid all förändring ska hänsyn tas till områdets värden.
Nya enstaka hus kan tillkomma i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper. Ny bebyggelse ska
placeras i traditionella lägen. Vid ombyggnad ska byggnadens befintliga karaktär bevaras. Stor vikt
ska läggas på bebyggelsens anpassning till landskapet.
Åtgärder för att underlätta turism och rörligt friluftsliv, så som vandringsleder, cykelleder och
servicebyggnader prioriteras och kan tillkomma om helhetsupplevelsen inte påverkas negativt.
Sjöbod och brygga kan tillåtas som komplettering till befintliga sjöbodsgrupper och bryggor.

Upplysning:

Inom områden som omfattas av naturreservat och strandskydd gäller särskilda regler. Alla
eventuella ingrepp i fornlämningar måste föregås av tillstånd enligt Kulturmiljölagen.
Området utgör i sin helhet en värdefull miljö enligt 8 kap 13 § plan- och bygglagen (PBL).
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GEOGRAFISKA REKOMMENDATIONER SAMHÄLLEN
I Tanums kommun finns sexton samhällen. I följande avsnitt beskrivs varje samhälle kortfattat under
rubrikerna historik, samhället idag, identitet och samhället i framtiden. Inom varje samhällsområde
pekar översiktsplanen ut viktiga grönområden ut samt förslag på gång- och cykelleder.
Gemensamma mål för kommunens samhällen togs fram i programskedet av översiktsplanen.
Dessa mål är utgångspunkten för rekommendationerna för samhällena. Vissa mål berör endast
kustsamhällena medan andra mål gäller mer generellt för alla samhällen.
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SAMHÄLLSOMRÅDEN
Överby

Lur
Resö

Backa

Överby
Östad

Lur

Havstenssund

Resö Sannäs

Backa
Tanumshede

Östad

Grebbestad
Havstenssund

Sannäs
Tanumshede
Kämpersvik
Grebbestad
Långsjö
Rabbalshede
Fjällbacka

Kämpersvik
Kville

Långsjö
Hamburgsund

Rabbalshede

Fjällbacka
Slottet-Tegelstrand-Heestrand

Kville

Gerlesborg
Hamburgsund

Slottet-Tegelstrand-Heestrand

Gerlesborg

N

0
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TANUMSHEDE
Historik

Området kring Tanumshede har varit bebott sedan lång tid tillbaka. Under medeltiden blev
Tanumshede en knutpunkt där Kungsvägen mellan Oslo och Köpenhamn korsade vägen mellan
inlandet och kusten. Dagens Tanumshede har växt fram ut kyrkbyn Vinbäck och bebyggelsen runt
tingsplatsen och gästgiveriet på Hede. En stor del av samhället ingår i det av UNESCO utsedda
världsarvsområdet, Världsarv Tanum, som utöver den välkänt rika förekomsten av hällristningar
även kännetecknas av en mångtusenårig, kontinuerlig och i landskapet tydlig bebyggelsehistoria.

Tanumshede idag

Än idag kan man se att Tanumshede egentligen består av två samhällsbildningar, där
bebyggelsen både i Vinbäck och Hede ligger högt på en ås och delas av Tanumsälvens dalgång.
Den långa och alltjämt fortgående historien av bosättning, som bidragit till att platsen ingår
i ett världsarvsområde, kan utläsas på flera sätt: Den rika förekomsten av fornlämningar, det
välbevarade sockencentrat med tingshus, gästgiveri och magasin liksom de mer sentida och
samtida årsringarna av samhällets bebyggelse och struktur.
Tanumshede är kommunens centralort och ett av kommunens största samhällen med ett
invånarantal på knappt 2000 personer.
Tanumshedes näringsliv har de senaste åren förändrats från i huvudsak produktion till handel och
småföretag inom tjänstesektorn.
I Tanumshede finns god service gällande bland annat skola, äldreomsorg, vård, handel, hotell
och kultur. Här finns även bra kommunikationer till såväl Uddevalla som Göteborg, Oslo
och Köpenhamn. Tanumshede är därför en attraktiv bostadsort med närhet till service och
kommunikationer och inom cykelavstånd till kusten.

Identitet
•
•
•
•
•

Centralort
En del av världsarvet
Två samhällsbildningar omgivna av öppet
odlingslandskap
Handelsplats
Knutpunkt

•
•
•

Kulturtriangeln med gästgiveri,
sockenmagasin och tingshus
Samhällets historia kan följas i bebyggelse
från olika tidsepoker
Sparvallen är en viktig knutpunkt för idrott

Tanumshede i framtiden

Fördjupad översiktsplan för Tanumshede fortsätter att gälla. I denna plan finns det utpekade
områden för utveckling och bevarande. Vid omarbetning av den fördjupade översiktsplanen eller i
separat planprogram bör man studera en utvidgning av samhället västerut mot Tanums station, för
att utveckla kopplingen till stationen och Grebbestad.
Mot E6:an finns möjligheter att skapa ytterligare förutsättningar för handel.
Samhällsområde
Grönområde
Förslag gång- och cykelleder
Avgränsning Fördjupad översiktsplan

N

0
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REKOMMENDATIONER
Rekommendationerna i den fördjupade översiktsplanen från 2007 gäller fortsättningsvis inom det
område som omfattas av planen.
Vid all förändring ska hänsyn tas till Tanumshedes identitet.
Vid omarbetning av fördjupad översiktsplan för Tanumshede ska angivet samhällsområde studeras.
Arbetet ska utgå från rekommendationerna i översiktsplan 2030.
Ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelsestruktur och täthet. Stor vikt ska läggas på
bebyggelsens anpassning till landskapet.
Ny bebyggelse placeras så att befintliga verksamheter fortsatt kan bedrivas och utvecklas.
Tillgång till allmänna stråk och grönstruktur ska säkerställas i samband med planering av nya
bebyggelseområden.
Vid åtgärder som riskerar att påtagligt skada världsarvets värden ska hänsyn tas till dessa värden.
(s.42)

Upplysning:

Inom samhällsområdet krävs normalt detaljplan för ny bebyggelse. Inom strandskydd gäller
särskilda regler. Alla eventuella ingrepp i fornlämningar måste föregås av tillstånd enligt
Kulturmiljölagen.
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FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN TANUMSHEDE

Mer infomration finns i Fördjupad översiktsplan för Tanumshede.
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FÖRUTSÄTTNINGAR TANUMSHEDE
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Fornminnen Punkt
Fornminnen Yta
Kulturminnesvårdsprogram
Världsarvsområde Tanum
Strandskydd fr o m 12 jan 2017

Naturvårdsprogram
Klass 1
Klass 2
Klass 3
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RIKSINTRESSEN TANUMSHEDE
!

Fornminnen Punkt
Fornminnen Yta
Kulturminnesvårdsprogram
Världsarvsområde Tanum
Strandskydd fr o m 12 jan 2017

Naturvårdsprogram
Klass 1
Klass 2
Klass 3
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MB 3 kap 6§: Kulturmiljövård
MB 3 kap 6§: Naturvård
MB 3 kap 8§: Kommunikationer - Framtida vägnät
MB 3 kap 8§: Kommunikationer - Vägnät
MB 4 kap 2-3§: Turism, Rörligt friluftsliv & Obruten kust
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MB 3 kap 6§: Kulturmiljövård
MB 3 kap 6§: Naturvård
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GREBBESTAD
Historik

Grebbestad är omtalat som bosättning redan i början av 1600-talet, då några strandsittarfamiljer
hade slagit sig ner vid det skyddade hamnläget längst in i Grebbestadskilen. Vid 1700-talets mitt
hade ett litet samhälle, med ett näringsfång baserat på handel och fiske, vuxit fram. Grebbestad
förändrades redan i början av 1800-talet till ett mångsidigt samhälle där även hantverk, handel
och fraktfart utvecklades. Badgäströrelsen kom att påverka samhällets utveckling under resten av
1800-talet och under 1900-talet. 1929 blev samhället köping och under köpingstiden fram till
och med 1951 gjordes viktiga förbättringar av infrastrukturen. Bland annat byggdes ny hamn och
gatorna blev belagda med smågatsten. Bebyggelsen växte norrut utmed vägen mot Tanumshede
och öster om den äldre kärnan. Nya villaområden uppfördes på 1970-talet söder om Stöberget.
Under senare delen av 1900-talet minskade fiskenäringen i omfång och frakt till sjöss ersattes
av andra transportmedel. I gengäld växte besöksnäringen som blivit mycket betydelsefull för
Grebbestad. Fritidsbebyggelse och turistanläggningar växte successivt upp i närheten av samhället.

Grebbestad idag

Grebbestad ligger längst in i Grebbestadkilen. Till samhällsområdet Grebbestad hör också Sövall,
Krossekärr, Grönemad och Edsvik. Grebbestad är ett av kommunens största samhällen med ett
invånarantal på knappt 2000 personer. På sommaren mångdubblas folkmängden. I Grebbestad
finns service i form av livsmedelshandel, skola, äldreboende, apotek, systembolag, restauranger,
biograf och ett utbud av butiker. Här finns även flera anläggningar för besöksnäringen såsom hotell
och camping. Från Grebbestad bedrivs ett aktivt fiske efter framförallt skaldjur och fiskehamnen
klassas som riksintresse för yrkesfisket.
Trafiksituationen sommartid medför tidvis begränsad framkomlighet. Trafikmängden ökar
samtidigt som genomfartstrafiken går genom samhällets trånga, centrala delar där många
människor rör sig. Vid höga vattennivåer svämmar vatten ibland över torget och genomfartsvägen,
något som medför att vägen periodvis måste stängas av. Vid dessa tillfällen leds genomfartstrafiken
via övre Långgatan.

Identitet
•
•
•
•
•

Servicesamhälle
Levande samhälle året runt
Aktivt fiske
Kontrasten mellan bebyggelsen och de
omgivande obebyggda bergen
Bebyggelsens skala

•
•
•

Grebbestads kyrka som landmärke
Sammanhängande gångstråk runt hamnen
Välbevarad äldre bebyggelse med allmänt
tillgängliga gränder

Grebbestad i framtiden

Fördjupad översiktsplan för Grebbestad fortsätter att gälla. Planen pekar ut områden för
utveckling och bevarande. Vid omarbetning av den fördjupade översiktsplanen eller i separat
planprogram bör en utvidgning av samhället studeras österut mot Tanums station.
Viktiga frågor för Grebbestad är: Anpassning till översvämningsrisker, ny verksamhetsmark och
utvecklad infrastruktur.
Vid ytterligare utbyggnad av samhället studeras hur nya områden ska trafikförsörjas med
hänsyn till rådande trafiksituation. Vid utbyggnad av nya områden öster om Grebbestad ska
trafikförsörjningen planeras så att det på sikt kan bli möjligt att etappvis bygga ut en alternativ väg
öster om samhället. Eventuella trafikförbättrande åtgärder utreds i samverkan med Trafikverket.
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REKOMMENDATIONER
Rekommendationer i den fördjupade översiktsplanen från 2006 gäller fortsättningsvis inom det
område som omfattas av planen.
Vid all förändring ska hänsyn tas till Grebbestads identitet.
Vid omarbetning av fördjupad översiktsplan för Grebbestad ska angivet samhällsområde studeras.
Arbetet ska utgå från rekommendationerna i översiktsplan 2030.
Ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelsestruktur och täthet. Stor vikt ska läggas på
bebyggelsens anpassning till landskapet.
Tillgång till allmänna stråk och grönstruktur ska säkerställas i samband med planering av nya
bebyggelseområden.

Upplysning:

Inom samhällsområdet krävs normalt detaljplan för ny bebyggelse. Inom strandskydd gäller
särskilda regler. Alla eventuella ingrepp i fornlämningar måste föregås av tillstånd enligt
Kulturmiljölagen.

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN GREBBESTAD
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Mer information finns i Fördjupad översiktsplan för Grebbestad.
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FJÄLLBACKA
Historik

Fjällbacka är ett av de äldre kustsamhällena i kommunen. Namnet kommer från att det ligger
under ”fjället” – det 74 meter höga och branta Vetteberget. På orten fanns bebyggelse redan på
1600-talet, med ett tjugotal hus på stranden nedanför Vetteberget. Samhällets historia är intimt
förknippad med de stora sillfiskeperioderna under 1700- och 1800-talen. Även fraktfarten har
haft stor betydelse för samhället. Den svenska tillverkningen av ansjovis startade i Fjällbacka på
1800-talet och samhället var länge något av en konservmetropol. Kring sekelskiftet 1900 hade
Fjällbacka utvecklats till en betydande handelsplats och badort.

Fjällbacka idag

Vetteberget dominerar centrumbilden i samhället. Vid foten av Vetteberget ligger Fjällbacka
centrum med Ingrid Bergmans torg. Butiker, restauranger och kaféer ligger tätt utmed de tre
gatustråken, som utgår från Ingrid Bergmans torg.
Fjällbacka låg ursprungligen på randen mellan berg och hav. Bebyggelsen har under 1900-talet
krupit runt hela Vetteberget. Numera byggs det även uppe på berget.
Ramneklovan eller Kungsklyftan, vars klippblock är fastkilade mellan Stora och Lilla Vetteberget,
är en 200 meter lång spricka i granitberget.
Skärgården utanför Fjällbacka anses vara en av de vackraste i Sverige och består av många större
och mindre öar.
I Fjällbacka finns skola, livsmedelsbutik, tandläkare samt ett servicehus med både vårdcentral och
bibliotek. Det finns småbutiker i de centrala delarna. Tetra Pak är en stor arbetsgivare i samhället.
Sjöräddningssällskapet har en station i Fjällbacka. Bad- och båtlivet är stort. Det finns tre
badplatser i samhället och en del havsanknutna aktiviteter.
I Fjällbacka finns stora problem med stabilitet, framförallt i området kring hamnen. I likhet
med alla samhällen längs kusten finns det bebyggelse som riskerar att ibland bli utsatt för
översvämningar.

Identitet
• Servicesamhälle
• Traditionellt fiskeläge
•

med den tydliga
strukturen av sjöbodar, vägen som passerar
bakom och bostadshus på andra sidan
Det äldre gatunätet och
bebyggelsestrukturen

•
•
•
•
•

Kontrasten mellan den äldre bebyggelsen
och de obebyggda bergen runtomkring
Vettebergets siluett
Kungsklyftan
Fjällbacka kyrka som landmärke
Ingrid Bergmans torg som mötesplats

Fjällbacka i framtiden

I Fjällbacka finns möjligheter att växa åt öster med ny bebyggelse.
Viktiga frågor för Fjällbacka är: Anpassning till översvämningsrisker, stabilitet, lokalisering av
camping och ställplats, tillskapande av verksamhetsmark samt utvecklad infrastruktur.
Inom samhällsområdet i öster inryms viktiga rekreationsmöjligheter, vilket behöver vägas in vid
fortsatt planering av området. Det är även viktigt att tillgängligheten till strandlinjen bevaras.

67

Översiktsplan 2030 - Utställningshandling

REKOMMENDATIONSOMRÅDE FJÄLLBACKA

N
Samhällsområde

0

0,25

0,5

1

1,5

0

0,25

0,5

1

1,5

Kilometer
2
Kilometer
2

Förslag gång- och cykelleder
Avgränsning Fördjupad översiktsplan

1. ANVÄNDNING AV MARK- OCH VATTENOMRÅDEN

Översiktsplan 2030 - Utställningshandling

68

REKOMMENDATIONER
Rekommendationer i den fördjupade översiktsplanen från 2004 gäller fortsättningsvis inom det
område som omfattas av planen.
Vid all förändring ska hänsyn tas till Fjällbackas identitet.
Vid omarbetning av fördjupad översiktsplan för Fjällbacka ska angivet samhällsområde studeras.
Arbetet ska utgå från rekommendationerna i översiktsplan 2030.
Ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelsestruktur och täthet. Stor vikt ska läggas på
bebyggelsens anpassning till landskapet.
Tillgång till allmänna stråk och grönstruktur ska säkerställas i samband med planering av nya
bebyggelseområden.

Upplysning:

Inom samhällsområdet krävs normalt detaljplan för ny bebyggelse. Inom strandskydd gäller
särskilda regler. Alla eventuella ingrepp i fornlämningar måste föregås av tillstånd enligt
Kulturmiljölagen.

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FJÄLLBACKA
REKOMMENDATIONER
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Mer information finns i Fördjupad översiktsplan för Fjällbacka.
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HAMBURGSUND
Historik

Hamburgsund omtalas redan 1585 som tullstation. Under 1700-taletets sillperiod inbjöd det
skyddade läget längs sundet till att bygga ett flertal trankokerier. Bebyggelsen kring sundet var
fortfarande av ringa omfattning i början av 1800-talet, men tog fart när befolkningen började
bedriva fraktfart.
Under senare delen av 1800-talet fanns det två stenhuggerier i Hamburgsund. Under början av
1900-talet var Hamburgsund ett av de största fraktseglarsamhällena i Bohuslän.

Hamburgsund idag

Den äldre bebyggelsen skiljer sig i mönstret från många andra kustsamhällen. Husen ligger här i
enkla rader på båda sidor om sundet.
På Slottefjordens yttre skär vid Sotefjorden, sydväst om Hamburgsund, finns ett för Sverige unikt
sjömärke. Saltskärs Käring är en 12 meter hög båk i järn och trä uppförd år 1882.
Näringslivet i Hamburgsund domineras av åkeriverksamhet, havsanknutna verksamheter och
handel. Fiskehamnen klassas som riksintresse för yrkesfisket.
I Hamburgsund finns förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola (1-9). Här finns också ett
bibliotek och brandstation samt relativt god kommersiell service.
Hamburgsund har, med skyddat läge och närhet till butiker och service, länge varit/erbjudit
en populär gästhamn. Mellan fastlandet och Hamburgö går en reguljär färjeförbindelse.
Hamburgsund har också en kaj för större fartyg. Friluftsscen, ”Scen på Bônn”, belägen i ett
gammalt stenbrott vid den norra infarten, har blivit ett tillskott i samhället på senare år.

Identitet
• Servicesamhälle
•
• Sundet med bebyggelsen
• Bebyggelsestrukturen med gles sjöbodsrand

Kontakten med Hamburgö och tillgången
till natur och stränder

och stora fria ytor mellan bostadshus och
sjöbod.

Hamburgsund i framtiden

Viktiga frågor för Hamburgsund är: Anpassning till översvämningsrisker, stabilitet, ställplatser,
parkering och utvecklad infrastruktur, tillskapande av ny verksamhetsmark samt utveckling av
service och verksamheter i centrum.
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REKOMMENDATIONER
Rekommendationer i den fördjupade översiktsplanen från 2008 gäller fortsättningsvis inom det
område som omfattas av planen.
Vid all förändring ska hänsyn tas till Hamburgsunds identitet.
Vid omarbetning av fördjupad översiktsplan för Hamburgsund ska angivet samhällsområde
studeras. Arbetet ska utgå från rekommendationerna i översiktsplan 2030.
Ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelsestruktur och täthet. Stor vikt ska läggas på
bebyggelsens anpassning till landskapet.
Tillgång till allmänna stråk och grönstruktur ska säkerställas i samband med planering av nya
bebyggelseområden

Upplysning:

Inom samhällsområdet krävs normalt detaljplan för ny bebyggelse. Inom strandskydd gäller
särskilda regler. Alla eventuella ingrepp i fornlämningar måste föregås av tillstånd enligt
Kulturmiljölagen.

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN HAMBURGSUND
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Mer information finns i Fördjupad översiktsplan för Hamburgsund.
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BACKA-ÖSTAD
Historik

Den västra sidan av Bullaresjöarna har spår av forntida bosättningar. Bullaresjöarna har historiskt
sett haft betydelse som kommunikationsstråk.

Backa-Östad idag

Backa och Östad ligger vid norra delen av Södra Bullaresjön och utgör tillsammans serviceorterna
i Bullaren.
Samhällena ligger i en naturskön miljö med närahet till skog och sjö. Gårdarna runt omkring
ligger på höjderna med bra utblick över omgivningarna. Landskapet är kuperat med branta
sluttningar ner mot Bullaresjön.
I Backa finns en låg- och mellanstadieskola med förskola och fritidshem samt bibliotek. I Östad
finns ett äldreboende, en kooperativ förskola och en livsmedelsbutik med bensinstation. Här finns
även ett hantverkshus med olika aktiviteter samt ett hembygdsmuseum. Det finns även några
andra verksamheter som etablerat sig i och omkring samhällena.
På Kvännevi väster om väg 165 finns fotbollsplaner och där ligger även bygdegården
Bullaregården.
Inom samhällsområdena finns två badplatser, en vid Framnäs och en söder om Östadsnäset.

Identitet
•
•
•

Servicesamhälle
Omgivande odlingslandskap
Närheten till Bullaresjön och naturen

Backa-Östad i framtiden

Inom samhällsområdet finns plats för förtätning samt utvidgning. Viktiga frågor för Backa-Östad
är utvecklad infrastruktur, samt fortsatt tillgång till badplatser och övriga fritidsaktiviteter.

REKOMMENDATIONER
Vid all förändring ska hänsyn tas till Backa-Östads identitet.
Ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelsestruktur och täthet. Stor vikt ska läggas på
bebyggelsens anpassning till landskapet.
Tillgång till allmänna stråk och grönstruktur ska säkerställas i samband med planering av nya
bebyggelseområden.

Upplysning:

Inom samhällsområdet krävs normalt detaljplan för ny bebyggelse. Inom strandskydd gäller
särskilda regler. Alla eventuella ingrepp i fornlämningar måste föregås av tillstånd enligt
Kulturmiljölagen.
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ÖVERBY
Historik

Överby delas av kommungränsen mellan Tanum och Strömstad. Den äldsta bebyggelsen ligger
glest längst gamla väg E6 och tågstationen. Under 1970-talet byggdes fritidshusområden i
Krossnäs och ytterligare bostadsbebyggelse har kommit till under 2000-talet.
På 1980-talet utreddes om kommungränsen skulle ändras så att hela Överby kunde ingå i
Strömstads kommun. En opinionsundersökning genomfördes med resultatet att majoriteten
fortsatt ville höra till Tanums kommun.

Överby idag

I Överby finns i huvudsak bostadsbebyggelse. Bohusbanan passerar samhället och tåget stannar vid
Överby station.
Bostadshus som tidigare legat i bullerutsatta lägen har fått bättre förhållanden efter det att väg
E6 byggts ut till motorväg i ny sträckning. Närhet till goda kommunikationer såsom väg E6 och
Bohusbanan gör att Tanums kommun ser möjligheter att utveckla Överby till ett helårssamhälle.
Bebyggelsen i Överby har enskilda avlopp som behöver lösas på ett långsiktigt och robust sätt för
området som helhet. En förutsättning för ny bebyggelse i Överby är att det går att lösa avlopp
både för befintlig och för ny bebyggelse.

Identitet
•
•

Omgivande landsbygdskaraktär och bebyggelsens glesa struktur i anslutning till Överby
station
Knutpunkt

Överby i framtiden

Ny bebyggelse för både bostäder och småskaliga verksamheter bör i första hand möjliggöras i de
östra delarna av Överby. För att behålla samhällets karaktär bör bebyggelsen ligga glesare än i ett
vanligt villaområde.
Utveckling av samhället bör ske i samverkan med Strömstads kommun. I dagsläget finns det
inte utbyggt kommunalt vatten och avlopp i Överby. Om kommunalt vatten och avlopp är en
förutsättning för ny bebyggelse bör anslutning ske från Strömstads kommun då Tanums kommun
saknar kommunala ledningar i närheten.
Längs med gamla väg E6 bör utbyggnad ske av en gång- och cykelled som på sikt kan bli en del av
en sammanhängande kustled.
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REKOMMENDATIONSOMRÅDE ÖVERBY

Samhällsområde

N

Grönområde

0

0,25

0,5

0

0,25

0,5

Kilometer
1
Kilometer
1

Kommungräns

REKOMMENDATIONER
Vid all förändring ska hänsyn tas till Överbys identitet.
Ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelsestruktur och täthet. Stor vikt ska läggas på
bebyggelsens anpassning till landskapet.
Tillgång till allmänna stråk och grönstruktur ska säkerställas i samband med planering av nya
bebyggelseområden.

Upplysning:

Inom samhällsområdet krävs normalt detaljplan för ny bebyggelse. Inom strandskydd gäller
särskilda regler. Alla eventuella ingrepp i fornlämningar måste föregås av tillstånd enligt
Kulturmiljölagen.
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RESÖ
Historik

Resö ligger i kommunens norra skärgård och gränsar i norr till Strömstads kommun. Förutom
båtvägen kan man ta sig till Resö med bil från fastlandet via en broförbindelse över Galtö.
Fisket har varit viktigt för Resö, men människor har även haft jordbruk som en viktig näring. På en
karta från 1600-talet finns tecken på bebyggelse, troligtvis var det människor som försörjde sig på
jordbruk och som hade fisket som binäring.

Resö idag

Resö har en varierande natur med omväxlande tallskog, lövskog och öppna marker. Vid stränderna
finns badplatser, på sandstränder och klippor, och hamnområden. På Resö finns även många fina
promenadstigar som går tvärsöver ön i blandad terräng.
Hamnen är en viktig mötesplats med åretruntöppen livsmedelsbutik och bensinpump. På
Hamnholmen har samhällsföreningen låtit uppföra en samlingslokal, Hamnmagasinet, där det på
sommaren finns både restaurang och café. Resö hamn ligger skyddad och består av fiskehamn,
småbåts- och gästhamn. Den allmänna vägen som leder till hamnen är relativt smal och inom
hamnområdet är det, framförallt sommartid, många funktioner som delar på ytorna.
I samband med att Kosterhavets nationalpark invigdes 2009 bestämdes att det ska finnas en entré
på Resö med information om nationalparken. Planering pågår för en byggnad som kommer att
innebära bättre möjligheter att informera om nationalparkens värden.
Övrig service på Resö är kooperativ förskola och friskola F-6. Utanför samhällsområdet, på den
norra delen av ön, ligger en camping, Resö kyrka och ett Bed and Breakfast.
Bebyggelsen är blandad med äldre bostadsbebyggelse och sjöbodar till nyare helårshus och
fritidsbebyggelse. Bebyggelsen ligger i gles tallskog, fint anpassad till landskapet.
På Resö finns ett starkt lokalt engagemang och de boende arbetar aktivt för ett levande
åretruntsamhälle.

Identitet
•
•
•

Hamnområdet som mötesplats och som
utgångspunkt för upplevelser i skärgården
och Kosterhavets nationalpark.
Aktivt fiske
Bebyggelsens skala och underordnade

Resö i framtiden

•
•

placering i landskapet
De många gångstigar som finns, både i skog
och längs kusten
Allmänhetens tillgänglighet till
strandområden

Inom samhällsområdet finns det gott om plats att förtäta, men det är viktigt att behålla den
typiska bebyggelsekaraktären som finns på Resö. En utveckling av samhället bör i första hand ske
norrut på den östra sidan av väg 1023.
Viktiga frågor för Resö är: Utvecklad infrastruktur
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Samhällsområde
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Förslag gång- och cykelleder

REKOMMENDATIONER

0

0,25

0,5

Kilometer
1

Vid all förändring ska hänsyn tas till Resös identitet.
Ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelsestruktur och täthet. Stor vikt ska läggas på
bebyggelsens anpassning till landskapet.
Tillgång till allmänna stråk och grönstruktur ska säkerställas i samband med planering av nya
bebyggelseområden.

Upplysning:

Inom samhällsområdet krävs normalt detaljplan för ny bebyggelse. I områden som omfattas
av naturreservat, Natura 2000 och strandskydd gäller särskilda regler. Alla eventuella ingrepp i
fornlämningar måste föregås av tillstånd enligt Kulturmiljölagen.
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MB 3 kap 8§: Kommunikationer - Farled
MB 4 kap 2-3§: Turism, Rörligt friluftsliv & Obruten kust
MB 4 kap 8§: Natura 2000 - Arthabitatdirektivet
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LUR
Historik

Lur har kyrkotradition från medeltiden och en lång tradition som sockencentrum. Kyrkan av sten
byggdes 1862-68 och ersatte då den medeltida stenkyrkan. I det gamla kulturlandskapet runt byn
finns en stor mängd fornlämningar, många i området runt kyrkan.

Lur idag

Lur ligger i den norra delen av kommunen, cirka en mil in från kusten. Jordbruksbygden kring
Lur består av smala dalgångar mellan branta bergshöjder. Landskapet runt samhället är platt och
präglat av jordbruk med gårdar och spridda bostadshus. Tillsammans med Vålle och Ånneröd
utgör Lursäng en av de främsta miljöerna med rösen inom Tanums kommun.
Karaktäristiskt för Lur är den stora vita kyrkan som ligger på en höjd mitt i samhället. Från kyrkan
har man fina utblickar över det omgivande landskapet. Väster om kyrkan ligger skolområdet samt
en del blandad bebyggelse. I den norra delen av samhället ligger en gata med nyare villor. Genom
Lur går vägarna 976 och 979 som möts i en stor korsning mitt i samhället.
I skogspartiet norr om kyrkan finns promenadstigar och motionsspår. I området finns även
vandringsleder och i närheten ligger Ranebo, som är ett friluftsområde med bland annat
samlingslokal, övernattningsstugor och skidspår
I Lur finns grundskola F-6 och kooperativ förskola samt församlingshem. Här finns
församlingshem och även en bygdegård, som ligger strax norr om samhällsområdet. Lurs Dörr AB
har funnits på platsen under lång tid.

Identitet
•
•

Kyrkans centrala och tydliga placering på höjden
Landsbygskaraktär i direkt närhet till samhället

Lur i framtiden

En vidareutveckling av Lurs samhälle kan ske norr om Vintergatan. Området söder om kyrkan kan
kompletteras med fler tomter. Runt snickeriet, söder om väg 979, finns det möjligheter för fler
verksamheter att etablera sig.

REKOMMENDATIONER
Vid all förändring ska hänsyn tas till Lurs identitet.
Ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelsestruktur och täthet. Stor vikt ska läggas på
bebyggelsens anpassning till landskapet.
Tillgång till allmänna stråk och grönstruktur ska säkerställas i samband med planering av nya
bebyggelseområden.

Upplysning:

Inom samhällsområdet krävs normalt detaljplan för ny bebyggelse. Alla eventuella ingrepp i
fornlämningar måste föregås av tillstånd enligt Kulturmiljölagen.
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SANNÄS
Historik

Sannäs historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Redan år 1610 var platsen bebodd av en
strandsittare. Befolkningen ökade sedan under de kommande sillperioderna, men minskade
då sillen försvann. Förutom fiske har det i Sannäs bedrivits många andra verksamheter, såsom
fraktfart, sillsalteri, tegelbruk och stenhuggeri.

Sannäs idag

Sannäs ligger vid Sannäsfjorden som är en djupt inträngande tröskelfjord med nordväst-sydostlig
riktning. Fjorden är djup och skyddad med flera goda hamnplatser. Möjligheterna att bedriva
jordbruk nära fjorden har varit små på grund av branta stränder och sanka saltängar. Samhället
ligger på fjordens östra sida i en liten vik med namnet Skutviken. Husen ligger på en smal
landremsa intill vattnet och kryper även upp mot bergen bakom. Landsvägen går idag utmed
vattnet och i dalgången mot Mjölkeröd.
Den äldre bebyggelsen, som ligger i området närmast vattnet, är fin och mycket välbehållen. Unikt
för Sannäs är att husen är placerade med långsidorna ut mot havet. I utkanten av samhällskärnan,
både norr- och söderut, har nyare bebyggelse växt fram på bergssluttningarna.
I söder gränsar samhället till naturreservatet Sannäsfjordens alskogar och betesmarker, som har ett
rikt fågelliv. Det finns markerade vandringsstigar som bjuder på olika naturtyper från kustlandskap
till tätare skogspartier med utsiktsplatser längs vägen.
På Bankeberget finns en utsiktsplats där man kan uppleva Sannäs och Sannäsfjorden från ovan.
Strax norr om samhället finner man Mjölkeröds golfbana. I Sannäs finns gästhamn och kran
för sjösättning. I samhället ligger en camping intill en badplats med sandstrand och hopptorn.
Vid campingens entré finns en sommaröppen kiosk. De närmaste orterna är Tanumshede och
Grebbestad.

Identitet
• Den välbevarade äldre bebyggelsen i de
•

centrala delarna
Byggnadernas placering med långsidan mot
havet

•
•
•

Höga naturvärden i Sannäsfjorden
Vandringsleder i samhällets utkanter
Allmänhetens tillgänglighet till vattnet

Sannäs i framtiden

I Sannäs finns utvecklingsmöjligheter främst i den sydöstra och i den nordöstra delen av samhället.

REKOMMENDATIONER
Vid all förändring ska hänsyn tas till Sannäs identitet.
Ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelsestruktur och täthet. Stor vikt ska läggas på
bebyggelsens anpassning till landskapet.
Tillgång till allmänna stråk och grönstruktur ska säkerställas i samband med planering av nya
bebyggelseområden.

Upplysning:

Inom samhällsområdet krävs normalt detaljplan för ny bebyggelse. Inom strandskydd gäller
särskilda regler. Alla eventuella ingrepp i fornlämningar måste föregås av tillstånd enligt
Kulturmiljölagen.
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MB 4 kap 2-3§: Turism, Rörligt friluftsliv & Obruten kust
MB 4 kap 8§: Natura 2000 - Arthabitatdirektivet
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HAVSTENSSUND
Historik

Samhället finns omnämnt i de norska kungasagorna redan på tidigt 1100-tal. Havet har alltid
varit viktigt och samhället fick sin nuvarande karaktär under 1800-talet då fiske, fraktfart och
stenindustrin växte och blev viktiga näringar. Även lots och tull har tidigare varit betydande
verksamheter.

Havstenssund idag

Havstenssund är beläget längst ut på halvön Tanumsnäset. Kommer man från havet möts man av
hamnen och köpmanshuset med de två stora magasinen på varsin sida. Är man istället på väg in i
samhället landvägen möts man av kapellet som ligger vid samhällets infart, tillsammans med nyare
bostadsområden.
Den äldsta bebyggelsen ligger i norra delen av samhället, i två dalgångar mellan bergen. Här ligger
husen tätt tillsammans utefter gatorna på ett stadsplaneliknande sätt, vilket skiljer Havstenssund
från andra gamla fiskesamhällen. Bebyggelsestrukturen med husens förhållande till gatan
samt gatumiljön, trädgårdarna, staketen och stödmurarna är viktiga att behålla för att bevara
Havstenssunds speciella karaktär.
I samhället finns sommaröppen restaurang, café och galleri. Aktivt yrkesfiske bedrivs från
Havstenssund. Försäljning och service av båtar ger den största sysselsättningen. Havstenssund har
även ett Folkets Hus.
Sommartid är parkeringssituationen ansträngd.

Identitet
•
•
•

Bebyggelsens placering i förhållande till
gatan
Aktivt fiske
Den välbevarade äldre bebyggelsen med

•
•

hamnmagasin och köpmanshus
Havstenssunds kapell
Friluftssområdet Tången

Havstenssund i framtiden

För att möjliggöra utveckling av Havstenssund behöver ny mark tas i anspråk utanför nuvarande
bebyggelse. I första hand förordas utveckling på den östra sidan av väg 1010, i anslutning
till befintlig bebyggelse. En stor del av samhällsområdet är strandskyddat,vilket innebär att
ny bebyggelse måste prövas mot strandskyddsreglerna. Det bedöms dock vara ett angeläget
allmänt intresse att samhället kan fortsätta att växa och utvecklas med bostäder, verksamheter
och infrastruktur. Detta kan i vissa fall, om skyddad mark behöver tas i anspråk för bebyggelse,
motivera dispens från strandskyddet eller upphävt strandskydd.
Viktiga frågor för Havstenssund är: Utveckla infrastruktur. Utrymme för parkering bör skapas i
anslutning till samhällets infart.

REKOMMENDATIONER
Vid all förändring ska hänsyn tas till Havstenssunds identitet.
Ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelsestruktur och täthet. Stor vikt ska läggas på
bebyggelsens anpassning till landskapet.
Tillgång till allmänna stråk och grönstruktur ska säkerställas i samband med planering av nya
bebyggelseområden.
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Utveckling hamn, se tematisk rekommendation

Upplysning

Inom samhällsområdet krävs normalt detaljplan för ny bebyggelse.
I områden som omfattas av naturreservat, natura 2000 och strandskydd gäller särskilda regler. Alla
eventuella ingrepp i fornlämningar måste föregås av tillstånd enligt Kulturmiljölagen.
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KÄMPERSVIK
Historik

Kämpersvik är betydligt yngre än de flesta andra samhällena i kommunen. Fiskenäringen
utvecklades här under 1800-talet, men i mycket liten skala. Efter sekelskiftet expanderade
Kämpersvik som stenhuggarsamhälle och sten skeppades ut från hamnen.

Kämpersvik idag

Kämpersvik ligger skyddat i den inre delen av Kämperöds vik, som sträcker sig en kilometer in
från Musöfjorden. Bebyggelsen ligger på båda sidor om vattnet. Den äldre bebyggelsen ligger
längst in i viken med sjöbodar och bryggor på den södra sidan om viken. Samhället består även av
nyare bostadsområden, norr och väster om den äldre bebyggelsen.
I söder ligger Kämperöd och Heljeröd med stora områden av fritidshus. Dessa områden angränsar
i söder till ett stort naturområde.
Norr om samhället ligger Ejgdetjärnet som bjuder på fina rekreationsmiljöer och ett rikt fågelliv.
Runt tjärnet går det att promenera och på vintern är det ibland möjligt att åka skridskor där.
Vid infarten till samhället finns en lekplats och fotbollsplan. I samhället finns även två badplatser,
en söderut vid Skredfors och en i Killebäck innanför båtplatserna. På den södra sidan går ett
viktigt promenadstråk, som leder till badplatsen vid Skredfors. I samhället finns även gästhamn
och båtkran. Kämpersvik har i övrigt ingen service. Den finns närmast i Grebbestad och
Fjällbacka.
Kämpersvik är ett litet samhälle där husen är prydligt uppradade längs strandremsan och
samhällets uppkomst, näringsliv och ”glansdagar” speglas väl i bebyggelsen. Detta är karaktäristiskt
för Kämpersvik och värdefullt.

Identitet
•
•
•
•
•
•

Vattenkontakten
Ejgdetjärnet
Badplatserna
Allmänhetens tillgänglighet till vattnet
Lugn bostadsmiljö
Den äldre bebyggelsen med tre- och

•
•

fyrfrontshus samt bebyggelsens
placering i förhållande till gatan genom
samhället mot hamnen.
Kontrasten mellan bebyggelsen och de
omgivande obebyggda bergen.
Gångstigar och strövområden.

Kämpersvik i framtiden

Inom Kämpersviks samhällsområde finns inga möjligheter till förtätning. Det finns
utvecklingsmöjligheter främst i anslutning till de nyare områdena i norr, liksom öster om väg 163.
Viktiga frågor för Kämpersvik är: Trafikens förhållande till boendemiljöer och förutsättningar för
gång- och cykeltrafik. Vid nya bebyggelseområden öster om väg 163 behöver det särskilt studeras
hur oskyddade trafikanter ska kunna korsa vägen på ett säkert sätt.

REKOMMENDATIONER
Vid all förändring ska hänsyn tas till Kämpersviks identitet.
Ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelsestruktur och täthet. Stor vikt ska läggas på
bebyggelsens anpassning till landskapet.
Den äldre bebyggelsen i Kämpersvik har höga värden och dessa bör skyddas i detaljplan.
Tillgång till allmänna stråk och grönstruktur ska säkerställas i samband med planering av nya
bebyggelseområden.
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Upplysning

Inom samhällsområdet krävs normalt detaljplan för ny bebyggelse.
Inom strandskydd eller naturreservat gäller särskilda regler. Alla eventuella ingrepp i fornlämningar
måste föregås av tillstånd enligt Kulturmiljölagen.
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MB 3 kap 6§: Naturvård
MB 4 kap 2-3§: Turism, Rörligt friluftsliv & Obruten kust
MB 4 kap 8§: Natura 2000 - Arthabitatdirektivet

LÅNGSJÖ
Långsjö idag

Långsjö ligger i ett skyddat läge innanför norra delen av Veddöhalvön. Samhällsområdet sträcker
sig över Veddökilen och Lerekilen och vidare norrut längs vägen mot Kämpersvik.
Områdets tätaste bebyggelse återfinns på en höjdrygg vid Veddökilens nordöstra strand, i
anslutning till Långsjö hamnplan. Detta område tillhör troligen också de äldsta bebyggda delarna
kring Veddökilen.
I områdets norra delar har bostadsbebyggelse av villakaraktär successivt växt fram i landskapets
sprickdalar. Där finns även ett fritidshusområde. De flesta husen är lagda i eller nära gränszonen
mellan berg och dal.
Kring Veddökilen finns två täta grupperingar av sjöbodar. Vid den västra av dem finns en brygga
som gör det möjligt att röra sig längs vattnet, på utsidan av bebyggelsen. Den andra gruppen
sjöbodar ligger på den motsatta stranden på andra sidan av Lerekilen och är av mer privat karaktär.
På västra sidan av Lerekilen finns en gammal gårdsbebyggelse, en relativt nyuppförd villa, samt
flera byggnader som varit till för campingverksamheten. Norr om Lerekilen har tidigare funnits
en campinganläggning som nu är nedlagd. Här ligger det en badplats. Veddöhalvön, som ligger
nära samhället, är naturreservat och ett välbesökt rekreationsområde med badvänliga klipp- och
sandstränder.

Identitet
•
•
•

Veddökilen
Allmänhetens tillgänglighet till vattnet
Tillgängligheten till Veddö naturreservat

Långsjö i framtiden

I Långsjö är möjligheterna till förtätning små. Utvecklingsmöjligheter finns främst i nordöstlig
riktning samt öster om väg 163.
Viktiga frågor för Långsjö är utvecklad infrastruktur. Vid nya bebyggelseområden öster om väg
163 behöver det särskilt studeras hur oskyddade trafikanter ska kunna korsa vägen på ett säkert
sätt.

REKOMMENDATIONER
Vid all förändring ska hänsyn tas till Långsjös identitet.
Ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelsestruktur och täthet. Stor vikt ska läggas på
bebyggelsens anpassning till landskapet.
Tillgång till allmänna stråk och grönstruktur ska säkerställas i samband med planering av nya
bebyggelseområden.

Upplysning:

Inom samhällsområdet krävs normalt detaljplan för ny bebyggelse.
Inom strandskydd eller naturreservat gäller särskilda regler. Alla eventuella ingrepp i fornlämningar
måste föregås av tillstånd enligt Kulturmiljölagen.
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RABBALSHEDE
Historik

Rabbalshede ligger i en traditionsrik bygd med lång historia. Redan på 1300-talet är platsen
omnämnd som en viktig knutpunkt, med tingsplats och gästgiveri på Rabbalshede gård. Dagens
samhällsområde växte fram då järnvägen drogs genom Bohuslän under början av 1900-talet.
Rabbalshede fick då ett stationshus.

Rabbalshede idag

Bebyggelsen i Rabbalshede ligger till största delen mellan järnvägen och gamla E6:an. I samhällets
norra del finns fritids och grundskola F-5. På andra sidan järnvägen ligger det fotbollsplaner. Mitt i
samhället finns en bensinpump och vid den södra infarten ligger Folkets park.
Kring stationsområdet ligger en del verksamheter och söder om skolan finns det ett snickeri.
Rabbalshede Kraft, i anslutning till E6:an, är en stor arbetsplats i samhället. Strax intill
ligger marknadsplatsen. Den ingår i ett område som pekas ut som kulturmiljö i kommunens
kulturminnesvårdsprogram. Rabbalshede marknad hålls varje vår och höst, och är ett populärt
besöksmål.
Utanför samhället finns en pallfabrik och ett stenhuggeri/stenkross.

Identitet
•

Viktig knutpunkt för kommunikationer

Rabbalshede i framtiden

Utvecklingsmöjligheter finns söder om skolan, på västra sidan om vägen samt söder om
Folkets park. Även väster om järnvägen, både norr och söderut finns utvecklingsmöjligheter. I
de östra delarna av samhället finns det möjlighet till viss förtätning i anslutning till befintliga
bostadsområden.
Området närmast Linneasjön är ett viktigt grönområde.
Järnvägen går tvärs genom samhället. Den är på många sätt en tillgång, men den utgör också en
barriär efterssom den inte går att passera var som helst och den skapar buller. Hänsyn får tas till
detta vid utveckling av nya bostads- och verksamhetsområden.
Närmast E6 finns det möjlighet till utveckling av verksamheter. Verksamhetsområdet kan på sikt
bindas ihop med samhället.

REKOMMENDATIONER
Vid all förändring ska hänsyn tas till Rabbalshedes identitet.
Ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelsestruktur och täthet. Stor vikt ska läggas på
bebyggelsens anpassning till landskapet.
Tillgång till allmänna stråk och grönstruktur ska säkerställas i samband med planering av nya
bebyggelseområden.
Vid framtagande av detaljplan ska kommunalt huvudmannaskap väljas i första hand.

Upplysning

Inom samhällsområdet krävs normalt detaljplan för ny bebyggelse. Alla eventuella ingrepp i
fornlämningar måste föregås av tillstånd enligt Kulturmiljölagen.
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KVILLE
Historik

Kville är ett gammalt sockencentrum i en bygd präglad av jordbruk och med en lång kyrklig
tradition. Den nuvarande stora stenkyrkan byggdes under mitten av 1860-talet och ersatte den
gamla medeltida stenkyrkan.

Kville idag

Den stora, vita kyrkan ligger centralt i Kville. Den är en symbol för samhället och syns på långt
håll. Från kyrkan har man fina utblickar över landsbygden och samhället.
Länsväg 163, som är en viktig förbindelse mellan kusten och E6:an, passerar genom hela
samhället. Denna väg är belastad av relativt livlig trafik och hastigheten är ofta hög. Det finns inte
någon gång- och cykelväg utmed sträckan, vilket gör att vägen upplevs som en barriär. Det saknas
även övergångsställen, vilket ytterligare bidrar till en otrygg miljö för gångtrafikanter.
I Kville finns en bygdegård, ett äldreboende, samt ett större företag inom byggmaterialbranschen. I
samhället finns även några mindre företag och verksamheter etablerade.

Identitet
•

Kyrkan och det öppna odlingslandskapet runt omkring

Kville i framtiden

Inom samhällsområdet finns möjlighet till viss förtätning. Utveckling av bostäder finns i området
kring Sandliden.

REKOMMENDATIONER
Vid all förändring ska hänsyn tas till Kvilles identitet.
Ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelsestruktur och täthet. Stor vikt ska läggas på
bebyggelsens anpassning till landskapet.
Tillgång till allmänna stråk och grönstruktur ska säkerställas i samband med planering av nya
bebyggelseområden.

Upplysning:

Inom samhällsområdet krävs normalt detaljplan för ny bebyggelse.
Inom strandskydd gäller särskilda regler. Alla eventuella ingrepp i fornlämningar måste föregås av
tillstånd enligt Kulturmiljölagen.
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SLOTTET-TEGELSTRAND-HEESTRAND
Historik

Bebyggelsen i och kring de tre samhällena Tegelstrand, Slottet och Heestrand har vuxit fram
kring olika näringar som småjordbruk, fiske, fraktfart och stenindustri. Ett stort antal trankokerier
startades under den stora sillperioden 1747-1809. Det har även funnits lådfabriker, sillsalteri och
tunnbinderi. Det var framförallt under slutet av 1800-talet, i samband med stenindustrin och
fraktfartens framgång, som befolkningen ökade i samhällena.

Slottet-Tegelstrand-Heestrand idag

Både Slottet och Tegelstrand har främst sitt ursprung som fiskelägen. Slottets sjöbodar och
bostadshus ligger på en smal remsa mellan havet och de branta bergen. Det finns bostadshus i
backen på båda sidor om väg 900. I Tegelstrand ligger bebyggelsen på båda sidor om vägen, ner
mot strandängarna, men även utefter bergssluttningen i söder. I utkanten av samhället domineras
bebyggelsen av sommarstugeområden. Heestrand har till skillnad från Slottet och Tegelstrand en
modernare historia med ursprung i stenindustrin, som tydligt präglat samhällets struktur. Tydliga
lämningar från stenindustrin finns vid stranden i det område som kallas Sibirien. I Heestrand finns
idag ett vandrarhem.
Service såsom skola, äldrevård och handel saknas i samhällena, men finns närmast i Hamburgsund.
Helårsboende finns framförallt utefter kuststräckan längs väg 889. I väst, öst och söder finns större
områden med fritidsbebyggelse, flera från 60-talet.

Identitet

•
•

Bebyggelsestrukturen med stark anknytning
till havet, främst den smala remsan med
sjöbodar och bostadshus i Slottet.
Spår av stenhuggeriverksamhet, främst
kring Heestrand.

•
•

De välintegrerade fritidshusområdena.
Kontrasten mellan bebyggelsen och de
omgivande obebyggda bergen

Slottet-Tegelstrand- Heestrand i framtiden

Utvecklingsmöjligheter finns främst i södra delen av samhället samt i centrala delar av Tegelstrand.
Viktiga grönområden är det stora hällpartiet i östra delen av samhället samt gångstigar vid
Gretasjön.
En viktig fråga för Slottet-Tegelstrand-Heestrand är utvecklingen av infrastrukturen.

REKOMMENDATIONER
Vid all förändring ska hänsyn tas till identiteten för Slottet-Tegelstrand-Heestrand.
Ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelsestruktur och täthet. Stor vikt ska läggas på
bebyggelsens anpassning till landskapet.
Tillgång till allmänna stråk och grönstruktur ska säkerställas i samband med planering av nya
bebyggelseområden.

Upplysning

Inom samhällsområdet krävs normalt detaljplan för ny bebyggelse.
Inom strandskydd eller naturreservat gäller särskilda regler. Alla eventuella ingrepp i fornlämningar
måste föregås av tillstånd enligt Kulturmiljölagen.
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GERLESBORG
Historik

På 1850-talet var Gerlesborg det största handelshuset i skärgården. Från hamnen skeppades det ut
havre, framförallt till England, och produkter från stenindustrin. Köpmanshuset och de två stora
magasinen finns kvar än idag och vittnar om denna storhetstid.
1944 grundades Gerlesborgsskolan – en konstskola som ligger kvar på samma plats idag och som
präglat hela bygdens utveckling sedan starten

Gerlesborg idag

Gerlesborg ligger vid Bottnafjordens norra strand och gränsar i söder till Sotenäs kommun.
På andra sidan fjorden ligger Bovallstrand. Samhället ligger där havet möter Bottnadalen, som
har en dramatisk terräng och ett gammaldags jordbrukslandskap. Dalgången är öppen och
bebyggelsen ligger i gränszonen mellan berg och jordbruksmark. Hela Bottnadalen är ett mycket
fornlämningstätt område.
Delar av samhällsområdet ingår i ett större område med höga naturvärden som beskrivs som ett
geovetenskapligt värdefullt fjordlandskap med värdefullt djur- och växtliv.
Gerlesborgsskolan har en viktig roll som konstnärligt centrum och även som mötesplats för hela
kommunen. Som en följd av Gerlesborgsskolans verksamhet har andra verksamheter etablerats i
närområdet. Öster om väg 900 ligger Konstnärernas Kollektivverkstad– Bohuslän (Hantverksbyn),
som utvecklats ur stenhuggeriverksamheten. Ett stenindustriföretag är fortfarande verksamt och
i området finns andra mindre verksamheter etablerade. Vid Skärholmen ligger ett vandrarhem.
Inom samhällsområdet ligger ett äldreboende samt ett Bed and Breakfast. I Långekärrsbukten
finns en badplats.
Bebyggelsen i Skärholmen har enskilda avlopp som behöver lösas på ett långsiktigt och robust sätt
för området som helhet.

Identitet
•

•

Kultur- och naturlandskapet med
kontrasten mellan de kala bergen och
den underordnade bebyggelsen samt
Bottnadalens öppna jordbrukslandskap
Kulturmiljön kring köpmanshuset och
magasinen

•
•
•

Gerlesborgsskolan
Allmänhetens tillgänglighet till stranden
Centrum för kulturarbete

Gerlesborg i framtiden

Mycket kommunikation sker mellan verksamheterna i Gerlesborg och Skärholmen och en naturlig
utveckling är att binda samman Gerlesborg med Skärholmen. Det är av stor vikt att förbättra
infrastrukturen för oskyddade trafikanter.
Ny bebyggelse är möjlig i form av förtätning samt utveckling i östlig riktning mot Skärholmen. En
förutsättning för ny bebyggelse i Skärholmen är att det går att lösa avlopp både för befintlig och
för ny bebyggelse.
Inom samhällsområdet finns ett större naturområde med höga naturvärden. Området har även
betydelse för samhällets identitet. Tillgängligheten till naturområdet kan förbättras. Delar av
samhällsområdet ligger lågt i förhållande till havet. Särskild hänsyn behöver här tas till risken för
översvämningar.
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Samhällsområde

N
0

0,25

0,5

Kilometer
1

0

0,25

0,5

Kilometer
1

Grönområde
Förslag gång- och cykelled
Kommungräns

REKOMMENDATIONER
Vid all förändring ska hänsyn tas till Gerlesborgs identitet.

Ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelsestruktur och täthet. Stor vikt ska läggas på
bebyggelsens anpassning till landskapet.
Tillgång till allmänna stråk och grönstruktur ska säkerställas i samband med planering av nya
bebyggelseområden.

Upplysning:

Inom samhällsområdet krävs normalt detaljplan för ny bebyggelse.
Inom strandskydd eller naturreservat gäller särskilda regler. Alla eventuella ingrepp i fornlämningar
måste föregås av tillstånd enligt Kulturmiljölagen.
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FÖRUTSÄTTNINGAR GERLESBORG

N

0

!

0,25

0,5

Kilometer
1

Fornminnen Punkt
Fornminnen Yta
Kulturminnesvårdsprogram
Landskapsbildskydd
Strandskydd fr o m 12 jan 2017
Naturreservat- Naturvårdsverket
Framtida översvämningsrisk

Naturvårdsprogram
Klass 1
Klass 2
Klass 3

N
0
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0,25

0,5

Kilometer
1

Fornminnen Punkt
Fornminnen Yta
Kulturminnesvårdsprogram
Landskapsbildskydd

Strandskydd fr o m 12 jan 2017
RIKSINTRESSEN
GERLESBORG
Naturreservat- Naturvårdsverket
Framtida översvämningsrisk
Naturvårdsprogram
Klass 1

N

Klass 2
Klass 3

0

0,25 0,5

Kilometer
1

MB 3 kap 6§: Friluftsliv
MB 3 kap 6§: Kulturmiljövård
MB 3 kap 6§: Naturvård
MB 4 kap 2-3§: Turism, Rörligt friluftsliv & Obruten kust

N
0

0,25 0,5

Kilometer
1

MB 3 kap 6§: Friluftsliv
MB 3 kap 6§: Kulturmiljövård

MB 3 kap 6§: Naturvård
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TEMATISKA REKOMMENDATIONER
Följande rekommendationer är tematiska och gäller i de fall det är aktuellt med
något som rör:
- Verksamheter

- Besöksnäring		

- Kulturmiljöer

- Bygga på berg

- Havsnivåhöjning

- Båthamnar

- Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

- Vindkraft

REKOMMENDATIONER

GÄLLER FÖR ALLT

VAR?
PROJEKT

VAD?
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ÖVERGRIPANDE
Bebyggelsestrategi

GEOGRAFISKA
Inland
Kust
Samhällen

TEMATISKA
Verksamheter
Besöksnäring
Kulturmiljöer
Bygga på berg
Havsnivåhöjning
Båthamnar
LIS
Vindkraft

VERKSAMHETER
Verksamheter i Tanums kommun

Begreppet verksamheter är brett och kan inbegripa mycket. I den här rekommendationen
begränsas verksamheter till följande:
•
•
•

Service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning
Handel med skrymmande varor och andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad
påverkan på omgivningen
Områden för produktion, lagring, partihandel och annan jämförlig verksamhet

En för ändamålet lämplig lokalisering av en verksamhet ska kunna prövas med hjälp av
befrämjande och begränsande lokaliseringsfaktorer (se sidan 108!). Lokaliseringsfaktorerna
är av sådan karaktär att den ena inte nödvändigtvis utesluter den andra, eller att alla måste
uppfyllas. Det är den samlade bedömningen utifrån dessa lokaliseringsfaktorer som avgör platsens
lämplighet.

Lokalisering av verksamheter

Kommunens vilja är att det ska finnas utrymme för verksamheter i alla kommunens
servicesamhällen, det vill säga Tanumshede, Grebbestad, Fjällbacka, Hamburgsund och ÖstadBacka.
I kustzonen finns höga värden som har stor betydelse för många av kommunens invånare men
också för flera näringar, däribland besöksnäringen. För att säkerställa en hållbar tillväxt och
verksamhetsutveckling i kommunen är det företrädesvis verksamheter med behov av kustnära läge
som lokaliseras till kusten.
Transportintensiva verksamheter och anläggningar med behov av landbaserade transporter
lokaliseras med fördel till platser i närheten av E6 eller större väg i inlandet. För transportintensiv
verksamhet bör även eventuella framtida möjligheter till transporter på järnväg tas tillvara.
Verksamhet som kan ha negativ påverkan på omgivningen ska inte lokaliseras så att bostadsmiljöer
riskerar att störas.
Sammantaget anser kommunen att en god lokalisering av nya verksamheter innebär närhet till
viktiga infrastrukturstråk som E6 och lokalisering inom kommunens servicesamhällen.
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REKOMMENDATIONER
Följande lokaliseringsfaktorer ska beaktas vid etablering av ny verksamhet:
Befrämjande

Begränsande

Begränsad påverkan på omgivningarna,
anpassning till landskapsbild

Platsen är skyddad enligt miljöbalken
(Naturreservat Natura 2000 Vattentäkt
Strandskydd Fornlämning)

Området är taget i anspräk sedan tidigare
Utveckling/komplettering av befintlig
anläggning eller bebyggelse
Terrängförhållanden och markbeskaffenhet
lämpliga för ändamålet
Vatten och avlopp, tele/IT finns
Utvecklingsmöjligheter finns
Inom skyddsavstånd till befintlig verksamhet
Närhet till service och samhällsfunktioner
Strategiskt läge för anläggningens syfte
Närhet till E6:an
Adekvat trafikmatning, närhet till större väg
Närhet till kollektivtrafik
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Området är oexploaterat och platsen ligger
utan koppling till befintlig bebyggelsestruktur
Platsen eller området har en känslighet för
påverkan
Olämplighet med tanke på
terrängförhållanden och markbeskaffenhet
Problematiska förutsättningar för teknisk
försörjning (vatten och avlopp, el, tele/IT,
avfall)
Inom sådant avstånd till bostad att olägenhet
kan uppstå

BESÖKSNÄRING
Verksamheter i Tanums kommun

Besöksnäringen innefattar alla de branscher som försörjer sig på turismen. Begreppet gäller
till exempel inte bara hotell- och restaurangbranschen utan även delar av livsmedelshandeln
och transportnäringen. Besöksnäringen domineras av små och medelstora företag som ofta
förutsätter varandras existens. Offentliga, privata och eventuellt ideella aktörer skapar tillsammans
förutsättningarna för besöksnäringen.
Besöksnäringen har en central roll i utvecklingen av Tanums Kommun och det är kommunens
uttalade mål att öka sin attraktivitet som besöksmål året runt. Besöksnäringen stärker både
kommunens och regionens identitet och bidrar till att marknadsföra regionen nationellt och
internationellt.
Den här rekommendationen rör etableringar som har med besöksnäringen att göra, exempelvis
turistanläggningar eller handel.

Besöksmål i Tanums kommun

Tanums kommun lockar människor av många olika anledningar. Här finns en unik skärgård,
Världsarvet, Kosterhavets nationalpark, Kynnefjäll, Väderöarna och kulturupplevelser, för att
nämna några. Gemensamt för besöksmålen är att platsens värden och identitet är en viktig faktor i
att locka besökare.
Det som kännetecknar Tanums kommun är variationen i landskapet, en lång historia och ett aktivt
kulturliv. Vid val av resmål söker besökaren efter det unika som skiljer sig från det invanda. Ofta
sammanfaller det med Tanums kommuns natur-, kultur- och friluftsvärden.
Det är därför av stor betydelse att utgå från platsens värden och ha som mål att förstärka dessa
värden när en förändring sker.

Hållbar turism

Turismen kan ge en ekonomisk grund för att skydda de resurser den bygger på, bidra till förbättrad
infrastruktur och bevarande av historiska platser. Turismen kan dock även vara ett hot mot
resurserna om exploatering sker så att de skadas. Utmaningen är att växa rätt och ha en balans
mellan att bevara och utveckla.
Ekoturism är ett relativt nytt begrepp inom besöksnäringen och karakteriseras av ett ansvarsfullt
resande som bidrar till skyddet av naturmiljöer och tar hänsyn till boende. Det är ett sätt att ge
skyddsvärd natur ett ekonomiskt värde, eftersom det handlar om miljöer som lockar människor
just för dess unika karaktär/orördhet.

Tillfälliga boenden

För besöksnäringen är det viktigt att det finns attraktiva boendealternativ.
Idag förekommer olika boendeformer inom besöksnäringen. Det kan vara allt från privatbostäder
till hotell, bed and breakfast och campingplatser. Det är viktigt att det finns en mångfald för att
attrahera olika målgrupper.
Idag förekommer upplåtelseformer (till exempel bostadsrätt) inom besöksnäringen som innebär
att gränsen mellan tillfälligt och varaktigt boende är otydlig. Kommunens uppfattning är att
sådana upplåtelseformer kan möjliggöras på platser där varaktigt boende är lämpligt.
I den yttre kustzonen, där de allmänna intressena för turism och det rörliga friluftslivet är höga,
prioriteras tillfälliga boenden.
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Ställplatser och camping

I Tanums kommun finns en campingpolicy som definierar vad som är en camping och som ger riktlinjer
för handläggning av bygglov och detaljplaner.
Syftet med campingpolicyn är att vara ett stöd i utvecklingen av campingplatser, så att utrymme lämnas
för både fast och rörlig camping, samt att tillgängligheten för allmänheten till attraktiva naturområden
säkerställs. Campingpolicyn innehåller också en rekommendation om att uppställningsytor för
husbilar bör anordnas i samhällena eller i anslutning till campingplats. En del av syftet är också att ge
gemensamma förutsättningar för alla campingverksamheter inom kommunen.

Utveckling av besöksnäringen i Tanums kommun

Tanums kommuns natur- och kulturvärden är en förutsättning för besöksnäringens tillväxt och de måste
användas på ett hållbart sätt. Kärnvärdet är den opåverkade naturen, men naturupplevelserna behöver
kompletteras med anläggningar för boende, mat, besöksmål och aktiviteter. Dessa anläggningar är också
en förutsättning för att förlänga säsongen.
Flera av besöksnäringens företag har anknytning till havet och är beroende av tillgången till vattennära
mark. Då denna mark är begränsad är det viktigt för besöksnäringens utveckling att sådan mark i första
hand nyttjas av verksamheter som för sin funktion behöver ett vattennära läge.
Det kustnära fisket är en viktig del av Tanums kommuns och kustsamhällenas identitet. Det är väsentligt
för besöksnäringen att det finns förutsättningar för fiskare att lägga till och landa fångsten i kommunen.

Tanums kommuns reseanledningar

Det är det unika i Tanums kommun som gör att besökare reser till kommunen. Kommunens
attraktionskraft, som har potential på en internationell marknad, kan sammanfattas under rubrikerna
Skärgården, Maten, Naturen, Kulturen, Handel och Sött&Salt.
Skärgården
Skärgården i Bohuslän är unik och en reseanledning i sig. Här finns stora möjligheter till bad, båtliv,
fiske och naturupplevelser. Besöksnäringen består av bland annat av skärgårdsturer, skaldjurssafari och
kajakpaddling.
För att besöksnäringen ska ges möjligheter att utvecklas i skärgården behövs åtgärder för att underlätta
tillgängligheten och förbättringar i infrastrukturen både på land och på öar. Det gäller exempelvis
avfallshantering, vatten och avlopp samt tilläggsplatser för turbåtar och besökare.
Maten
Skaldjuren i havet är lokalproducerade, kvalitativa, lättillgängliga och färska. Det småskaliga fisket
med traditionella båtar är starkt profilskapande för kustsamhällena. På land finns flera småskaliga
livsmedelsföretag som producerar öl, tång, kött, mejerivaror och grönsaker.
På landsbygden är det viktigt att jordbruket ges utrymme och att det finns möjlighet för småskaliga
jordbruk att, genom exempelvis gårdsbutiker, sälja det lokalproducerade. Att fiskare har kajplats i de
större kustsamhällenas hamnar är av stor betydelse.
Naturen
Naturen är kommunens viktigaste resurs för besöksnäringen. En av de främsta reseanledningarna är att
uppleva landskapet genom att cykla, vandra, paddla, klättra, rida eller åka båt.
För att möjliggöra för fler att uppleva landskapet i Tanums kommun behöver sammanhängande
leder utvecklas. Det behöver också finnas anläggningar för tillfälligt boende och service, liksom fler
iläggningsplatser för paddlare och en utvecklad infrastruktur för avfallshantering, vatten och avlopp.
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Kultur
Kulturen är en viktig del av besöksnäringen. Det handlar ofta om att besökaren vill förstå
besöksmålets sociala arv och kultur genom att ta del av traditioner, sedvänjor och miljöer.
Tanums kommun har ett varierat utbud av kultur i olika former. I vår miljö syns hällristningar,
stenbrytning och bebyggelse som vittnar om var och varför människor har bosatt sig. Tanum är
också en av Sveriges konstnärstätaste kommuner. Med Gerlesborgsskolan som nav har Gerlesborg
och Bottna blivit ett kluster för människor som är verksamma inom kultur. Varje år genomförs i
kommunen också flera evenemang med olika teman så som musik, konst, mat och historia.
Handel
Shopping som reseanledning har blivit vanligare och har idag stor betydelse för besöksnäringen i
Tanums kommun. Det finns ett varierat utbud av både stora och små butiker.
I servicesamhällenas centrala delar nyttjas bottenvåningen med fördel av verksamheter. Storskalig
handel lokaliseras i närheten av befintlig infrastruktur och befintlig bebyggelse.
Sött&Salt
Kombinationen av kust och inland är unik i sig och bör kombineras för att skapa ett mervärde till
besökarna. Det kan till exempel handla om cykel- och vandringsleder som binder samman kusten
med inlandet, eller möjligheten till både söta och salta bad.

REKOMMENDATIONER
Åtgärder för besöksnäringen ska i första hand bidra till att utveckla det som gör att människor
reser till Tanums kommun, så kallade reseanledningar.
Upplåtelseformer som innebär att gränsen mellan tillfälligt och varaktigt boende är otydlig kan
tillkomma på platser där varaktigt boende är lämpligt. I den yttre kustzonen, där de allmänna
intressena för turism och det rörliga friluftslivet är höga, prioriteras tillfälliga boenden.
Lokalisering av ställplats för husbilar ska studeras när fördjupade översiktsplaner för
kommunens samhällen omarbetas.
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KULTURMILJÖER
Tanums kulturmiljöer

Tanums kommun har en mångfald av kulturmiljöer bestående av allt från hällristningar, fiskelägen
och jordbrukslandskap till fritidshusområden. Kulturmiljöerna kan vara enskilda värdefulla
byggnader eller större sammanhängande bebyggelse där värdet snarare ligger i sambandet än i
den specifika byggnaden. Det kan även vara miljöer utan bebyggelse, som exempelvis de talrika
hällristningsmiljöerna eller en del jordbrukslandskap. Hällristningarna är möjligen det som Tanums
kommun är mest känt för och därför viktigt för kommunen som besöksmål.
Tanums kulturmiljöer sammanfaller med utpekade kulturmiljöer i Kulturminnesvårdsprogrammet
samt identifierade byggnader och miljöer i de kulturhistoriska bebyggelseinventeringar som finns
för de flesta kustsamhällena.

Kulturmiljöernas värde

Kulturmiljöerna är viktiga för Tanums identitet. Många uppskattar dessa miljöer och de lockar
både invånare och besökare. För Tanums kommun är det viktigt att hålla kulturmiljöerna levande,
genom att se till att de brukas och är befolkade. Lika viktigt är det för kommunen att de används
varsamt och att dessa miljöers läsbarhet får finnas kvar.
Det grundläggande värdet i kommunens kulturmiljöer är att de speglar olika epoker i människans
historia. Tack vare det kan vi läsa av och förstå människans utveckling.

Levande kulturmiljö

Att bygga i kulturmiljö är inte en motsättning. Förändringar och tillägg är en naturlig del i de
flesta kulturmiljöerna, eftersom de är präglade av att människor bott och verkat i dem och
fortsatt ska kunna göra det. Fisket har stor betydelse i många av kustsamhällena och ett levande
jordbruk är viktigt för vården av kulturlandskapet. Bebyggelsemiljöernas värde är beroende av att
människor använder och vårdar sina hus.
Om förändringarna sker på rätt sätt, bidrar de till att hålla kulturmiljön levande. Det handlar om
att bibehålla och utveckla en rik vardagsmiljö.

Läsbarhet

Det som är viktigt att tänka på när förändringar sker i dessa miljöer är att det går att förstå den
historiska utvecklingen på platsen, det vill säga att läsbarheten finns kvar. Läsbarheten handlar om
att karaktärsdragen i den befintliga miljön respekteras. Karaktärsdragen kan vara den befintliga
bebyggelsens placering och skala eller viktiga kännetecken i naturlandskapet, såsom berg och
öppna jordbrukslandskap. Karaktärsdragen skiljer sig åt från fall till fall.

Anpassning så att läsbarheten kvarstår

I kommunens kulturmiljöer är det därför viktigt hur alla nya byggnader utformas. Generellt
sett har människan genom tiderna anpassat sig efter naturlandskapet. Hårda vindar och brukbar
åkermark har fått styra lokaliseringen av bebyggelsen. I Tanums kommun har det tagit sig
uttryck i att bebyggelsen låtit sig skyddas av berget (se illustration sid 117). Kulturlandskapet
karaktäriseras av de väldiga bohuslänska klipporna och bebyggelsen som tittar fram nedanför.
Även skalan på bebyggelsen har betydelse. Bebyggelsen förhåller sig traditionellt till
naturlandskapet på ett sätt som gör att den inte tar över. Skalan mellan olika byggnader är också
viktig för helhetsupplevelsen av en kulturmiljö. Att anpassa sig till skalan på bebyggelsen handlar
om att utgå från omgivningen.

Bygglovsplikt i kulturmiljö

Inom utpekade kulturmiljöer råder lovplikt för de åtgärder som annars är bygglovsbefriade enligt
det lagförslag som fastställdes 2 juli 2014, och som bland annat berör Attefallshus. Bygglovsplikten
omfattar inte friggebodsregeln.
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Angivna områden avser värdefull bebyggelsemiljö som inte får förvanskas i enlighet med 8
kap 13 § PBL. Inom dessa områden råder bygglovsplikt (9 kap 4d § PBL) för de åtgärder som
annars är bygglovsbefriade enligt det lagförslag som fastställdes 2 juli 2014 som berör de så
kallade Attefallsåtgärderna. Bygglovsplikten har införts eftersom de utpekade områdena utgör
sådana kulturmiljöer där det är viktigt att förändringar utförs genomtänkt och omsorgsfullt så att
kulturmiljöerna inte påverkas negativt.
Attefallsåtgärderna innebär i normala fall bygglovsbefrielse för en- och tvåbostadshus avseende:
Komplementbyggnad (bostad, garage mm) på maximalt 25 kvm
Tillbyggnad av huvudbyggnad på maximalt 15 kvm
Två takkupor (ifall man inte har någon)
Inreda ytterligare en bostad
Till ovanstående finns speciella krav som måste uppfyllas, läs mer på Boverkets hemsida www.
boverket.se. Observera att åtgärderna är anmälningspliktiga och att kommunen måste ge
startbesked innan arbetena kan påbörjas. Attefallsåtgärderna anges i 9 kap 4 § a-c Plan- och
bygglagen.

Traditionell placering av bebyggelse i Tanums kommun

REKOMMENDATIONER
Nya byggnader ska anpassas till kulturmiljön på så vis att dess läsbarhet bevaras.
Ny bebyggelse ska anpassas till skalan på omgivande bebyggelse och landskap.
Rekommendationerna i Kulturminnesvårdsprogrammet och i de kulturhistoriska
bebyggelseinventeringarna ska utgöra grund för bedömning av bebyggelsens kulturhistoriska
värde.
I områden som omfattas av Kulturminnesvårdsprogrammet eller för byggnader som bedömts
ha ett kulturhistoriskt värde i Kulturhistorisk bebyggelseinventering krävs bygglov för åtgärder
enligt 9 kap 4 § a-c Plan- och bygglagen.
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BYGGA PÅ BERG
Traditionell placering av bebyggelse

De bohuslänska samhällena är byggda i skydd av bergen. Kustsamhällena byggdes på det lite
flackare området mellan havet och där berget stiger, oftast på gammal sjöbotten. Bondgårdana
byggdes också i skydd av berget, på det som varken var berg eller värdefull jordbruksmark utan
små kulliga mellanområden i gränslandet mellan bergslandskap och åkermark (se illustration sid
117).
Denna beprövade placering är logisk i många hänseenden. Husen byggdes inte på värdefull
jordbruksmark i onödan, de placerades i soliga väderstreck, skyddade från väder och vind för att
förbättra lokalklimatet och uppvärmningen av husen. De placerades på väldränerade och torra
platser med goda grundförhållanden.
Resultatet är att bergets siluett lämnas orörd. Visuellt dominerar berget över bebyggelsen. Husens
mått och form anpassas till landskapet och inte tvärtom. Detta traditionella byggnadssätt blir
naturligt eftersom man förr i tiden byggde sina hus med traktens material och ortens hantverkare.

Bygga på berg

Bebyggelse högre upp i landskapet är ett relativt nytt byggnadssätt i Tanums kommun. Det är
ett byggnadssätt som medför en starkare påverkan på landskapet, dels rent visuellt men även
rent praktiskt genom att stora granitytor i vissa fall sprängs bort för att kunna grundlägga husen
och skapa tillfarter till fastigheterna. Eftersom det rör sig om en placering av bebyggelse som
inte är traditionell har kommunen i vissa fall arbetat med utformningsbestämmelser, för att få
bebyggelsen att trots placeringen smälta in i landskapet på bästa sätt.

Sammanfattning

Bebyggelsens placering i landskapet har betydelse för upplevelsen av kommunens unika
miljöer och är därmed av vikt för kommunens identitet, vilket i sin tur är viktigt för både
kommuninvånare och besökare. Därför är det angeläget att ta hänsyn till landskapet vid
exploatering i högre lägen och anpassa bebyggelsen efter landskapet.

REKOMMENDATIONER
Bebyggelsen placeras så att de högsta klippartierna lämnas fria från bebyggelse.
Bebyggelsen anpassas till platsen och landskapet:

•
•
•
•
•

Berg- och hällmarkskaraktären ska bevaras i möjligaste mån
Vägar dras så att ingrepp i terrängen begränsas
Byggnadens grundläggning anpassas till platsen och sprängning och utfyllnad undviks i
möjligaste mån
Färgsättning och material har sin utgångspunkt i platsen och anpassar sig efter befintlig
bebyggelse och/eller det omgivande landskapet
Bebyggelse på berg i Tanum innebär en ny placering i landskapet och därför kan byggnadens
utformning vara samtida.

Upplysning

Länsstyrelsens generella uppfattning är att byggande på berg i strandnära lägen riskerar
medföra påtaglig skada på riksintressen. Detta utesluter inte att det lokalt kan finnas
områden som tål sådan bebyggelse. Se även länsstyrelsens granskningsyttrande.
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HAVSNIVÅHÖJNING
Enligt klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) blir klimatet på jorden allt varmare till
följd av de stora utsläppen av växthusgaser. I framtiden kommer mer extrema vädertyper som
exempelvis skyfall.
För Tanums kust antas medelvattenståndet stiga cirka 1 meter under perioden 1990-2100 och
under samma period antas landhöjning ske med ungefär 0,2 meter. I den tänkta utvecklingen är
landhöjningen tillräcklig för att motverka havshöjningens effekt fram till cirka år 2020 jämfört
med 1990 års nivåer, med därefter stiger havsytan. Höjningstakten ökar mot slutet av seklet, så att
medelvattenståndet år 2100 nästan ligger 0,7 meter högre än idag.
Det högvattenstånd som år 2100 beräknas inträffa i genomsnitt en gång per tio år, är 0,25 meter
högre än det högvattenstånd som idag beräknats inträffa en gång per 300 år.

Övergripande riskanalys

En översiktlig analys avseende översvämningshotade områden har genomförts genom att
identifiera bostadsbebyggelse inom samhällsområdena samt allmänna vägar som berörs av
högvatten kring 3 meter över havet (+3,2 meter RH 2000). Identifierade områden redovisas på
karta samt listas nedan:
Samhällen
1. Resö
2. Havstenssund
3. Sannäs
4. Grebbestad
5. Kämpersvik
6. Långsjö
7. Fjällbacka
8. Hamburgsund och Hamburgö
9. Slottet, Tegelstrand, Heestrand
10. Gerlesborg
Allmänna vägar och Bohusbanan (utanför samhällsområdena)
11. Järnvägsövergången vid Kragenäs samt cirka 1 kilometer norrut
12. Väg 1023 mellan Kragenäs och Resö. Sex platser på en sträcka av fem kilometer
13. Järnvägsövergången vid Knäm samt cirka 1,7 kilometer norrut
14. Väg 1020 mellan väg 1018 och Västbacken. Riskområdet sträcker sig cirka 1,7 kilometer från
korsningen till väg 1018
15. Väg 1018 mellan järnvägsövergången i Knäm och Sannäs
16. Väg 163 mellan Tanumshede och Grebbestad, i höjd med Kleva
17. Väg 1013 mellan Grebbestad och Havstenssund, i höjd med Edsvik
18. Väg 163 mellan Långsjö och Fjällbacka
19. Väg 900 mellan Fjällbacka och Hamburgsund
Väg 900 mellan Hamburgsund och Slottet
20. Väg 900 i korsningen till väg 889 mot Heestrand
21. Väg 900 mellan Gerlesborg och Brygge
För att tillgängligheten till kustsamhällena inte ska hindras i framtiden är det viktigt att det
genomförs en fördjupad analys av det allmänna vägnätet, för att undersöka och prioritera vilka
åtgärder som behöver vidtas. Det är också av betydelse att identifiera samhällsviktiga funktioner,
såsom anläggningar för vatten- och avloppsförsörjningen, som riskerar att översvämmas vid höga
vattenstånd.
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Anpassning till stigande havsnivåer

Länsstyrelsen i Västra Götaland tog 2011 fram en handbok för planering i översvämningshotade
områden. Handboken är ett stöd i planarbetet och innehåller rekommendationer om lämplig
markanvändning samt förslag på åtgärder. Handbokens förslag till process och rekommendationer
för ny bebyggelse är ett bra stöd vid handläggning av ärenden som är lokaliserade inom
översvämningshotade områden.
Tanums kommun vill bidra till att skador vid översvämningar inte ökar i framtiden genom
att ta hänsyn till översvämningshotade områden vid prövning av ny bebyggelse. Därför ska
ny bebyggelse som inte behöver ligga intill havet lokaliseras på nivåer som inte riskerar att
översvämmas år 2100.
Inom befintlig bebyggelse i samhällena där det finns en befintlig bebyggelsestruktur att ta hänsyn
till och ofta kulturhistoriska värden anser dock kommunen att anpassning till stigande havsnivåer
kan ske genom att välja byggnadsteknik som minskar risken för skada vid höga vattenstånd.
Detta förhållningssätt anser kommunen också ska gälla för befintliga verksamheter som ligger
inom översvämningsdrabbade områden och som behöver utökas och inte kan göra det utanför
riskområdet.

REKOMMENDATIONER
Länsstyrelsens handbok ”Stigande vatten” ska användas som underlag i bygglovs- och planärenden.
Vid omarbetning av fördjupade översiktsplaner för Fjällbacka, Hamburgsund och Grebbestad ska
översvämningsrisk och anpassning till framtida havsnivåer utredas.
Fortsatt utredning av översvämningsrisker för det allmänna vägnätet och kommunens
bebyggelsestruktur genomförs i samråd med Trafikverket och Länsstyrelsen.
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BÅTHAMNAR
För en kustkommun som Tanum utgör havet och stränderna ett attraktivt rekreationsområde,
som hela året ger möjlighet till havsanknutna aktiviteter såsom båtliv, fiske och kajakpaddling.
Tillgängligheten till havet är av stor betydelse för alla som vill kunna utnyttja de möjligheter till
friluftsliv och rekreation som är förknippade med havet och skärgården.
I Tanums kommun finns det en stor efterfrågan på båtplatser för småbåtar. Samtidigt är det
svårt att hitta nya lämpliga lägen för hamnar eftersom det längs kommunens kust finns höga
naturvärden och många platser är betydelsefulla för det rörliga friluftslivet och allmänhetens
tillgänglighet till stranden.
Hamnar och båtplatser innebär behov av bryggor och tilläggsplatser. Men det krävs även service
och anordningar på land som exempelvis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toaletter och tvättmöjligheter
Avfallsbehållare
Slamsugningsanordningar
Tankställen
Ramper och kranar
Spolplattor
Vinterförvaring
Parkeringsplatser
Service som verkstad, handel, restauranger och besöksmål.

Båthamnar

Längs med kusten finns många både mindre och större hamnar. Flera av dessa kan effektiviseras
och kompletteras med ytterligare bryggor. Platser för nya hamnar har analyserats och i
översiktsplanen anges fyra områden som lämpliga för utveckling av båthamnar: Västbacken,
Lökholmen, Kvarnekilen och Sibirien. Varje område beskrivs i översiktsplanen.

Ett förändrat båtliv

För att lösa behovet av båtplatser långsiktigt kommer det att behövas andra alternativ än flytande
båtplatser vid brygga. Lösningar där båtar förvaras på land en bit från hamnen och sjösätts via
ramp vid varje tillfälle som båten ska användas är ett intressant alternativ.

Båtar för besökare

För att också invånare eller besökare utan egen båt ska få tillgång till havet och skärgården
prioriteras båttrafik med turlista i kommunens tätortsnära hamnar. Kommunen är också positivt
inställd till att tilläggsplatser anordnas på strategiska platser på öar.

Verksamheter i behov av vattennära lägen

Eftersom markresurserna för bebyggelse i närheten av hamnar är begränsade bör dessa i första
hand användas för vattenanknutna verksamheter.

Sjöbodar

Sjöbodar har av tradition uppförts för att användas för förvaring av båt- och fiskeredskap.
Sjöbodarna utgör karaktäristiska inslag i kommunens bebyggelsemiljöer och kan fortfarande fylla
sina ursprungliga funktioner. Idag har sjöbodarna inte längre samma betydelse för fisket utan fyller
istället friluftslivets behov för förvaring av båttillbehör.
Runt bostäder finns naturligt en hemfridszon, ett område som allmänheten upplever är privat
och därför har en privatiserande effekt. I strandnära lägen prioriterar kommunen friluftsliv och
allmänhetens tillgänglighet. Därför tillåts inte boende i sjöbodar. Riktlinjer för sjöbodar finns i
kommunens sjöbodspolicy.
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REKOMMENDATIONER
Båtplatser kan i första hand tillkomma genom att effektivisera och komplettera befintliga
hamnar.
Nya båthamnar kan utvecklas på utpekade platser.
Kommunen ser positivt på alternativa lösningar till egen båtplats.
Vattennära mark ska i första hand användas av vattenanknutna verksamheter.
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1. Västbacken
Beskrivning och läge
Västbacken ligger i kommunens norra del, på Raftön vid Sannäsfjordens mynning. I norr finns
en kaj och en större byggnad som tidigare har använts som fiskmjölsfabrik. I området finns ett
tjugotal bryggor som främst ligger samlade i närheten av kajområdet.
Allmänna intressen
Platsen omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken (MB) och
omfattas också av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB. I väster angränsar området
till naturreservat och Natura 2000.
Inriktning
Befintliga bryggor bör ses över och samordnas för ett effektivt nyttjande. Kajen ska i första hand
nyttjas av verksamheter som behöver den naturliga djuphamnen.
Det saknas utrymme att ordna en parkering som tillgodoser parkeringsbehovet i anslutning till
vattnet. Därför föreslås att möjligheterna studeras att anlägga en parkering cirka 500 meter öster
om båthamnen längs med väg 1020. För att knyta ihop båthamn med parkering behöver gångstråk
möjliggöras.
Anläggning för att ta hand om spolvatten behövs där båtar tas upp.
Riktlinjer för efterföljande prövning
Utveckling av båthamn behöver föregås av detaljplaneläggning där parkering, gångstråk och övrig
service säkerställs.
Kajområdet ska i första hand användas för havsanknutna verksamheter som nyttjar
djupförutsättningarna på platsen.
Upplysning:
Kräver tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. Strandskyddsdispens krävs samt
eventuellt prövning av Natura 2000. Alla eventuella ingrepp i fornlämningar måste föregås av
tillstånd enligt Kulturmiljölagen.
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2. Havstenssund
Beskrivning och läge
Inom Havstenssunds samhällsområde föreslås två platser för utveckling av båthamn.
Lökholmen ligger på en udde i samhällets norra del. Platsen är i huvudsak oexploaterad med
undantag för några mindre bryggor. Marken inom området består helt av berg i dagen och det
krävs markarbeten för att få till stånd en brygganläggning på platsen. Viken innanför Lökholmen
är påverkad av övergödning, med mattor av fintrådiga grönalger. För området finns ett pågående
planärende vars syfte bland annat är att möjliggöra småbåtshamn.
Kvarnekilen ligger mitt i samhället, söder om Sönneberget. I kilen finns ett tjugotal mindre
bryggor och väster om det utpekade området finns en badplats. För området finns en gällande
detaljplan som anger användningen för fiskeri-, handels-, hantverks-, och industriändamål. För
vattenområdet anges att bryggor och kajer får uppföras.
Allmänna intressen
Lökholmen: Området ligger i sin helhet inom riksintresse för friluftsliv, kulturmiljövård, naturvård,
turism och rörligt friluftsliv samt obruten kust. Gränsar till natura 2000-område. Hela området
ligger inom strandskyddsområde och gränsar till naturreservat. I viken innanför Lökholmen har
det vid inventering påträffats ålgräs hela vägen ut förbi Lökholmens udde.
Kvarnekilen: Kvarnekilens södra halva ligger inom riksintresse för friluftsliv. Kvarnekilen i sin
helhet ligger inom riksintresse för naturvård, turism och rörligt friluftsliv samt obruten kust.
Området helt nära strandlinjen är genom en gammal plan undantaget från strandskyddet och
Natura 2000-området. I hela Kvarnekilen har det vid inventering påträffats ålgräs. Vid en
utbyggnad av båthamn i kilen behöver hänsyn tas så att säkerheten vid badplatsen inte försämras
Det finns två fornlämningar i vattenområdet nära, eller inom området.
Inriktning
Lökholmen: Småbåtshamn med cirka 100 båtplatser. Ny väg och parkering behöver anläggas. Dock
bedöms inte det totala parkeringsbehovet kunna gå att tillgodose i anslutning till småbåtshamnen.
Kvarnekilen: Småbåtshamn. Utrymme för parkering finns inte i anslutning till småbåtshamnen.
För att lösa parkeringsbehovet till båda
områdena föreslås infartsparkering söder om
Havstenssunds kapell. Det bör dock finnas
möjlighet att köra in i området för i- och
urlastning av båtar.
Riktlinjer för efterföljande prövning
Lökholmen: Detaljplan behöver upprättas för att
studera tillfartsväg, parkering och övrig service.
Kvarnekilen: Detaljplan kan krävas beroende på
omfattning.
Upplysning:
Kräver tillstånd för vattenverksamhet enligt
11 kap miljöbalken. Strandskyddsdispens krävs
samt eventuellt prövning av Natura 2000.
Alla eventuella ingrepp i fornlämningar måste
föregås av tillstånd enligt Kulturmiljölagen.
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LANDSBYGDSUTVECKLING I
STRANDNÄRA LÄGEN
Bakgrund

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga allemansrättslig tillgång till stränderna och
att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. I och med en översyn av
Sveriges strandskyddslagstiftning har kommunerna från och med 1 februari 2010 fått ökade
möjligheter att satsa på landsbygdsutveckling i strandnära lägen, i så kallade LIS-områden.
Kommunen får alltså en möjlighet att peka ut lämpliga områden för LIS i översiktsplanen. Inom
dessa områden kan vissa lättnader i strandskyddet tillämpas. Detta sker genom en revidering av de
särskilda skäl som förutsätts för att lämna dispens från eller upphäva strandskydd. Följande kan
motivera utpekande av LIS-områden:
•
•

om åtgärden bedöms ge långsiktigt positiva sysselsättningseffekter
om åtgärden bidrar till att upprätthålla serviceunderlaget

Inom utpekade LIS-områden kan ytterligare två särskilda skäl användas vid prövning av
upphävande av, eller dispens från strandskyddet.
•
•

Om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till
utvecklingen av landsbygden.
Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med
tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder. Då får man beakta om huset byggs
i anslutning till ett befintligt bostadshus.

En förutsättning för införandet av ett LIS-område är således att de planerade åtgärderna inom
området bidrar till landsbygdsutveckling. Samtidigt måste det långsiktiga skyddet av stränderna
bevaras, vilket innebär att allmänheten har tillgång till stränderna och djur- och växtliv har goda
livsvillkor.
I arbetet med att peka ut LIS-områden ska landsbygdsutveckling definieras, eftersom det
inte är något som finns i strandskyddslagstiftningen. Det är upp till varje kommun att utifrån
lokala och regionala förhållanden, i dialog med Länsstyrelsen, ange vad som klassas som
landsbygdsutveckling.
LIS-områden gäller generellt sett för inlandet. Hela kustlinjen från norska gränsen till Forsmark
på östkusten är undantagen från möjligheten till LIS-områden. Restriktivitet för utpekande av
LIS-områden gäller resten av östkusten samt vissa inlandssjöar. I övriga områden kan kommunerna
peka ut LIS.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Tanums kommun

Tanums kommun består i sin helhet av landsbygd. Det är Bohusläns största kommun till ytan och
invånarna bor utspridda på nästan hela kommunens yta. I Tanums kommun gäller utpekandet av
LIS-områden endast i inlandet, eftersom hela kommunens kustlinje är utesluten som möjligt LISområde, enligt 7 kap. 18 e § i Miljöbalken.
Sett till befolkning och bebyggelse, i form av befintlig verksamhet och service, och till att syftet
med LIS är att stärka befintliga strukturer är det området kring Bullaresjöarna som huvudsakligen
är aktuellt för LIS. I samband med programsamrådet för ÖP2030 kom det in förslag på LISområden, de flesta runt Bullaresjöarna samt ett vid Kynne Älv. Under arbetet har kommunen även
träffat samhällsföreningar från hela inlandet för att ta emot förslag på möjliga LIS-områden. Dessa
har alla lokaliserats till Bullaresjöarna.

127

Översiktsplan 2030 - Utställningshandling

Stöd från Boverket

Kommunen har fått ekonomiskt stöd från Boverket till arbetet med LIS-områden. Stödet
har använts till att ta fram utredningar avseende bebyggelsestrukturförändring, växtoch djurlivsinventering, friluftslivsintressen, landskapsanalys, skredrisk och geoteknik,
vattenförhållanden samt översvämningsrisk. Stödet har också använts till att ta fram ett
landsbygdsutvecklingsprogram samt lokaliseringsfaktorer. Resultatet av dessa utredningar har legat
till grund för processen att peka ut LIS-områden.

Ställningstaganden
Landsbygdsutvecklingsprogram

För att arbeta för en landsbygd med god service och där inflyttning sker, har kommunen tagit
fram ett Landsbygdsutvecklingsprogram där gemensamma mål och strategier för kommunens
landsbygd finns samlade. I detta program definieras landsbygdsutveckling och vad det innebär för
Tanums kommun. Programmet ingår i arbetet med att peka ut LIS-områden.
I programmet anges sju visioner. Landsbygdsutveckling är när en etablering bidrar till en eller flera
av framtidsvisionerna för Tanums kommuns landsbygd. Visionerna är:
Levande byar, många småföretag, fler arbetstillfällen, fler boendeformer, god service, goda
kommunikationer eller att Tanums unika värden bevaras.

Lokaliseringsfaktorer

För att kunna utvärdera olika områdens lämplighet som LIS-områden har kommunen tagit fram
befrämjande och begränsande lokaliseringsfaktorer. Alla förslag till LIS-områden som lämnats till
kommunen har utvärderats utifrån lokaliseringsfaktorerna.

Befrämjande lokaliseringsfaktorer

Begränsande lokaliseringsfaktorer

Närhet till service och samhällsfunktioner

Natura 2000

Vatten och avlopp finns

Naturreservat

Trafikmatning, närhet till större väg, gång- och
cykelled

Dokumenterat höga naturvärden

Kollektivtrafik
Utveckling/komplettering av befintlig anläggning
eller bebyggelse

Vattentäkt
Vindkraftsområde enligt översiktsplanen
Inom skyddsavstånd till verksamheter

Området är påverkat/ianspråktaget

Området är oexploaterat

Få motstående intressen

Platsen/området har en känslighet för
påverkan

Begränsad påverkan på omgivningarna,
anpassat till landskapsbild
Strategiskt läge för anläggningens syfte
Terrängförhållanden och markbeskaffenhet
lämpliga för ändamålet

Problematiska förutsättningar för teknisk
försörjning
Olämplighet i terrängförhållanden och
markbeskaffenhet

Tillgängliggör/förstärker befintliga värden
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ÖVERSIKTSKARTA LIS-OMRÅDEN

1.Vassbotten

3.Hovsäter

4.Lursjön

5.Backa

6.östad

8.Sundshult

Tanumshede

9.Smeviken

N
Rabbalshede
Två tidigare föreslagna LIS-områden, 2. Holkekärr, samt 7. Tegen har utgått inför planens antagande efter synpunkter från länsstyrelsen.
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1. VASSBOTTEN
Beskrivning och läge
Vassbotten ligger allra längst norrut vid Norra Bullaresjön, precis vid gränsen till Norge. Här
finns en mindre samling bostadshus och gårdar. Omgivningen karaktäriseras av ett öppet
jordbrukslandskap. I Vassbotten passerar en väg västerifrån (Strömstad) vidare ner på andra sidan
Bullaresjön. Väg 165, som går längs Bullaresjöarnas västra sida, fortsätter norrut in i Norge. I
södra delen finns en camping. I området bedrivs jordbruk. En större kraftledning passerar genom
området.
Inom området finns två föreslagna LIS-områden. Båda ligger i anslutning till befintlig bebyggelse.
Delområde 1 ligger väster om väg 165 i en svagt lutande slänt och inkluderar även befintliga hus.
Delområde 2 ligger längs Enningdalsälven väster om en liten väg som går till en mindre samling
bostadshus och vidare till Älgafallet.
Närmaste samlade samhällsservice, bland annat affär, äldreboende, tankställe och skola, finns i
Backa och Östad (ca 8-10 km).
Allmänna intressen och strandens tillgänglighet
Båda delområdena ligger inom riksintresse för friluftsliv enligt MB 3:6 och angränsar till
riksintresse för naturvård. De ligger även inom riksintresse för skyddade vattendrag enligt MB 4:6.
Delområde 1: Inom området finns fornlämningar. Genomförd växt- och djurlivsinventering visar
på förekomst av vissa förhöjda naturvärden motsvarande klass 4, avseende några äldre björkar
samt fågelliv i områdets norra del. Förekomst av rödlistad kungsfågel noterades.
Delområde 2: Området angränsar Enningdalsälven som ligger inom riksintresse för Natura
2000 och som även ingår i Tanums kommuns Naturvårdsprogram med den mest skyddsvärda
klassen. Området gränsar även mot ett fornlämningsområde i söder. Genomförd växt- och
djurlivsinventering visar inte på några förhöjda naturvärden inom området.
Vid delområde 1 finns en större väg som passerar mellan vattnet och området. Delområde 2
lämnar en remsa mot Enningdalsälven. Sammantaget försvårar inte LIS-områdena tillgängligheten
till stranden för allmänheten.
De båda delområdena avser en utökning av befintliga bebyggelsegrupper samtidigt som
allmänhetens möjlighet att röra sig fritt i strandområdet bevaras. Med hänsyn till detta bedöms
en exploatering kunna ske utan att påtagligt skada befintliga värden för riksintresset för friluftsliv.
Förutsatt att tillfredställande avloppslösningar för tillkommande bebyggelse kan ordnas bedöms
även att skador på angränsande riksintressen för naturvård och Natura-2000 kan undvikas.
Riksintresset för skyddade vattendrag påverkas inte.
Lokaliseringsfaktorer
Båda delområdena stämmer med flertalet befrämjande lokaliseringsfaktorer. De befrämjande
lokaliseringsfaktorerna som omfattar närhet till samhällsservice och funktioner uppfylls dock inte.
Största delen av de begränsande lokaliseringsfaktorerna berörs ej.
Sammantaget bedöms områdena ha en lämplig lokalisering.
Inriktning
Båda delområden: Bostadsbebyggelse i olika form. Även verksamhet utan omgivningspåverkan
skulle vara möjlig här.
Delområde 2: Även lämpligt med uthyrningsstugor.
Motiv
Områdenas placering i nära anslutning till såväl den norska gränsen som Norra Bullaresjön
och Enningdalsälven, samt i direkt anslutning till befintligt vägnät och existerande bebyggelse
bedöms göra dem intressanta för utveckling av såväl bostäder som olika typer av verksamheter.
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En komplettering av befintlig bebyggelse i form av bostäder eller verksamheter skulle vara möjlig
utan att försämra villkoren för det vattennära livet eller utpekade naturvärden. I delområde
2 skulle även uthyrningsstugor vara möjliga då närområdet är av stort intresse för friluftslivet.
Bostäder i utpekade LIS-områden stärker den samlade bebyggelsen i Vassbotten och kan därför,
genom att öka underlaget för service, bidra till landsbygdsutveckling. I den mån verksamheter
etableras inom områdena bedöms dessa kunna bidra till landsbygdsutveckling genom ökade
sysselsättningsmöjligheter.
Riktlinjer för efterföljande prövning:
Vid placering och utformning ska de generella rekommendationerna i denna översiktsplan
uppmärksammas. Förhållande till närliggande Natura 2000-område behöver särskilt beaktas vid
kommande avloppslösningar.
Delområde 1: Området behöver detaljplaneras. Detaljplanen ska bland annat garantera
allmänhetens tillgänglighet och bebyggelsens anpassning till terrängen, samt utreda förhållandet
mellan kommande bebyggelse och förekommande fornlämningar och naturvärden. Förhållande
till kraftledningen behöver beaktas.
Delområde 2: Området kan komma att behöva detaljplaneras beroende på vilken typ av
byggnation som önskas. Detaljplanen ska bland annat, genom att lämna en fri passage mellan
området och vattnet, garantera att området inte inskränker friluftslivet. Förhållande till
angränsande fornlämningar behöver beaktas.
Upplysning: Strandskyddsdispens krävs. Alla eventuella ingrepp i fornlämningar måste föregås av
tillstånd enligt Kulturmiljölagen
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3. HOVSÄTER
Beskrivning och läge
Hovsäter ligger på västra stranden av Norra Bullaresjön, i ett böljande odlingslandskap med mindre
samlingar av gårdar och bostadshus. Ett tidigare värdshus har nyligen byggts om till bostäder.
Det föreslagna LIS-området ligger i anslutning till väg 164. Närmaste samlade samhällsservice, med
bland annat affär, äldreboende, tankställe och skola, finns i Backa och Östad (4-6 km). I området finns
inga verksamheter.
Allmänna intressen och strandens tillgänglighet
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv och naturvård enligt MB 3:6. Det ligger även inom
riksintresse för skyddade vattendrag enligt MB 4:6.
I föreslaget LIS-område samt i direkt anslutning till området finns skyddsvärd ängs- och hagmark samt
bevarandevärd odlingsmark. Markerna har skyddsklass 3 i kommunens naturvårdsprogram. Genomförd
växt- och djurlivsinventering visar att den hagmark som funnits inom LIS-området inte längre är hävdad
men att det på platsen ändå förekommer vissa förhöjda naturvärden motsvarande klass 4, med avseende
på miljöer för insekter.
Området lämnar en bred passage längs stranden och försvårar därmed inte strandens tillgänglighet för
allmänheten.
Den södra delen av området, där en ny exploatering kan bli aktuell, ligger i nära anslutning till
befintligt flerbostadshus och är påverkad av grävning och schaktning. Området bedöms i sig inte ha
någon nämnvärd betydelse för det rörliga friluftslivet, men kommande byggnader bör utformas så att
påverkan på omgivande naturområden begränsas. De naturvärden som finns på platsen bedöms vid en
exploatering gå att hantera genom varsamhet eller eventuella kompensationsåtgärder. Sammantaget
bedöms föreslagen utbyggnad inte medföra påtaglig påverkan på något av de utpekade riksintressena.
Lokaliseringsfaktorer
Lokaliseringen stämmer med de befrämjande lokaliseringsfaktorer som avser läge i förhållande till syftet.
De befrämjande lokaliseringsfaktorer som inte uppfylls är närhet till samhällsservice och funktioner. Med
föreslagen inriktning bedöms denna faktor dock inte utgöra något hinder för en exploatering.
Sammantaget, utifrån LIS-områdenas syfte, bedöms områdena ha en lämplig lokalisering.
Inriktning
Uthyrningsstugor. Utformning och placering är av stor vikt.
Motiv
Föreslaget LIS-område ligger i ett område som är intressant ur friluftslivsperspektiv. Det råder
idag brist på övernattningsmöjligheter i området. Med rätt karaktär och storlek stärks områdets
värden av en utbyggnad som skapar övernattningsmöjligheter. Uthyrningsstugor bidrar till ökade
sysselsättningsmöjligheter och därmed landsbygdsutveckling.
Riktlinjer för efterföljande prövning
Vid placering och utformning ska de generella rekommendationerna i denna översiktsplan
uppmärksammas. Det är av särskild vikt att stugorna utformas och placeras så att påverkan på
omgivande naturområden begränsas.
Förhållandet mellan utpekade naturvärden och ny bebyggelse hanteras i samband med bygglovprövning i
detta LIS-område.
Upplysning: Strandskyddsdispens krävs. Alla eventuella ingrepp i fornlämningar måste föregås av
tillstånd enligt Kulturmiljölagen
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4. LURSJÖN
Beskrivning och läge
Lursjön är belägen i kommunens norra del, cirka en kilometer sydväst om Lur. Landskapet
på platsen kan beskrivas som ett småbrutet odlingslandskap, och utgör en del av en gammal
kulturbygd. Det föreslagna LIS-området ligger cirka 100 meter från sjön, på ett mindre gärde som
sluttar ner mot sjöns norra delar. Området innefattar även en åkerholme och avgränsas i norr av
ett skogsklätt höjdparti. Området kan nås via en enkel skogsväg.
I Lur finns bland annat samhällsservice i form av grundskola och kooperativ förskola samt
busshållplats. Övrig samhällsservice och livsmedelshandel finns i Tanumshede, cirka 1 mil söderut.
Allmänna intressen och strandens tillgänglighet
Huvuddelen av området ligger utanför strandskyddad mark, varför det främst är tillfartsvägen
och delar av åkerholmen som berörs av strandskydd. Området ligger mer än 100 meter från sjön
och omfattas endast av strandskydd kopplat till en mindre bäck, som bedöms vara av begränsat
värde för friluftslivet. Området bedöms inte påverka allmänhetens tillgänglighet till sjöns
strand. Inga dokumenterade förhöjda naturvärden finns på platsen, men den har inte ingått i
genomförd inventering av växt- och djurliv. Området berörs inte av några riksintressen. Platsen
ingår i kommunens kulturmiljövårdsprogram, eftersom det bland annat finns många gravrösen
i trakten. Om kommande bebyggelse placeras och utformas med hänsyn till den historiska
bebyggelsestrukturen i trakten bedöms risken för påverkan på kulturmiljövärden vara begränsad.
Lurs avloppsreningsverk ligger cirka 200 meter norr om området. Frågan om eventuella störningar
från detta behöver studeras. En bebyggelse tar i anspråk viss jordbruksmark. Den aktuella delen
av åkermarken omfattar dock ett så pass begränsat odlingsvärde att den begränsning av byggnation
som anges i Miljöbalken inte bedöms som tillämpbar. Samhällsnyttan av nya bostäder bedöms vara
högre än att bevara denna odlingsmark.
Förutsatt att hänsyn tas till kulturmiljövärden och eventuella förhöjda naturvärden bedöms
sammantaget att området inte medför påtaglig påverkan på allmänna intressen eller strandens
tillgänglighet.
Lokaliseringsfaktorer
Lokaliseringen stämmer med flertalet befrämjande lokaliseringsfaktorer men ligger inte
i anslutning till befintlig bebyggelse. Lokaliseringen strider inte mot någon begränsande
lokaliseringsfaktor men förhållandet till avloppsreningsverket behöver studeras närmare.
Sammantaget bedöms området vara en god lokalisering. Områdets markförhållanden har inte
studerats.
Inriktning
Detta område lämpar sig för bostadsbebyggelse av olika form.
Motiv
En utbyggnad av området bedöms vara möjlig utan att försämra villkoren för det vattennära livet.
Området ligger i ett mycket naturskönt läge, med gång- och cykelavstånd till Lur. Nya bostäder på
platsen bedöms kunna bidra till ökad befolkning och ett ökat underlag för den service som finns i
Lurs samhälle. På detta sätt kan en utbyggnad av området bidra till en landsbygdsutveckling.
Riktlinjer för efterföljande prövning
Vid placering och utformning ska de generella rekommendationerna i denna översiktsplan
uppmärksammas.
Särskild hänsyn tas till kulturmiljöns värden. Naturvärdesinventering genomförs och störningsrisk
från reningsverk studeras.
Upplysning: Strandskyddsdispens krävs.
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5. BACKA
Beskrivning och läge
Backa är ett samhälle som ligger i området där Södra och Norra Bullaresjön möts. Det ligger främst på
västra sidan av sjösystemet men bebyggelsen sträcker sig över båda sidorna. Väg 165 ”Blågröna vägen” går
genom samhället och fortsätter längs Bullaresjöarna i nord-sydlig riktning. I östlig riktning går väg 164
vidare mot Ed. Backa utgör tillsammans med Östad det största servicesamhället i kommunens inland. I
Backa finns samlad bebyggelse och service i form av bland annat skola.
Två delområden för LIS har föreslagits under planens utställningstid. Efter synpunkter från länsstyrelsen
har delområde 2 utgått inför planens antagande. Det nu återstående området benämns område 1, och
ligger i direkt anslutning till befintliga bostäder, på ett relativt högt beläget, delvis avverkat skogsparti.
Allmänna intressen och strandens tillgänglighet
Båda de föreslagna LIS-områdena ligger inom riksintresse för friluftsliv och naturvård enligt MB 3:6. De
ligger även inom riksintresse för skyddade vattendrag enligt MB 4:6.
Område 1 ligger i anslutning till befintlig bebyggelse uppe på höjden. Stranden är inte tillgänglig från
platsen på grund av topografin, men en möjlig passage på höjden mellan nya byggnader och vattnet ska
säkerställas. Genomförd växt- och djurlivsinventering visar inte på några förhöjda naturvärden inom
området. Områdets höglänta läge innebär möjligheter till fina utblickar över nejden samtidigt som
området är exponerat mot ett relativt stort kringområde. Tillgängligheten till utsiktspunkter bör beaktas
med hänsyn till friluftslivets intressen. Ny bebyggelse utformas med särskild hänsyn till landskapsbilden
och hur den upplevs från kringliggande naturområden.
Sammantaget försvårar inte LIS-området allmänhetens tillträde till stranden. Förutsatt att hänsyn tas
till nedan formulerade riktlinjer för prövning bedöms inte förslaget medföra någon påtaglig skada på de
riksintressen som gäller där.
Området innebär att viss skogsmark tas i anspråk.
Lokaliseringsfaktorer
Lokaliseringen stämmer helt med de befrämjande lokaliseringsfaktorerna. Få begränsande
lokaliseringsfaktorer som berörs. Sammantaget bedöms området ha en lämplig lokalisering.
Inriktning
Område 1: Bostadsbebyggelse av olika form. Utformning med hänsyn till landskapsbild är av stor vikt.
Motiv
Området ligger inom Backa samhällsområde, i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. En
komplettering på denna plats skulle vara möjlig utan att försämra villkoren för det vattennära livet. Nya
bostäder stärker Backa som ort och bidrar till ökat underlag för service. Sammantaget bedöms därför
föreslaget område bidra till landsbygdsutveckling.
Riktlinjer för efterföljande prövning
Vid placering och utformning ska de generella rekommendationerna i denna översiktsplan
uppmärksammas.
Område 1 kan komma att behöva detaljplaneras beroende på vilken typ av åtgärd som önskas
genomföras. Detaljplanen ska bland annat garantera anpassning till terrängen och landskapsbilden samt
att det lämnas en fri passage mellan området och vattnet så att området inte inskränker friluftslivet.
Oavsett om detaljplan upprättas behöver stor omsorg läggas vid att säkra passagen längs vattnet.
Kommunalt vatten och avlopp.
Upplysning: Strandskyddsdispens krävs. Alla eventuella ingrepp i fornlämningar måste föregås av
tillstånd enligt Kulturmiljölagen
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6. ÖSTAD
Beskrivning och läge
Östad är ett samhälle som ligger högt beläget intill Södra Bullaresjön, på dess västra sida. Väg 163
från Tanumshede ansluter här till väg 165 ”Blågröna vägen”, som går längs Bullaresjöarna i nord-sydlig
riktning. Östad utgör tillsammans med Backa det största servicesamhället i kommunens inland. Här finns
samlad bebyggelse och service i form av bland annat affär, äldreboende, tankställe och förskola.
Två delområden för LIS föreslås. Område 1 ligger i direkt anslutning till befintligt bostadsområde på en
bit åkermark. Område 2 avser ortens strandområde med badplats, båtramp, parkering med mera.
Allmänna intressen och strandens tillgänglighet
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv, kulturmiljövård och naturvård enligt MB 3:6. Det ligger
även inom riksintresse för skyddade vattendrag enligt MB 4:6.
Området ingår även i kommunens kulturminnesvårdsprogram ”Västra Bullarestranden”. Där
rekommenderas att ny bebyggelse placeras in försiktigt i landskapet och underordnas den äldre
bebyggelsen. Det är även av vikt att bevara de vackra naturscenerierna genom fortsatt jordbruksdrift.
Framför allt sluttningarna ner mot Bullaresjön bör hållas öppna.
Delområde 1 ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och uppe på höjden, vilket innebär
att sluttningen ner mot sjön lämnas utanför området. Stranden är inte direkt tillgänglig från detta
ställe på grund av topografin. Delområdet gränsar till en lövskog som är utpekad i kommunens
naturvårdsprogram som klass 3 (minst skyddsvärda klassen). Genomförd växt- och djurlivsinventering
visar i delar av detta skogsområde på höga naturvärden, motsvarande klass 2. Inom åkermarken, där LISområdet föreslås, anges inte några förhöjda naturvärden.Eftersom området idag består av odlingsmark
är det inte fullt allemansrättsligt tillgängligt. Därför får friluftslivets intressen i området betraktas
som begränsade. Förslaget innebär dock att jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse, vilket enligt
Miljöbalken endast får ske om det finns väsentliga samhällsintressen som inte kan tillgodoses på annat
sätt. Här bedöms behovet av att utveckla Östad, genom fler bostäder i ett centralt och attraktivt läge,
vara ett väsentligt samhällsintresse. I Östad och i ett stort kringområde är det svårt att hitta mark, med
närhet till service, där en exploatering inte berör jordbruksmark eller andra starka bevarandevärden.
Område 2 innefattar bland annat befintlig badplats, och är således av stor betydelse för friluftslivet.
Förslaget syftar till att underlätta en utveckling av badplatsen och övriga anläggningar för rekreation i
området, så att de värden som finns där kan stärkas. Allmänhetens tillgänglighet till strandområdet är av
största vikt, och hänsyn till det behöver tas vid åtgärder i området. Växt- och djurlivsinventering har inte
genomförts för delområdet.
Sammantaget bedöms inget av förslagen medföra att allmänhetens tillgång till stranden försämras. Inte
heller bedöms det att något riksintresse i delområdena påverkas påtagligt. Samhällsintresset att tillskapa
centralt belägna bostäder bedöms i detta fall väga tyngre än att bevara den aktuella jordbruksmarken.
Lokaliseringsfaktorer
Lokaliseringen stämmer helt med de befrämjande lokaliseringsfaktorerna. Få begränsande
lokaliseringsfaktorer berörs. För delområde 2 finns en viss översvämningsrisk som behöver beaktas vid
kommande åtgärder. Sammantaget bedöms områdena ha en god lokalisering.
Inriktning
Delområde 1 lämpar sig för bostadsbebyggelse av olika form.
Delområde 2 lämpar sig för utveckling av befintliga anläggningar för rekreation såsom bad och båtliv.
Allmänhetens tillgång till området är av största vikt.
Motiv
Delområde 1 ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och en komplettering på denna plats
skulle vara möjlig utan att försämra villkoren för det vattennära livet. Delområde 2 avser att stärka
ortens attraktivitet genom förbättrade lokala rekreationsmöjligheter vid stranden. Detta, liksom
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centralt belägna bostäder, stärker Östads attraktivitet, bidrar till ökat underlag för service och därmed
landsbygdsutveckling.
Riktlinjer för efterföljande prövning
Vid placering och utformning ska de generella rekommendationerna i denna översiktsplan
uppmärksammas.
Delområde 1 behöver detaljplaneras. Detaljplanen ska bland annat garantera tillgänglighet och
anpassning till terrängen, samt bebyggelsens förhållande till angränsande naturvärden.
I delområde 2 ska friluftslivets intressen särskilt beaktas, genom att säkerställa ett friområde kring
badplatsen samt fri passage längs vattnet. Hänsyn ska även tas till översvämningsrisk och eventuell
förekomst av höga naturvärden.
Kommunalt vatten och avlopp
Upplysning: Strandskyddsdispens krävs.

6:2

6:1

LIS-område
Strandskydd fr.o.m. 12 jan 2017
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8. SUNDSHULT
Beskrivning och läge
Sundshult ligger vid ett smalt sund på östra sidan av södra Bullaresjön, vid Kynne Älvs mynning. Här
finns en liten samling bebyggelse som ligger på båda sidor om älven ner mot sjön. Byggnaderna är i
huvudsak bostäder för permanent- eller delårsboende. Vägen som går förbi Sundshult delar sig öster om
samhället och fortsätter norrut och söderut längs Bullaresjöarna. Samma väg förbinder samhället västerut
med väg 164 på andra sidan sjön.
Sundshult ligger cirka 5 kilometer söder om Östad där service finns i form av affär, äldreboende,
tankställe och förskola.
Det föreslagna LIS-området ligger på en höjdplatå i områdets norra del, i nära anslutning till befintlig
bebyggelse.
Allmänna intressen och strandens tillgänglighet
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv och naturvård enligt MB 3:6. Det ligger även inom
riksintresse för skyddade vattendrag enligt MB 4:6. Kynne Älv som är belägen en bit söder om föreslaget
LIS-område är av riksintresse för Natura 2000.
Området ingår i kommunens kulturminnesvårdsprogram i området ”Sundshult”. Ny bebyggelse
bör placeras in försiktigt i landskapet och underordnas den äldre bebyggelsen. Med hänsyn till
terrängförhållandena i området bedöms det finnas goda förutsättningar för en anpassad bebyggelse som
inte nämnvärt påverkar vare sig landskapsbild eller äldre bebyggelse.
Det föreslagna området berör inte tillgången till stranden, eftersom det dels ligger över 100 meter från
vattnet och dels ca 30 meter högre upp i terrängen ovanför sjön.
Växt- och djurlivsinventering har inte genomförts för området. Området består av ett litet gärde, där
vallodling bedrivs, och det omges i huvudsak av brant sluttande skogsområden. En åkerholme finns
på gärdet. Området är lätt tillgängligt från befintlig mindre väg och det finns även vissa mer eller
mindre hävdade stigar i anslutning till området. Då området idag består av odlingsmark är det inte fullt
allemansrättsligt tillgängligt, varför friluftslivets intressen inom området får betraktas som begränsade.
Möjlighet att passera området för att nå vidare ut till angränsande stigar och skogsområden bör dock
beaktas vid en exploatering. Bebyggelsen kan i övrigt ses som en naturlig komplettering till den samlade
bebyggelse som finns i Sundshult.
LIS-området tar i viss mån jordbruksmark i anspråk. Gärdet har dock ett så pass begränsat odlingsvärde
att den begränsning av byggnation på odlingsvärd åkermark, som anges i Miljöbalken, inte bedöms som
tillämpbar på området. Samhällsnyttan av nya bostäder på platsen bedöms i övrigt vara högre än att
bevara det aktuella gärdet som odlingsmark.
Sammantaget försvårar inte LIS-området allmänhetens tillgång till stranden. En exploatering bedöms gå
att genomföra utan att påtagligt påverka något av riksintressena på platsen. Det finns dock en osäkerhet
kring vilka naturvärden som finns i området. För att säkerställa att inga höga naturvärden skadas behöver
en exploatering föregås av en övergripande naturinventering.
Lokaliseringsfaktorer
Lokaliseringen stämmer med flertalet befrämjande lokaliseringsfaktorer, dock inte med
lokaliseringsfaktorerna om närhet till samhällsservice och funktioner. Lokaliseringen strider inte mot
någon begränsande lokaliseringsfaktor. Sammantaget bedöms området vara en god lokalisering.
Inriktning
Området lämpar sig för bostadsbebyggelse av olika form, eftersom komplettering till befintlig bebyggelse
kan ske på ett naturligt sätt. Även verksamhet av en karaktär som inte påverkar omgivningen skulle vara
möjlig här.
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Motiv
Området ligger i anslutning till befintlig samlad bebyggelse i Sundshult och en komplettering av
bebyggelsen på denna plats skulle vara möjlig utan att försämra villkoren för det vattennära livet. Nya
bostäder på platsen stärker underlaget för service och om verksamheter etablerar sig på platsen kan de
bidra till ökad sysselsättning. Sammantaget bidrar detta till en landsbygdsutveckling.
Riktlinjer för efterföljande prövning
Vid placering och utformning ska de generella rekommendationerna i denna översiktsplan
uppmärksammas
För en exploatering av hela området behövs sannolikt detaljplan. Möjligen kan en exploatering
inom en begränsad del av området prövas genom förhandsbesked för bygglov. Oavsett hur lov för ny
bebyggelse prövas ska det vid en prövning beaktas hur ny bebyggelse förhåller sig till kommunens
kulturminnesvårdsvårdprogram. Dessutom krävs en utredning för att säkerställa att inga höga
naturvärden skadas.
Upplysning: Strandskyddsdispens krävs.
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9. SMEVIKEN
Beskrivning och läge
Smeviken ligger på västra sidan av Södra Bullaresjön, alldeles i närheten av kommungränsen mot
Munkedal. Här finns en liten bebyggelsegrupp som till största delen ligger öster om väg 165, mot sjön
till. Kring den befintliga bebyggelsen är strandskyddet upphävt. Byggnaderna är i huvudsak bostäder.
Cirka 1,5 km norr om området ligger Arnäs, ett sommarstugeområde där en detaljplan upprättades
1966. I området finns inga verksamheter. Närmaste service inom kommunen finns i Östad och Backa,
som ligger knappt 13 km norr om området. Här finns affär, drivmedelstation, äldrevård och skola. 11,5
km söder om området, i Munkedals kommun, ligger Hällevadsholm som också har viss service.
Föreslaget LIS-område ligger på jordbruksmark, ett 50-tal meter från vattnet, på en relativt platt
platåliknande yta. Lutningen ner mot sjön är ganska skarp. Norr och sydöst om området ligger två
höjdpartier i direkt anslutning till sjön.
Allmänna intressen och strandens tillgänglighet
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv och naturvård enligt MB 3:6. Det ligger även inom
riksintresse för skyddade vattendrag enligt MB 4:6. Stranden är förhållandevis svårtillgänglig då det
på många ställen är väldigt branta kanter precis vid vattnet. Området lämnar dock en remsa uppe på
höjderna för att garantera en möjlig passage mellan området och sjön. En exploatering försvårar inte
tillgängligheten till stranden för allmänheten.
Området utgörs idag huvudsakligen av äldre åkermark/vall i anslutning till befintliga gårdar och
bostadshus och bedöms ha ett begränsat värde för friluftslivets intressen. Genomförd växt- och
djurlivsinventering visar att vissa förhöjda naturvärden, motsvarande klass 4, förekommer inom det
lilla hällmarksområdet i områdets norra del. I övrigt anges inga förhöjda naturvärden. De naturvärden
som finns på platsen bedöms vid en exploatering gå att hantera genom varsamhet eller eventuella
kompensationsåtgärder.
Området tar viss jordbruksmark i anspråk för bebyggelse. Åkermarken bedöms dock ha ett så pass
begränsat odlingsvärde att den begränsning av byggnation på odlingsvärd åkermark, som anges i
Miljöbalken, inte anses tillämpbar på området. Samhällsnyttan av nya bostäder bedöms i övrigt vara
högre än att bevara åkern som odlingsmark.
Sammanfattningsvis bedöms området inte försämra allmänhetens tillgång till stranden. En exploatering
bedöms kunna ske utan att påtagligt påverka de riksintressen som finns på platsen.
Lokaliseringsfaktorer
Lokaliseringen stämmer med flertalet befrämjande lokaliseringsfaktorer, dock inte med
lokaliseringsfaktorerna närhet till samhällsservice och funktioner. Lokaliseringen strider inte mot någon
begränsande lokaliseringsfaktor. Sammantaget bedöms området vara en god lokalisering.
Inriktning
Detta område lämpar sig för bostadsbebyggelse av olika form. Även verksamhet av en karaktär som inte
påverkar omgivningen skulle vara möjlig här.
Motiv
Området ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och en komplettering på denna plats skulle
vara möjlig utan att försämra villkoren för det vattennära livet. Fler bostäder i anslutning till den
befintliga bebyggelsegruppen stärker underlaget för service. Om verksamheter etableras på platsen kan
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de bidra till ökad sysselsättning i området. Sammantaget bidrar förslaget till en landsbygdsutveckling.
Riktlinjer för efterföljande prövning
Vid placering och utformning ska de generella rekommendationerna i denna översiktsplan
uppmärksammas.
Området kan komma att behöva detaljplaneras beroende på vilken typ av åtgärd som önskas.
Detaljplanen ska bland annat, genom att lämna en fri passage mellan området och vattnet, garantera att
området inte inskränker friluftslivet. Planen ska även utreda förhållandet mellan kommande bebyggelse
och områdets naturvärden.
Upplysning: Strandskyddsdispens krävs. Alla eventuella ingrepp i fornlämningar måste föregås av
tillstånd enligt Kulturmiljölagen
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VINDKRAFT
Vindkraftsplan
2009 antog Tanums kommun ett tillägg till översiktsplan 2002 på temat Vindkraft, som vann laga kraft
2012-02-29. I detta tematiska tillägg finns utpekade områden för utbyggnad av vindkraftverk samt
vindkraftsfria områden. Tillägget innehåller allmänna riktlinjer för vindkraft i kommunen samt specifika
riktlinjer för respektive vindkraftsområde. Utpekade vindkraftsområden avser verk med en totalhöjd
högre än 30 m, men planen anger även riktlinjer för lägre verk samt för utbyte av befintliga verk utanför
vindkraftsområdena.
Vid utpekandet av vindkraftsområden har det inom ramen för vindkraftsplanen gjorts en avvägning
mellan konsekvenser av olika utbyggnadscenarion för vindkraft och en rad utpekade intressen och
värden. Vindkraftsplanen har sin utgångspunkt i den teknik, storlek och utformning av vindkraftverk
som var aktuell vid den tidpunkt planen gjordes, det vill säga vindkraftverk med en totalhöjd på upp till
ca 150 meter med vingar med stående rotationsriktning (propellerverk). I vindkraftsplanen redovisas
konsekvenser för verk med en totalhöjd på 150 m. Kommunen har i prövningar därför beviljat verk upp
till denna totalhöjd.
Riksintressen
Sedan vindkraftsplanen antogs har nya områden för riksintresse för vindbruk pekats ut. I Tanum finns
totalt tre sådana områden, varav ett delvis sammanfaller med ett utbyggandsområde för vindkraft
medan det i de två övriga saknas stöd för utbyggnad enligt vindkraftsplanen. I de senare fallen prioriterar
kommunen andra, motstående intressen framför vindkraftsutbyggnad. Det ena området angränsar mot,
och överlappar delvis världsarvsområdet. Det andra området ligger på Kynnefjäll, i ett område som bland
annat omfattas av riksintressen för naturvård och friluftsliv, samt som pekats ut som tyst område i denna
översiktsplan.
Utvärdering av vindkraftsplan
I samband med ÖP2030 har konsekvenser för verk med en totalhöjd upp till 200 m utretts, med fokus
på landskapsbild, skuggbildning och hinderbelysning. Nedan följer en sammanfattning av resultatet.
Landskapsbild
Skillnaden mellan 150 och 200 meter gör sig gällande framför allt inom närzonen till vindkraftverken. På
längre avstånd - mer än 3 km - syns de högre verken från fler öppna områden i landskapet men här har
verkets höjd inte samma betydelse. På avstånd längre bort än 7 km dominerar verken inte i landskapet
även om de kan vara väl synliga inom stora områden. Skillnaden mellan de lägre och högre verken är
på detta avstånd inte påtaglig. Resultatet av de utförda analyserna är sammantaget att utbyggnad av
verk med 200 meters totalhöjd inte medför en påtagligt större negativ påverkan på landskapsbilden än
uppförande av 150 meters verk.
Skuggbildning
I analysen visas en buffert om 2 km (skuggningen diffunderar ut på avstånd över 1,5 km) runt
vindkraftsområdena, där de bostadsbyggnader som ligger inom dessa två kilometer har markerats. Kartan
visar att det är främst i nordostlig riktning om områdena som det finns risk för konflikter. Byggs en
gruppstation ut med högre verk får det plats färre antal verk, något som påverkar skuggbildningen. I
gengäld har skuggan, som kastas av varje rotor, en större utbredning.
Hinderbelysning
Högre verk än 150 m innebär en skillnad i hur verken kommer att upplevas på natten. Detta då olika
sorters hinderbelysning används för de olika verkshöjderna. En utbyggnad av högre verk kommer
innebära att vita blinkande ljus med hög intensitet kommer att användas istället för röda blinkande ljus
med lägre intensitet. Det finns möjligheter att tona ner ljusstyrkan på hinderbelysningen nattetid.
Utifrån utvärderingens slutsatser ser kommunen generellt sett positivt på att verk med omkring 200m
totalhöjd kan prövas inom utpekade utbyggnadsområden enligt vindkraftsplanen. Emellertid utesluts
inte att lokala förutsättningar och värden vid respektive utbyggnadsområde och verk kan motivera
såväl en högre som lägre höjd än 200m. Exakt vilken verkshöjd som är lämplig avgörs vid varje enskild
tillståndsprövning.
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Den genomförda utvärderingen har inte studerat hur världsarvsområdet kan påverkas. Då
vindkraftverk är stora objekt som medför en omgivningspåverkan behöver förhållandet till
världsarvsområdets värden studeras vid prövning av nya verk i områden som är synliga från
världsarvsområdet. Detta för att undvika att riksintresset skadas.

REKOMMENDATIONER
Rekommendationerna i Vindkraftsplanen från 2009 gäller fortsatt
Konsekvenser har utretts för verk upp till en totalhöjd av 200 m och verk omkring denna
totalhöjd kan prövas inom de områden som pekats ut i vindkraftsplanen
Vid åtgärder som riskerar att påtagligt skada världsarvets värden ska hänsyn tas till dessa
värden. (s.42)
Upplysning
Tillstånd krävs enligt 9 kap MB. Planerade vindkraftsetableringar skall remitteras till
Luftfartsverket och Försvarsmakten

Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-21, § 110
Beslutet vann laga kraft 2012-02-29
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Mellankommunala frågor
Nedan redovisas betydelsefulla mellankommunala intressen och frågor där en samverkan är
aktuell.

Bohusbanan

Bohusbanan har betydelse för både näringslivet och invånarnas pendlingsmöjligheter. På sträckan
Uddevalla – Strömstad är flera kommuner berörda av Bohusbanans fortsatta utveckling. Fortsatt
samverkan för att utveckla Bohusbanan är angelägen.

Sammanhängande gång- och cykelled längs med kusten

I översiktsplanen föreslås en sammanhängande gång- och cykelled längs med kusten. För att den
också ska bli en del av en sammanhängande gång- och cykelled i norra Bohuslän är samverkan
med Lysekil, Sotenäs och Strömstad angelägen.

Samhället Överby

I översiktsplanen förslås utveckling av Överby till ett helårssamhälle vilket stämmer överens med
Strömstads kommuns ambitioner i den fördjupade översiktsplanen för södra kustområdet. I det
fortsatta arbetet krävs framförallt samverkan kring vatten- och avloppsfrågan.

Kynnefjäll§

Kynnefjäll med sina natur- och kulturvärden och inte minst sitt stora värde för friluftslivet berör
kommunerna Tanum, Dals- Ed och Munkedal. Det är angeläget att denna unika naturresurs även
i fortsättningen blir föremål för gemensamma insatser tillsammans med grannkommunerna, bland
annat vad gäller utveckling av områdets kvaliteter för friluftsliv. Med Munkedals kommun krävs
en samsyn om föreslagna tysta områden.

Vindkraft

Lokalisering av utbyggnadsområden för vindkraft har skett i samråd med angränsande kommuner
inom ramen för det befintliga tematiska tillägget på tema vindkraft.

Blå Översiktsplan

En kommunöverskridande översiktsplan för kust- och havsområdet håller på att arbetas fram i
samverkan med Strömstads, Sotenäs och Lysekils kommun.
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Översiktsplan 2030 innehåller rekommendationer för hur kommunen vill utvecklas i framtiden.
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