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INLEDNING 

Bakgrund 

Den sydvästra delen av 

aktuellt område ingår i 

detaljplanen för 

Tanumshede centrum del 1, 

vilken vann laga kraft 2015-

07-14. Efter detaljplanens 

antagande uppstod ett behov 

av byggrätter för förråd, 

eftersom det byggdes 

bostäder där det tidigare 

funnits förråd. Tanums 

bostäder sökte och 

beviljades tidsbegränsat 

bygglov för att bygga 

förråd. De sökte även 

planbesked för att utvidga 

byggrätten för förråd inom 

planområdet. Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-14 om positivt planbesked.  

Den nordöstra delen av aktuellt område är sedan tidigare inte planlagd. Miljö- 

och byggnadsnämnden beslutade 2013, efter ansökan från Tanums bostäder, 

om ett tidsbegränsat bygglov för bostäder i en våning på platsen nordost om 

Rylandsvägen. Bostäderna skulle fungera som ersättningslägenheter under 

tiden som lägenheterna sydväst om Rylandsvägen byggdes om. Tre år senare, 

2016, beslutades om tidsbegränsat bygglov för en andra våning samt en 

förrådsbyggnad. Det tidsbegränsade bygglovet gäller till och med 2026-12-06. 

Kommunen har bedömt att även området nordost om Rylandsvägen kan ingå i 

den detaljplan som nu tas fram och planområdet har därför utvidgats.  

Planförslaget är förenligt med fördjupad översiktsplan för Tanumshede, 

bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten och bedöms inte heller 

medföra någon betydande miljöpåverkan. Detaljplanen handläggs därför med 

standardförfarande, vilket innebär att planförslaget ska samrådas och ställas ut 

för granskning innan det kan antas av miljö- och byggnadsnämnden.  

Planens syfte  

Syftet med planförslaget är att bekräfta befintlig byggnation samt utvidga 

befintlig byggrätt och göra den mer flexibel i form av att den prickade marken 

minskas. 

Översikt över planområdets delar 



2 

 

PLANBESKRIVNING Datum 2020-02-25 

Detaljplan för Tanumshede 1:120–1:124 m.fl. 

Diarienummer: PLAN.2016.1168 

 

Planens huvuddrag 

I området nordost om Rylandsvägen bekräftas de befintliga byggnaderna i 

detaljplanen. För området sydväst om Rylandsvägen utökas byggrätten för att 

bekräfta befintliga förråd samt möjliggöra mindre utbyggnad av förråd och 

bostadshus. Utöver det görs planen mer flexibel genom att den prickade 

marken på innergårdarna som finns i gällande detaljplan tas bort. Det innebär 

ett mer flexibelt nyttjande av området vid en eventuell framtida ombyggnation 

av bostäderna eller placering av förråd. Den tillåtna nockhöjden som finns 

angiven i gällande detaljplan (Tanumshede centrum del 1) för byggnaderna 

sydväst om Rylandsvägen bekräftas i planförslaget. Det innebär en möjlighet 

att bygga på en våning så att byggnaderna blir totalt tre våningar. På 

parkeringsplatserna inom planområdet möjliggörs byggande av carportar eller 

garage.  

Planprocessen 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 

2010:900 med de ändringar som infördes i lagen 1 januari 2015 (2014:900).  

 

Illustration över planprocessen (källa: Boverket) 

Standardförfarande innebär att planen kommer att samrådas och ställas ut för 

granskning innan den antas i miljö- och byggnadsnämnden. Under samråd och 

granskning skickas planförslaget till berörda sakägare och myndigheter och 

finns även tillgängligt för allmänheten. Det kommer då finnas möjlighet att 

lämna synpunkter på planförslaget. Inkomna synpunkter sammanfattas och 

bemöts i en samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtande. Att upprätta 

en samrådsredogörelse är inget obligatoriskt steg, men utförs ändå för att få en 

bra översikt över inkomna synpunkter inför fortsatt planarbete. Detaljplanen 

vinner laga kraft cirka en månad efter antagande såvida ingen överklagar den. 

Den som inte senast vid granskningen har lämnat synpunkter, kan senare 

förlora rätten att överklaga planen. 

Detaljplanen har stöd i fördjupad översiktsplan för Tanumshede (2006) och 

bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten. Bedömningen har 

därför gjorts att planprocessen inte behöver föregås av ett planprogram. 
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Utredningar 

Ett antal olika utredningar har utförts för aktuellt område i samband med andra 

planarbeten. I samband med planarbetet för Tanumshede centrum del 1 gjordes 

följande utredningar, vilka är relevanta för området sydväst om Rylandsvägen.  

- Geoteknisk utredning, GeoConsult, 2012-09-27 

- Bullerutredning, Gärdhagen Akustik AB, rev. 2014-11-26 

I planarbetet för Ryland 3:2 har följande utredningar, vilka är relevanta för 

området nordost om Rylandsvägen, utförts: 

- Geoteknisk utredning, Structor, 2015-04-22 

- Naturvärdesinventering, ProNatura, 2015 

- Arkeologisk utredning, Kulturlandskapet, 2015 

- Arkeologisk förundersökning, Arkeologerna, 2016 

Plandata 

Geografiskt läge, areal och avgränsning 

Planområdet är beläget inom 

Tanumshede tätort, strax 

nordväst om centrum.  

I norr angränsar planområdet 

till befintlig villabebyggelse 

samt ett LSS-boende och i 

sydost till befintlig 

villabebyggelse. Sydväst om 

planområdet ligger 

äldreboendet Hedegården. I 

nordost angränsar området till 

ett kalhygge. Planområdet har 

avgränsats så att det omfattar 

det kvarter vid Bergsvägen där 

byggrätten ska utvidgas, samt 

det område med tidsbegränsade 

bygglov som ska bekräftas i 

detaljplanen. Planområdets 

storlek är knappt 2,5 hektar. 

Markägoförhållanden 

Fastigheterna Tanumshede 1:120, 1:121, 1:122, 1:123 och 1:124 ägs av 

Tanums Bostäder AB. Fastigheterna öster om Rylandsvägen, Tanumshede 1:43 

och Ryland 3:2, ägs av Tanums kommun, men har i och med att tidsbegränsade 

bygglov beviljades på fastigheterna, upplåtits i aktuell del till Tanums bostäder 

genom lägenhetsarrende. Arrendet gäller till och med 2023-11-30.   

 

Planområdets omgivning 
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Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen 

Planförslaget innebär en förbättring för de boende inom planområdet i och med 

att planen säkerställer byggrätt för bostad och förråd, där tidsbegränsat bygglov 

gäller.   

Det allmänna intresset avseende tillgång till bostäder gynnas genom 

planläggningen.  

Planförslaget medför inga stora förändringar gentemot nuvarande förhållanden 

och nyttan för de boende inom området bedöms överstiga eventuell olägenhet 

för boende i närområdet.  

Allmänna intressen 

Planförslaget innebär en bekräftelse av bostäder med tidsbegränsat bygglov, 

vilket innebär ett tillskott av bostäder på sikt, eftersom bostäderna annars skulle 

avlägsnats när bygglovet löper ut.  

Enskilda intressen 

Bostäder säkerställs genom att de tidsbegränsade byggloven bekräftas i 

detaljplanen. På så sätt säkerställs bostäderna även efter att det tidsbegränsade 

bygglovet har löpt ut och hyresgästerna har möjlighet att bo kvar. Det 

tidsbegränsade bygglovet för förråd bekräftas genom att befintlig byggrätt 

utökas för att inrymma förråd.  

För fastighetsägare och boende i närhet till planområdet innebär planförslaget 

att bostäderna som en gång var tänkta som tillfälliga och skulle tas bort efter ett 

antal år, nu föreslås att kunna bli permanenta genom den byggrätt som föreslås 

i planförslaget.  

Byggrätten i det sydvästra området föreslås utvidgas med byggrätt för 

komplementbyggnad på ytan där det idag är parkeringar. Att 

parkeringsplatserna överbyggs med carportar eller garage innebär en 

förändring mot nuvarande förhållanden och skulle kunna uppfattas som 

störande för boende i närheten. Byggrätten begränsas dock i höjd och avståndet 

mellan byggrätten och befintliga bostadshus är omkring 20 meter, med en gata 

emellan. Byggrätten bedöms därför inte innebära någon stor olägenhet.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer  

För området gäller fördjupad översiktsplan för 

Tanumshede, vilken antogs av kommunfullmäktige 

2006-02-06.  

Rekommendationen R1, vilken gäller för sydvästra 

delen av planområdet (se karta till höger) beskrivs enligt 

följande: ”Områden där marken idag främst används 

för bostadsändamål och är i de flesta fall även reglerad 

i detaljplaner för denna användning. En fortsatt 

markanvändning med denna inriktning bör 

eftersträvas.” 

För nordöstra delen av planområdet gäller 

rekommendation R3, vilken beskrivs som: ”Områden lämpliga för 

bostadsbebyggelse med byggrätter som medger åretruntboende.” 

Väster om planområdet anges ett stråk med rekommendationen R18, vilket 

anges som: ”Korridorer för nya vägar inom samhällsområdet”. 

I planförslaget föreslås att befintlig byggnation bekräftas, samt att byggrätterna 

utvidgas. Rylandsvägen som löper genom planområdet planläggs med en bredd 

som bedöms uppfylla en eventuell framtida breddning för att möjliggöra en 

fortsättning på vägen. Planförslaget är således förenligt med fördjupad 

översiktsplan.  

Det finns inga andra pågående planarbeten i anslutning till planområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur FÖP 
Tanumshede med aktuellt 
planområde ungefärligt 
markerat med rött 
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Detaljplaner 

För del av aktuellt område 

gäller detaljplanen för 

Tanumshede centrum del 1. 

Planen vann laga kraft 2015-07-

14. Genomförandetiden gäller i 

fem år från det att planen vann 

laga kraft, det vill säga till och 

med 2020-07-14. I aktuell del 

av planområdet medges 

bostäder.  

Inom planområdet ligger även 

en del av stadsplanen för del av 

Tanumshede, från 1969. I den 

del som nu omfattas av 

planläggning, är det i 

stadsplanen planlagt för allmän 

plats GATA. Det område för 

gata som planläggs för är 

smalare än det område för gata som finns i den gällande stadsplanen.  

Sydväst om planområdet ligger detaljplanen Nya Hedegården som vann laga 

kraft 1996-05-21. Detaljplanen medger i huvudsak boende och vård, men även 

kontor och skola.  

Den nordöstra delen av planområdet är inte planlagt sedan tidigare.  

Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning  
Detaljplanen syftar till att tillföra listade ändamål i PBL 4 kap. 34 § som kräver 

att en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om de anses medföra betydande 

miljöpåverkan.  

Med hänsyn till att detaljplanen till största delen bekräftar befintlig bebyggelse 

bedöms aktuell plan ej innebära att betydande miljöpåverkan uppstår.  

Detaljplanen anses inte leda till att miljökvalitetsnormer för varken luft, 

vattenförekomster eller fisk- och musselvatten enligt 5 kap. miljöbalken 

överskrids eftersom området är anslutet till kommunalt vatten, avlopp och 

dagvatten.  

Utifrån utförda utredningar bedöms markstabiliteten och bullervärden inom 

området vara tillfredsställande.  

Nya byggnader ska uppföras radonsäkert, om inte andra förhållanden kan 

påvisas. 

 

Översikt över gällande detaljplaner. Aktuellt planområde 
är markerat med rött 
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Kommunens ställningstagande 

Miljö- och byggnadsnämndenens bedömning är att planförslaget inte medför 

någon betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning behöver 

därför inte upprättas.  

Kommunala beslut 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-14 om positivt planbesked för 

Fastigheterna Tanumshede 1:120, 1:121, 1:122, 1:123 och 1:124, det vill säga 

området sydväst om Rylandsvägen. Planområdet har därefter utvidgats för att 

även omfatta området nordost om Rylandsvägen.   

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 

Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap 
miljöbalken 

Inga riksintressen enligt 3 kapitlet miljöbalken berörs av planområdet. Nordost 

om planområdet gäller dock riksintresse för kulturmiljövård. Det är ett stort 

område med benämningen Tanumsslätten - Kalleby - Oppen - Fossum. 

Planläggningen bedöms inte inverka negativt på riksintresset.  

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap 
miljöbalken 

Inga riksintressen enligt 4 kapitlet miljöbalken berörs av planområdet.  

Natura 2000 

Planområdet omfattas inte av natura 2000. Det finns inte heller något område 

för natura 2000 i närheten av planområdet.  

Miljökvalitetsnormer, 5 kap miljöbalken 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som anger lägsta godtagbara 

miljökvalitet för luft, mark och vatten inom ett visst geografiskt område.  

Normerna reglerar inte vad som är tillåtet att släppa ut, utan den miljökvalitet 

som ska finnas eller uppnås. Enligt miljöbalken 5 kap. ska 

miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och planläggning. 

Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft, omgivningsbuller och vatten. I 

Tanums kommun överskrids inga miljökvalitetsnormer för utomhusluft. I 

kommunen omfattas endast väg E6 av bullernormer. Havet och de större 

sjöarna i kommunen omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten.  

Planområdet är anslutet till kommunalt VA och dagvatten och bedöms därför 

ha liten påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten.  
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Sveriges miljömål 

I både plan- och bygglagens och miljöbalkens portalparagrafer anges hållbar 

utveckling som ett viktigt syfte. För att på lång sikt uppnå en hållbar utveckling 

har regeringen formulerat 16 stycken miljömål. Ett antal miljömål bedöms bli 

berörda av planförslaget, men inte av en sådan omfattning som påverkar det 

nationella perspektivet eller som inte kan hanteras lokalt eller i plan.  

Planområdet är centralt beläget i Tanumshede, vilket kan vara gynnsamt för ett 

minskat bilanvändande. Detaljplanen kan på så vis inverka positivt på 

miljömålen Begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, 

ingen övergödning och god bebyggd miljö.  

FÖRUTSÄTTNINGAR, PLANFÖRSLAG OCH 
KONSEKVENSER 

Natur 

Mark och vegetation 

Förutsättningar   

Planområdet är i sin 

helhet ianspråktaget och 

utbyggt med bostäder.  

För östra delen av 

planområdet gjordes, i 

samband med ett annat 

planarbete för Ryland 3:2, 

en naturvärdesinventering 

av Pro Natura. Enligt 

inventeringen saknar 

området som är bebyggt 

med bostäder naturvärden 

och klassas som övrig 

mark. 

Planförslaget och dess konsekvenser  

Det föreslås inga förändringar av markförhållandena inom planområdet. 

 

 

Utdrag ur naturvärdesinventering för Ryland 3:2. Illustration över 
delområden och naturvärdesobjekt.  
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Bebyggelseområden 

Förutsättningar  

Planområdet är bebyggt med bostäder i form av lägenheter samt parkeringar 

och förråd för bostädernas behov. Bostadshusen utgörs till största delen av två 

våningar, med undantag för vinklarna i planområdets östra del, där det är 

bebyggt i en våning. I området sydväst om Rylandsvägen finns i gällande 

detaljplan utrymme för att bygga på med en tredje våning.  Bebyggelsen 

utanför planområdet består till största delen av villabebyggelse. Sydväst om 

planområdet ligger 

äldreboendet Hedegården och 

nordväst om planområdet finns 

ett LSS-boende.  

Planförslaget och dess 

konsekvenser  

Inom området sydväst om 

Rylandsvägen föreslås 

byggrätten för bostäderna bli 

mer flexibel. Den prickade 

marken på innergårdarna tas 

bort och byggrätten regleras 

istället med en 

planbestämmelse om största byggnadsarea. Byggrätten utvidgas så att de förråd 

som idag har tidsbegränsat bygglov ryms inom byggrätten, samt ges möjlighet 

för utbyggnad. Planbestämmelsen om största byggnadsarea gäller inom hela 

egenskapsområdet och är alltså inte kopplad till respektive fastighet. En möjlig 

konsekvens av bestämmelsen kan vara att några av fastigheterna utnyttjar hela 

byggrätten och att det därmed inte finns någon byggrätt kvar till de fastigheter 

som bebyggs sist. Bedömningen är dock att denna möjliga konsekvens inte 

innebär något stort problem i detta specifika fall. Fastigheterna är redan 

bebyggda och byggrätten är så pass stor att det därför bedöms som osannolikt 

att en sådan situation skulle uppstå.  

För byggnaderna som är uppförda i en våning ges en möjlighet till mindre 

utbyggnad. 

Illustration över hur området kan bebyggas  
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I övrigt bekräftas 

byggrättens höjd som 

finns i gällande 

detaljplan för 

Tanumshede 

centrum del 1, vilket 

motsvarar en 

respektive tre 

våningar.  

Inom området 

nordost om 

Rylandsvägen 

föreslås att befintlig 

bebyggelse i en 

respektive två 

våningar bekräftas i 

detaljplanen. 

På områdena som 

utgörs av parkeringsplatser har det i plankartan införts korsprickad mark. Det 

innebär att komplementbyggnader får uppföras. Det skulle kunna vara 

exempelvis carportar, garage, fler eller större sophus eller förråd. Den yta som 

får bebyggas motsvarar den yta som parkeringsplatserna utgör. Syftet med 

byggrätten är att möjliggöra överbyggnad av parkeringsplatserna i form av 

carportar eller garage. Nockhöjden för komplementbyggnaderna begränsas till 

4 meter.  

De föreslagna utökade byggrätterna innebär att området kan bebyggas mer än 

vad som är byggt idag. Eftersom bebyggelsen är storskalig och den utökade 

byggrätten är relativt liten i förhållande till den befintliga byggnadsytan, så 

bedöms den utökade byggrätten inte inverka negativt på områdets karaktär. 

Byggrätten för komplementbyggnader som föreslås bedöms överensstämma 

med hur liknande områden i Tanumshede nyttjas.  

I plankartan har det införts en bestämmelse om byggnadernas placering. 

Byggnader får inte placeras närmare användningsgräns än fyra meter. 

Bestämmelsen syftar till både användningsgräns mellan kvartersmark och 

allmän plats samt användningsgräns som sammanfaller med plangräns.  

Service och mötesplatser 

Förutsättningar 

Planområdet är centralt beläget i Tanumshede. Service, såsom matbutik, 

vårdcentral, tandläkare med mera. ligger runt 300 meter ifrån planområdet.  

Illustration över antalet våningar. Befintliga förhållanden och antalet 
våningar som ryms inom nockhöjden i planförslaget.  
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Avståndet till idrottsplatsen Sparvallen är omkring 100 meter. Tanumskolan är 

belägen omkring 700 meter ifrån planområdet och även förskola, fritids och 

övrig service finns inom gångavstånd. Tillgängligheten i centrum är relativt 

god. Gående hänvisas till trottoarerna och på vissa platser gång- och 

cykelbanor.  

Planförslaget och dess konsekvenser  

Planförslaget bedöms inte medföra något behov av utökad service.  

Arkeologi 

Förutsättningar 

Under 2015 utförde Kulturlandskapet en 

arkeologisk utredning inom den del av 

planområdet som ligger nordöst om 

Rylandsvägen. Utredningen gjordes i samband 

med ett planarbete för Ryland 3:2, där en del av 

nu aktuellt planområde tidigare ingick. 

Utredningen resulterade i flertalet fynd och att en 

ny boplats upptäcktes.  

Under 2016 utfördes en arkeologisk 

förundersökning av delar av det område som 

tidigare utretts. Det område som förundersöktes 

ligger strax öster om planområdet. 

Planförslaget och dess konsekvenser  

Området som har förundersökts är beläget 

utanför aktuellt planområde och planförslaget 

bedöms inte inverka negativt på 

fornlämningsområdet.  

Kulturmiljö 

Förutsättningar 

Bebyggelsen i och runt om planområdet är i huvudsak uppförd under tidigt 

1970-tal, med undantag för de nybyggda bostäderna nordost om Rylandsvägen 

som ingår i planområdet. 

Varken inom planområdet eller i närområdet finns några byggnadsminnen eller 

utpekade värdefulla byggnader.  

Nordost om planområdet gäller dock riksintresse för kulturmiljövård. Det är ett 

stort område med benämningen Tanumsslätten - Kalleby - Oppen - Fossum. 

Riksintresset beskrivs innehålla unik koncentration av monumentala 

Förundersökningsområde 
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hällristningar i fornlämningsrik jordbruksdal och mycket stort välbevarat 

gravfält. 

Planförslaget och dess konsekvenser  

Planförslaget innebär inga förändringar för kulturmiljön.  

Trafik 

Biltrafik 

Förutsättningar 

Inom planområdet och i närområdet sker trafiken via lokalgator med 

hastighetsbegränsningen 40 km/h. Kommunen är ansvarig för de mindre 

vägarna inom tätorten. Trafikverket ansvarar för genomfartsleden Riksvägen 

(väg 920), vilken är en sekundär transportväg för farligt gods. Riksvägen är på 

den närmsta punkten belägen omkring 200 meter från planområdet. 

I samband med planarbetet för 

Tanumshede centrum del 1, där 

aktuellt planområde ingår, 

utfördes en bullerutredning där 

trafiken har räknats upp och 

bedömts till 2030 års nivå. 

Trafikprognosen utgår från 

mätningar/skattning av befintlig 

trafik under högsäsong och tar 

hänsyn till de trafikökningar som 

beror på utveckling av Tanums 

Näringspark, allmän trafikökning 

på statliga vägar, tillkommande 

trafik till följd av nya bostäder 

samt tillkommande trafik till följd 

av ny affärsbebyggelse i centrum. 

Trafikprognosen är 450 

trafikrörelser per dygn på Bergsvägen nordväst om planområdet, 630 

trafikrörelser på Hedevägen sydväst om planområdet och 375 trafikrörelser på 

Rylandsvägen som löper genom planområdet.  

Den del av Rylandsvägen som är belägen inom planområdet är i gällande 

stadsplan planlagd för ett bredare område än vad vägen idag ianspråktar.  

Planförslaget och dess konsekvenser  

Planförslaget bedöms inte leda till några ökade trafikrörelser.  

Trafikprognos 2030 i kartform, utdrag ur 
Bullerutredning, Gärdhagen Akustik AB. Illustrationen 
har avgränsats då originalet berör ett större område 
än det som är inom plangränsen. Originalet finns att se 
i bullerutredningen. 
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För att frigöra kvartersmark för befintliga bostäder på vägens östra sida 

föreslås Rylandsvägen planläggas med ett smalare område än vad den är 

planlagd för i gällande stadsplan. Förslaget innebär inga praktiska förändringar 

gentemot nuvarande förhållanden eftersom vägen inte utnyttjar den fulla 

bredden som finns tillgänglig i stadsplanen. Inom den yta som planläggs för 

allmän plats GATA bedöms det rymmas väg med tillhörande 

markavvattningsanordningar samt en eventuell framtida gång- och cykelväg. I 

bedömningen av vägbredden har även hänsyn tagits till den vägkorridor som 

finns med i fördjupad översiktsplan för Tanumshede. 

Gång- och cykeltrafik 

Förutsättningar 

I planområdets närhet saknas 

full utbyggnad av gång och 

cykelvägar. På Bergsvägen och 

Hedeskogsvägen finns 

gångvägar som är markerade 

med linjer i gatan. Längs med 

Hedevägen, som leder in mot 

centrum, finns en trottoar för 

gångtrafikanter. Cyklister 

hänvisas till vägarna för 

biltrafik. Bilden till höger visar 

befintliga gång- och 

cykelvägar i samhället. På 

kvartersmarken inom 

planområdet finns ett 

gångfartsområde, där biltrafik ska ske på de gåendes förutsättningar. 

Planförslaget och dess konsekvenser  

Inga förändringar gällande gång- och cykeltrafik föreslås inom ramen för 

planförslaget.  

 

 

 

 

 

Befintliga gång- och cykelvägar markerat med gröna linjer 
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Kollektivtrafik 

Förutsättningar 

I närheten av planområdet finns tre olika 

busshållplatser. Samtliga är belägna mellan 

400–600 meters gångavstånd från 

planområdet. Från bygdegårdsplanen sker de 

flesta avgångarna och man kan resa med både 

närtrafik, linjetrafik och skolbuss. Turerna går 

mot Strömstad, Göteborg, Hamburgsund, 

Backa, Grebbestad-Havstenssund, Resö och 

Västbacken. För de övriga två 

busshållplatserna Futura och Storemyrsvägen 

sker färre avgångar.  

Planförslaget och dess konsekvenser  

Planförslaget innebär inga förändringar för kollektivtrafiken  

Parkering och utfarter 

Förutsättningar 

Parkeringar för bostädernas behov finns 

inom planområdet, i anslutning till varje 

innergård. Från varje parkeringsyta finns 

en utfart. I sydvästra delen av 

planområdet vetter utfarterna mot 

Bergsvägen. I nordöstra planområdet 

vetter utfarten mot Rylandsvägen.  

Planförslaget och dess 

konsekvenser  

I planförslaget föreslås byggrätter för 

komplementbyggnader på 

parkeringsytorna. Syftet är att 

möjliggöra byggande av carportar eller garage om behov för det uppstår i 

framtiden. Planförslaget innebär inga förändringar gällande utfarter.   

I gällande detaljplan möjliggörs en påbyggnad av en tredje våning på de fem 

byggnaderna som idag är uppförda i två våningar i områdets sydvästra del. I 

planförslaget bekräftas möjligheten att bygga en tredje våning. När byggrätten 

är maximalt utnyttjad enligt planförslaget så innebär det att antalet 

parkeringsplatser är drygt 0,9 stycken per lägenhet om man utgår ifrån 

befintligt antal parkeringsplatser och nuvarande lägenhetsstruktur. Antalet 

De närmsta busshållplatserna 
markerat med grönt, i förhållande till 
planområdet.  

Parkeringsytor inom planområdet. 
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parkeringsplatser per lägenhet bedöms som rimligt utifrån att planområdet är 

centralt beläget.  

Friytor 

Lek och rekreationsområden 

Förutsättningar 

Ett stenkast ifrån, nordväst om planområdet, ligger idrottsplatsen Sparvallen 

med fotbollsplaner och löparbana med mera. I skogen norr om planområdet 

ligger Tassemarksstigen, som är en populär vandringsstig. Längs med stigen 

finns ett vindskydd med grillplats. Inom planområdet finns idag ingen lekplats. 

Planförslaget och dess konsekvenser  

Planförslaget innebär inga förändringar för lek- eller rekreationsområden. Inom 

planområdet, sydväst om Rylandsvägen görs byggrätten mer flexibel i och med 

att den prickade marken tas bort. Det finns då möjlighet att anordna lekplatser 

på innegårdarna.  

Tillgänglighet 

Förutsättningar 

Hela planområdet är flackt, med god tillgänglighet för personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga. Parkeringsytorna ligger i närhet till 

bostäderna. Gångvägarna som sträcker sig från parkeringarna fram till 

entréerna är asfalterade.   

Planförslaget och dess konsekvenser  

Tillgängligheten inom planområdet bedöms vara god och det föreslås inga 

förändringar gällande tillgängligheten.  

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Förutsättningar  

Den del av planområdet som ligger sydväst om Rylandsvägen ingår i 

kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Fastigheterna är 

anslutna till det kommunala nätet.  

Området nordost om Rylandsvägen ligger utanför kommunens 

verksamhetsområde, men är kopplat till det kommunala nätet för vatten och 

spillvatten. Verksamhetsområdet kommer att utvidgas för att inkludera området 

nordost om Rylandsvägen.   
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Vattenverket i Tanumshede förser planområdet med vatten.  

Planförslaget och dess konsekvenser  

Eftersom hela planområdet redan är anslutet till det kommunala va-nätet, krävs 

inga ytterligare anslutningar eller åtgärder.  

Dagvatten 

Förutsättningar  

Hela planområdet är anslutet till det kommunala dagvattennätet. För området 

nordost om Rylandsvägen gäller på samma sätt som för VA-anslutningen att 

verksamhetsområdet kommer att utvidgas. För resterande del av området är 

gäller det kommunala verksamhetsområdet.  

Planförslaget och dess konsekvenser  

Eftersom hela planområdet redan är anslutet till det kommunala dagvattennätet, 

krävs inga ytterligare anslutningar eller åtgärder.  

Värme och energi 

Förutsättningar 

Inom Tanumshede finns ett fjärrvärmesystem där värmecentralen är placerad 

på Rylands industriområde. Alla bostäder inom planområdet är anslutna till 

fjärrvärmesystemet.  

Byggnaderna är placerade i nordvästlig-sydostlig samt sydvästlig-nordostlig 

riktning och bedöms vara väl placerade för gynnsam solinstrålning.  

Planförslaget och dess konsekvenser  

Det föreslås inga förändringar gällande värme eller energi i planförslaget.  

El, tele och elektronisk kommunikation  

Förutsättningar 

Det finns inga transformatorstationer belägna inom planområdet.  

På fastigheterna Tanumshede 1:120, 1:121, 1:122, 1:123 och 1:124. ligger en 

fiberkabel nedgrävd. Läget på kabeln är inmätt.   

Skanova har ledningar inom planområdet, varav en är belägen vid 

Rylandsvägen. Inom planområdet finns även ett avtalsservitut för kraftledning 

till förmån för Ellevio. Kommunen har genom Ledningskollen erhållit en karta 

med ledningarnas läge. Läget på ledningarna i kartan är osäkert, men redovisas 

inom allmän plats GATA. 
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Skanova har även en ledning i området nordost om Rylandsvägen, inom 

området som omfattas av byggrätt för komplementbyggnad.  

Planförslaget och dess konsekvenser  

Exploatören ansvarar för att flytta Skanovas ledning som är belägen i 

planområdets nordöstra del, om det blir aktuellt att bygga 

komplementbyggnader inom området.  

Avfallshantering 

Förutsättningar 

Inom planområdet sker sophanteringen gemensamt genom sophus och 

kärlskåp.  

Närmaste återvinningsstation för papper, glas och metall ligger omkring 400 

meter sydost om planområdet, vid Talldungevägen. Närmaste 

återvinningscentral är Tyft, som ligger längs med väg 163 i riktning mot 

Bullaren.  

Planförslaget och dess konsekvenser  

Dagens förhållanden för sophanteringen bedöms fungera bra och inga åtgärder 

föreslås i planförslaget.  

Brandsäkerhet 

Förutsättningar 

Tillgängligheten för utryckningsfordon är god. I 

närheten av planområdet finns fyra brandposter. 

Två är belägna längs med Bergsvägen på 

planområdets nordvästra sida. Två av 

brandposterna är belägna längs med 

Hedeskogsvägen, sydost om planområdet.  

Planförslaget och dess konsekvenser  

Det föreslås inga förändringar gällande 

brandsäkerheten. 

 

 

 

 

 

Illustration som visar brandposter i 
närheten av planområdet. 
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Hälsa och säkerhet 

Buller 

Förutsättningar  

I samband med arbetet med detaljplanen 

för Tanumshede centrum del 1 gjordes en 

bullerberäkning av Gärdhagen Akustik 

AB. I utredningen ingår området sydväst 

om Rylandsvägen.  

Enligt rapporten visar beräkningarna att 

detaljplanens krav på ekvivalent ljudnivå 

utomhus från vägtrafik klaras vid de 

föreslagna nya bostadshusen och att det 

finns goda förutsättningar för att ordna 

uteplatser där detaljplanens krav klaras. 

De krav man ställde i detaljplanen var:  

- 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 

- 45 dBA maximal ljudnivå inomhus nattetid 

- 60 dBA ekvivalentnivå vid fasad 

- 70 dBa maximal ljudnivå på uteplats i anslutning till bostad 

För utförligare beskrivning hänvisas till rapporten beräkning av buller för 

vägtrafik.  

Planförslaget och dess konsekvenser  

Planförslaget bedöms inte generera någon ökad trafik och har därför inte någon 

negativ inverkan på befintliga bullerförhållanden. För delen av planområdet 

som är beläget nordost om Rylandsvägen, bedöms bullerförhållandena vara 

likvärdiga området sydväst om Rylandsvägen, där beräkningar utförts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur rapport för beräkning av vägbuller. 
A-vägd dygnsekvivalent ljudnivå 
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Förorenade områden 

Förutsättningar 

Några hundra meter ifrån planområdet 

har det tidigare funnits en bensinstation 

som avvecklades för cirka tio år sedan. 

Området har efterbehandlats och det 

bedöms inte finnas några kvarvarande 

restföroreningar. Det aktuella området är 

registrerat i länets databas för misstänkt 

förorenade områden.  

Planförslaget och dess konsekvenser 

Registreringen bedöms inte ha någon 

betydelse i sammanhanget då det rör sig 

om en nedlagd verksamhet som är 

belägen flera hundra meter från platsen. 

Bedömningen är att inga åtgärder krävs.  

Transport av farligt gods 

Förutsättningar 

Vägar för transporter av farligt gods delas upp i två kategorier: 

- Primära transportvägar – vägar som i första hand bör användas för 

genomfartstrafik med farligt gods.  

- Sekundära transportvägar – vägar som bör användas för lokala 

transporter mellan det primära vägnätet och mottagaren och 

leverantören. 

E6, som är belägen omkring 600 meter ifrån planområdet, fungerar som 

primärväg för transporter av farligt gods. Som sekundär väg för transporter till 

mottagare inom Tanumshede, kan Riksvägen (väg 920) användas. Riksvägen 

är belägen ungefär 200 meter ifrån planområdet. 

Planförslaget och dess konsekvenser  

Inga förändringar eller skyddsåtgärder bedöms behövas.  

Klimatförändringar 

Förutsättningar 

Planområdet är beläget omkring 55 meter över havet och kommer därför inte 

att påverkas av stigande havsnivåer, vilket har bedömts vara en följd av det 

förändrade klimatet.  

Gult område - eventuellt förorenat, ej utrett 
Röd punkt – bensinstationens tidigare 
lokalisering                 
Röd markering - del av planområdet som är 
registrerat som misstänkt förorenat 
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En annan effekt av det förändrade klimatet väntas vara ökad nederbörd i hela 

landet. Även antalet tillfällen med intensiv nederbörd väntas öka. Mest väntas 

nederbörden öka i norra och västra Sverige.  

Planförslaget och dess konsekvenser  

Planområdet kommer inte att påverkas av stigande havsnivåer. En framtida 

ökning av nederbörd kan dock påverka planområdet i det fall kommunens 

dagvattennät inte klarar att omhänderta dagvattnet. Inom ramen för det här 

planförslaget föreslås inga förändringar gällande dagvattenhanteringen. Planen 

hindrar dock inte att kommunen vid behov i framtiden ökar kapaciteten på 

dagvattennätet. Det finns inga indikationer på att dagvattennätet inte klarar 

dagens situationer av dagvattenhantering.   

Geoteknik 

Förutsättningar 

Området nordost om Rylandsvägen  

I samband med planarbetet för Ryland 3:2, 

utfördes 2015 en geoteknisk utredning av 

Structor, där området nordost om 

Rylandsvägen ingick. När utredningen utfördes 

var byggnaderna uppförda i en våning. 2017 

byggdes en våning till på de befintliga husen.  

Nedan sammanfattas slutsatserna av 

utredningen:  

Inom de delar av detaljplanen där lös lera 

saknas kan såväl enplans som 

tvåplansbyggnader grundläggas med 

krypgrund eller med platta på mark. Även ett 

utförande med källare är ur geoteknisk 

synpunkt acceptabelt. 

Radongashalten i jord har mätts i två punkter 

och låg vid mättillfället på 0 respektive 15 

kBq/m3. Planområdet bedöms med ledning 

härav kunna klassificeras som lågradonmark. 

Sättningsförhållandena inom detaljplanens 

västra och nordöstra delar är relativt goda då 

jordlagren här utgörs av fast lagrade sediment. 

Släntstabiliteten inom och i anslutning till planområdet är tillfredsställande för 

nuvarande och planerad verksamhet. 

+ 

Område för geoteknisk undersökning 

Utdrag ur geotekniskt PM, geoteknisk 
utredning för detaljplan Ryland 3:2 
Förskola.                                                          
Gräns för område med lös lera 

Tolkad förekomst lös lera 



21 

 

PLANBESKRIVNING Datum 2020-02-25 

Detaljplan för Tanumshede 1:120–1:124 m.fl. 

Diarienummer: PLAN.2016.1168 

 

I samband med planarbetet för Tanumshede centrum del 1, där området sydväst 

om Rylandsvägen ingick, utfördes 2012 en geoteknisk utredning av 

GeoConsult.  

Sammanfattning av utredningen: 

Inga stabilitetsproblem föreligger inom det aktuella planområdet, 

förekommande jordlager är genomgående fasta och har ringa djup. 

Aktuella byggnationer kan normalt uppföras med platta på mark eller 

längsgående väggsulor, eller direkt på berg eller sprängbotten. 

Planförslaget och dess konsekvenser  

Inga geotekniska åtgärder bedöms krävas.  

Administrativa bestämmelser 

Genomförandetid 

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dag då beslutet att anta 

detaljplanen vinner laga kraft.  

Huvudmannaskap  

Inom planområdet ingår en del av Rylandsvägen, som i befintlig stadsplan är 

planlagd som allmän plats GATA med kommunalt huvudmannaskap. Gatan är 

utbyggd och bekräftas i nu aktuell detaljplan som allmän plats med kommunalt 

huvudmannaskap.  

Att kommunen är huvudman för den allmänna platsen innebär att kommunen 

är ansvarig för genomförande, underhåll och skötsel.  

 

Fastighetsindelning, 

rättighetsområden, markreservat 

Inom planområdet finns en befintlig 

ledningsrätt för fjärrvärme som belastar 

fastigheterna Tanumshede 1:120, 1:121, 

1:122, 1:123 och 1:124. 

Fjärrvärmeledningarna är redan tryggade med 

ledningsrätt, men förhållandet bekräftas i 

plankartan med ett markreservat för 

allmännyttiga underjordiska ledningar, u-

område. På samma fastigheter ligger en 

fiberkabel nedgrävd. Läget på kabeln är 

inmätt och det inmätta läget ryms inom u-området. I plankartan har det införts 

ett markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (u-område) för 

ledningsrätten för fjärrvärme samt för inmätt läge av fiberkabel inom 

Fjärrvärme illustreras med röd ledning. 
Fiber illustreras med grön ledning.  
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planområdet. U-området omfattar ett område om 1,5 meter på vardera sida av 

kablarna. Inom planområdet finns även ledningar som tillhör Skanova och 

Ellevio. Ledningarna ryms inom allmän plats GATA och där ledningarna inte 

är belägna inom allmän plats, omfattas ledningsdragningarna av u-områden 

(markreservat) i kvartersmark. En av Skanovas ledningar påverkas av 

byggrätten för komplementbyggnad i planområdets nordöstra del, inom 

fastigheterna Tanumshede 1:43 och Ryland 3:2. Om det blir aktuellt med 

byggnation, ansvarar exploatören för att flytta ledningen.   

Organisatoriska frågor 

Ansvarsfördelning 

 

Allmän plats  

En del av Rylandsvägen ingår i planområdet. Vägen omfattas av allmän plats 

med kommunalt huvudmannaskap. Vägen är redan utbyggd, men kommunen 

ansvarar för skötsel och underhåll av vägen.  

Det finns inga vatten- spillvatten- eller dagvattenanläggningar inom allmän 

plats inom planområdet. De anläggningar som finns är belägna på 

kvartersmark.    

 

Kvartersmark 

Inom kvartersmark ansvarar fastighetsägaren inom den egna fastigheten för 

genomförande och underhåll av dagvattenanläggningar, vatten- och 

spillvattenledningar, byggnader och andra anläggningar som exempelvis 

parkeringar och sophus.   

 

Allmän plats  

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

LOKALGATA Tanums kommun (Redan 

genomförd) 

Tanums kommun 

El, tele och 

elektroniska 

kommunikationer 

Ledningsägare Ledningsägare 

Kvartersmark 

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 
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Bostäder Respektive fastighetsägare Respektive fastighetsägare 

Vatten och spillvatten Respektive fastighetsägare 

från anvisad 

anslutningspunkt. 

Respektive fastighetsägare 

Dagvatten Respektive fastighetsägare 

från anvisad 

anslutningspunkt. 

Respektive fastighetsägare 

u-område 

(fjärrvärme och fiber, 

befintliga ledningar) 

Ledningsägare Ledningsägare 

Avtal 

Planavtal 

Ett planavtal tecknades mellan Tanums kommun och Tanums Bostäder AB 

2016-08-16. Planavtalet omfattade fastigheterna Tanumshede 1:120, 1:121, 

1:122, 1:123 och 1:124. Planområdet utvidgades senare till att även omfatta 

fastigheterna Ryland 3:2 och Tanumshede 1:43. Bedömningen gjordes då att 

hela området kunde rymmas inom befintligt planavtal.  

Exploateringsavtal 

Det kommer inte att tecknas något exploateringsavtal i samband med 

planarbetet.  

Övriga avtal 

Ett avtal om markköp kommer att tecknas mellan Tanums kommun och 

Tanums Bostäder AB. Markköpet gäller de delarna av fastigheterna Ryland 3:2 

och Tanumshede 1:43 som är belägna inom planområdet.  
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Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser för 
fastigheter 

Fastighetsbildning  

Avstyckning/Fastighetsreglering 

Tanums kommun äger 

fastigheterna Ryland 3:2 och 

Tanumshede 1:43 inom 

planområdet. De delar av 

fastigheterna som är belägna 

inom planområdet arrenderas i 

dagsläget av Tanums Bostäder 

och kommer i samband med 

planläggningen att säljas av 

kommunen. Eftersom marken 

ska köpas av Tanums Bostäder,  

behöver en ny fastighet bildas i 

en lantmäteriförrättning. 

Vanligen görs det genom att 

den ena av de två fastigheterna 

avstyckas till en egen fastighet 

och delen av den andra 

fastigheten fastighetsregleras till styckningslotten.  

Tanums kommun ansöker om lantmäteriförrättning för bildande av den nya 

fastigheten.  

Konsekvenser för fastigheter inom planområdet 

 

Fastighets- 

beteckning 
Åtgärd/konsekvens Övrigt 

Tanumshede 1:43 

 

• Den del av fastigheten som är belägen 

inom planområdet ska tillsammans 

med del av Ryland 3:2 bilda en ny 

fastighet.  

Planläggning för bostadsändamål. 

Befintlig byggnation bekräftas i 

detaljplanen.  

Kommunägd fastighet 

 

Illustration av fastighetsgränsen mellan Ryland 3:2 och 
Tanumshede 1:43 
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Ryland 3:2  

 

• Den del av fastigheten som är belägen 

inom planområdet ska tillsammans 

med del av Tanumshede 1:43 bilda en 

ny fastighet. 

• Planläggning för bostadsändamål. 

Befintlig byggnation bekräftas i 

detaljplanen.  

Kommunägd fastighet 

Tanumshede 

1:120, 1:121, 

1:122, 1:123, 

1:124 

• Utökad byggrätt för att inrymma 

förråd samt carportar eller garage. 

Mindre utökning av byggrätten för 

bostad. Den prickade marken på 

innergårdarna tas bort för att göra 

detaljplanen mer flexibel för 

eventuella framtida behov.  

Tanums Bostäder äger 

fastigheterna 

 

Ekonomiska frågor  

Planområdet är redan utbyggt och anslutet till det kommunala nätet för vatten, 

spillvatten och dagvatten och därför medför inte planförslaget några egentliga 

genomförandekostnader kopplat till VA. De genomförandekostnader som blir 

aktuella är vid ombyggnad eller utbyggnad enligt planförslaget samt kostnader 

för makköp.    

De kostnader som blir aktuella för exploatören i samband med planläggningen 

är plankostnader för arbetet med att ta fram detaljplanen. 

För kommunens del innebär försäljning av marken en intäkt. 

Lantmäteriförrättningen som omfattar Ryland 3:2 och Tanumshede 1:43 

innebär en kostnad.  

Kommunen ansvarar för underhåll av allmän plats GATA inom planområdet, 

vilket medför kostnader. Kommunen ansvarar dock redan idag för gatan och 

det innebär därför inte några ökade kostnader.  

FORTSATT PLANARBETE 

Planförslaget har ställts ut för samråd och granskning, då det har funnits 

möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget. Inkomna synpunkter har 

sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse respektive ett 

granskningsutlåtande. Det har inte gjorts några förändringar av planförslaget 



26 

 

PLANBESKRIVNING Datum 2020-02-25 

Detaljplan för Tanumshede 1:120–1:124 m.fl. 

Diarienummer: PLAN.2016.1168 

 

efter granskningen. Detaljplanen kan efter granskningen antas av miljö- och 

byggnadsnämnden.  

Preliminär tidplan för planarbetet 

Samråd genomfört sommaren 2019 

Granskning  december 2019/januari 2020 

Antagande i miljö- och byggnadsnämnden mars 2020 

Laga kraft tidigast april 2020 

 

Om ingen överklagar miljö- och byggnadsnämndens beslut att anta 

detaljplanen vinner den laga kraft cirka en månad efter antagande. 

Medverkande i planarbetet 

Planbeskrivningen har sammanställts av miljö- och byggnadsförvaltningen.  

 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

 

Evelina Tollesson  Moa Leidzén  

Planeringsarkitekt   Planchef 

 


