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Bakgrund 

I anslutning till Tanumshede tätort finns idag 

två större verksamhetsområden, Rylands 

industriområde och Tanums Näringspark eller 

Oppen I. Områdena är inte fullt utnyttjade 

men för att ha reserv i framtiden vill 

kommunen fortsätta planlägga områden som i 

kommunens översiktliga planering avsatts 

som utvecklingsområde för verksamheter.  

Kommunen vill även pröva möjligheterna att 

förtäta/komplettera redan planlagda områden 

för bostäder kring Vinbäck. 

Stora delar av det aktuella programområdet 

saknar idag detaljplan och kommunstyrelsen 

har därför beslutat att påbörja arbetet med en 

sådan. Detaljplanen behövs bl a för att 

möjliggöra kommunens målsättning, för att 

reglera användning, utformning och 

utbredning av den tillkommande bebyggelsen 

inom området och för att beskriva 

förutsättningar och konsekvenser. 

Syfte och huvuddrag 
En detaljplan ska enligt plan- och bygglagen (PBL) grundas på 

ett program som bl a anger utgångspunkter och mål för planen, 

om detta inte är onödigt. Kommunen har i denna fråga ansett 

det befogat att inleda planarbetet med framtagandet av ett 

planprogram. Med programmet som underlag kan kommun bl a 

föra en dialog med andra myndigheter, kommunala 

nämnder/förvaltningar och berörda markägare.  

Syftet med detta program är att klargöra områdets lämplighet 

för småindustri/handel med hänsyn till allmänna och 

närboendes intressen. I programmet behandlas även 

möjligheterna till en mindre bostadskomplettering, 

avgränsningen mot befintlig bebyggelse, trafikmatning, 

landskapsanpassning, miljöbedömning och liknande frågor. 

Avgränsning av programområdet 
Det berörda området är beläget öster om Tanumshede, mellan 

Rylands industriområde och ny väg E6 med lokalväg. Mot 

sydost sträcker sig området fram till och med ett skogbevuxet 

höjdparti i öst-västlig riktning. I sydväst möter det öppna 

odlingslandskapet och det finns ingen naturlig avgränsning i 

landskapet. I väster ansluter programområdet till befintligt 

industriområde utmed Industrivägen och Prästgårdsvägen. 

Området är till stora delar obebyggt och används idag som 

jordbruksmark.  

Programområdets areal uppgår till ca 50 ha.  

Programområde 
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Markägoförhållanden 
Huvuddelen av markområdet ägs av kommunen. Kommunens 

markinnehav framgår av nedanstående kartutdrag (färgat 

område).  

Gällande planer och kommunala beslut 

Fördjupad översiktsplan 

För området gäller ”Fördjupad översiktsplan för Tanumshede”, 

antagen av kommunfullmäktige 2006-02-06. Den fördjupade 

översiktsplanen anger kommunens syn på hur mark och vatten 

bör användas och vilka intressen som särskilt bör beaktas vid 

planläggning eller prövning av lov enligt Plan och bygglagen. 

 

 

I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) är programområdet 

huvudsakligen beläget inom rekommendationsområde R 5 där 

översiktsplanen föreskriver följande: ”Områden med 

utvecklingsmöjligheter för nya verksamheter. Området ligger 

inom världsarvsområdet och är av riksintresse för 

kulturmiljövården vilket måste beaktas vid fortsatt planering. 

Utdrag ur 

rekommendationskarta för FÖP 

Tanumshede 
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Längs väg E6 bör stora krav ställas på utformning av 

byggnader och skyltar. Inom området behövs geotekniska 

undersökningar innan området kan tas i anspråk. Vid 

detaljplanering av området måste reglering göras så att inte 

livsmiljön i Tanumsälven skadas.”  

I sydväst gränsar området mot område R14 för vilket följande 

gäller enligt angivna rekommendationer: ”Tätortsnära 

jordbruksmark som utgör en viktig del i kulturlandskapet som 

delar samhället i två samhällsdelar. Området ligger inom 

världsarvsområdet och är av riksintresse för kulturmiljövården. 

Stor restriktivitet mot ny bebyggelse.” 

Mellan programområdet och de söder därom bebyggda delarna 

sträcker sig ett naturområde som i den fördjupade 

översiktsplanen redovisas som R13 för vilket följande anges: 

”Tätortsnära naturmark som utgör en viktig del i 

kulturlandskapet som delar samhället i två samhällsdelar. 

Området ligger inom världsarvsområdet och är av riksintresse 

för kulturmiljövården. Här bör råda stor restriktivitet mot ny 

bebyggelse. Området har en potential att utgöra ett vackert 

rekreationsområde mitt i samhället genom att området längs 

Tanumsälven tillgängliggörs”. 

Beträffande framtida utveckling av Tanumshede i förhållande 

till riksintresset för kulturmiljövård som omfattar en stor del av 

tätorten med omgivningar anger den fördjupade översiktsplanen 

följande överväganden: ”I och kring Tanumshede finns unika 

fornlämningsmiljöer. Stora delar av Tanumshede samhälle 

ligger idag inom världsarvsområde och riksintresseområde för 

kulturmiljövård. För samhällets fortsatta utveckling bör 

preciseras var de värdefulla miljöerna i tätorten finns. Det 

nutida samhället är en del i det intressanta i världsarvet, som 

handlar om kontinuitet i bosättningen i området. 

Ny bebyggelse bör förhålla sig till den småskalighet som idag 

kännetecknar Tanumshede. Bevara bilden av de två 

samhällsdelarna med kulturlandskapet där emellan.” 

Strukturplan 

Styrgruppen för Tillväxt i norra Bohuslän har i samverkan med 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetat fram en 

strukturbild inom projektet Kustzonsplanering och 

Landsbygdsutveckling. Strukturbilden är en gemensam 

vägledande överenskommelse för användning av mark och 

vatten i ett långsiktigt hållbart tillväxtperspektiv för norra 

Bohuslän. Kommunfullmäktige i Tanum beslutade 2009-10-26 

att strukturplanen ska vara vägledande för den fysiska 

planeringen i kommunen. 

Det som förslås i planprogrammet är i överensstämmelse med 

de utgångspunkter som redovisas i strukturplanen, t ex kan 

följande nämnas: 

att inte belasta kustnära områden med nya verksamheter 

som med fördel kan lokaliseras i inlandet 

hållbar ekonomisk utveckling genom befolkningstillväxt 

och större lokal arbetsmarknad 
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hållbar resursanvändning med nationella miljö- och 

kvalitetsmål i fokus 

attraktiv infrastruktur och kollektivtrafik 

Detaljplaner 

Huvuddelen av området är tidigare inte planlagt. För Rylands 

industriområde (område R4 på rekommendationskarta FÖP, se 

sid 6) gäller ”Förslag till stadsplan för del av Tanumshede, del 

av Ryland västra och Tanum Prästgården”, laga kraft 1972-01-

05.  Enligt den fördjupade översiktsplanen från 2006 är planen 

planen föråldrad och behöver anpassas till rådande 

förhållanden. 

För Tanums Näringspark – Oppen I gäller ”Detaljplan för del 

av Oppen 3:4 m fl”, laga kraft 2010-07-15. Den i söder 

angränsande bostadsbebygggelsen vid Djupemyr omfattas av 

”Detaljplan för norra Vinbäck”, laga kraft 1981-11-12.  

 

Kommunala beslut 

Plangruppen föreslog 2010-11-17 kommunstyrelsen att uppdra 

åt plan- och byggavdelningen att upprätta ett planprogram. 

Kommunstyrelsen beställde 2011-01-11 det aktuella 

detaljplanearbetet av plan- och byggavdelningen efter det att 

diskussioner förts i plangruppen och näringslivsgruppen. 

Bestämmelser enligt miljöbalken (MB), 
förordnanden mm 

Natura 2000 

Programområdet omfattas inte av eller gränsar till område som 

ingår i Natura 2000.  

Grundläggande hushållningsbestämmelser enligt 3 
kapitlet MB 

I miljöbalkens 3 kapitel ”Grundläggande bestämmelser för 

hushållning med mark- och vattenområden” föreskrivs bland 

Planlagda områden enligt FÖP 

Tanumshede 
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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.  

Enligt miljöbalkens 3 kap. 6 § skall områden som är av riks-

intresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet 

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller 

kulturmiljön.  

Programområdet som helhet ligger inom det område som utgör 

riksintresse för kulturmiljövården, KO52 Tanumsslätten – 

Kalleby – Oppen – Fossum. Området är också upptaget på 

UNESCO:s världsarvslista, framför allt p g a hällristnings-

områdena men även från ett helhetsperspektiv på landskapet. 

I övrigt berörs inte området av riksintresse för naturvård eller 

friluftsliv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur karta kulturmiljövård, FÖP Tanumshede 

Särskilda geografiska hushållningsbestämmelser 4 
kap. MB 

Programområdet berörs inte av bestämmelserna i miljöbalkens 

fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för hushållning med 

mark och vatten för vissa områden i landet”.  

Övriga riksintressen 

Väg E6 som gränsar till programområdet i öster ingår i det 

nationella stamvägnätet och utgör riksintresse enligt 3 kap 8§ 

MB. 

Förordnanden 

Inom planområdet finns inga områdesskydd enligt 7 kap. MB 

(bl a strandskyddet). 

Programområde 
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Allmänna vägar 

Programområdet berör de allmänna vägarna 976 och väg E6. 

Kring allmänna vägar gäller enligt väglagen en byggnadsfri zon 

som för väg 976, Lurvägen,  innebär nybyggnadsförbud inom 

ett avstånd av 12 meter från gränsen för vägområdet. För väg 

E6 har motsvarande byggnadsförbud utökats till 50 meter. 

Miljökvalitetsnormer, MB 5 kap 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om viss 

lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller 

miljön i övrigt inom ett geografiskt område. 

Miljökvalitetsnormen ska ange de 

föroreningsnivåer eller störningsnivåer som 

människor kan utsättas för utan fara för 

olägenheter av betydelse eller som miljön eller 

naturen kan belastas med utan fara för 

påtagliga olägenheter. 

Luft: Halterna av kvävedioxid, bly, 

kolmonoxid och partiklar (PM10) härrör 

huvudsakligen från biltrafiken och utefter 

vissa hårt trafikerade vägar i våra större 

tätorter kan t ex halterna av kvävedioxid överträda gällande 

norm. 

Ingen av de beslutade miljökvalitetsnormerna överskrids idag i 

området eller är i närheten av ett överskridande. 

Ytvatten: Vattenmyndigheten har beslutat om 

miljökvalitetsnormer för alla yt- och grundvattenförekomster 

inom Västerhavets vattendistrikt (14 FS 2009:533 

Länsstyrelsens författningssamling). Miljökvalitetsnormerna 

anger de kvalitetskrav som gäller för varje vattenförekomst och 

vid vilken tidpunkt de senast ska vara uppfyllda. Inför beslutet 

har Vattenmyndigheten kartlagt och beskrivit tillståndet för alla 

vattenförekomster genom en statusklassificering. För ytvatten 

anges exempelvis status utifrån de ekologiska och kemiska 

förhållandena. 

Miljökvalitetsnormen för en vattenförekomst är en rättsligt 

bindande bestämmelse för myndigheter och kommuner vid 

tillämpning av miljöbalken i frågor om tillåtlighet, tillstånd, 

godkännanden, dispenser och anmälningsärenden, vid tillsyn 

eller vid meddelande av föreskrifter. Dessutom ska kommuner 

och myndigheter följa miljökvalitetsnormen vid planering och 

planläggning, till exempel enligt plan- och bygglagen. Miljö-

kvalitetsnormer för vatten gäller f o m december 2009. 

Tanumsälven omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten. 

Den ekologiska statusen har klassificerats till måttlig och 

Vattenmyndigheten har fastställt miljökvalitetsnormen till ”god 

ekologisk status” med tidsfrist till 2021. Som skäl till 

statusklassningen och tidsfristen anges problem med 

övergödning.  

Den kemiska statusen har klassats som ”ej god” och får inte 

försämras till år 2015. Kvalitetskravet för kemisk ytvattenstatus 

avseende kvicksilver och kvicksilverföreningar är ”Uppnår ej 

* MKN ska redan vara uppfylld 
** Ska eftersträvas 
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god kemisk ytvattenstatus”. 

För att uppnå miljökvalitetsnormerna har ett övergripande 

åtgärdsprogram tagits fram som riktar sig främst till 

myndigheter och kommuner. Kommunerna ska i sitt 

åtgärdsarbete bl a utveckla VA-planer och ställa krav på hög 

skyddsnivå för enskilda avlopp i områden med 

vattenförekomster som inte uppnår god ekologisk status. 

Genomförandet av detta program bedöms inte komma att 

påverka vattenstatusen i Tanumsälven negativt eftersom 

kommunen ställer krav på att dagvatten ska renas och fördröjas 

innan det släpps ut i Tanumsälven. Tanumsälven rinner längre 

söderut samman med andra vattendrag och mynnar så 

småningom i Fjällbackafjorden.  

Musselvatten: Hela Fjällbacka skärgård omfattas av 

miljökvalitetsnormer för musselvatten. Det innebär att områdets 

vattenkvalitet ska skyddas eller förbättras för att göra det 

möjligt för musslor att leva och växa till där. För att undvika 

negativ påverkan på vattnet i fjorden är det av stor vikt att ett 

skyddsområde redovisas längs Tanumsälven och att stora krav 

ställs på rening av dagvattenutsläpp.  

Beskrivning av området 

Landskap, natur och friluftsliv 

Det aktuella området utgörs till största delen av låglänt och 

öppen mark som fortfarande brukas som jordbruksmark. 

Genom det flacka jordbrukslandskapet rinner Tanumsälven som 

i det aktuella avsnittet har ett uträtat lopp och kantas av en smal 

vegetationsskärm.  

I öster gränsar programområdet till väg E6 med lokalväg på E6 

västra sida. I väster angränsar programområdet befintligt 

verksamhetsområde. Mot söder/sydost avgränsas den öppna 

odlingsmarken av ett skogbevuxet höjdparti i öst-västlig riktning. 

Höjdpartiet, med högsta nivåer på ca +57m ö h, skiljer visuellt 

programområdet från det tidigare planlagda området kring 

Tanums Näringspark och i viss mån mot villakvarteret vid 

Skogshuggarevägen. I sydvästra delen når den öppna marken i 

vissa delar in mot villakvarteren vid Skogshuggarevägen. 

Programområdet är en del i ett sammanhängande odlingsområde 

mellan norra och södra delen av Tanumshede. Jordbruksmarken 

har ett kulturhistoriskt värde för orten men är även värdefull 

som brukningsvärd åkermark.  

Vyer över det aktuella området 
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Programområdets ungefärliga omfattning 

Genom utbyggnaden av Tanums Näringspark och utbyggnad av 

väg E6 har jordbruksmarken blivit uppdelad på olika sidor 

vägen. Väster om väg E6 gör kommunen bedömningen att 

intresset att kunna utveckla tätorten väger tyngre än intresset att 

bevara jordbruksmarken. Däremot har kommunen gjort 

bedömningen att det är viktigt att bevara landskapsbilden med 

öppet jordbrukslandskap runt Prästgården. 

Tanumsälven är ett ekologiskt känsligt vattendrag som längre 

söderut rinner samman med Anråsälven vilken mynnar i 

Fjällbackafjorden. I övrigt finns inga dokumenterade natur- eller 

rekreationsvärden inom området. 

Någon naturvärdesinventering av området har inte utförts då 

huvuddelen av mark som föreslås ianspråktas utgör 

jordbruksmark. Inför samrådet av detaljplanen kommer en 

översiktlig växt- och djurlivsinventering att tas fram med fokus 

på Tanumsälven. Kring Tanumsälven föreslås en skyddszon på 

ca 15 meter på vardera sida sparas som naturmark/grönområde. 

Kulturmiljö 

Ingen värdefull kulturmiljö eller kända fornlämningar enligt 

RAÄ:s fornminnesregister finns registrerade inom 

programområdet med undantag för inom det skogklädda 

höjdpartiet kring Storhagen som skiljer det öppna 

jordbruksområdet från Tanums Näringspark, etapp 1. 

Tanums 

Näringspark 

Väg E6 

Prästgården 

Skogshuggarev. 

Trpl Oppen 

Öppet jordbrukslandskap kring 

Tanumsälven 
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Som nämnts tidigare ligger programområdet som helhet inom 

det område som utgör riksintresse för kulturmiljövården, KO52 

Tanumsslätten – Kalleby – Oppen – Fossum. Området är också 

upptaget på UNESCO:s världsarvslista, framför allt p g a 

hällristningsområdena men även från ett helhetsperspektiv på 

landskapet. 

Bostadsbebyggelse 

I sydväst gränsar programområdet till villabebyggelsen i Norra 

Vinbäck. 

I övrigt finns inom programområdet ingen bostadsbebyggelse 

utöver två bostadsfastigheter i sydväst (Oppen 1:129 och 1:130) 

samt det bostadshus som ligger inom fastigheten Oppen 2:9 

(Storhagen) i södra delen av programområdet. Fastigheten har 

förvärvats av kommunen 2010. 

 

 

Översikt över registrerade 

fornlämningar inom området 

Bostadsbebyggelse vid Vinbäck 

– sydvästra delen av 

programområdet 
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Verksamheter 

I det befintliga industriområdet Ryland, väster och nordväst om 

programområdet finns ett flertal företag etablerade, t ex 

Träminuten, Granngården, GT-Däck, Brandts Åkeri m fl. 

Bebyggelsen varierar i storlek och karaktär. Utmed 

Industrivägen återfinns även verksamheter som 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kinnekullehälsan m fl. 

Inom Tanums Näringspark söder om programområdet återfinns 

Orusttrafiken AB, Strömstads-Tanum Buss AB och 

Kristenssons Svets & Mek.  

En ny detaljplan för Tanums Näringspark har under 2010 vunnit 

laga kraft. Kommunens intention för detta område är att ge 

förutsättningar för etablering av verksamheter och aktiviteter 

som utvecklar och profilerar kommunen. Planen medger bl a 

livsmedelshandel, ytkrävande handel, kontor, hotell, 

aktivitetshall, småindustri samt bostadsutställning. Inom ett 

kvartersområde om ca 7 ha avser Oppen Fastighets AB bygga 

affärslokaler för livsmedelshandel och övrig handel samt 

kontor.  

Flygfotomontage från sydost över Tanums Näringslivspark 

(VästArkitekter AB) 

I anslutning till trafikmotet Oppen sydost om Tanums 

Näringspark ligger Rasta med restaurang, servicebutik, 

hamburgerrestaurang och bensinstation. Den nya detaljplanen 

för Tanums Näringspark (Detaljplan för del av Oppen 3:4 m fl) 

medger även utbyggnad av rastplats och turistinformation norr 

om Rastas anläggning. 

Handelslokalisering 

Tanums kommun har som underlag för sin översiktliga 

planering tagit fram två handelsutredningar med hjälp v 

Nordplan AB (2003 och 2007). 

Båda utredningarna visar på stora fördelar för etableringar vid 

Oppen främst genom det attraktiva och exponerade läget utmed 

den nya motorvägen.  

Befintliga verksamheter inom 

Rylands industriområde 

Programområde 

Väg E6 

Lokalväg  

Rasta 

Tanums Näringspark, 

etapp 1 
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Tanums kommun har sett det naturligt att lokalisera en större 

etablering med olika inriktningar av verksamheter såsom 

livsmedelshandel vid Oppenområdet. Det ligger vid infarten till 

Tanumshede och samhällena i den norra delen av kustområdet i 

Tanums kommun och utgör en naturlig plats för inköp, 

information och rastning. Lokaliseringen annonserar sig såväl 

mot E6:an med all trafik mellan Göteborg och Oslo samt trafik 

från Dalsland och övriga östra Sverige inklusive Stockholm. 

Detta kan ge möjligheter även för Tanumshede centrum att få 

fler bilburna kunder till handeln här.  

Då det i dagsläget finns stor efterfrågan på mark för 

verksamheter och handel vill kommunen nu fortsätta att 

planlägga marken norr om Tanums Näringspark. 

Geoteknik  

Inom delar som omfattas av detaljplan har geotekniska 

utredningar genomförts. I det fortsatta planarbetet kommer 

geoteknisk utredning att tas fram och inarbetas i planförslaget. 

Trafik och kollektivtrafik 

Programområdet är beläget direkt väster om väg E6 förbi 

Tanumshede. På väg E6 västra sida följer en nyligen utbyggd 

lokalvägen vilken förbinder väg 163 med Tanums Näringspark 

och Rylands industriområde. Från norr når man program-

området via Riksvägen-Lurvägen-Industrivägen-

Storemyrsvägen. Även från söder kan området nås via 

Riksvägen-Industrivägen-Prästgårdsvägen. 

 

Befintliga verksamheter inom 

Rylands industriområde 

Programområde 

Ny lokalväg 

Tanums 

Näringspark,   

etapp 1 
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Vissa fjärrbussar har idag hållplats inom Rastas fastighet. I den 

nya detaljplanen för Tanums Näringspark redovisas plats för 

eventuell framtida hållplatser för regionalbusstrafik i direkt 

anslutning till väg E6 direkt öster om rastplatsen.  

  

Service 

I Tanumshede finns den viktigaste basservicen så som 

livsmedelsaffär, post, bank, grundskola m m. Mycket av 

servicen i samhället ligger längs Affärsvägen. 

Teknisk försörjning - el, vatten- och avlopp 

Tanumshede tätort försörjs idag med dricksvatten från vatten-

verket i Tanumshede. Huvuddelen av det kommunala 

dricksvattnet kommer från Nedre Bolsjön.  

Tanumshede har ett eget avloppsreningsverk. Kommunalt VA 

är utbyggt inom angränsande områden som är detaljplanelagda. 

Kommunalt vatten och avlopp är utbyggt till Tanums 

Näringslivspark. Inom programområdet finns två 

pumpstationer.  

Kommunens policy för dagvattenhantering är att lokalt 

omhändertagande av dagvatten (LOD) ska tillämpas. 

Genom programområdets skär i nord-sydlig riktning en 40 kV-

ledning. Längs ledningen gäller ett byggnadsfritt avstånd på 30 

meter från spänningsförande ledning. 

Programområde 
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Energi - uppvärmning 

Kommunens energipolitiska mål finns fastlagda i Energiplan och 

klimatstrategi för Tanums kommun 2010-2020 vilken har antagits 

av kommunfullmäktige 2010-05-03. 

Fjärrvärmenätet i Tanumshede som började byggas under våren 

2004 har sedan dess utvidgats och förtätats successivt.  

Verksamheterna i närliggande område har i dagsläget egna 

uppvärmningssystem som anpassats till respektive verksamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avfall 

För verksamheter inom det befintliga industriområdet som har 

hushållsliknande avfall sker hämtning av kommunen. Allt 

industriavfall hanteras av respektive verksamhet. 

Störningar och risker 

Den största risken för programområdet utgör vägtransporter 

med farligt gods på väg E6. Vid planläggning av Oppen 

I/Tanums Näringslivspark gjordes en riskbedömning i vilken 

sannolikhet och konsekvensbeskrivning för farligtgodsolyckor 

beräknats.  

För att reducera riskerna inom handelsområdet inom Tanums 

Näringslivspark etapp 1 har man förlagt byggrätterna på ett 

avstånd av minst 150 meter från E6. Närmast E6 har 

parkeringsplatser lokaliserats.  

Zonen närmast väg E6 är även utsatt för vägtrafikbuller.  

Det kan finnas risk för översvämning inom programområdet. I 

planarbetet rekommenderas att en konsekvensanalys avseende 

översvämning genomförs. Analysen bör redovisa konsekvenser 

vid 10-, 50- och 100-årsregn samt förslag till åtgärder. 

Befintlig kraftledning genom området 
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Programförslaget – idéer, förändringar och 
konsekvenser 

Områdesdisponering och verksamheter 

Den till programmet hörande illustrationen utgör en möjlig 

utformning och disponering av området, men ska i detta skede 

endast ses som ett av flera möjliga alternativ. Programområdet 

omfattar markområden som är i kommunal ägo. Avsikten med 

programmet är dock att få en helhetssyn på området och dess 

lämplighet som handels- och verksamhetsområde. Programmet 

kan därigenom utgöra grund för eventuellt ytterligare planarbete 

vid ett senare tillfälle. Kommunens avsikt är att genomföra 

utbyggnaden i olika etapper.  

Möjligheten att förlägga industribyggnader inom utbyggnads-

området begränsas av ett antal faktorer, bl a närheten till väg E6 

med farligt gods-transporter, befintlig kraftledning samt den 

ekologiskt känsliga Tanumsälven. 

I dagsläget är det inte känt vilka verksamheter som kommer att 

rymmas inom programområdet. Kommunens målsättning är att 

disponera området så att handel medges inom den östra delen av 

programområde. Inom de övriga delarna föreslås planen medge 

utbyggnad för småindustri och handel. Med småindustri avses då 

industri som enligt Boverkets definition kan uppföras på ett avstånd 

på 50 meter från befintlig bebyggelse, t ex bilverkstäder och dylikt.  

Inom den redan bebyggda delen av Rylands industriområde ligger 

stora byggnader som tidigare inrymt IAC och Extra Film. Den 

gällande detaljplanen anger här användningen ”Industri-ändamål”. 

I nuläget gäller tillfälligt bygglov för friskvård/gym för båda 

lokalerna. Kommunen ser inga tungt vägande skäl mot denna 

användning. Lokalerna är välbelägna i förhållande till centrum och 

till de planerade handels- och verksamhetsområdena. Det finns i 

nuläget inga störande verksamheter i omgivningen och det finns 

goda förutsättningar för att åstadkomma bra förhållanden för 

oskyddade trafikanter. I den kommande detaljplanen avser 

kommunen pröva användningen ”service, handel, småindustri” för 

de båda fastigheterna vilket då också möjliggör att permanent lov 

ska kunna ges för verksamheter av typen friskvårdsanläggning.  

Inom skogsområdet kring Storhagen vill kommunen hålla öppet 

för en framtida exploatering för småindustri. Området kan 

antingen komma att nyttjas för nya verksamheter  alternativt att 

verksamheterna inom norra delen av befintligt verksamhetsområde 

(Tanums Näringspark) kan tillåtas expandera norrut. Området 

redovisas i programillustrationen som ”utredningsområde för 

småindustri” med en möjlig vägangöring från sydost. P g a 

områdets topografi är det svårt att angöra området från norr. 

Bostäder 

Då antalet arbetsplatser förväntas öka inom Tanumshede under de 

närmaste åren förväntas även efterfrågan på bostäder öka. För att 

svara upp mot denna har planering för bostadsutbyggnad påbörjats 

inom Tanumshede Centrum. Kommunen vill även undersöka om 

det finns möjligheter att komplettera de redan planlagda bostads-
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områdena vid Vinbäck med ytterligare bostäder. Vinbäck ligger i 

nära anslutning till planerade handelsområden. Den föreslagna 

bostadskompletteringen har dock inget stöd i översiktsplanen. 

I programillustrationen redovisas den föreslagna kompletteringen i 

anslutning till gällande detaljplan.   

Föreslagna områden för kompletteringsbebeyggelse 

 
Utdrag ur gällande plan för Vinbäck med föreslagna områden för 

kompletteringsbebeyggelse 
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Den befintliga Bergsprängaregatan föreslås förlängas och byggas 

på med en gata med ca 10 tomter öster om Oppen 1:129 och 

Oppen 1:130. Detta möjliggör även att Oppen 1:129 och 1:130 

skulle kunna få sin tillfart från detta håll och att deras nuvarande 

tillfartsväg från norr skulle kunna användas som separat gång- och 

cykelväg. 

Vidare föreslås en komplettering med 8-10 tomter kunna göras 

inom en del av det mycket stora område som ligger som allmän 

plats – ”PARK” inom den gällande detaljplanen ”Detaljplan för 

norra Vinbäck”. Även om s k parkmark tas i anspråk finns 

fortfarande stora arealer kvar mellan bostadskvarteren vilket 

möjliggör utbyggnad av t ex bollplan och lekplatser. 

Landskap, natur och friluftsliv 

Den föreslagna användningen medför att stora delar av området 

kommer att övergå till handels- och verksamhetsområde. Det 

innebär att ca 25 ha produktiv jordbruksmark försvinner. 

Kommunen gör bedömningen att intresset att kunna utveckla 

tätorten väger tyngre än intresset att bevara jordbruksmarken. 

Däremot har kommunen gjort bedömningen att det är viktigt att 

bevara landskapsbilden med öppet jordbrukslandskap runt 

prästgården och detta är i överensstämmelse med den redovisade 

programillustrationen där ett område med öppen odlingsmark 

kring Tanumsälven bibehålls. Marken ska även fortsättningsvis 

hållas öppen genom exempelvis slåtter eller bete. Det finns även 

utrymme att anlägga naturlika dagvattenanläggningar. 

Förändringen kommer att upplevas som en utbyggnad av samhället 

och vara naturligt kopplat till det befintliga industriområdet. En 

exploatering av området innebär inga negativa konsekvenser för 

friluftslivet eftersom markområdet idag nyttjas för jordbruks-

ändamål. Landskapsbilden förändras genom att tidigare obebyggd 

öppen mark tas i anspråk för verksamheter och bebyggelse.  

Geoteknik och radon 

Geoteknisk utredning över området kommer att tas fram. Inför 

det fortsatta planarbetet kommer resultatet av den geotekniska 

utredningen att inarbetas i förslaget. Utredningen ska även 

belysa risken för eventuell radonstrålning. Eventuella åtgärder 

som krävs för att säkerställa stabiliteten, grundläggningssätt, 

påverkan av radonstrålning m m införs som planbestämmelser. 

Trafik 

Trafik till det föreslagna handels-/småindustriområdet från väg 

E6 kommer att ledas från trafikplats Ryland i norra Tanums-

hede och från trafikplats Oppen.  

Från trafikplatsen Ryland når man programområdet via 

Riksvägen-Lurvägen-Industrivägen-Storemyrsvägen.  

Programområdet kan även nås från söder via trafikplats Oppen 

och den nya lokalvägen parallell med väg E6. Den nya 

lokalvägen har i norr knutits samman med Storemyrsvägen. 

Lokalvägen är utbyggd med hög standard (8 meter bred). 

 
Nybyggd lokalväg parallell med väg 

E6 
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Exploateringsgraden och användningen av marken inom 

programområdet behöver stämmas av med kapaciteten i det 

befintliga trafiknätet, både vad gäller trafikplats Ryland och 

trafikplats Oppen. Trafikplatserna och eventuella åtgärder är 

dimensionerande för vad som kan tillåtas i kommande 

detaljplaner. En utbyggnad enligt förslaget kan tillgodoräkna 

sig kapacitet i både trafikplats Ryland och trafikplats Oppen.  

I samband med planläggningen av Tanums Näringspark etapp 1 

gjordes en trafikutredning (Ramböll 2010-06-08) för att bedöma 

kapaciteten i trafiknätet. Slutsatserna av denna utredning, vilken 

förutsatte en exploatering med 90 000kvm handel inom detta 

planområde (Tanums Näringspark etapp1), var följande: 

    Belastningarna på korsningar och vägnät innebär inga 

problem under högtrafik (sommartrafik med mycket 

handelstrafik). Förutsättningen är väl fungerande 

väginformationsåtgärder samt ombyggnader av 

korsningar på lokalvägnätet 

    Under högbelastade julidygn blir korsningarna högt 

belastade men vägnätet och framförallt E6 och väg 163 

klarar denna belastning.  

    Under vår/höst/vinter är övrig trafik avsevärt lägre. 

Exploateringstrafiken dämpas rimligen också p g a att 

en stor andel handlande är sommargäster/turister. 

I ovanstående trafikutredning gjordes även bedömningen att 

ombyggnad av anslutningen mellan Riksvägen och Storemyrs-

vägen behövdes för att förbättra kapaciteten och öka framkom-

ligheten från norr. Inom ramen för detta programarbete har 

alternativa lösningar för att förenkla anslutningen mellan 

Riksvägen och Storemyrsvägen studerats översiktligt. Dessa 

redovisas på följande sida. Syftet är att förenkla kopplingen 

mellan Storemyrsvägen och Riksvägen där väg 976 mot Lur 

ansluter till Riksvägen för att på så sätt öka tillgängligheten till 

de nya verksamhetsområdena. 

Alternativ A innebär att Storemyrsvägen ansluts direkt till 

Riksvägen och att Lurvägen och Industrivägen får väganslutningar 

till Storemyrsvägen.  

Alternativ B innebär att nuvarande väganslutning mellan 

Riksvägen och Lurvägen bibehålls men att Storemyrsvägen ansluts 

till Lurvägen istället för som idag till Industrivägen. 

Alternativ C innebär utbyggnad av cirkulationsplats i den 

nuvarande korsningen mellan Riksvägen och Lurvägen. I 

cirkulationsplatsen ansluts Lurvägen och Storemyrsvägen som 

förlängs i en båge fram till cirkulationsplatsen. 

Alternativ C är den lösning som kommunen i nuläget vill se. 

Fortsatta studier och samråd bör dock ske med Trafikverket för 

att utreda vilken lösning som är att föredra ur teknisk synvinkel 

samt ur framkomlighets- och trafiksäkerhetssynpunkt. 
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Inom programområdet föreslås nya gator byggas ut. 

Programillustrationen redovisar en möjlig disposition av 

området. Både områdesdisposition och gatu-/vägnät kommer att 

studeras vidare i den fortsatta planeringen. 

För att kunna nyttja området mellan Prästgårdsvägen och 

Tanumsälven föreslås en ny gata byggas mellan 

Prästgårdsvägen och Storemyrsvägen. 

Nya delområden för handel/verksamheter öster om 

Tanumsälven föreslås angöras från den befintliga lokalvägen. 

Beroende på hur kvartersmarken ska disponeras kan det även 

bli aktuellt med nya gator som ansluts till lokalvägen. 

I det fortsatta planarbetet bör en trafikutredning tas fram som 

kompletterar analyser i den tidigare trafikutredningen (Ramböll 

2010-06-08). Trafikutredningen bör belysa trafikströmmar och 

trafikbelastning till/från nya verksamheter i ett utbyggt 

ALT C 

ALT A 

ALT B 

Alternativa lösningar på ombyggd väganslutning mellan Riksvägen och Storemyrsvägen 
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programområde. Vidare bör kapaciteten i Rylands trafikplats 

analyseras. Beräkningar bör göras för att påvisa trafiknätets 

kapacitetsgräns utifrån befintliga förutsättningar och/eller vid 

genomförandet av förbättrande åtgärder. Situationen vid hög- 

respektive lågtrafik samt eventuellt behov av åtgärder bör 

redovisas liksom konsekvenser för trafikströmmar inom övriga 

delar av tätorten. Utformningen av vägnätet bör ske i samråd 

med kommunens tekniska avdelning och Trafikverket. 

Gång- och cykelvägar 

Inom programområdet finns idag inga gång- och cykelvägar. 

Verksamhetsområdet inom Tanums Näringslivspark har en 

gång- och cykelvägsanslutning mot Skogshuggarevägen i söder, 

men det finns längre västerut ingen separerad gång- och 

cykelväg mot centrum.  

Vid framtida utbyggnad inom programområdet ser kommunen 

det som angeläget att åstadkomma bra gång- och 

cykelvägsförbindelser inom området men också mot centrum.  

I programillustrationen redovisas en förbindelse som ansluter 

till Industrivägen i höjd med Tunhemsvägen. Den föreslagna 

sträckningen förutsätter att kommunen kan träffa 

överenskommelse med fastighetsägaren till Tanumshede 3:42. 

Om en sådan förbindelse kan komma till stånd får man en bra 

och gen koppling mellan affärscentrum i Tanumshede och de 

nya handels- och verksamhetsområdena.  

I öster föreslås gång- och cykelväg byggas parallellt med 

lokalvägen samt utmed Storemyrsvägen fram till Riksvägen. 

Även utmed Industrivägen föreslås gång- och cykelväg. 

Mark- och exploateringsavdelningen har tidigare utrett två olika 

förslag till gång- och cykelväg mellan Vinbäck och 

Tanumshede skola (alt A och B i programillustrationen). Alt B 

följer rekommendationer i FÖP och Trafiknätsanalys.  

Utmed Tanumsälven, längs hela sträckan inom programområdet 

överväger kommunen att lägga en promenadstig. Med avseende 

på detta bör grönstråket längs med älven ha en bredd av 15-20 

meter. 

Parkering 

Parkering inom nya verksamhetsområden förutsätts kunna lösas 

inom tomtmark. 

Teknisk försörjning 

Området ska anslutas till kommunens nät för vatten och avlopp. 

Principförslag för vatten- och avlopp kommer att upprättas. 

De befintliga kraftledningarna som går genom programområdet 

kommer vid utbyggnaden att läggas om till markkabel för att ge 

större utrymme för planerade verksamheter. Eventuell förändring 

eller uppgradering gällande elförsörjningen inom området 

diskuteras med ansvarig elleverantör. Plats för 

transformatorstation bör reserveras inom planområdet. 

I det fortsatta planarbetet bör omhändertagande av dagvatten inom 
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området studeras då större delen av området kommer att övergå till 

hårdgjorda ytor. Åtgärder för dagvattenhanteringen ska redovisas i 

det principförslag för vatten- och avloppslösningar som avses tas 

fram i det fortsatta planarbetet. I programområdets centrala delar 

finns i anslutning till Tanumsälven ytor som kan utnyttjas för t ex 

fördröjningsdammar för dagvatten. 

Hälsa och säkerhet – trafikbuller och utsläppshalter 

Den planerade utbyggnaden kommer att medföra ett ökat 

trafikflöde på de vägar som kommer att utgöra tillfart till 

området. På grund av ökad trafik till området kan befintliga 

bostäder mellan planområdet och trafikplats Ryland påverkas av 

ökat buller. Det är i nuläget svårt att göra en uppskattning på 

hur stor trafikmängd som nya verksamheter i området kommer 

att alstra då det i dagsläget inte är känt vilka företag som 

kommer att etablera sig här.  

I samband med planläggningen av Tanums Näringspark 1 

(Oppen 3:4 m fl) gjordes en trafikutredning. Utredningen 

gjordes utifrån exploateringen inom detta planområde och några 

bedömningar av åtgärder eller konsekvenser av ytterligare 

exploatering har inte behandlats i denna utredning. 

Dominerande störningar inom programområdet är idag och i 

framtiden trafiken på den närliggande väg E6. I viss mån 

kommer även trafiken på lokalvägen och andra lokalgator att 

orsaka störningar inom programområdet.  

Den föreslagna kompletteringen med bostäder i norra delen av 

Vinbäck ger en viss ökning av trafik på befintliga bostadsgator. 

Ökningen av trafikmängderna bedöms inte vara av den 

storleken att problem med bullerstörningar befaras uppkomma. 

Planen avses utformas så att gällande riktvärden för buller och 

miljökvalitetsnormer uppfylls och detaljplanen ska reglera att 

verksamheter som är störande för omgivningen inte ska tillåtas. 

Farligt gods 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (tidigare 

Räddningsverket) pekar ut väg E6 som primär transportväg för 

transporter av farligt gods. 

Enligt skriften Riskhantering i detaljplaneprocessen, som tagits 

fram av länsstyrelserna i Västra Götaland, Skåne och Stockholm, 

ska riskhanteringsprocessen beaktas i detaljplaner inom 150 meter 

från trafikled för farligt gods. Eftersom delar av programområdet 

hamnar inom denna gräns bedöms en avvägning av riskerna 

förknippade med transporter av farligt gods behöva göras i det 

fortsatta planarbetet. 

Länsstyrelsen i Skåne har upprättat en skrift där man ytterligare 

preciserar de avstånd som kan vara lämpliga på olika avstånd från 

farligt-gods-leden. Vad gäller handel anses sällanköpshandel 

lämpligt inom 30-70 meter medan övrig handel bör ligga på 70-

150 meter. 

I Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för sektorn transporter av 

farligt gods 1999, rekommenderas för personalintensiv verksamhet 

som köpcentra ett avstånd på minst 50 meter, medan mindre 
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personalintensiv verksamhet som lager eller parkering anges kunna 

ligga på ner till 30 meter. 

Om byggnader för handel kommer att lokaliseras närmre än 50 

meter från väg E6 bör riskanalys övervägas. Alternativt kan slut-

satser från den riskanalys som utfördes i samband med att detalj-

plan upprättades för Tanums Näringspark, (etapp 1) tillämpas. 

Energi- uppvärmning 

Val av uppvärmningssystem skall ske i samråd med kommunen. 

För att minska beroendet av och uppvärmningen med fossilt 

bränsle bör alternativa uppvärmningssystem studeras. Beroende på 

vilka verksamheter som etablerar sig inom området bör 

möjligheten undersökas om det t ex kan bli aktuellt att använda 

eventuell spillvärme som uppvärmningskälla. 

Avfall 

Verksamheter som har hushållsliknande avfall kommer att ingå 

i kommunens ansvarsområde och erhålla sophämtning enligt 

gällande regler.  

Allt industriavfall hanteras av respektive verksamhet och 

transporteras till kommunens deponeringsanläggning, Tyft. 

Genomförandefrågor 

Avsikten från kommunens sida är att planen ska genomföras 

med kommunalt huvudmannaskap. 

Skötsel och ansvar för lokalgator, vatten- och avlopp, dagvatten, 

eventuella övriga allmänna platser kommer att åvila kommunen. 

Övriga genomförandefrågor kommer att belysas i den 

genomförandebeskrivning som ingår i kommande planhandling. 

Miljöbedömning  

Allmänt 

Kommunen ska enligt 5 kap 18 § PBL (Plan och bygglagen) 

samt 6 kap 11 § MB (Miljöbalken) bedöma om en detaljplan 

som upprättas kan antas medföra betydande miljöpåverkan när 

planen genomförs, s.k. behovsbedömning. Bedömningen ska 

göras tidigt i planprocessen. Syftet med behovsbedömningen är 

att avgöra om detaljplanen kan antas leda till betydande 

miljöpåverkan eller inte. Om planen kan antas leda till 

betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras och en 

miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  

Behovsbedömning  

Kommunen har genomfört en behovsbedömning efter koncept 

för programhandlingar daterade 2011-03-09. 

Programförslaget medger småindustri och handel som är två av 

de listade ändamålen i PBL 5 kap 18 § som kräver att en miljö-

konsekvensbeskrivning upprättas om de anses medföra 
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betydande miljöpåverkan. Enligt plan- och byggförordningens 

12 § har bedömningen av risk för betydande miljöpåverkan 

gjorts utifrån kriterierna i bilaga 2 till förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar. 

Omfattningen av småindustri och handel inom aktuellt område 

bedöms inte innebära sådan negativ miljöpåverkan att det 

fordras en miljöbedömning. Planområdet är lokaliserat i 

anslutning till Tanums Näringspark, etapp 1, och Rylands 

industriområde och är en komplettering till befintliga 

verksamhetsområden. Detaljplanen ska reglera så att endast 

mindre verksamheter som icke verkar störande för befintliga 

och tillkommande bostäder tillåts inom området. 

Exploateringsgraden och användningen kommer att anpassas 

till befintliga infrastrukturella förutsättningar och föreslagna 

förbättrande åtgärder. 

Ställningstagande 

Kommunens slutsatser efter genomförd behovsbedömning är 

följande: 

Detaljplanen för Oppen 3:4 m fl (Tanums Näringspark, etapp 2)  

bedöms inte medverka till att platsens karaktär eller projektets 

omfattning och påverkan medför en betydande miljöpåverkan. 

Behovsbedömningens ställningstagande är att en 

miljöbedömning inte behöver genomföras.  

Behovsbedömningens ställningstagande förutsätter att 

detaljplanen reglerar att endast för omgivningen icke störande 

verksamheter tillåts inom området och att dagvattenfrågorna 

utreds och löses på ett tillfredsställande sätt.   

Ställningstagandet förutsätter även att nedan redovisade frågor 

särskilt utreds och belyses i det fortsatta planarbetet. I annat fall 

kan ställningstagandet behöva omvärderas. 

  Landskapsbild och hänsyn till områdets kulturmiljövärden 

  Området växt- och djurliv, en översiktlig växt- och 

djurlivsinventering behöver genomföras 

  Möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten och 

åtgärder för att minimera risken för utsläpp till lokalt 

vattendrag. En dagvattenutredning behöver upprättas som 

belyser befintligt markavvattningsföretag samt risken för 

översvämning i området.  

  Miljökvalitetsnormer för vatten 

  Påverkan på befintligt vägnät samt behov av åtgärder 

  Trafikbuller 

  Riskfrågor kopplat till väg E6 som är primär transportled 

för farligt gods 

  Geotekniska förutsättningar 

  Radon 

Kommunens ställningstagande ska samrådas med länsstyrelsen 

innan slutligt ställningstagande kan ske. 
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Inverkan på miljön 

Följderna av planens genomförande kommer att redovisas i 

detaljplanens planbeskrivning. Nedan ges en sammanställning 

av vad som hittills kan utläsas av planprogrammet och vad som 

eventuellt bör belysas ytterligare i detaljplanen. 

Naturmiljö  

Inga Natura 2000-områden eller område med skydd enligt 

miljöbalken berörs. Tågerödsbäcken och Tanumsälven mynnar i 

Anråsälven som är redovisad i ÖP 2002 som ekologiskt känsligt 

vattendrag. I Tanumsälven förekommer öring och havsöring. 

Målsättningen är att inga ingrepp ska göras i Tanumsälven och 

att en grön skyddszon ska finnas utmed vattendraget. Dock kan 

det bli aktuellt att gata eller gångväg ska korsa vattendraget. 

Markanvändningen i området övergår i och med genomförande 

av planen från åkermark till industriområde. Denna övergång 

förändrar förutsättningarna för djur- och växtarters 

levnadsmiljöer. En översiktlig inventering av områdets växt och 

djurliv bör utföras för att utesluta att rödlistade arter kan 

påträffas i området. 

Marken som tas i anspråk är i huvudsak åkermark och 

innefattas av ett av Sveriges 16 miljömål; ett rikt 

odlingslandskap. Odlingsmarken som föreslås tas i anspråk är 

dock inte av sådan karaktär att den anses vara regionalt 

värdefull. Delar av programområdet är också sedan tidigare 

planlagda. Detta tillsammans med den begränsade arealen som 

tas i anspråk samt dess lokalisering inom Tanumshedes 

samhällsområde bidrar till bedömningen att påverkan inte är av 

betydande karaktär. 

Öppna diken, stenmurar och åkerholmar i jordbruksmark 

omfattas av generellt biotopskydd. Skyddet är till för att bevara 

den biologiska mångfalden i odlingslandskapet och dess 

kulturhistoriska värden. Endast mindre ingrepp i objekt som 

omfattas av generellt biotopskydd kommer att bli aktuella. För 

dessa krävs dispens från länsstyrelsen.  

Landskapsbild 

Programförslaget innebär att idag obebyggt odlingslandskap tas 

i anspråk för tätbebyggelse vilket medför att tätortens gräns 

flyttas längre österut och inslaget av öppen odlingsmark 

minskar väster om väg E6. Avvägningar mot 

kulturmiljövårdens intressen har gjorts i den översiktliga 

planeringen. Programförslaget är i överensstämmelse med 

kommunens fördjupade översiktsplan. Kring delar av 

Tanumsälven bevaras det öppna odlingslandskapet som skiljer 

Tanumshedes norra delar från de sydliga delarna.  

Vatten 

Vid genomförandet av planen kommer stora markområden som 

idag är odlingsmark att hårdgöras. Som följd av detta kan 

grundvattenkvaliteten förändras om föroreningar från de 

hårdgjorda ytorna infiltreras i marken. Likaså kan ytvatten 

tillgången påverkas av den stora arealen hårdgjord yta om stora 

mängder vatten leds bort istället för att infiltreras. Risk finns för 

förändrade flöden i Tanumsälven och förändringar i 
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vattenkvalitet om stora mängder dagvatten tillförs bäcken. 

Förutsatt att dagvatten fördröjs och renas innan det leds till 

Tanumsälven, bör inte förslaget medföra förändrade 

infiltrationsförhållanden, avrinning eller dräneringsmönster med 

risk för översvämning/uttorkning. Risk för förorening av 

recipienten bedöms då inte heller föreligga. 

I den fortsatta planprocessen bör det redovisas hur lokalt 

omhändertagande av dagvatten kan ske.  

Kulturmiljö 

Större delen av Tanumshede och Tanumsslätten omfattas av 

riksintresse för kulturmiljövården (KO52), och Världarv 

Tanum. Lokaliseringen av de delar av programmet som har stöd 

i FÖP Tanumshede har genom utpekandet prövats gentemot 

riksintressena. Vid utformning av nytillkommande bebyggelse 

behöver stor hänsyn tas till de värden riksintressena beskriver. 

Friluftsliv  

Området nyttjas i liten utsträckning för det rörliga friluftslivet 

då huvuddelen av marken utgörs av åkermark som inte är 

tillgänglig och som inte heller har några särskilda värden för 

friluftslivet. Dock kan naturupplevelsen av området från 

kringliggande lokala promenadstråk komma att förändras.  

Längs med Tanumsälven föreslås ett gångstråk vilket kommer 

att öka tillgängligheten till detta område jämfört med idag. 

Hälsa och säkerhet 

Genomförande av planen kommer att innebära ökade mängder 

av transporter, och därmed även ökade utsläpp av föroreningar 

från trafik. Programmet innehåller förslag till utbyggnad av 

vägar och gång- och cykelvägar och beskriver att en förstudie/ 

trafikutredning behöver tas fram som belyser trafikströmmar 

och trafikbelastning till/från nya verksamheter i ett utbyggt 

programområde. 

Skyddsavstånd som kan tillkomma är beroende av vilken typ av 

verksamheter som tillåts etablera sig inom området. Risk finns 

för att olägenheter uppstår för närliggande bebyggelse i form av 

exempelvis ökade bullernivåer, försämring av luftkvaliteten 

samt obehaglig lukt. Planen avses dock utformas så att gällande 

riktvärden för buller och miljökvalitetsnormer uppfylls och 

detaljplanen ska reglera att verksamheter som är störande för 

omgivningen inte ska tillåtas. Nya byggnader bör uppföras 

radonsäkert, om inte andra förhållanden kan påvisas. 

Väg E6 är primär transportled för farligt gods. Risker i samband 

med farligt gods bör utredas i planarbetet alternativt kan 

slutsatser från utredning som togs fram i samband med 

detaljplan för Tanumshede Näringspark, etapp 1, användas. 

Klimateffekter 

Programområdet ligger ca 40 meter över havet. Genom området 

rinner den uträtade Tanumsälven. Risk finns för förändrade 

flöden och strömförhållanden om stora mängder dagvatten 

tillförs vattendraget. Risk kan även finnas för översvämning 

lokalt. Befintliga vattendomar (s k markavvattningsföretag) för 

Tanumsälven och Tågerödsbäcken behöver studeras. I 



   

 

 

29 (30) 

Oppen 3:4 m fl Tanumshede Program för detaljplan 

Tanums kommun       Samrådshandling 2011-04-04, rev 2011-04-26 

 

planarbetet bör en beräkning utföras som redovisar vilka 

vattenstånd som kan förväntas vid 100-årsflöden. 

Miljökvalitetsmålen 

Av Sveriges 16 miljömål berörs Säker strålmiljö, Levande sjöar 

och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet samt Ett rikt 

odlingslandskap, men inte av en sådan omfattning som påverkar 

det nationella perspektivet eller som inte kan hanteras lokalt 

eller i plan.  

Detaljplanen anses därför inte på något betydande sätt motverka 

något av Sveriges 16 miljömål. 

Miljökvalitetsnormer 

Utbyggnaden av verksamhetsområdet kommer att medföra en 

trafikökning inom programområdet och dess närhet och därmed 

även ett ökat utsläpp av bl a avgashalter och partiklar. 

Trafikökningen är dock i detta sammanhang relativt liten och 

tillsammans med den goda luftomsättningen och glesa 

bebyggelsen kommer halterna att snabbt spridas med vinden i 

stället för att ligga kvar, vilket exempelvis sker i ett gaturum. 

Den eventuella ökning av utsläppshalter och partiklar som blir 

följden av utbyggnaden bedöms som relativt marginell och 

kommer således inte att medföra ett överskridande av gällande 

miljökvalitetsnormer. 

Förutsatt att dagvattenhanteringen löses på ett godtagbart sätt 

bedöms inte detaljplanens genomförande leda till att 

miljökvalitetsnormer för varken luft, fisk- och musselvatten 

eller vattenförekomster enligt Miljöbalken 5 kap. överskrids. 

Fortsatt arbete 
Efter beslut av Miljö- och byggnadsnämnden skickas 

programmet ut på samråd. Samråd sker genom att programmet 

skickas till olika remissinstanser såsom berörda markägare, 

närboende, statliga och kommunala inrättningar och 

myndigheter m.fl.  

Alla synpunkter som lämnas in kommer att sammanställas i en 

samrådsredogörelse som i sin tur kommer att ligga till grund för 

byggnadsnämndens beslut om hur planarbetet ska fortsätta. 

Detaljplanen kommer i så fall att handläggas enligt rutiner för 

normalt planförfarande med bl a samråd och utställning. 

Planhanteringen efter programsamrådet kräver normalt ca 9-12 

månader beroende på inkomna synpunkter, kommunala 

mötesdagar, utredningar som behöver tas fram etc. 
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Medverkande 
Planprogrammet har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB (på 

uppdrag av Plan- och byggavdelningen, Tanums kommun) 

genom Sören Mannberg och Karin Bjelkenäs. 

Från Tanums kommun, plan- och byggavdelningen har 

planeringsarkitekt Moa Leidzén medverkat. 

Tanumshede 2011-04-04, rev. 2011-04-26 

Plan- och byggavdelningen RådhusetArkitekter AB 

Tanums kommun Samhällsplanering och miljö 

Moa Leidzén Sören Mannberg 
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