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BAKGRUND
Södra Heestrands fritidstugeområdet kommer att anslutas till kommunens
vatten, avlopp och dagvattennät under 2012. Heebuktens stugägarförening
med tillhörande 66 fastigheter vill när detta är genomfört ha möjlighet till
större byggrätt på sina fastigheter.
För området gäller idag tre äldre byggnadsplaner för fritidsändamål från
1950-60-talen med generösa tomtytor på mellan 1200 m2-4500 m2. Högsta
tillåtna byggnadsyta per tomt är dock begränsad till 60-65 m2.
Tanums kommun har lämnat positivt planbesked för att ändra detaljplanerna för att möjliggöra utökade byggrätter i samband med att området
ansluts till kommunlt VA.

Planprocessen
Planen är förenlig med kommunens översiktsplanen och avser en mindre
förändring av ett befintligt området. Ett plannprogram har därför inte
behövts upprättas. Planarbetet har påbörjades före det att nya plan- och
bygglagen (PBL 2010:900) började gälla och upprättas därför enligt den
äldre plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10).

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens syfte är att i en gemensam plan för hela stugområdet utöka den tilllåtna byggnadsarean, vilket bland annat ger möjlighet till ökad boendestandard genom tillbyggnad av nya våtutrymmen när fastigheterna ansluts till
kommunalt vatten- och avlopp. Områdets karaktär ska bibehållas och byggrätterna har anpassats därefter.

Planområdet läge, söder om väg 889.

Planbeskrivning
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PLANDATA
Läge, areal och avgränsning
Planområdet ligger i Heestrand i den södra delen av Tanums kommun, söder om väg 889. Närmsta samhälle, Hamburgsund, är beläget 5 km norr om
Heestrand. Till kommunens centralort Tanumshede är det knappt 3 mil och
till väg E6 är det drygt 1,5 mil.

Planområdets läge markerat med ring på
översiktskarta.

Planområdet omfattar 22,5 ha. Avgränsningen följer gällande planers gränser. Det innebär att området gränsar i norr till väg 889, i öster till nybyggt
område för bostäder, i söder till hällmark och i väster går gränsen delvis i
vattnet, samt delvis igenom bebyggt område.

Planområdet markerat med svart linje på
flygbild.
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Markägoförhållanden
Marken inom området utgörs av 66 avstyckade privatägda bostadsfastigheter
inom Heebuktens fritidsstugeområde, samt omgivande samfälld mark ägd av
en samfällighetsförening. Endast en fastighet är obebyggd.
Vattenområdet och marken vid strandkanten ägs av kommunen. Områdets
fullständiga ägarförhållanden finns redovisade i tillhörande fastighetsförteckning.

Utfart mot väg 889
Utfart stängs

Utfart mot väg 889
Obebyggd
tomt

Tomt möjlig
att dela

Tomt möjlig
att dela

Bef. vattenpump
Tillfart säker‐
ställs i planen

Bollplan
Bollplan

Tillfart säker‐
ställs i planen
Bef. vattenpump
Bef. vattenpump
Bef sjöbodar
Tomt möjlig
att dela

Bef bryggor

Tomt möjlig
att dela
Bef badplats

Planbeskrivning

Tomt möjlig
att dela

Översiktlig illustration av planområdet.

Tomt möjlig
att dela
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AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
Grundläggande hushållningsbestämmelser 3 kap MB
Allmänt
I miljöbalkens tredje kapitel ”Grundläggande bestämmelser för hushållning
med mark och vattenområden” föreskrivs bland annat att särskild hänsyn
skall tas till områden som är ekologiskt känsliga, av betydelse för fiske och
vattenbruk, som har stora natur- och kulturvärden och är av betydelse för
friluftslivet. Sådana områden skall så långt möjligt skyddas från åtgärder som
påtagligt kan skada värdena eller försvåra näringarnas bedrivande.
Naturvård kap 3 § 6
Planområdet gränsar i väster och söder till riksintresseområde för naturvård
(NO 5), Fjällbacka och Grebbestads kust och skärgård.
Ett genomförande av planförslaget innebär att samtliga fastigheter i området
kan anslutas till kommunalt vatten och avlopp, vilket minskar belastningen
på havsområdet och därmed påverkan på riksintresset för naturvård.
Friluftsliv kap 3 § 6
Planområdet berörs delvis av riksintresseområde för friluftsliv (FO 1), Norra
Bohusläns kust.
Planförslaget medför inte att ytterligare markområden av värde för friluftslivet tas i anspråk. Någon risk för att riksintresseområdet påverkas eller skadas
av ett genomförande av planen bedöms därför inte uppkomma.

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB
Planområdet berörs av särskilda bestämmelser enligt miljöbalkens 4 kapitel,
1 och 2 § §, ”Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten
för vissa områden i landet”. Bestämmelserna omfattar hela kommunens
kustzon som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärdena inom området. Exploateringsföretag och andra ingrepp får enligt 1
§ göras endast om de inte påtagligt skadar dessa värden.
Enligt 2 § skall turismens och friluftslivets intressen, främst det rörliga friluftslivets intressen, särskilt beaktas vid bedömning av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp.
Hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens fjärde kapitel berör ett stort och
djupt kustavsnitt, där huvuddelen av Bohusläns tätorter och utvecklingsområden är belägna. Enligt § 1 ska bestämmelserna inte utgöra hinder för utveckling av dessa eller av det lokala näringslivet.
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Ett genomförande av planförslaget innebär ingen utökning av planområdet.
Målet med ändringen är att områdets karaktär ska bibehållas trots att möjlighet ges till utökade byggrätter. Planförslagets genomförande bedöms därför helt förenligt med syftet med bestämmelserna i miljöbalkens 4 kapitel.

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet
för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar föroreningar i utomhusluft, vatten, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.
Lufthalterna av kvävedioxid, bly, kolmonoxid och partiklar (PM10) härrör
huvudsakligen från biltrafiken. Ingen av de beslutade miljökvalitetsnormerna överskrids idag i området eller är i närheten av ett överskridande. Planförslaget medger utökade byggrätter och fler tomter, vilket torde leda till en
marginell trafikökning och endast ge en ringa påverkan på ovan nämnda
halter.
Miljökvalitetsnormer för vatten anger de kvalitetskrav som gäller för varje
vattenförekomst i Sverige och vid vilken tidpunkt de senast ska vara uppfyllda. Vattenmyndigheten har i sin klassificering av vattenområden bedömt
att den ekologiska statusen 2009 för Heestrand området är måttlig. Den
kemiska statusen (exklusive kvicksilver) uppnår god status. Målet är att god
ekologisk status ska uppnås senast år 2021. Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp inom planområdet kommer att förbättra och bidra till möjligheten att målet om god ekologisk status ska kunna uppnås.
Sammantaget finns inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer
för luft, vatten och buller överskrids idag eller riskerar att överskridas genom
att planförslaget genomförs.

Skydd av områden, 7 kap MB
Strandskyddsområde

Planområdet (gult) omfattas inte av
strandskyddsbestämmelser. Område med
strandskydd är markerat med blått.

Planbeskrivning

Planen berör inte strandskyddat område. Mark och vattenområde utanför
gällande plan berörs delvis av strandskydd i väster och söder. Någon förändring av strandskyddsgränsen är inte aktuell. Gränsen för strandskyddet följer
gällande plangräns, enligt länsstyrelsens beslut om ”Förordnande om strandskydd i Tanums kommun”, daterat 1999-06-18. (Det gränsbestämda
strandskyddet som härrör från kommunvisa beslut av länsstyrelsen i tidigare
Göteborgs- och Bohuslän mellan 1999-2002 ska fortsätta att gälla även om
detaljplanen ersätts av ny detaljplan.) Något nytt strandskydd kommer därför inte att inträda (se illustration).
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Naturreservat
300 meter väster om planområdet ligger naturreservatet Ulön-Dannemark
(1983-03-21, 7 § Naturvårdslagen). Reservatet har höga naturvärden, betydelse för kulturmiljövården och är viktigt för det rörliga friluftslivet med
bl.a. attraktiva badstränder och tilläggsplatser för fritidsbåtar.
Planområdet gränsar även till två områden med skydd för landskapsbilden
enligt 19 § NVL i dess lydelse före 1975-07-01. Det är Fjällbacka skärgård
(1968-10-15) vilket har stor betydelse för det rörliga friluftslivet och Valö
och Sandbäcks kile (1968-08-05) som har vacker landskapsbild och fågelrika
kilar.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
I översiktsplan för Tanums kommun, ÖP 2002, antagen av kommunfullmäktige 2002-05-27, har särskilda studier gjorts på varje samhällsområde.
Planområdet ligger inom samhällsområdet Slottet-Heestrand och är angett
som ”Planlagt område, bör ändras”, vilket innebär att planförslaget är helt
överensstämmande med översiktsplanen.
Norr om planområdet finns ett område utpekat utvecklingsområde, verksamheter (se illustration).

Utdrag ur översiktsplanen, ÖP 2002.

Detaljplaner
Planområdet omfattas av tre gällande byggnadsplaner för fritidsändamål från
1950- och 1960-talet. Planerna medger bostadsändamål för fristående hus i
en våning med en tillåten byggnadsyta på mellan 60-65 m2. Planerna har
följande beteckning hos kommunen/lantmäteriet: (planernas laga kraft datum är angivet inom parantes) BPL 06:331/14-SVE-353 (1954-11-13), BPL
06:332/14-SVE-389 (1957-12-03) och BPL 06:333/14-SVE-560 (1966-0311). Planernas genomförandetid har gått ut. (se efterföljande illustration)
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DP 06:334
BPL 06:332
BPL 06:321
BPL 06:331
BPL 06:333

BPL 06:331

BPL 06:332

ÄDP 06:331:1

Illustration över gällande
och angränsande planer.

I sydväst gränsar planområdet till ÄDP Ytterby 1:26 (06:331:1/1435P97/1), vilket är en ändring av gällande plan för enbart fastigheten Ytterby
1:67. Ändringen är ett tillägg och ska läsas tillsammans med underliggande
plan BPL 06:331/14-SVE-353. För denna fastighet gäller en byggnadsarea
på 105 m2 med möjlighet att inreda vindsvåning.
I nordväst gränsar planområdet till BPL Rådalen-Heestrand (06:321/14SVE-716, 1974). Tillfart till planområdet från nordväst sker via Havsvägen
som går genom detta område. Fem fastigheter i nordvästra delen av planområdet har direktutfart till tillfartsvägen.
I öster gränsar planområdet till DP

BPL 06:333

Hus i nordväst, BPL Rådalen-Heestrand

Planbeskrivning

Ytterby 1:156 (06:334/1435-P98). Planen för detta nya bostadsområde
medger en största byggnadsarea på 160 m2 per fastighet. I denna detaljplan
har säkerställts ny tillfart från nordöst till planområdet.

Byggnad i söder på Ytterby 1:67.

Bebyggelse i öster, DP Ytterby 1:156
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Förordnanden 113 § BL
För den allmänna platsmarken inom hela planområdet gäller förordnande
enligt 6:19 ÄPBL, tidigare § 113 byggnadslagen. Det innebär att ägaren till
denna mark är skyldig att utan ersättning upplåta marken till huvudmannen
inom planen, det vill säga vägföreningen i detta fall.

Grönmarkerat område omfattas av förordnande enligt 113 § byggnadslagen i
gällande byggnadsplan BPL 06:331.

I planen har kvartersmark för sjöbodar (J) lagts ut inom ett markområde
med befintliga sjöbodar. Området ligger vid strandkanten i väster inom den
gällande detaljplanen BPL 06:331 och omfattas av förordnandet enligt Länsstyrelsens beslut 21 september 1954.
Vid ändrad användning från allmänplats till kvartersmark måste Tanums
kommun ansöka hos Länsstyrelsen om upphävande av förordnandet inom
den nya kvartersmarken. Länsstyrelsen gör då en bedömning om det är
lämpligt och kan ske utan olägenhet för ägaren. Sjöbodarna ligger inom fastigheten Ytterby 1:27, vilken ägs av Tanums kommun. Begäran om upphävandet av förordnandet görs i samband med utställningen.

Schaktningsförbud 110 § BL
Enligt Länsstyrelsens beslut 1960-04-21 gäller inom ”Allmän plats, Park” i
den gällande planen BPL 06:332/14-SVE-389 (1957-12-03) förbud att utan
tillstånd utföra schaktning eller annan därmed jämförlig åtgärd, enligt tidigare 110 § fjärde stycket byggnadslagen.
Efter införandet av plan- och bygglagen 1987 lever schaktningsförbud i
byggnadslagen enligt övergångsreglerna vidare och ska betraktas som bestämmelse till byggnadsplanen. Enligt övergångsbestämmelser 17 kap. 17 §
ÄPBL ska således skyldighet föreligga att söka marklov för sådana åtgärder.
Området ligger inom den samfällda marken Ytterby s:5 och utgörs till
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110 § BL i gällande plan BPL 06:332.
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största delen av hällmark med beteckningen allmän plats Natur i nu aktuellt
planförslag. Det krävs marklov enligt 9 kap. 11 § PBL för schaktning inom
område med detaljplan om det avsevärt ändrar höjdläget för mark inom en
allmän plats En särskild bestämmelse om schaktningsförbud behövs därför
inte när en ny plan upprättas.

Kulturhistorisk bebyggelseinventering
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Tanums kommun – Del 7 Slottet –
Tegelstrand – Heestrand (Cecilia Wingård) har godkänts av Miljö- och
byggnadsnämnden (Mbn 2011-09-20, § 264) som ett kommunalt underlagsmaterial i prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen och kulturminneslagen.

Kulturhistorisk bebyggelseinventering i
Tanums Kommun – Del 7 SlottetTegelstrand-Heestrand, framtagen av
Cecilia Wingård våren-hösten 2010.

Illustration från bebyggelseinventeringen.
Sommarstugeområdet vid Alebacken är
rödmarkerat (klass II).

I inventeringen har sommarstugemiljön på Alebacken bedömts av värde att
bevara. Närmast vattnet utanför planområdet ligger de n äldre husen från
slutet av 1800-talet till 1930-talet och bakom dessa utmed bergssluttningen
ligger sommarstugor uppförda från 1950-talet och framåt. Den bakre raden
med stugor ingår i denna plan och utgör tack vare sin placering en tydlig
årsring bakom den äldre bebyggelsen. Det är denna tydliga årsring som lyfts
fram som av värde att bevara. Alebacken har utifrån den kulturhistoriska bedömningen fått klass II – Särskilt värdefulla byggnader. Vid bygglovsprövning skall detta område anses vara sådant särskilt värdefullt byggelseområde
som avses i ÄPBL 3 kap 12 § och får inte förvanskas.
Likaså har sommarstugeområdena i dalgångarna, Dammen och Långemyr,
fått den kulturhistoriska bedömningen klass II – Särskilt värdefulla byggnader. Det är ”Sommarstugeområdets lågmälda framtoning med enplanshus
och byggda utifrån terrängens förutsättningar” som bedömts som värdefullt
att bevara, med motiveringen: ”ett välbevarat område från den tiden då den
allt längre sommarledigheten och de ekonomiska förutsättningarna resulterade i sommarstugebyggande.”
De kulturhistoriska intressena har beaktats vid utformningen av planbestämmelserna för planområdet.(Se Bebyggelse)

Strukturplan norra Bohuslän

Illustration från bebyggelseinventeringen.
Sommarstugeområdet vid dalgången
Dammen är rödmarkerat (klass II).

Planbeskrivning

Kommunfullmäktige har 2009-10-26 antagit ”Strukturplan/överenskommelse avseende användning av mark och vatten kopplat till Kustzonplanering och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän”. Planen ska vara vägledande för den fysiska planeringen i kommunerna i norra Bohuslän och gäller
från 1 januari 2010. Strukturplanen tar fasta på att Norra Bohuslän är ett attraktivt område tack vare kvalitéer som naturen och landskapsbilden, god
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tillgänglighet till natur och hav, kulturhistoriska värden samt levande kustsamhällen. Kommunerna ska planera för en positiv och långsiktig utveckling
för att främja dessa kvalitéer.
Planområdet är en del av Heestrands samhällsområde. Ett genomförande av
planen ger förutsättningar för en positiv utveckling, främst genom utbyggnad av vatten och avlopp och att de ändrade planbestämmelserna underlättar
för helårsboende. Ett genomförande av planen stödjer därmed intentionerna
och målen i strukturplanen/ överenskommelsen om levande kustsamhällen

BEHOVSBEDÖMNING, MKB
Allmänt
Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om ett genomförande av
planförslaget kan antas innebära betydande miljöpåverkan eller ej. Om ett
genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas (MKB).
Innan kommunen tar ställning om betydande miljöpåverkan ska länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig.
Under framtagandet av aktuellt planförslag har en behovsbedömning gjorts
av kommunen för att bedöma om genomförandet av detaljplanen för södra
Heestrand kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Ställningstagande
Genomförandet av detaljplanen anses inte medverka till att platsens karaktär
eller projektets omfattning och påverkan medför en betydande miljöpåverkan. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2012-03-27 § 74 att detaljplanens genomförande inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. En
särskild MKB ska därför inte upprättas.

Samråd
Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande, daterat 2011-09-30, meddelat att de
delar kommunens bedömning att förslaget inte innebär betydande påverkan
på miljön.
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR
OCH KONSEKVENSER
Mark
Terrängförhållanden

Röseberget och badplatsen söder om planområdet

Förutsättningar
Området har en varierande topografi med kala hällmarksplatåer med flacka
partier däremellan. Området varierar i höjd från noll vid strandkanten i väster till 28 meter vid höjden i öster. Höjdområdena i områdets mitt har en
högsta höjd på 21 meter. Dalgången genom området har en nivå på 11 meter i öster och sluttar ner mot stranden i sydväst.
Söder om området reser sig Röseberget, en mäktig siluett, 40 meter ö. h.
Planförslaget
I planen föreslås inga åtgärder som medför förändringar i områdets terräng.
Natur och vegetation

Öppen gräsyta i mitten av planområdet.

Förutsättningar
Naturmarken i områdets högsta delar består av övervägande orörda, kala
granithällmarker bevuxna med ljung, enbuskar och mindre lövvegetation.
Några mindre vattensamlingar finns även på den norra hällmarken. På den
norra berghällen finns en del rester av skrotsten som visar spår av stenbrytning, vilket förekommit i mindre omfattning inom planområdet. Större
träd, främst tallar, förekommer vid flera bergskanter.
Naturmarken i de låglänta partierna i dalgången utgörs främst av klippta
gräsytor som används för bollsporter och lek.
De enskilda tomterna är i många fall naturtomter med hällmarker och stenpartier. Några tomter är mer iordninggjorda och på flacka partier har trädgårdarna gräsytor och flera uppvuxna träd förekommer.

Vattensamling på hällmarken i planområdets norra del.

Planområdet gränsar till havsstrandängen mellan Dunnholmen och fastlandet (norr om vattenområdet, W). Havsstrandängen har stora naturvärden
och bl.a. förekommer den sällsynta rödlistade växten Marrisp.
Planförslaget
Huvudprincipen är att all naturmark inom området ska bevaras som sådan
och inte ianspråktas för tomtmark eller annat ändamål. Undantaget från
principen föreslås då tillfarter ska säkras till fastigheterna Ytterby 1:51, 1:52
och Ytterby 1:80, där tillfarterna inte är reglerade i gällande detaljplaner.
Där föreslås att markytorna för väg övergår från allmän plats, natur, till allmänplats, lokalväg, i befintligt läge för tillfarterna.

Dunnholmen och havsstrandängen sett
från hällmarken i planområdets västra del

Planbeskrivning
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Geotekniska förhållanden, risker för skred och bergras
Förutsättningar
En berg- och geoteknisk undersökning har utförs av Ramböll 2011-06-13,
reviderad 2011-12-09. I PM Geoteknik Södra Heestrand framgår det att
planområdet främst består av synligt berg i dagen med omgivande fastmarkspartier. Två dalgångar med lösare jordarter finns i östra delen av området.
Marken lutar mindre än 1:20 i de områden det förekommer lera och stabilitetsförhållandena bedöms vara tillfredsställande inom hela planområdet.
Inom områden som inte bedöms som fastmark kan mindre sättningar uppstå. Dessa bedöms bli små och utvecklas snabbt vid belastningar på marken
med upp till 10 kPa.
Inom planen har sju områden identifierats där risk för blockutfall föreligger.
(se illustration nedan) Områdena bedöms inte vara i behov av åtgärder. Vid
framtida schaktning eller annat som kan få blocken att komma i rörelse bör
dock blocken tas om hand eller säkras. I ett av områdena har två mindre
block identifieras som inom skälig tid bör säkras. Berörd fastighetsägare har
underrättats.

Enda tillfartsväg till Ytterby 1:80 är
över hällmarken, natur i planen.

Planförslaget
En planbestämmelse har införts om att lösa block ska tas omhand eller säkras innan mark- och anläggningsarbeten vidtas.

Tillfartsväg till Ytterby 1:52 får ske på
naturmark enligt servitut.

Naturligt rundade blocksamlingar som
bedöms ligga stabilt.
Områden där lösa block förekommer är rödmarkerade på utdrag ur Rambölls ritning
daterad 2011-06-13. Inga områden bedöms vara i behov av åtgärder.
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Radon
Förutsättningar
Tanumkustens berggrund, s.k. bohusgranit, har naturligt hög radonhalt.
Planförslaget
En planbestämmelse har införts att byggnader ska uppföras radonsäkert efter
gällande normer.
Risk för höga vattenstånd
Granithällmarken med rester av bruten
sten.

Sjöbodarna är byggda nära vattnet.

Förutsättningar
All bostadsbebyggelse inom planområdet ligger öster om Havsvägen som
lägst på +5meter över havet. Risken för översvämningar eller skador på
grund av högt vattenstånd bedöms som liten. Om Havsvägen utefter vattnet
skulle översvämmas finns huvudtillfart till området från nordöst. I strandområdet ligger tre sjöbodsförråd på ca +1 meter. Dessa är enklare byggnader
vars funktion är av mindre vikt.
Planförslaget
Ingen ny bostadsbebyggelse föreslås i område som kan beröras av höga vattenstånd. Befintliga sjöbodsförråd ges byggrätt i planförslaget. Byggnaderna
är av enkel karaktär och saknar vatten- och avloppsinstallationer. De måste
för sin funktion ligga intill vattnet. Vid höga vattenstånd accepteras att sjöbodarnas funktion tillfälligt måste överges. Några åtgärder för att skydda
sjöbodsförråden mot höga vattenstånd bedöms inte behövas i planen.
Fornlämningar
Förutsättningar
Tre registrerade fasta fornlämningar, alla förhistoriska gravanläggningar,
vilka omfattas av skydd enligt Kulturminneslagen, finns på den stora hällmarksplatån i områdets mitt. Lämningarna ligger inom allmänplats NATUR-mark i planen och har RAÄ-nummer Svenneby 109:1 (röse från
bronsåldern), Svenneby 114:1 (röse från bronsåldern) och Svenneby 114:2
(stensättning från bronsåldern/järnåldern).

Röse från Bronsåldern, Svenneby 109:1

Vy över stugorna vid dalgången Dammen.

Planbeskrivning

Planförslaget
Ingen förändring föreslås inom område med fornlämningar.

Vy mot planområdet från brygga i väster.
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Bebyggelse
Landskapsbild/omgivande bebyggelse
Förutsättningar
Det befintliga fritidsstugeområdet ligger väl skyddat från väder och vind
mellan berghällarna i direkt anslutning till havet med bad och båtliv. Området upplevs luftigt och lantligt, samt ger ett harmoniskt intryck. Det är en
väl bevarad sommarstugemiljö som utgör en del av vår sena historia. Den
börjar bli mer och mer uppmärksammad att lyfta fram som del av vårt kulturarv, med avseende på fritidslivets miljöer.
Bebyggelsen i området underordnar sig landskapet. Den har låg höjd och är
placerad som en rand nedanför och utefter bergssluttningarna. Det mesta
utav hällmarken har sparats även på tomtmarken. I de fall byggnader har
placerats längre upp i berget, finns oftast högre höjder intill som ger skydd
och förhindrar att byggnaderna bildar silhuett mot himlen. Bebyggelsen är
med några undantag omsorgsfullt placerad i terrängen och sprängningar och
uppfyllnader har på så sätt minimerats på tomterna.
På de flackare partierna av planområdet är bebyggelsen medvetet placerad på
ett sådant sätt att öppna landskapspartier bevaras mellan husen. För att ge
öppenhet har tomterna utmed vissa vägavsnitt rejäl förgårdsmark, med hus
indragna från gatan, medan det på andra ställen har strävats efter att hålla
öppna stråk mellan tomter. Dessa stråk upplevs som gröna kilar mitt i fritidsstugeområdet och är till största delen fri från bebyggelse.

Ytterby 1:79 och 1:80 vid Alebacken.

Fritidshus på Ytterby 1:61 vid Dammen i förgrunden.

Genomgående för all bebyggelse i området är att den är uppförd på väl tilltagna tomter, vilket förutom möjligheten till rekreation även bidrar stort till
områdets karaktär. En karaktär som de boende i området är måna om och
anser som mycket värdefull att ta till vara i arbetet med detaljplanen.
Planförslaget
Den mark som får bebyggas blir utökad på de flesta tomter i förhållande till
bestämmelserna i gällande detaljplaner. Detta motiveras av ökad utnyttjandegrad per fastighet och att det ska bli möjligt för samtliga fastighetsägare att
utnyttja sin byggrätt på tomten. Stora delar av tomterna undantas även fortsättningsvis från bebyggelse. (På plankartan visas detta genom s.k. prickad
mark.) Detta motiveras av betydelsen av att områdets karaktär med öppna
obebyggda ytor och husens placering nedanför eller i sluttningarna av bergskanterna behålls. Genom att ”pricka” bort de högre belägna delarna av
tomtmarken undviks alltför dominerande husplaceringar i landskapet.

Vy mot öster från hällmarken i norr.

Områdets karaktär behålls även genom att de stora tomterna kvarstå. Bestämmelsen om minsta tillåtna tomtstorlek på 1200 m2 gäller inom hela
planområdet. Det innebär att endast ett fåtal fastigheter blir möjliga att dela.
Ytterby 1:48 från söder
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Bostäder

Ytterby 1:68 vid Havsvägen

Ytterby 1:52 sett från norr.

Förutsättningar
Området har till största delen bebyggts med fritidshus under främst 1950och 1960-talen. Det finns idag 65 bebyggda fastigheter och en avstyckad
obebyggd fastighet. Stugorna är små och på tomterna finns ett eller flera uthus uppförda. På några tomter har två huskroppar byggts. Husen är uppförda i ett plan och ofta med fasader med liggande träpanel i varierad färgsättning samt flacka sadeltak med främst röda och svarta kulörer. Största tilllåten byggnadsarea inom området varierar mellan 60-65 m2 i gällande planer. Därutöver får friggebodar (bygglovsbefriade) uppföras som upptar högst
15 m2. I gällande planer finns ingen begränsning av takvinkeln.
Kraven på boende i fritidshus har förändrats sedan tiden då husen uppfördes. Inom planområdet är det framför allt möjligheten att bygga till sitt fritidshus med våtutrymmen när anslutning sker till kommunalt vatten- och
avlopp, som har föranlett planändringen. Många vill dessutom ha samma
standard i fritidshuset som i åretruntbostaden och fler använder sitt fritidshus större delar av året (blir delårsboende) eller bosätter sig permanent där.
Det är också vanligt att flera generationer ska samsas i samma fritidshus.
Planförslaget
Inom planområdet är största tillåtna byggnadsyta 140 m2 per fastighet. Av
den totala byggnadsytan får högst 120 m2 användas för huvudbyggnad och
resterande yta för uthus/garage/gäststuga. Ytan för huvudbyggnad får delas
upp i två byggnader. Detta underlättar ett generationsboende i området.
(Utöver planens tillåtna byggnadsyta på 140 m2 får friggebodar uppföras på
en sammanlagd yta på 15 m2 enligt nu gällande lagstiftning.)

Ytterby 1:127, takvinkel 27O.

Ytterby 1:82 och 1:158, takvinkel 38O.

Planbeskrivning

För att bibehålla fritidsstugeområdets lågmälda framtoning begränsas byggnadshöjden till 3,7 meter för huvudbyggnad (-er), vilket medger en våning.
(Byggnadshöjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden. Om
byggnaden ligger mindre än sex meter från allmän plats, ska beräkningen
utgå från den allmänna platsens medelnivå invid tomten. Se skiss på nästa
sida.) Uthus får uppföras med en byggnadshöjd på 3,0 meter. En begränsning av takvinkeln till 32O för huvudbyggnad och 27O för uthus har även införts för att i möjligaste mån ha kvar de flacka tak som är en stor del av områdets karaktär.
Huvudbyggnader och uthus ska placeras minst 4,0 meter respektive 2,0 meter från fastighetsgräns. För att säkerställa att bil inryms inom den egna tomten ska garage och carport placeras så att en fri biluppställningsplats om
minst 6,0 meter erhålls mellan väg och port.
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Sjöbodar
Förutsättningar
Tre befintliga sjöbodar finns uppförda på marken vid strandkanten i väster.
Dessa används för förvaring av båttillbehör m.m. I gällande plan medges att
vattenområdet får överbyggas med båthus, vilket inte har skett.
Planförslaget
Byggrätter ges i planen för de befintliga sjöbodarna. Inom byggrätten får
endast uthus uppföras med en byggnadshöjd på 3,0 meter och taklutning på
27O. Någon ytterligare byggrätt för nya sjöbodar föreslås ej.
Sophus

Figuren visar hur byggnadshöjd och taklutning beräknas.

Förutsättningar
Hämtning av hushållssopor sker idag vid varje enskild fastighet, men området har smala vägar och begränsad framkomlighet för renhållningsfordon.
Enligt kommunens riktlinjer bör avfallshanteringen ordnas vid gemensamma utrymmen och då placeras vid områdets tillfarter. (Se även Avfall).
Planförslaget
Detaljplanen anger inga byggrätter för sophus inom planområdet. Gemensamma anläggningar för sophantering kan ändå komma att uppföras i form
av sopskåp eller liknande, vilket inte kräver bygglov och inte regleras i detaljplan.

Bodar, bryggor och båtar.

Tillgänglighet
Bostadsfastigheterna inom planområdet ligger delvis i kuperad terräng men
kan angöras med bil från anlagd väg. Parkering sker på egen tomt. Tillgänglighetskrav inom byggnader bevakas vid bygglovskedet.

Service
I Hamburgsund samhälle, ca 5 km norr om Heestrand, finns all service att
tillgå. Där finns livsmedelsaffär, bank, bensinmack, samt annan handel och
serviceföretag.
Kommunal service i form av förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola (årskurs 1-9), samt bibliotek finns i centrala Hamburgsund. Förskola
finns i även strax söder om Hamburgsund (Hornbore) och i Svenneby (Hogane). Särskilt boende för äldre finns att tillgå i Gerlesborg (Hogslätt), ca 5
km söder ut från planområdet, samt i Kville ca 10 km åt nordöst.

Utblick från hällmarken över vattenområdet i väster.

Bollplan vid den öppna flacka naturmarken i mitten av planområdet.
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Friytor och rekreation
Förutsättningar
Alla fastigheter i planområdet har väl tilltagna tomter med plats för rekreation. Inom planen finns även flera öppna gräsytor som klipps och kan användas för bollspel och lek, samt omgivande hällmarker att ströva på. Planområdet ligger på fastlandskusten vid Heestrands skärgård. Det är en örik skärgård direkt i anslutning till planområdet med ett stort värde för friluftsliv,
med förstklassiga bad- fiske- och strövområden.
Bollplan vid Havsvägen i västra delen av
planområdet.

Planförslaget
Befintliga ytor för rekreation säkerställs i planen som naturmark.

Vattenområden
Förutsättningar
I väster finns ett öppet vattenområde. Hela området har beteckningen ”Vb”
i gällande plan, vilket innebär att det får användas för mindre bryggor, båthus och dylikt. Endast den södra delen används för bryggor.

Badplatsen i väster utanför planområdet.

Planförslaget
Den norra delen av det befintligt vattenområde föreslås vara öppet vattenområde (W), medan ett område för bryggor (WV) föreslås endast i den
södra delen, vilket redan idag är ianspråktaget för bryggor.

Havsvägen, tillfartsväg utmed vattnet sett mot nordväst.

Planbeskrivning
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Gator och trafik
Gatunät
Förutsättningar
Området trafikmatas från den allmänna vägen 889 genom angränsande bebyggelseområden på två ställen. Via Havsvägen i nordväst och via Havsvägens förlängning i öster. Från lokalgatan i norr (Tallstigen) finns även en
gammal anslutning mot väg 889 som ska stängas. Gällande hastighetsbegränsning förbi området är 50 km/h. Fyra fastigheter har gräns mot vägområdet, men tillfart ska ske via lokalgatorna Rösenas väg och Tallstigen.

Tillfart från väg 889 via angränsande
område i nordöst.

Vägarna i området är smala grusvägar, ca 3 meter breda, vilket till stor del
bidrar till områdets karaktär och att hastigheterna hålls nere. Vägområdet
mellan fastigheterna har en bredd på ca sex till åtta meter inom större delen
av området.
Fastigheterna inom området har utfart mot allmänplats, väg i gällande planer, med undantag för fastigheterna Ytterby 1:51, 1:52 och 1:80, vilka har
utfart på allmänplats natur.
Tanums kommun har utrett möjliga sträckningar för gång- och cykelvägar
inom hela kommunen. Sträckan utmed väg 889 finns med i utredningen,
men det finns i nuläget inte något beslut fattat om en eventuell utbyggnad.

Väg 889 med tillfartsvägen markerad.
Sett från gamla tillfarten vid Tallstigen

Planförslaget
Havsvägens fortsättning åt nordöst genom angränsande område är säkrad
som lokalväg i angränsande detaljplan.
Utfartsförbud finns inlagt i planen vid fastighetsgränser mot väg 899. Utfarten vid Tallstigen stängs och sikten i området är god. Ingen byggrätt ges
inom åtta meter mot vägområde, men möjlighet att endast uppföra garage
eller uthus mellan åtta till tolv meter från vägområdets kant har bedömts
som rimligt och har plusmarkerats i plankartan.
Någon större ökning av trafikmängden bedöms inte ske då ingen ny tomtmark föreslås och endast sju tomter bedöms tillkomma genom delning av
befintliga fastigheter. För att behålla områdets karaktär och fortsatt hålla
hastigheterna nere föreslås ingen breddning av vägnätet. Befintligt vägområdet bedöms som tillräckligt.

Planområdets gamla anslutning till väg
889 vid Tallstigen.

För att säkerställa tillfartsväg för fastigheterna Ytterby 1:51, 1:52 och 1:80
föreslås att befintliga tillfartsvägar på naturmark blir lokalväg i planen. Det
innebär skötsel och underhåll även för dessa tillfartsvägar kommer att ligga
på vägföreningen vid ett genomförande av planen.
Utmed väg 889, inom Genomfart på plankarta, finns möjlighet att uppföra
en eventuell framtida gång- och cykelväg.
Havsvägens förlängning mot öster.
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Kollektivtrafik
Buss 872 passerar hållplatserna vid väg 889 fyra gånger dagligen i vardera
riktningen, för resande mot Hamburgsund/Fjällbacka och Brygge/Dingle.
Parkering

Befintlig parkeringsyta vid vattnet.

Förutsättningar
Ett område med plats för knappt tio fordon finns vid Havsvägen på kommunal mark och används av besökare till badplatsen och bryggorna vid
strandområdet. I övrigt sker all parkering på den egna tomten.
Planförslaget
Området för parkering säkerställs i planen.

Störningar och risker
Buller
Befintlig bostadsbebyggelse i norr ligger 20 meter från vägområdet vid länsväg 889. Trafikflödet uppmättes 1999 på den här sträckan
till 280 fordon (ÅDT, årsdygnstrafik), varav 20 fordon var tung trafik.
Några bullerstörningar bedöms inte förekomma inom planområdet.
Del av tomtmark på Ytterby 1:130 där
VA-ledningar måste passera.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp, dagvatten

Dike/dagvattenledning mellan Långemyrsvägen och naturmark mitt i området.

Förutsättningar
Hela planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten- spilloch dagvatten. Sju fastigheter i områdets norra (Ytterby 1:97–1:99) och
nordvästra del (Ytterby 1:76, 1:78–1:80) är anslutna till kommunalt vattenoch avlopp. Resterande fastigheter inom planområdet har enskilda lösningar.
Vattenbrunnar finns på fyra ställen inom området och därifrån leds vattnet
ut till fastigheterna. Dagvattnet tas i huvudsak omhand lokalt på den egna
tomten och leds på några ställen via ledningar och dike till utsläppspunkt
utanför planområdet i sydväst. Vid kommunens utbyggnad av VA-ledningar
kommer befintliga dagvattenledningar inom allmän plats att behållas till viss
del, men huvudinriktningen är att dagvattnet från fastigheter ansluts till de
kommunala dagvattenledningarna i vägarna.
En utbyggnad av kommunala ledningar för vatten, spill- och dagvatten påbörjades under våren 2011. Påkopplingen på kommunens VA-nät beräknas
ske någon gång under 2012.
Planförslaget
De nya allmänna ledningarna måste passera över privat tomtmark på ett
ställe i planområdet, vilket berör fastigheterna Ytterby 1:129 och 1:130. Här
föreslås ett u-område på fyra meter i planen. Det innebär att marken ska

Dike utmed Havsvägen.
Planbeskrivning
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vara tillgänglig för underjordiska ledningar och säkerställer att kommunen
kan komma till att sköta och underhålla ledningarna.
För befintlig dagvattenledning/-dike mellan naturmarken mitt i området
och Långemyrsvägen, i gränsen mellan fastigheterna Ytterby 1:40, 1:42,
1:63–1:66, har en bestämmelse införts att marken ska vara tillgänglig för
dagvattenledning eller dike, u1.
Värme, el och tele
Uppvärmning sker i huvudsak genom direktverkande el.

Nedläggning av VA-ledningar i Tallstigen
hösten 2011.

Området är anslutet till befintligt el- och telenät. Elnätet ägs utav Fortum
och inom området finns idag främst luftledningar. Diskussioner pågår om
att förlägga ledningar i markkabel. Inom området finns en befintlig transformatorstation. Kapaciteten är inte känd.
Skanova har luft och markförlagda teleanläggningar inom området. Dessa
försörjer både omkringliggande fastigheter och fastigheter inom planområdet. Skanova har inga önskemål om att flytta några anläggningar. Kostnader
för eventuella undanflyttningar eller åtgärder på ledningar belastar exploatören.

Nedläggning av VA-ledningar i Havsvägen hösten 2011.

Avfall
Förutsättningar
Insamling av hushållsavfall från boende sker via hämtning hos varje enskild
fastighetsägare och utförs av Rambo AB. Kommunen har aviserat att de på
sikt kommer ställa krav på gemensamma sophus/ytor för hämtning av hushållsavfall. Skälet till detta är att bidra till en säkrare trafikmiljö inom bostadsområden, då barn ofta använder lokalgator som lek- och cykelområden,
samt för att förbättra arbetsmiljön för renhållningspersonalen.
Vid en övergång till gemensamma hämtningsställen för hushållssopor inom
Södra Heestrand är det viktigt att dessa placeras på ett bra sätt både ur arbetsmiljösynpunkt och med hänsyn till tillgänglighet för den enskilde fastighetsägaren. Lämpligt läge för gemensamt sophus är oftast vid in- och utfarter
från området där de flesta passerar, samtidigt som det är nära för renhållningsfordon att angöra.

Transformatorstation vid Havsvägen.

Närmsta återvinningsgård för papper, kartong/papp, glas, småbatterier, förpackningar av hårdplast och metall finns i Heestrand och miljöstation finns
vid Pump bensinstation i Hamburgsund. Hushållens grovsopor
(skrot/metall, trä, ris, däck, elektronik, papper, kartong/well, glas, hårdplast,
kyl/frys och miljöfarligt avfall) lämnas på återvinningscentralen i Hamburgsund.
Återvinningsgård i Heestrand vid busshållplats Heestrand Norra.
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Planförslaget
Tillfarterna från väg 889 till Södra Heestrand sker genom angränsande områden utanför aktuellt planområde. Det innebär att vid val av placeringen av
framtida gemensamma sophus måste ett större område beaktas och inte enbart aktuellt planområde.
Detaljplanen anger inga platser eller byggrätter för sophus inom planområdet. I den mån anläggningar för gemensam sophantering ändå kan komma
att bli aktuella inom planområdet kan dessa uppföras förutsatt bl a att de får
en sådan utformning att de inte kräver bygglov, t ex i form av sopskåp. Sådana anläggningar regleras inte av detaljplanen, varpå utredning av lämpliga
platser för sådana istället hänvisas till vägföreningen i samråd med Rambo
AB

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Detaljplanearbetet drivs med så kallat normalt planförfarande vilket innebär
både ett samrådsskede och ett utställningsskede. Detaljplanen ska därefter
tas upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige.
Genomförandetiden för planen börjar löpa när detaljplanen vunnit laga
kraft och varar sedan i tio år.
Kommunen är inte huvudman för allmän plats, natur och lokalväg.
Övriga genomförandefrågor är belysta i den genomförandebeskrivning som
tillhör planen.

MEDVERKANDE I PLANARBETET
Planförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Linda Hansson, planeringsarkitekt och Carin Trägårdh, arkitekt, på uppdrag av Heebuktens stugägarförening.
Planförslaget har handlagts av Camilla Mole Björk, planeringsarkitekt och
Olof Jönsson, planeringsarkitekt på Tanums kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och byggavdelning.
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JUSTERING
Med anledning av inkomna synpunkter under utställningstiden har planhandlingarna justerats enligt nedanstående:
Plankarta med bestämmelser:
 Bestämmelsen för radon har omformulerats.


Upplysning om att planen är upprättad enligt ÄPBL (1987:10) har
lagts till.

Illustration
 Inga ändringar har skett
Planbeskrivning:
 Under rubriken ”Bostäder, planförslaget” har texten kompletterats
med hur byggnadshöjden beräknas.


Under rubriken ”Sophus, planförslaget” har texten kompletterats
med förutsättningar för bygglovbefriade sopanläggningar inom området.

Genomförandebeskrivning:
 Termen vägsamfällighet har bytts ut mot vägförening.


I tabellen under rubriken ”Ansvarsfördelning” har beskrivningen av
ga:2 och ga:3 har flyttats till rubriken allmänna platser.



Beskrivningen av omprövningen av ga:2 har förtydligats under rubriken ”Gemensamhetsanläggning”.



Fastighetsägarens ansvar för lösa block har förtydligats under rubriken ”Berg- och geoteknik”



Beskrivning av sopanläggningars utformning, placering och ansvar
för kostnader har lagts till under en ny rubrik ”Avfall”.

Ovanstående justeringar av planhandlingarna har bedömts vara av begränsad
betydelse och sakna intresse för allmänheten. Ny utställning av planförslaget
har därför inte bedömts nödvändig.

Olof Jönsson

Linda Hansson

Tanums kommun

Rådhuset Arkitekter AB
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