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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd/Styrelse Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 2020-03-12 
Tillkännagivet från och med 2020-03-17 
Tillkännagivet till och med 2020-04-08 
Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen Tanumshede 
  
Underskrift  

 Kathrine Kahlman 
  
 

Tekniska nämnden 

Plats och tid Sammanträdesrum Tjurpannan, kl 08.30–11.45 
Ledamöter Se nästa sida. 
Övriga närvarande Karin Görfelt, VA-ingenjör, § 26 

Lennart Hedin, VA-chef, § 26 
Per-Olof Johansson, Förvaltningschef 
Kathrine Kahlman, Nämndsekreterare 
Harriet Larsåsen, Trafikingenjör, §§ 23, 24 
Ulrika Olsson, Förvaltningsekonom, § 26 
Harald Olofsson, Mark- och exploateringsingenjör, § 22 
Janette Beck, Mark- och exploateringsingenjör, § 25 

Justeringens plats och tid 2020-03-16 
Paragrafer 20–28 
  
Sekreterare  

 Kathrine Kahlman 
  
Ordförande  

 Alf Johansson 
  
Justerare  

 Birgit Ekholm 
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Beslutande ledamöter Alf Johansson, Ordförande (M) 
Benny Svensson, 2:e vice ordförande (L) 
Lisbeth Hansson (M) 
Lars-Erik Johansson (M) 
Lars Olrog (C) 
Michael Gustafsson (C) 
Jan Andersson (S) 
Ann-Christin Antonsson (S) 
Rolf Trohne (SD) 
Birgit Ekholm (S), tjänstgörande ersättare för Oskar Josefsson (S) 
Glenn Sandsten (S), tjänstgörande ersättare för Jonas Pettersson (V) 
§ 20-25 
Gisela Thureskog (S), tjänstgörande ersättare för Jonas Pettersson 
(V) § 26-28 

  
Ersättare Enar Bohlin (M), ersättare 

Lars Johansson (M), ersättare 
Christian Haneson (L), ersättare, närvarande § 20-26 
Lars-Erik Borg (SD), ersättare 
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TN § 20  

Val av justerare 

Sammanfattning av ärendet 
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Birgit Ekholm (S)  
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TN § 21  

Kallelse med dagordning 

Sammanfattning av ärendet 
Kallelsen godkändes med följande tillägg: 
  
Information från Folkhälsorådet  
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TN § 22 TN 2020/0060-314 

Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:101 med flera, 
småbåtshamn, Tanumstrand 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:101 med flera, 
småbåtshamn, Tanumstrand i Tanums kommun finns nu utställt för samråd. 
Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till 
insyn och påverkan. Berörda fastighetsägare, innehavare av rättigheter, 
myndigheter, organisationer och andra intressenter får nu möjlighet att ta del 
av samrådshandlingarna och lämna synpunkter på förslaget. 
  
Planförslaget 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en utökning av 
befintlig småbåtshamn, utveckla badplatsen samt tillåta vattenanknuten 
verksamhet och bekräfta allmänna stråk genom planområdet 
Förslaget möjliggör en utökning av befintliga brygganläggningar och 
medverkar till att cirka 25 nya båtplatser kan anläggas i anslutning till 
befintlig småbåtshamn. Sjöbodar tillhörande småbåtshamnen, ej avsedda för 
boende, föreslås få uppföras inom planområdet liksom byggnader för 
vattenanknuten verksamhet, exempelvis kajakuthyrning. Omklädningsrum 
och kiosk tillåts vilket kan nyttjas av besökare till befintligt friluftsbad.  
Ett allmänt tillgängligt gång- och cykelstråk bekräftas och planläggs som 
allmän plats. Tillfart till området via allmän plats säkerställs också genom 
planförslaget. I planen ingår även en anpassning till befintliga fastigheter 
inom och i anslutning till Norra byn 
  
Planen följer intentionen med kommunens översiktsplan 2030. I den 
fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Grebbestad föreslås oförändrad 
markanvändning Planen har stöd i planstudie för Rörviksområdet där 
området har pekats ut som utredningsområde båthamn. I den blå 
översiktsplan för Norra Bohuslän tangerar området i väster av ett område 
kallat R2 – skyddade områden förändring.   
  
Kommunen bedömer att genomförandet av förslaget inte medför en 
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har 2019-08-08 meddelat att de 
delar kommunens bedömning. Länsstyrelsen meddelade samtidigt att de 
bedömer att småbåtshamnen kräver separat prövning både vad gäller Natura 
2000 och vattenverksamhet. 
  
Ett 4 meter brett område längs med den befintliga gångstigen planläggs som 
allmän plats CYKEL och rustas upp till en standard likställd med andra 
gång- och cykelvägar i kommunen. Avsikten är att gång- och cykelvägen 
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ska hållas med grusat slitlager så länge som övriga avsnitt av gång- och 
cykelvägen är grusade. 
  
Sedan planarbetet startades har kommunen tagit över GA:4 avseende va 
nätet och är därmed huvudman för huvudledningarna i 
Tanumstrandsområdet medan de olika fastigheterna ansvarar för ledningar 
inom respektive fastighet. 
Närmaste kommunala anslutningspunkt ligger nordost om fastigheten 
Ertseröd 1:32 (Brf Räkan). 
  
Ett exploateringsavtal skall upprättas innan detaljplanen antas för att reglera 
parternas ansvar vad gäller kostnader och utförande vid planens 
genomförande 
  
Planhandlingarna finns tillgängliga i sin helhet på kommunens webbplats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-20 
Samrådskarta 

Yrkanden 
Rolf Trohne (SD) yrkar avslag på beredningsförslaget 
Benny Svensson (L) och Jan Andersson (S) yrkar bifall till 
beredningsförslaget 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar på Rolf Trohnes avslagsförslag och beredningsförslaget 
var för sig och finner att tekniska nämnden beslutar enligt 
beredningsförslaget 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att inte erinra mot samrådshandlingen 
  
att föreslå att exploateringsavtal skall tecknas före antagande för att reglera 
fastighetsfrågor, kostnadsfrågor samt utförandefrågor 

Reservationer 
Rolf Trohne reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
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Beslutet skickas till 
Miljö och Byggnadsnämnden, Planeringsarkitekten  
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TN § 23 TN 2019/0123-351 

Flyttning av parkeringsplatser i Kämpersvik 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden tog 2019-05-23 § 75 beslut om att föreningen Framåt får 
ta bort befintliga parkeringsplatser vid bussvändslingan i Kämpersvik. 
Platsen ska efter initiativ från samhällsföreningen istället användas till 
rekreation. I beslutet togs att Föreningen Framåt ska anordna en 
cykelparkering med cykelställ för 10-15 cyklar vid den gamla parkeringen 
vid busshållplatsen. 
  
Tekniska nämnden tog 2019-05-23 § 75 också beslut om att ansöka om 
bygglov för två parkeringsplatser för rörelsehindrade på östra sidan om 
Halsviksvägen.  
  
Samhällsföreningen Framåt i Kämpersvik har nu inkommit med en skrivelse 
där man önskar utöka antalet parkeringsplatser på östra sidan om 
Halsviksvägen. Föreningen önskar också att införa parkeringsförbud på 
piren vid Långebryggan.  
  
Ansökan om bygglov för parkering av personbilar och två platser för 
rörelsehindrade på östra sidan om Halsviksvägen har lämnats in till 
bygglovsavdelningen. 
  
För att förhindra parkering i området kan parkeringsförbudsområde införas 
på följande gator: Viksvägen, Skredforsvägen, Halsviksvägen fram till Lilla 
Killebäcksvägen samt bussfilen i Kämpersvik. Trafikverket har ingen 
erinran mot förslaget om zonparkering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-27 
Skrivelse från Föreningen Framåt i Kämpersvik 
Förslag till lokal trafikföreskrift om förbud att parkera 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
  
att under förutsättning att bygglov erhålles anlägga en parkeringsplats på 
östra sidan om Halsviksvägen  
  
att medel för byggnation av parkeringsplatsen tas från investeringskontot 
”Övrig exploatering”, samt 
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att införa parkeringsförbudsområde på Viksvägen, Skredforsvägen, 
Halsviksvägen fram till Lilla Killebäcksvägen samt bussfilen enligt lokal 
trafikföreskrift 1435 2020:13 

Beslutet skickas till 
Samhällsföreningen Framåt i Kämpersvik  







 

 Tanums kommun Protokoll 11 (17) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2020-03-12  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

TN § 24 TN 2019/0163-357 

Tättbebyggda områden i Tanums kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Tanums kommun ska efter beslut från Länsstyrelsen definiera gränserna för 
tättbebyggda områden för Grönemad-Krossekärr-Sövall och Slottet-
Tegelstrand.  
Grebbestad har utökats så förvaltningen förslår att utöka det tättbebyggda 
området för Grebbestad då gränsen kommer att följa gränsen för det 
förslagna tättbebyggda området för Grönemad-Krossekärr-Sövall. 

Utvecklad ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har efter uppdrag från Länsstyrelsen tittat på de 
nämnda områdena och har nu tagit fram förslag på gränsdragningar. Vissa 
områden kan slås ihop och göras större och vissa är redan givna områden 
med en in- och utfart.  
  
Förslagen på de tättbebyggda områdena har skickats till Trafikverket och 
Polisen för yttrande. Yttrande från Polisen och Trafikverket har inkommit 
med positivt besked. 
  
Förslag på hastigheter gällande de tättbebyggda områdena på 40 km/tim  
och en sträcka på 50 km/tim efter önskan från Trafikverket. 
  
Tekniska förvaltningen ska skicka in framställan till Länsstyrelsen om 
ändring av de föreskrifter som nämns i Trafikverkets yttrande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-20 
  
Förslag på tättbebyggt område för Slottet-Tegelstrand- Heestrand 2020:1 
Förslag på hastighet inom tättbebyggt område Slottet-Tegelstrand-Heestrand 
2020:2 
Förslag på hastighetsbegränsning på 50 km/tim i Slottet 2020:12 
  
Förslag på tättbebyggt område för Grebbestad 2020:3 
Förslag på hastighet inom tättbebyggt område för Grebbestad 2020:4 
  
Förslag på tättbebyggt område för Krossekärr-Grönemad-Sövall-Kuseröd 
2020:5 
Förslag på hastighet inom tättbebyggt område för Krossekärr-Grönemad-
Sövall-Kuseröd 2020:6 
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Trafikverkets yttrande 2020-02-21 
Polisens yttrande 2020-01-24 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
  
att införa lokal trafikföreskrift om tättbebyggt område och hastighet inom 
tättbebyggt område för Slottet-Tegelstrand-Heestrand 2020:1 och 2020:2 
och 2020:12 
  
att införa lokal trafikföreskrift om tättbebyggt område och hastighet inom 
tättbebyggt område för Grebbestad 2020:3 och 2020:4 
  
att införa lokal trafikföreskrift om tättbebyggt område och hastighet inom 
tättbebyggt område för Krossekärr-Grönemad-Sövall-Kuseröd 2020:5 och 
2020:6 
  

Beslutet skickas till 
Berörda vägföreningar  
Polisen 
Trafikverket 
Länsstyrelsen  
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TN § 25 TN 2019/0284-350 

Införande av parkeringsavgifter i Tanums kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har i samband med budgetarbetet inför 2020 diskuterar 
möjligheten att införa parkeringsavgifter i Tanums kommun. I nämndens 
budgetförslag till kommunfullmäktige skriver nämnden att frågan skall 
utredas vidare. 
  
Tekniska nämnden gav 21 november 2019 § 140 tekniska förvaltningen i 
uppdrag att starta utredningen med inriktning på att parkeringsavgifter ska 
införas under sommarperioden i de samhällen där behovet av en ordnad 
parkeringslösning är störst. 
  
Beslutsunderlag 
  
Tjänsteskrivelse 2 mars 2020 
PM – Införande av parkeringsavgifter 

Yrkanden 
Benny Svensson (L) yrkar bifall till beredningsförslaget 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att införa parkeringsavgifter på parkeringsplatser med högsta tillåtna 
parkeringstid 8 timmar inom tätorterna Grebbestad, Fjällbacka och 
Hamburgsund och att parkeringsavgift även ska gälla på parkeringsplats 
upplåten för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
  
att första timman ska vara avgiftsfri 
  
att parkeringsavgiften ska var 20 kronor per timma 
  
att parkeringsavgifter ska tas ut mellan 15 juni – 15 augusti 
 
att betalning ska ske genom SMS- och/eller APP-betalning 
  
att en utvärdering ska göras efter sommaren 2020  
 
 
Tekniska nämnden beslutar även 
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att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar införa 
parkeringsavgifter, delegera till trafikingenjören att ändra parkeringstiden 
för samtliga parkeringsplatser där avgift ska införas till parkering tillåten 
högst 3 timmar. 

Reservationer 
Birgit Ekholm (S) reserverar sig muntligen mot att parkeringsavgift ska tas 
ut på parkering upplåten för personer med parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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TN § 26 TN 2020/0007-200 

Information och meddelanden till tekniska nämnden 
2020 

Sammanfattning av ärendet 
VA-ingenjör Karin Görfelt informerade om 
- Statusen på kommunens olika avloppsreningsverk bl.a avseende 
belastningar, kapacitet och anslutningar 
  
VA-chef Lennart Hedin informerade om 
- Utbyggnaden av Tanumshede vattenverk 
- Utloppsledningen från Bodalsverket i Grebbestadskilen 
- Utbyggnad av vatten och avlopp till Raftötången/Västbacken 
(Vrångsholmen)  
  
Förvaltningschef Peo Johansson informerade om: 
- Väghållaransvar 
  
Ekonom Ulrika Olsson informerade om: 
- Budgetuppföljning februari 
  

Beslutsunderlag 
Beslut i TN 2015-12-17 § 155, inriktningsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   tacka för informationen  
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TN § 27 TN 2020/0008-201 

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning av ärendet 
3 – Anställningsbeslut 
Peter Lago 
  
3, 4, 5 – Anslutning till kommunalt VA 
Lennart Kollin  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 26 februari 2020 
Anmälda delegationsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att godkänna redovisningen av ovanstående delegationsbeslut  
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TN § 28  

Information från Folkhälsorådet 

Sammanfattning av ärendet 
Lisbeth Hansson (M) informerade från folkhälsorådets möte den 3 mars, 
bl.a 
- Trygghetsvandring som ska göras i Tanumshede den 15 maj 
- Brottsofferjourens arbete 
- Träff i Uddevalla där de olika kommunernas informerade om deras arbete i 
folkhälsofrågor 
- Arbeten som utförts på kommunens vandringsleder och lekplatser 
  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att tacka för informationen 
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