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INLEDNING
Bakgrund
Grebbestad Camping (även benämnd Grebbestadfjorden) är en välbesökt turistanläggning som i takt med ökad efterfrågan ser en möjlighet och ett behov av att
utveckla verksamheten med fler rörliga campingplatser och ställplatser för husbil.
Planen handläggs med standardförfarande. Utökningen sker på plats som överensstämmer med föreslagen framtida markanvändning i kommunens översiktliga
planering.
Planbesked gavs 2018-04-11 jämte ett antal punkter som skulle studeras vidare. Dessa
är beaktade och inarbetade i denna beskrivning.
Fastighetsbeteckning har ändrats sedan planbesked lämnades. Den tidigare fastigheten
Tanums-Rörvik 1:60 är numera införlivad i befintlig campingfastighet Tanums-Rörvik
1:111. (I den geotekniska utredningen anges den gamla beteckningen.)
En befintlig marksamfällighet, Tanums-Rörvik S:20, har under 2019 utretts fastighetsrättsligt av lantmäteriet och redovisas från granskningsskedet i planhandlingarna.
Marksamfälligheten avses bli avvecklad då den idag saknar funktion för de deltagande
fastigheterna.

Planens syfte
Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra utökning söderut av befintlig campingverksamhet för rörlig camping och ställplatser samt tillhörande funktioner som
servicehus, samlingssal, spolplatta, besöksparkering, hundrastgård, lek, rekreation och
liknande campingrelaterad rekreation och service.
Planen syftar även till att säkerställa gångpassage för allmänheten till skogspartiet i
nordväst, där planen berör del av befintlig stig samt att ordna utökade och därmed
bättre fungerande utrymmen för hanteringen av campingens verksamhetsvfall.

Planens huvuddrag
Planområdet ligger ca 1,5 km söder om Grebbestads centrum och ca 1 km norr om
Tanumstrandsvägen. Planområdet har avgränsats till de funktioner som bedömts
nödvändiga för den planerade verksamheten och för att säkerställa dess lämplighet på
platsen.
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Den aktuella delen av fastigheten Tanums-Rörvik 1:111 utgörs av obrukad åkermark
och ligger i direkt anslutning söder om det befintliga planlagda campingområdet för
Grebbestad camping.
Som underlag för planens utformning finns en illustrationskarta som visar 36 nya
campingplatser, 70 nya ställplatser (uppställningsplats för husbilar), 36 parkeringsplatser, 2 handikapplatser (parkeringsplatser för personer med funktionsvariationer),
ett mindre servicehus, en mindre samlingssal, en spolplatta, yta för verksamhetsavfall
och gemensamma campingytor för grill, picknickbord, hundrastgård, lekytor m.m.
Fördelningen mellan de olika campingtyperna kan variera beroende på efterfrågan i
framtiden. I illustrationskartan visas enligt ovan ett exempel med sammanlagt 106
incheckande enheter. Totalt sett dimensioneras planen dock för 120 incheckande
enheter. Till exempel kan de illustrerade campingplatserna göras mindre och antalet
därmed öka.
Verksamhetens hantering av hushållsavfall avses vara kvar på nuvarande plats medan
övriga avfallsfraktioner kan hanteras inom ny yta för verksamhetsavfall i denna
detaljplan.
Ett stycke väster om planområdet, delvis även direkt angränsande i nordvästra delen,
finns ett skogsparti med stigar, stengärdesgårdar, diken, några större träd, m.m. Planområdet ligger i enlighet med intentionerna i den översiktliga planeringen med ett
hänsynsavstånd till dessa natur-/kulturmiljö- och friluftslivsvärden.
Detaljplanen innehåller allmän platsmark, denna ska ha enskilt huvudmannaskap.

Planprocessen
Detaljplanen handläggs enligt Plan- och bygglagen (PBL SFS 2010:900) med
standardförfarande. Det innebär att planen skickas på samråd till en utsedd samrådskrets, inklusive de närmast berörda sakägarna.
En kungörelse gjordes i samrådsskedet för att det fanns ett då outrett förhållande till
ett dike inom befintligt campingområde, som i sin tur omfattades av en outredd
marksamfällighet. Förhållandena kring diket och marksamfälligheten har klargjorts
inför granskningsskedet av detaljplanen.
Under samrådsskedet gavs kringboende och övrig allmänhet, intresseorganisationer,
näringsidkare, myndigheter med flera, möjlighet att lämna synpunkter. Synpunkterna
finns sammanfattade i en samrådsredogörelse. I ett andra skede har planen funnits
tillgänglig för granskning genom utannonsering för allmän kännedom och synpunkter
som lämnades i samrådsskedet har följts upp. Möjlighet att lämna synpunkter har
funnits även i granskningsskedet. Därefter har planen slutbearbetats för att till sist
genom kommunalt beslut antas. Möjlighet finns att överklaga detta beslut, men
normalt vinner planen inom 3-4 veckor laga kraft.
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Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och antas inte medföra betydande
miljöpåverkan. Förslaget till detaljplan är inte av betydande intresse för allmänheten
eller i övrigt av stor betydelse. Därför tillämpas standardförfarande.
Planerat område för camping och gångväg är i huvudsak i överensstämmelse med
fördjupad översiktsplan för Grebbestad och med gällande översiktsplan. Ett inledande
programskede behövs därför inte.
Detaljplanen upprättas av Tanums kommun. Plankartans utseende och planbestämmelsernas formulering och rubricering följer i stort de allmänna råd som publicerats
efter år 2015 och innan år 2019.

Utredningar
Geoteknisk utredning har utförts för att säkerställa områdets totalstabilitet och klargöra
krav på begränsning av belastningsförändringar.
Dagvattenutredning har utförts för att säkerställa lämplig dagvattenhantering inom
området och krav på fördröjning och rening med hänsyn till nedströms recipienter.
Naturvärdesinventering har utförts för att klargöra befintliga naturvärden och
eventuell påverkan på dessa.
Trafikutredning har utförts avseende effekter på det allmänna vägnätet.
Fastighetsutredning för ett dike inom befintlig camping har efter samrådet utförts av
Lantmäteriet, division Fastighetsbildning Vänersborg, gällande marksamfälligheten
S:20 som genomkorsar planområdet. Grundkarta och fastighetsförteckning har
uppdaterats.

Plandata
Geografiskt läge, areal och avgränsning
Planområdet ligger i södra kanten av Grebbestads tätort och är 2,8 hektar stort. Planen
ansluter i norr direkt till befintlig camping, se karta med flygfoto nedan.
I öster avgränsas planområdet av fastighetsgränsen utmed en mindre äng/åkeryta som
finns mellan campingen och villabebyggelsen lite längre österut.
I sydost följer planen också fastighetsgränsen, med åkermark på angränsande fastighet
söderut.
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I sydväst avgränsas planområdet av tänkt yta för hundrastgård och viss övrig yta för
campinganknuten rekreation; söder därom utanför planområdet åkermark.
I väster lämnas åkermark kvar utanför planområdet i en zon på 15-30 meter för att
skapa en viss distans till det intilliggande skogspartiet. Planområdet är i nordvästra
hörnet av praktiska skäl anpassat så att befintliga allmänna underjordiska ledningar
helt hamnar som u-område inom detaljplan.

Grundkarta med ortofoto och planområdets avgränsning.

Markägoförhållanden
Huvuddelen av planområdet är i exploatörens enskilda ägo. Marksamfälligheten
Tanums-Rörvik S:20 ägs av fyra deltagande fastigheter varav en tillhör Tanums
kommun och övriga ägs enskilt.

Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
Avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen är i stort gjord i samband med
den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad och i Planstudie Rörvik, till vilka
denna plan ansluter.

Allmänna intressen
Påverkan på landskapsbilden – utökningen av campingen, med sin relativt låga skala,
inordnar sig i den befintliga landskapsbilden med spridd småhusbebyggelse som
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tillsammans med skogspartiet omgärdar det öppnare dalstråket. Camping och uppställning av husbilar är av praktiska skäl lämpligt att anordna på flack mark, som här.
Natur, kulturmiljö, friluftsliv – exploateringen gör inga ingrepp i eller förväntas störa
några betydande närliggande naturvärden, kulturmiljövärden eller att negativt påverka
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv. Allmänhetens tillträde säkerställs genom
markreservat för allmännyttigt ändamål.
Hälsa och säkerhet – områdets totalstabilitet är undersökt och med planbestämmelser
baserade på den geoteknisk utredningen säkerställs att olämpliga markbelastningar
inte kan påföras. I den geotekniska utredningen bedöms markområdet som väl lämpat
för campinganläggning.
Naturresurser – jordbruksmark tas i anspråk. Det enskilda intresset av utökad camping
sammanfaller även med allmänna intressen kring förbättrad kapacitet för besöksnäringen, vilket i enlighet med kommunens översiktliga planering kan anses överväga
här. Det finns ingen mark i närområdet som är bättre lämpad för camping och en utökning i anslutning till nuvarande camping innebär ett effektivt utnyttjande av resurser.
Yttre miljöpåverkan – marken ligger i anslutning till den växande tätorten vilket innebär korta avstånd för lokal kommunikation, som därmed i större utsträckning kan
förväntas ske utan miljö- och omgivningsbelastande motorfordonstrafik. Förutsättningar och utrymme finns inom planområdet för att skapa lokal fördröjning och rening
av dagvattnet, vilket gynnar miljön hos recipienterna.

Enskilda intressen
Enskilda intressen förväntas inte bli berörda av ett genomförande av detaljplanen.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan (ÖP)
Tanums kommuns översiktsplan, Översiktsplan 2030, nedan kallad ÖP, antogs av
kommunfullmäktige 2017-06-19 § 70. Beslutet vann laga kraft 2017-07-18. Översiktsplanen innehåller rekommendationer för kommunens mark- och vattenanvändning
med ett perspektiv på år 2030.
För rekommendationer kring markanvändning för det aktuella området hänvisar ÖP
till den fördjupade översiktsplanenen för Grebbestad.

Fördjupad översiktsplan (FÖP)
Fördjupad översiktsplan för Grebbestad, nedan kallad FÖP, är framtagen som en
fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen och antogs av
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kommunfullmäktige 2006-02-06. Den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad
fortsätter att gälla i och med antagandet av översiktsplan 2030. I tillägg till de
rekommendationer som anges i den fördjupade översiktsplanen gäller även de
tematiska rekommendationer som anges i översiktsplan 2030.

För planområdet gäller rekommendationsområde R5 i FÖP.

För det aktuella rekommendationsområdet R5 Strategiskt område anges:
Områdena reserveras för framtida utveckling av samhället. Precisering
av lämplig markanvändning ska i efterföljande planering i vissa av
områdena ske i form av översiktliga planstudier. Lämpligheten av
utbyggnaderna ska vidare prövas i detaljplan. […]
Rörvik
Tanumstrand ska på sikt bindas ihop med Grebbestad. Innan beslut tas
om hur området ska utnyttjas bör det studeras som en helhet i en särskild
planstudie. I denna ska bl a förutsättningarna för olika typer av
markanvändning såsom bostäder, utvidgning av fritidsanläggning och
camping samt eventuella verksamheter vara belysta. Alternativa
lösningar av trafikmatning samt bil-, gång- och cykelvägar bör studeras.

Planstudie Rörvik
Planstudie för Tanums-Rörvik, var under sommaren 2007 ute för samråd och antogs
av kommunstyrelsen 2007-10-03, § 294. Beslutet innebär att planstudien ska gälla
som underlag för fortsatt planläggning och utredning inom Tanums-Rörvikområdet.
Föreslagen utbyggnad av Grebbestadfjordens campingverksamhet är förenlig med
planstudiens intentioner om utökat område för camping.
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Utdrag ur karta till planstudien. Planområdet pekas ut som område för utveckling av
campingen. Omgivande område runt studiens föreslagna expansion anges som område för
betesmark/rörligt friluftsliv. Söder om campingområdet föreslås en gång- och cykelväg.

Övriga kommunala program med mera
Campingpolicy
Kommunfullmäktige beslutade i april 2020 att upphäva campingpolicyn, det vill säga
mellan granskning och antagande av denna detaljplan. Det har dock inte bedömts
nödvändigt att av denna anledning ändra planens utformning.
Campingpolicyn innehöll bland annat en rekommendation om att ytor bör anordnas i
samhällena eller i anslutning till campingplats för uppställning av husbilar under
ordnade former, istället för att ianspråkta centrala parkeringsytor i tätorterna
Följande rekommendationer ur den nu upphävda policyn har ingått i underlaget för
planens utformning:
Villavagnar, dvs. vagnar med byggnadsmått som gör att de kräver särskild transport
och inte kan dras med personbil, ska inte tillåtas på ytor avsatta för sommar- och
helårscamping.

PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2020-07-01
Detaljplan för utökning av Grebbestad Camping, södra delen
Diarienummer: 2018/1676-314

8

I detaljplanen ska också följande regleras:
- terrasser/trädäck, max yta 30 m², inklusive golv under förtält
- max uppbyggnad av trädäck över mark 0,3 m, räcke/hägnad med högsta
punkt 1,2 m över marken
- i en detaljplan bör även regleras att uppfyllnader/schaktning på mer än 0,5 m
kräver marklov
- område som utgör Naturmark i planen ska ges en tydlig fysisk avgränsning
mot campingkvarteren eller övrig markanvändning

Naturvårdsprogram
Naturvårdsprogram för Tanums kommun antogs av kommunfullmäktige 21 mars 2011
och har vunnit laga kraft. Naturvårdsprogrammet är en nulägesanalys av Tanums
naturförhållanden och förutsättningar för naturvård.
I anslutning till planområdet finns ett naturvärdeklassat objekt med värdefull ädellövskog i brynzon, klass 1. Naturvårdsprogrammet rekommenderar att exploateringar och
byggnationer inte bör ske inom objekt med naturvärdesklass 1 eller i omedelbar närhet
av dessa objekt om det innebär att naturvärdena hotas eller påverkas negativt.

Naturvärdeklassat objekt (grönt område, ”Lövskogsinventering”) strax väster om planområdet

Detaljplaner
Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt.

Angränsande detaljplan:


Detaljplan för Del av TANUMS-RÖRVIK 1:111 m fl (Grebbestad Camping),
antagen av MBN 2010-08-24, lagakraftvunnen 2010-09-25. Detaljplan för
befintlig del av campingen. Angränsar direkt till denna detaljplan utmed norra
plangränsen.

Närliggande pågående detaljplan:


Detaljplan för del av fastigheterna TANUMS-RÖRVIK 1:101, 1:58 m fl.
Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen enligt beslut 2019-02-18 § 22.
Beslutet att anta detaljplanen vann laga kraft 2020-06-03. Detaljplanen avser
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nya bostäder ca 100 m åt sydost (mätt från campingtomt till närmaste
bostadstomt).

Angränsande/närliggande detaljplaner, befintlig campingplan i norr och i juni 2020 lagakraft-vunnen plan för bostäder i sydost.

Miljöundersökning och miljökonsekvensbeskrivning
Planavdelningen och miljöavdelningen har genomfört en miljöundersökning 2019-0329 (tidigare benämnt behovsbedömning) och undersökningssamråd har genomförts
med länsstyrelsen.

Kommunens ställningstagande
Kommunen bedömer att genomförandet av förslaget inte kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. Undersökningens ställningstagande för miljöpåverkan
förutsätter att föreslagna åtgärder vidtas. Om föreslagna åtgärder inte vidtas kan
ställningstagandet behöva omvärderas.
Länsstyrelsen bedömer i yttrande dat 2019-05-13, baserat på de då tillgängliga
handlingarna, att betydande miljöpåverkan orsakat av planens genomförande inte går
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att utesluta, med hänvisning till risk för påverkan på miljökvalitetsnormer och höga
naturvärden.
Sedan dess har i enlighet med förutsättningarna för kommunens bedömning följande
utförts:
• Hantering av dagvatten inklusive hänsyn till miljökvalitetsnormer har utretts
tillfredsställande
• Kommunal VA-anslutning utretts tillfredsställande
• Spolplattans påverkan utretts och åtgärder säkerställts tillfredsställande
• Kapacitet för befintlig korsning mot allmän väg utretts tillfredsställande
• Avfallshantering utretts tillfredsställande
• Radonsäkert byggande angivits i genomförandedelen av planen.
• Geotekniska förutsättningar utretts tillfredsställande
• Naturinventering genomförts tillfredsställande
Miljökonsekvensbeskrivning betraktas därmed inte som nödvändig och att
länsstyrelsens påpekanden i det tidiga yttrandet har tillgodosetts.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen fattade beslut om planbesked (tillstånd att pröva detaljplan) 201804-11. Enligt beslutet ska hänsyn tas till den öppna dalgången med hänsyn till naturvärden, rekreationsvärde och landskapsbilden samt att viktiga gångstråk beaktas.
Vid fortsatt planarbete ska enligt planbeskedet följande beaktas:
-

Storleken på den föreslagna utökningen och avgränsningen mot söder
och sydväst behöver studeras närmare i planarbetet. Den önskade
utökningen tar i anspråk betydligt större yta än vad som redovisas i
planstudien.

-

Dispositionen inom utökningen av campingen ska studeras för att
anpassas till omgivande kulturlandskap och landskapsbild.

-

Anpassa planområdesgränsen för att få en bättre överensstämmelse
med det område som redovisas i Planstudie Rörvik.

-

Avgränsningen av utökningen av campingen behöver också anpassas
med hänsyn till gångstigar, diken, stenmurar, vegetation, och
angränsande bostadsfastigheter.

-

Tillgänglighet till naturområden behöver beaktas och viktiga stråk för
det rörliga friluftslivet och rekreation säkerställas.

-

En naturinventering med naturvärdesbedömning ska göras.

-

Ingrepp i randzonsvegetation, diken och stenmurar bör undvikas.
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-

En dagvattenutredning som belyser fördröjning och rening ska tas fram
och det markområde som krävs för dagvattenhantering ska ingå i
planområdet.

-

En geoteknisk utredning ska genomföras. De geotekniska
förutsättningarna avseende stabilitet och sättningar ska redovisas.

-

Trafikökningens inverkan på trafiksituationen både utmed allmänna
vägen mot Grebbestad och genom Grebbestads centrum behöver
utredas i planarbetet.

-

Gång- och cykelvägsstråk ska redovisas i planarbetet. Både befintliga
som kan nyttjas och nya som behöver anläggas

-

Behovet av eventuell räddningsväg ska utredas och om sådan visar sig
erfordras ska sträckningen av denna redovisas i samband med
planarbetet.

-

Möjlighet, utrymme och sträckningar för gång- och cykelstråk ska
säkerställas i planen.

-

Området kan och ska anslutas till kommunal försörjning av vatten och
avlopp och detta ska redovisas i detaljplanen.

I det bearbetade förslaget till detaljplan har ianspråktaget område minskats och
dispositionen setts över. Naturvärdesinventering har utfört och randzoner och
biotopområden lämnas i stort sett utan påverkan av planen.
Dagvattenutredning är utförd, dagvattenfördröjning och rening kan och kommer att
hanteras inom planområdet. Geoteknisk utredning är utförd, erforderliga planbestämmelser är införda i plankartan. Trafikutredning är utförd, behov för det allmänna
vägnätet bedöms tillgodosedda. Räddningsväg kan utgöras av befintlig infart till
campingen. Det finns enligt tidigt samråd med räddningstjänsten inget behov av
sekundär angöring.
GC-stråk redovisas. Gångväg från befintlig camping till skogspartiet i väster säkerställs genom bestämmelse om markreservat och med reglering i exploateringsavtalet.
Övergripande cykelstråk i området har givits en delvis annan redovisning i nya
ÖP 2030 än i den fördjupade planeringen. (ÖP 2030 har vunnit laga kraft sedan
planbeskedet meddelades.) I ÖP 2030 redovisas inte något strategiskt stråk genom/
utefter planområdet. Möjligheten för det finns kvar genom framtida frivilliga överenskommelser/planläggning, men bedöms inte nödvändigt att reglera i denna plan.
Anslutning till kommunal försörjning av vatten och avlopp redovisas.
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AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN

Karta allmänna intressen/riksintressen

Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap
miljöbalken
Jordbruksmark
Enligt miljöbalken 3 kap 4 § är jordbruksmark av nationellt intresse. Brukningsbar
jordbruksmark berörs av planförslaget. Ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark ska bara tillåtas om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt
genom att annan mark tas i anspråk.
Intresset för utökad campingverksamhet bedöms vara ett väsentligt samhällsintresse på
såväl lokal som regional/nationell nivå och bedöms överväga intresset av jordbruksmark inom området och på platsen. Intresset kan inte tillgodoses tillfredsställande
genom att ta annan mark i anspråk då utvecklingen bör ske i anslutning till befintligt
campingområde och då annan tänkbar mark inte är bättre lämpad för camping än den
nu föreslagna.
Inom arbetet med fördjupad översiktsplan för Grebbestad har alternativa platser utretts
och aktuellt område har pekats ut som strategiskt område för bostäder, verksamheter
el. dylikt. I planstudie för Rörviksområdet har området pekats ut som strategiskt
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utvecklingsområde för b.la. camping. Utvecklingen har stöd i kommunens översiktsplan 2030.
Väsentligt samhällsintresse
Planen är ett väsentligt samhällsintresse genom att Grebbestad till stor del är beroende
av tillskottet som turismen och besöksnäringen medför. Att utveckla campingområdet
gynnar besöksnäringen lokalt och regionalt och stärker orten som ett servicesamhälle.
Det är även ett angeläget allmänt intresse att kunna hantera en ökande husbilsturism
utan att belasta centrumparkeringar eller för ändamålet inte planlagd mark, och för att
bättre kunna kontrollera anknuten omgivningspåverkan. Ur ett lokalt perspektiv i viss
mån även för en mindre ansträngd trafiksituation under semestertider genom utökad
besökskapacitet i ett centrumnära läge där många målpunkter kan nås utan motorfordon. Indirekt även till förmån för andra allmänna intressen genom mindre diffus
påverkan på natur, miljö m.m. av en annars friare utvecklad camping/husbilsuppställning.
Alternativ lokalisering
I närområdet, och med motsvarande läge och förutsättningar, bedöms det inte finnas
några tänkbara platser som inte också är brukningsvärd jordbruksmark. Förutsättningarna för att ta annan mark än brukningsvärd jordbruksmark i anspråk är inte
tillfredsställande. För camping av den här typen fordras plan mark eller relativt plan
mark. I det närliggande landskapet saknas generellt plana markalternativ som inte
redan är jordbruksmark. Skogsmark, som exempel, är oftast kuperad och har dessutom
ofta andra höga värden för natur och friluftsliv. Det gäller även den skogsmark som
ligger i direkt anslutning till campingen. Här är bedömningen i planarbetet, i likhet
med inriktningen i de tidigare översiktliga planer som finns (FÖP m.fl.), att natur- och
friluftlivsvärdena inom skogsområdet ska värderas högt.
Placering på berg eller höjder skulle sannolikt ha en negativ påverkan på andra allmänna intressen, bland annat natur-/kulturmiljövärden och landskapsbilden. Förutom
de problem av mer teknisk och ekonomisk art som finns med att skapa plana ställ/campingytor i kuperad terräng, vilket i sig skulle kräva stora åtgärder med negativa
effekter på landskapsbilden m.m.
Intresseavvägning
Intresset av utökad camping bedöms som samhällsfunktion på den aktuella platsen
vara av ett större värde än intresset för jordbruksmark. Området i fråga ligger i direkt
anslutning till den expanderande tätortsbebyggelsen och har därmed tydlig närhet till
kommersiell och allmän infrastruktur och service, inklusive allmänna vatten- och
spillvattenledningar, kollektivtrafik och goda gång- och cykelvägar. Målpunkter för
turism ligger nära, Placeringen av verksamheten i samhället bidrar till att besökare kan
röra sig mellan serviceutbuden utan att behöva använda sig av t.ex. bilen.
Att utveckla den befintliga campingen är därför förmånligt ur ett brett resurshushållningsperspektiv. Campingen, inklusive tekniska system för begränsad
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omgivningspåverkan, är idag väl fungerande. Föreslagen utökningen blir därför
effektiv eftersom förväntad ökad omgivningspåverkan blir relativt liten på föreslagen
plats, medan utökningens nytta är betydande.
En utveckling av befintlig verksamhet anser kommunen även ger en mindre påverkan
på landskapet än vad en nyetablering ger. Det är också svårt att sköta en verksamhet
effektivt med spridd lokalisering, vilket talar för att en utökning i direkt anslutning till
befintlig camping är fördelaktig. Att använda och utveckla befintlig verksamhets
infrastrukturer bedöms vara ekonomiskt rimligt.
Konsekvenserna av att inte utöka verksamheten på platsen är att en mindre reglerad
och spridd utveckling sker av friare placerade tidsbegränsade lösningar, med mindre
möjlighet till allmänt inflytande och kontroll/uppföljning av omgivningspåverkan.

Övrigt
Inga övriga riksintressen enligt MB 3 kap berörs, se dock Natura 2000 nedan. Den
föreslagna användningen och åtgärderna i planen bedöms inte stå i strid med vad som
föreskrivs i 3:e kapitlet miljöbalken.

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap
miljöbalken
Hela planområdet omfattas av hushållningsbestämmelser för den ”obrutna kusten”
enligt MB 4:3, vilket avser kustområdet och skärgården i Bohuslän från norska
gränsen till Lysekil. Inom detta område får inte exploatering ske om natur- och
kulturvärdena skadas påtagligt. Turismens och det rörliga friluftslivets intressen ska
beaktas. Samtidigt ska bestämmelserna inte vara ett hinder för utveckling av befintliga
tätorter eller av det lokala näringslivet, enligt MB 4:1. Den föreslagna detaljplanen
utgör en angelägen utveckling i direkt anslutning till den befintliga tätorten. Den
föreslagna användningen och åtgärderna i planen bedöms inte stå i strid med vad som
föreskrivs i 4:e kapitlet miljöbalken.

Natura 2000
Havsvattenområdet utanför Rörvik utgör ett Natura 2000-område och berörs av
utbyggnaden genom att marken inom planområdet avvattnas via diken till havet norr
om Tanumstrand. En dagvattenutredning är utförd med förslag på dimensionering och
utförande av fördröjnings- och reningsåtgärder som säkerställer att dimensionerande
utsläppsvärden till Natura 2000-området inte överskrids, Natura 2000-området
bedöms därför inte bli negativt påverkat av utbyggnaden. Planförslaget bedöms vara i
överensstämmelse med miljöbalkens bestämmelser.
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Miljökvalitetsnormer, 5 kap miljöbalken
Planområdet berörs i någon mån av miljökvalitetsnormer för utomhusluft, som finns
för bland annat svaveldioxid, bly, partiklar (PM10), kolmonoxid, bensen, ozon, kväveoxider och kvävedioxid, men då avståndet till väg 163 är stort och trafiken inom
planområdet blir ringa bedöms inte exploateringen påverka möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnormerna.
Planområdet berörs indirekt av miljökvalitetsnormer för kustvattenförekomsten
Grebbestad inre skärgård, då havet är recipient för planområdets dagvatten. Den
ekologiska statusen för Grebbestad inre skärgård har bedömts som måttlig och den
kemiska statusen har bedömts som ej god. Kvalitetskraven är ’God ekologisk status’
år 2027 respektive ’God kemisk ytvattenstatus’ idag (utom för PBDE och kvicksilver
som är ”överallt överskridande”). För tributyltenn är tidsfristen dock år 2027. Den till
planen knutna dagvattenutredningen konstaterar att med föreslagna åtgärder för rening
bedöms exploateringen inte påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna.
Krav på utformningen av dagvattenhanteringen kommer att regleras i exploateringsavtalet.
Planförslaget bedöms vara i överensstämmelse med miljöbalkens bestämmelser.

Strandskydd
Inga delar av programområdet omfattas av strandskydd enligt miljöbalken.

Sveriges miljömål
I både plan- och bygglagens och miljöbalkens portalparagrafer anges hållbar utveckling som ett viktigt syfte med de båda lagtexterna. För att på lång sikt uppnå en hållbar
utveckling har regeringen formulerat sexton stycken miljömål, varav följande 6 mål
bedöms vara mest relevanta för det aktuella området:

Begränsad klimatpåverkan
Energianvändning – nya byggnader uppförs med höga krav på energieffektivitet i
enlighet med gällande lagstiftning (BBR). Området är relativt enkelt att exploatera,
dvs utan stora resurskrävande insatser. Målet bedöms vara väl tillgodosett.
Kollektivtrafik – inom området finns idag hållplats för kollektivtrafik, närheten till
kollektivtrafik är en positiv lokaliseringsfaktor och en utveckling av verksamheter i
området stärker underlaget för kollektivtrafiken. Målet bedöms vara väl tillgodosett.
Körsträcka med bil – viss ökning av trafiken uppstår, dock ligger platsen nära
kommersiell och allmän service och i direkt anslutning till det lokala gång-/cykelvägnätet, vilket innebär att behovet av lokala resor kan begränsas. Målet bedöms vara
tillgodosett.
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Frisk luft
Utsläpp av bilavgaser – miljökvalitetsnormer för luft bedöms underskridas. Målet
bedöms vara tillgodosett.

Hav i balans samt levande kust och skärgård
Begränsat näringsläckage – dagvatten fördröjs och renas lokalt, naturlig avrinning/
näringsläckage från området kommer inte att öka. Kvalitetskrav/miljökvalitetsnormer
för vattnet bedöms inte bli svårare nå/hålla. Målet bedöms vara tillgodosett.

Ett rikt odlingslandskap
Betesmarker/slåtterängar/åkermark och Häckande fåglar i odlingslandskapet
– betes-/åkermark tas i anspråk. Målet bedöms bli något påverkat.
Kulturspår i åkermark – befintliga stenmurar i åkermark finns delvis utmed plangränsen mot sydost, dock inom planerad användning för Natur. Murarna kvarstår utan
påverkan. Målet bedöms bli tillgodosett.

God bebyggd miljö
Planering grönstruktur och vattenområden – området omgärdas i förslaget huvudsakligen av öppna grönytor, viss plantering kan skapas inom planområdet. Öppet
vatten undviks då det inte samverkar väl med campingändamålet, bland annat ur
barnsäkerhetsperspektiv. Målet bedöms vara tillgodosett.
Planering kulturmiljö – arkeologisk utredning behövs enligt samråd med kulturmiljöenheten på länsstyrelsen inte. Inga större kulturmiljövärden väntas bli påverkade.
Målet bedöms vara väl tillgodosett.
Planering transporter– enligt trafikutredningen förväntas nuvarande vägsystem ha
kapacitet för den tillkommande trafiken. Målet bedöms vara tillgodosett.
Trafikbuller– platsen ligger långt från väg 163, som är närmaste större väg, inga
gränsvärden förväntas bli överskridna till följd av detaljplanen. Målet bedöms vara
tillgodosett.

Ett rikt växt- och djurliv
Tätortsnära natur – betes-/åkermark tas i anspråk, dock lämnas en hänsynszon
opåverkad av planen mot omgivande betesmarker liksom mot randzonsvegetationen i
angränsande lövskogsparti. Fortsatt tillgänglighet till naturen för det rörliga friluftslivet säkerställs genom planen. Målet bedöms bli i tillgodosett.
Grön infrastruktur – fragmentering av populationer och livsmiljöer minimeras genom
planens utformning och dess hänsynszoner mot omgivande naturvärdesmiljöer, vilket
borgar för att den biologiska mångfalden i landskapet bevaras. Målet bedöms bli
tillgodosett.
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Övriga förordnanden enligt miljöbalken
Stenmurar i jordbrukslandskapet omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap
miljöbalken. Två stenmurar utmed planområdets avgränsning mot sydost berörs enligt
utförd översiktlig naturvärdesinventering av förordnandet. Dessa ligger inom planerad
användning Natur och kommer inte ändras i genomförandet av detaljplanen. Dispens
från biotopskyddet krävs inte i det fortsatta planarbetet.
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FÖRUTSÄTTNINGAR, PLANFÖRSLAG OCH
KONSEKVENSER
Natur
Mark och vegetation
Förutsättningar
Området består av öppen flack obrukad åkermark med stenmurar och strax väster om
planområdet ett mindre skogsparti med lövvegetation samt en uppgången stig som
löper utmed åkerkantens västra kant i en dunge med ädellöv av ek. Dungen övergår till
blandvegetation med dominerande inslag av löv. I anslutning till planområdets nordvästra hörn finns ett område med klippterräng och kala berghällar med lövvegetation
som är röjd. En liten del av marken i nordvästra hörnet, där befintlig campingväg når
fram till ängen, är avgrusad som vändplats. Utmed norra plangränsen, dvs. den
nuvarande södra campinggränsen, finns sporadisk busk-/trädvegetation och i nordöstra
hörnet en vegetationsklädd bergkulle.
Naturvärdesinventering har utförts av Henric Ernstson konsult, PM naturvärdesinventering och riktad bedömning mot utpekade livsmiljöer tillhörande detaljplan för
Tanums-Rörvik 1:111, Grebbestad Camping, Tanums kommun, 2019-05-06.

Karta över inventeringsområdet med de olika naturvärdena markerade. Notera att planområdet i plankartan är mindre än det inventerade området. Hänsyn har tagits till identifierade naturvärdesstrukturer. (Karta ur rapporten för naturvärdesinventeringen, beskuren)
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Naturvärdesinventeringen är gjord enligt den standard som är framtagen för naturvärdesinventering, SS 199000:2014 och i PM:et finns även ett resonemang kring
livsmiljöer för hasselsnok.
Syftet med inventeringen har varit att undersöka om området hyser värdefulla
livsmiljöer och/eller arter som indikerar högt naturvärde. I närområdet finns sedan
tidigare uppgifter om artfynd av hasselsnok, vilket har gjort att de eventuella
livsmiljöer som gynnar hasselsnoken har dokumenterats som ett tillägg och en
diskussion kring detta förs i ett eget kapitel.
En livskraftig population av hasselsnok kräver stora sammanhängande områden. För
det mesta vandrar djuret runt i terrängen, men med korta avstånd dag till dag. Rörelseschemat passar till större sammanhängande naturområden och inte till en mosaik av
små landskap mellan ianspråktagen mark. Detta talar inte för att området skulle användas som en del i ett större område men det finns inte riktigt entydig forskningslitteratur
och fynd från mer isolerade områden är gjorda, dvs. områden som helt omgärdas av
brukad åkermark, så försiktighetsprincipen gäller att inte förstöra eventuella födosöksmarker eller uppväxtområden för ormen. Detta sker genom att inte exploatera området
i väster och genom att säkerställa de korridorer som finns i form av stenmurar och
högörtsvegetationen kring dessa.

Rensad blockrik skogsdunge i nordväst med
grövre ekar (Foto Henric Ernstson)

En av två biotopskyddade stenmurar i
odlingslandskap (Foto Henric Ernstson)

Undersökt område är större än nuvarande planavgränsning. I området runt planområdet finns avsnitt som bedöms nå upp till naturvärdesklass 4 (visst naturvärde), det
gäller värdeelement i form av grövre ekar och biotopskyddade objekt i form av
stenmurar i odlingslandskapet.

Planförslaget och dess konsekvenser
Planen tar i princip endast obrukad åkermark i anspråk. Utmed stenmurar och
randzonsvegetation /ädellövsdunge lämnas hänsynszoner på 10 meter utmed
stenmurarna i sydost respektive 15-30 meter utmed skogsbrynet i väster. Längst i
nordväst tangerar planområdet en skogsdunge med blockrik hällvegetation. Här ligger
befintlig camping nära strax norr om dungen och kommunens huvudledningar för
vatten och spillvatten är förlagda under marken i östra kanten. På ledningsstråken
illustreras här i planförslaget parkeringsplatser.
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Planområdet har avgränsats i enlighet med rekommendationer i naturvärdesinventeringen för att enligt försiktighetsprincipen undvika exploatering nära identifierade
naturvärdesstrukturer och större ädellövträd. Planområdet tangerar dock blockrik
skogsdunge i nordväst vid anslutningen till befintlig campingväg. Stenmurarna i sydost ligger inom användningsbestämmelse Natur och påverkas inte av exploateringen.
I plankartan regleras med en bestämmelse att uppfyllnader/avschaktning på mer än
0,5 m inte får göras. Detta är i huvudsak en geoteknisk bestämmelse men det är även
en rumslig begränsning när det gäller utformningen av bland annat campingtomterna, i
enlighet med kommunens campingpolicy.
Utmed gränsen mot användningsområde Natur i plankartan ska en tydlig fysisk
avgränsning finnas mot campingtomtområdet. Denna kan bestå av spaljé/staket/
vegetationsbård eller annan utformning som hämtar karaktärsdrag i närområdet. Den
förtydligade avgränsningen är inte avsedd att helt avskärma eller hindra, utan den är
avsedd att tydliggöra gränsen. Avgränsningens utformning kan lämpligen samtidigt
bidra till en genomsiktlig och varierad ridå som visuellt reducerar intrycket utifrån av
de samlade campingenheterna.

Bebyggelseområden
Förutsättningar
Området karaktäriseras av spridd småhus/landsbygdsbebyggelse som tillsammans med
det anslutande skogspartiet i väster omgärdar ett öppnare dalstråk. Planområdet ligger
i en övergångszon från tätortsbebyggelse till mer landsbygdspräglad bebyggelse,
delvis under omvandling med bland annat en pågående detaljplan för ytterligare några
småhus ett litet stycke åt sydost i dalstråket samt ett flertal pågående bostadsplaner för
småhus längre söderut i Ertserödstrakten.
Befintlig camping norr om planområdet består huvudsakligen av husvagnsuppställning
av året-runt-karaktär och låga enplans servicebyggnader samt lite längre bort grupper
av uthyrningsstugor. I öster finns villabebyggelse. Det finns en mindre gårdsbildning
med mangårds- och ekonomibyggnader strax söder om området samt angränsande
mark inom jordbruksfastighet, dock mindre markytor avskilda från annan större brukningsvärd mark.
I sydväst inne i skogen finns några hus/fritidshus.

Planförslaget och dess konsekvenser
Planförslaget innebär att nya campingplatser, ställplatser, parkeringsplatser, ett mindre
servicehus, en mindre samlingssal, en spolplatta, avfallshantering och gemensamma
campingytor för grill, picknickbord, hundrastgård, lekytor m.m. möjliggörs. Totalt sett
dimensioneras planen för ca 120 st incheckande enheter.
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Tillhörande illustrationskarta visar ett bebyggelseexempel med 36 st nya campingplatser, 70 st nya ställplatser (uppställningsplats för husbilar), 36 st parkeringsplatser,
2 st handikapplatser (parkeringsplatser för personer med funktionsvariationer). Fördelningen mellan de olika campingtyperna kan variera beroende på efterfrågan i framtiden. Till exempel kan de illustrerade campingplatserna göras mindre och antalet
därmed öka. Med en planbestämmelse begränsas dock antalet incheckande campingenheter till 120 st. Så kallade villavagnar tillåts enligt samma planbestämmelse inte.
Med villavagnar avses vagnar med byggnadsmått som gör att de kräver särskild
transport och inte kan dras med personbil.
Terrasser/trädäck får per campingtomt uppföras till max 30 m² yta, inräknat även golv
under förtält. Max uppbyggnad av trädäck över mark som medges är 0,3 m, samt
räcke/hägnad med högsta punkt 1,2 m över marken. Detta anges med planbestämmelse.
Högsta nockhöjd för servicebyggnader är 6,0 m över medelmarknivån. Med en
bestämmelse om minsta respektive högsta taklutning på 27-34° begränsas indirekt
byggnadshöjden till ca 4 m, beroende på hur bred gavelsida som utförs. Det innebär en
utformning som liknar nuvarande servicehusbyggnader inom befintlig camping och
som volymmässigt får karaktärsdrag som ansluter till omgivningen. Största sammanlagda bruttoarea (BTA) inom byggrätten för service-/samlingslokal är 350 m² samt för
spolplattans byggrätt 250 m².
Inom område för spolplatta medges uppställning av avfallscontainrar, förslagsvis inom
plankinhägnad, samt skärmtak över spolplattan. Även andra mindre komplementbyggnader av servicekaraktär tillåts. Skärmtaket ska finnas om spolplatta utförs, det är ett
krav från VA-avdelningen på kommunen. Kravet på skärmtak regleras även i det
exploateringsavtal som upprättas mellan kommunen och exploatören; i plankartan ges
endast rättighet att uppföra det. Eftersom avspolning av fordon ska ske ordnat är även
byggandet av spolplattan ett krav som bör regleras i exploateringsavtalet.
Byggnader och anläggningar bör som utgångspunkt ges en utformning som ansluter
till det lantliga läget, framförallt när det gäller material- och kulörval, där jordtoner
bör användas som kulörskala, dvs kulörer med en svärta på minst omkring 40 % samt
material som trä och sten. Visuellt kan anläggningen med fördel kompletteras med
karaktärsmarkörer i markplaneringen som naturstenblock, grusvägar, armerat gräs,
trästaket, vajande gräsplanteringar/ängsvall, buskar, träd. Några särskilda utformningsbestämmelser utöver de volymbegränsande bestämmelserna enligt ovan införs
dock inte, det bedöms inte vara nödvändigt då omgivande bebyggelse är varierad.
Uppförande av en omslutande fysisk avgränsning som tydligt visuellt markerar själva
campingtomtzonens avslut mot naturmark och mot rekreationsdelen i söder regleras
även i exploateringsavtalet, se även föreslagen utformning i illustrationskartan. Det är
viktigt för det rörliga friluftslivet att enkelt kunna avläsa gränser för områden där det
går att röra sig mer fritt. Dock får inte avskiljningen vara eller uppfattas som helt
avskärmande eller hindrande. Se även under Natur/Mark och vegetation ovan.
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Service och mötesplatser
Förutsättningar
Inom befintlig camping finns ett mindre närlivs. Inom ca 1 km radie finns några olika
restauranger/kaféer. Närmaste större mataffär ligger centrum, ca 1,5 km norrut. Badplatser finns ca 0,5 km västerut. Gång- och cykelvägar är utbyggda till flera av de
angivna service-/mötesplatserna, ytterligare planeras.

Planförslaget och dess konsekvenser
Campinganknuten service finns i huvudsak inom befintlig camping. Nuvarande latrintömningsplats är dock något olämpligt placerad nära campingens in-/utfart från väg
163, vilket kan störa incheckningstrafiken högintensiva dagar. Denna ges ny placering
i föreslagen utökad camping, samt kompletteras med en spolplatta i väster för enkel
avspolning av fordon.

Arkeologi
Förutsättningar
Inom planområdet finns en övrig kulturhistorisk lämning förtecknad i form av en
stengärdesgård i åkermark, inmätt som punkt (N-S). Cirka 0,5 m hög, 0,6 m br. 2
lager, bestående av 0,2-0,5 m stora stenar. Påträffad 2009 vid utredning steg 1 utan
KML-beslut (RAÄ-nummer Tanum 2205). Detta objekt är samma stenmur som anges
som biotopskyddsobjekt i naturvärdesinventeringen, se under Natur/Mark och
vegetation ovan, där muren även syns i ena fotot.
Besked från tidigt samråd med kulturmiljöenheten på länsstyrelsen är att delar av det
låglänta markområdet tidigare har berörts av en arkeologisk utredning för VA-ledning.
Inga fornlämningar framkom då och bedömningen är att sannolikheten för fornlämningar är mycket låg. Länsstyrelsen kommer inte ställa något krav på arkeologisk
utredning och har därför ingen erinran ur kulturmiljösynpunkt.

Planförslaget och dess konsekvenser
Stenmuren ligger inom användning för Natur och kommer inte att behöva påverkas
vid ett genomförande av detaljplanen. Stenmuren skyddas även av miljöbalken genom
biotopskydd för stenmur i odlingslandskap.

Kulturmiljö
Förutsättningar
Platsen har sannolikt varit brukad för odling och bete under långa tider. Idag ligger
den obrukad. Det finns inga utpekade kulturmiljöobjekt att ta hänsyn till utöver den
stenmur som nämns under Arkeologi ovan.
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Planförslaget och dess konsekvenser
Planförslaget tar viss hänsyn till det agrara landskapets bebyggelsekaraktär genom
krav på ett visst lutningsintervall för taket på servicebyggnader och en indirekt
begränsning av byggnadernas gavelbredd samt genom en visuell avskiljning med viss
ridåverkan mellan campingenheterna och det agrara landskapet. se under Natur/Mark
och vegetation samt Bebyggelseområden ovan.

Trafik
Biltrafik
Förutsättningar
Campingen är belägen intill väg 163 och in- och utfart till campingområdet sker via
Stöbergsvägen.
En trafikutredning har tagits fram av Sigma Civil, Trafikutredning 2019-03-26. I utredningen analyseras konsekvenserna för trafiken på det allmänna vägnätet. Utredningen av trafiksituationen i korsningen väg 163/Stöbergsvägen delas in i nulägesbeskrivning samt efter utökad exploatering av Grebbestad camping. Utredningen har
genomförts med följande delmoment: Övergripande beskrivning av trafiken i nuläget,
identifiering av trafikalstringstal och beräknad trafikalstring, uppräkning av trafikmängder på omgivande huvudvägnät, summering av trafikalstring, en slutgiltig
trafikprognos för detaljplanen samt kapacitetsanalys korsningen väg 163/Stöbergsvägen.
Tanums kommun har genomfört mätningar av trafiken vid ett flertal platser i
Grebbestad under högsommaren de senaste åren. Enligt dessa trafikmätningar infaller
högsäsongen från andra veckan i juli till första veckan i augusti. Vid de årliga
trafikmätningarna har trafiken mätts i totalt 14 punkter under en vecka i juli.
Trafikverkets kartor med trafikflöden (Vägtrafikflödeskartan) har använts för att
uppskatta maxtimme samt riktningsfördelning på väg 163. Baserat på mätningar
utförda under en helg i slutet av juni 2017 infaller maxtimmen kl. 13.00-14.00. Denna
mätning antas representera trafiksituationen under högsommartrafik väl.
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Tabell ur trafikutredningen (Sigma Civil)

Riktningsfördelningen för de olika in- och utfarterna samt på väg 163 bedöms under
maxtimmen vara generellt 50/50, dvs jämnt fördelat i båda riktningarna. Bedömd
trafikalstring är enligt ovanstående tabell:
Beräknad nuvarande trafikfördelning efter uppräkning från mätåret 2016 till år 2019
visas nedan. I nuläget bedöms kapaciteten i korsningen vara god.

Figur ur trafikutredningen (Sigma Civil)

Planförslaget och dess konsekvenser
Det tillkommande campingområdet utförs med liknande gatustandard som befintlig
camping, dvs. relativt smala asfaltvägar med vidstående krossdiken för dagvattenhantering. Bredden är dock inte mindre än 3,0 m för att motsvara räddningstjänstens
krav på insatsvägar och minst 3,5 m fram till plats för avfallskärl enligt krav för avfallsfordon, hårdgjord körbana och utformning anpassad minst efter belastningsklass 2
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(BK2). Detta regleras även i exploateringsavtalet. Det illustrerade gatusystemet inom
den utökade campingdelen är utformat med rundkörning så att backning kan undvikas,
därtill kan spolplattsområdet med fördel utformas med vändmöjlighet.
Gator föreslås i dagvattenutredningen placeras lägre än campingtomterna, gatusystemet ges därtill en generell lutning mot söder för att minimera risken för instängt/
översvämmande vatten vid stora skyfall
Tillkommande trafik alstrad av den nya campingdelen beräknas i trafikutredningen
utifrån sammanlagt 136 st tillkommande campingenheter (baserat på en tidig planskiss
med etappindelning som numer utgått, i plankartan begränsas antalet campingenheter
till 120 st). Trafikverket har tagit fram trafikuppräkningstal för att ta fram prognoser
för år 2040. För Tanums kommun beräknas personbilar öka med 0,5 % per år mellan
2014 och 2040 (Trafikverket, 2018). Mellan år 2019 och prognosår 2039 beräknas den
befintliga trafiken därmed öka med cirka 11 %.
År 2039 antas i utredningen att hela campingen är utbyggd med 136 st platser (enligt
plankartan dock begränsat till 120 st, av andra skäl, se ovan).

Kapaciteten i korsningen väg 163/Stöbergsvägen bedöms vara god år 2039 efter
exploatering av Grebbestad camping.
Befintlig korsning bedöms därmed klara en utbyggnad av campingen baserat på de
antaganden som gjorts i utredningen, under förutsättning att den magasineringsyta
som finns för nytillkomna gäster som ska checka in åtgärdas för att förbättra
situationen kring incheckning.
Befintligt infartsområde till campingen från väg 163 ska kompletteras med en extra
incheckningsfil i enlighet med tänkt lösning i befintlig detaljplan. Detta bör regleras i
exploateringsavtalet, alternativt – med fördel – utföras innan planen antas. Utrymme
för förbättrad kö-organisation kring incheckningen finns, men ytterligare yta skapas
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när latrintömningsplatsen kan flyttas efter utbyggnad av nya delen. Genom övergång
till digital incheckning i framtiden kan köställtiderna kortas, sådan teknik används
delvis redan idag.
Verksamhetsutövaren planerar kompletterad skyltning där föraren uppmanas stanna i
fordonet vid incheckning så att kön flyter på, samt som nämnts, ytterligare en uppmärkt incheckningsfil.

Gång- och cykeltrafik
Förutsättningar
Det nya planområdet ansluts till befintligt gatusystem i nuvarande campingdel.
Campingen är i sin tur direkt kopplad till gc-banan utmed väg 163.
I nordvästra delen av planområdet finns en stig från befintlig camping till
skogsområdet i väster, som är viktig för det rörliga friluftslivet.

Planförslaget och dess konsekvenser
Gångpassage för allmänheten via campingen säkerställs genom planbestämmelse om
markreservat för allmännyttig gångtrafik i den nordvästra delen. Beteckning x1-x2
används, vilket syftar till att allmän passage ska möjliggöras mellan punkt x1 (befintlig
campingväg) och punkt x2 (stigens anslutningspunkt i skogsbrynet).
Eventuell framtida utveckling av gång- och cykelvägnätet söderut, enligt ambitionen i
Planstudie Rörvik, utesluts inte genom planens utformning. Det är dock beroende av
framtida överenskommelser med berörda markägare och regleras inte genom denna
detaljplan. Sådan möjlighet till eventuell framtida anslutning söderut är inte nödvändig
för planens genomförande.

Kollektivtrafik
Förutsättningar
Närmaste hållplats för lokaltrafiken finns vid campinginfarten.

Planförslaget och dess konsekvenser
Förutsättningarna förändras inte av planens genomförande. Det är en fördel lokaliseringsmässigt att befintlig camping ligger vid en hållplats för kollektivtrafiken.

Parkering, varumottag, utfarter
Förutsättningar
Det finns parkeringsplatser inom den nuvarande campingen men det finns behov av
fler. Varutransporter till närlivs o. dyl. fungerar idag tillfredsställande, dock är
utrymmet för befintlig avfallshantering i norra delen av befintlig camping något
svårmanövrerat. Vägsystemet inom campingen är dimensionerat för nämnd nyttotrafik
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samt för utryckningsfordon. Infartsområdet vid incheckningen är tidvis belastat, se
resonemang under Biltrafik ovan.

Planförslaget och dess konsekvenser
Ytterligare parkeringsplatser tillförs campingen. Avfallshanteringen flyttas delvis till
den nya campingdelen för bättre manöverutrymme. Behållare för hushållsavfall
kvarstår dock på nuvarande plats i norra delen av befintlig camping. Se även under
Teknisk försörjning/Avfallshantering nedan.
Förbättrade infartsförhållanden från väg 163 redovisas under Biltrafik ovan.

Friytor
Lek och rekreationsområden
Förutsättningar
I omgivningarna finns fina rekreations- och strövområden. I befintlig del av
campingen finns lekområden.

Planförslaget och dess konsekvenser
Inom planområdet avsätts en yta längst i söder för rekreation, dvs. den marken ingår
inte i tomtområdet för campingenheter, detta regleras med planbestämmelse. Inom
rekreationsdelen medges genom planbestämmelse hundrastgård inom den sydvästligaste delen.
Inom hela campinganvändningen medges lekplats och bollek, detta anges som ett
förtydligande med en egen planbestämmelse, även om det också kan förväntas ingå i
ändamålet med N1, Camping. En lämplig plats för bollek kan vara i den sydostliga
delen på ängen, i den mån det kan samordnas med hundrastgården.
Grillplatser illustreras på några platser runtom campingens tomtområde. Även inom
allmän plats NATUR finns friyta för lek och rekreation, på naturmiljöns villkor, även
här finns till exempel grillplats illustrerad.

Tillgänglighet
Förutsättningar
Markområdet är flackt, det finns goda förutsättningar för utformning av mark och
byggnader så att de blir tillgängliga för personer med funktionsvariationer.

Planförslaget och dess konsekvenser
Då markområdet är delvis sättningskänsligt anges med en särskild planbestämmelse b1
att byggnader och mark ska utformas så att tillgängliga entréer vidmakthålls även om
viss sättning i direkt anslutning till byggnaden skulle uppstå. Detta kan t ex

PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2020-07-01
Detaljplan för utökning av Grebbestad Camping, södra delen
Diarienummer: 2018/1676-314

28

åstadkommas genom att placera en länkplatta utanför entréer som kompenserar för
eventuella mindre marknivåförändringar.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Förutsättningar
Planområdet ligger strax utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten,
spillvatten och dagvatten. Kommunens huvudledningar för vatten- och spillvattenledningar löper dock inom planområdet. Planområdet kan anslutas till
kommunalt vatten och spillvatten. Kapaciteten på befintliga ledningar är god.
Spillvattnet leds till Bodalens avloppsreningsverk där det finns kapacitet både att ta
emot och att behandla spillvattnet.
Dricksvattnet kommer från vattenverket i Tanumshede. Vattenverket byggs i dagsläget
ut och planeras vara färdigt till sommaren år 2020. Detta kommer leda till en mycket
god kapacitet för dricksvatten till campingen.

Kartskiss möjliga anslutningspunkter för vatten och spillvattenavlopp (VS-ledningar)

Planförslaget och dess konsekvenser
Nya servisledningar för vatten och spillvatten ska anläggas fram till anslutningspunkter som anvisas av kommunen. Anslutningspunkternas placering kommer att
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framgå av senare överenskommelse mellan exploatören och VA-avdelningen. Förslag
på anslutningspunkter anges i kartan ovan, dessa har ingått i tidigt samråd med VAavdelningen och är möjliga att genomföra.
Anläggningar som behöver inkopplas är servicehus, samlingssal, spolplatta, latrintömningsstation, dricksvattenpåfyllning, brandvattenpost. Det är ett krav att även spolplattan ska inkopplas till den kommunala spillvattenledningen.
Dessa frågor regleras även i exploateringsavtalet.

Dagvatten
Förutsättningar
En dagvattenutredning har utförts av Sigma Civil AB, Dagvattenutredning, 2020-0207. Dimensionerande förutsättningar i utredningen baseras på regn med 10 minuters
varaktighet och med 10 års återkomstid. Dagens dimensionerande flöden är på 80 l/s.

Planområdet

Bef vägtrumma
Ertserödsbäcken

Karta över Ertserödsbäcken, som mynnar i havet strax norr om Tanumsstrand

Området är relativt flackt och sluttar mot söder. Marknivån inom området går från ca
+ 9 i nordväst till ca + 7 i norr och ca + 5 i syd. Enligt SGU:s jordartskarta består
jordarterna inom området mest av sand-grus. Enligt geotekniska undersökningar
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utförda av GEO-gruppen består jordlagren närmast markytan till största del av siltig
sand. Friktionsjord som förekommer ner till ca 1-3 meter har relativt god genomsläpplighet. Den siltiga sanden underlagras däremot av lera med låg genomsläpplighet.
Platsbesök gjordes av Sigma Civil AB den 13 februari 2019. Marken inom planområdet var vid platsbesöket blöt och sumpig och flera vattensamlingar påträffades. I
samband med geotekniska undersökningar registrerades fria vattenytor i borrhålen på
mellan 0,0 och 0,8 meters djup, vilket ger en viss antydan om grundvattennivån. I
samband med en närliggande detaljplan (del av Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58)
installerades portrycksmätare i leran. Dessa visade på artesiskt vatten inom det
området. Portrycksmätpunkten sitter en bit bort från det aktuella planområdet men det
kan inte uteslutas att det förekommer grundvattenmagasin (akviferer) även inom detta
område. Grundvattenytan antas periodvis kunna ligga i marknivå och möjligheter till
infiltration av dagvatten kan därför antas vara begränsade.
Markmiljöundersökningar har inte gjorts i samband med detaljplanearbetet då det inte
finns några misstankar om föroreningar i området.
Vid extrema regntillfällen, som 100- och 200-årsregn, finns risk för att lågpunkter /
instängda områden översvämmas, sådana lågpunkter finns på några ställen idag.
Under grusvägen i söder finns en vägtrumma dim. 400 mm med vattengång +3,43 m,
som mynnar i Ertserödsbäcken. Recipient för dagvatten från planområdet är
Ertserödsbäcken samt havsområdet Grebbestad inre skärgård. Grebbestad inre
skärgård är en vattenförekomst i VISS och berörs därmed av miljökvalitetsnormer.

Planförslaget och dess konsekvenser
Ett genomförande av detaljplanen innebär att ytor kommer att hårdgöras i olika grad.
Utan åtgärd riskerar det att leda till ökat dagvattenflöde till recipienterna. Den ändrade
markanvändning innebär även ökad motorfordonstrafik och påverkan från campingverksamheten. I utförd dagvattenutredning föreslås åtgärder för att dagvattenflödet
från fastigheten inte ska bli större än idag och för att föroreningsgraden inte ska
överstiga nivåer som gör att det blir svårare att uppnå uppställda krav på förbättrad
status hos recipienterna, så kallade miljökvalitetsnormer.
Teknisk lösning
Syftet med föreslagen dagvattenlösningen är i huvudsak att ta hand om ytligt dagvatten. Den tekniska lösning som dagvattenutredningen föreslår, givet de förutsättningar som platsen har med ytligt grundvatten, är bland annat infiltrationsdike,
som även kallas makadamdike eller krossdike. Det kan fördröja och avleda dagvatten
och har potential att bidra med god rening.
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Del av föreslagna dagvattenåtgärder (Bilaga 4 i utredningen). Ljusgröna linjer är föreslagna
krossdiken. Kassettmagasin och slamavskiljare är föreslagna söder om campingtomt-området.
Svarta pilar och plushöjder visar föreslagen princip för avrinningsriktning och höjdsättning.

Ytligt vatten infiltrerar ner genom krossdikena och i möjlig mån till marken under. Det
överskottsvatten som inte kan infiltreras ner i jordlagren under avleds via dräneringsledning i botten av krossdiket, se nedan ”Figur 11. Makadamdike.”, ur dagvattenutredningen. Systemet kan hantera både eventuellt förekommande ytligt akvifert
vatten och dagvatten från nederbörd. Dräneringsledningarna ligger på ca 0,3-0,5 m
djup och avleder det ytliga dagvattenöverskottet via ett system med dagvattenbrunn/
slamavskiljare/kassettmagasin med strypt utlopp till recipienten.
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Bild ur dagvattenutredningen

Kassettmagasinet utförs med tät gummiduk så att det motstår inträngning av ytligt
dagvatten. Om man inte vill använda en tät gummiduk kan magasinet istället utformas
som ett tätt magasin med rör av betong eller plast.
Vid kraftiga regn är magasinen fulla och mellan regnen är magasinen tomma.
Magasinen är dimensionerade för att hålla ett mycket intensivt regn, se nedan. Med
krossdikesmagasinen finns möjlighet till viss infiltration när grundvattenytan står lågt.
Dock kan infiltrationskapaciteten antas vara mycket begränsad.
Det tekniska valet av krossdiken i kombination med slamavskiljare skapar även
nödvändig renande effekt av det dagvattenöverskott som avleds, se nedan.
Barnsäkerhetsperspektivet har beaktats och bidragit till det dagvattentekniska valet att
inte anlägga öppna vattenytor.
Dimensionering
Dimensionerande dagvattenflöde efter exploatering beräknas till 481 l/s, räknat på ett
10-årsregn i 10 minuter, vilket ger en erforderlig effektiv magasinsvolym på cirka
336 m³. Fördröjning föreslås ske genom ett kassettmagasin på motsvarande storlek.
Höjdsättning
Ur ett skyfallsperspektiv är höjdsättningen av området mycket viktig. Inga instängda
områden bör skapas. Ställplatser och campingplatser bör höjdsättas högt medan gator
med fördel höjdsätts lågt så att regnvatten kan rinna av på markytan. Förslag på höjdsättning redovisas på särskild karta i utredningen, bilaga 4. Grönytor och hundrastgård
kan med fördel utgöras av lägre ytor som kan tillåtas svämma över vid skyfall.
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Rening
Resultaten av föroreningsberäkningarna i dagvattenutredningen visar att mängderna av
samtliga ämnen ökar om planförslaget genomförs utan rening. För att minska
föroreningsbelastningen på recipienten krävs därmed rening av dagvattnet. Föreslagna
dagvattenlösningar för att reducera föroreningsbelastningen på recipienten är krossdike enligt ovan, som innebär att föroreningar i dagvattnet hanteras nära föroreningskällan. För ytterligare rening av dagvatten föreslås att dagvattnet även leds via en
slamavskiljare.
Föroreningsberäkningar har utförts med StormTac. Markanvändning inom området
har karterats som fritidshusområde. Beräkningarna före och efter exploatering (koncentration och mängder) baserar på hela planområdet. Årsmedelnederbörden har
antagits till 800 mm. I dagvattenutredningen ansätts Göteborgs Stads riktlinjer för
rening av dagvatten dvs. miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av
förorenat vatten och pm:et Reningskrav för dagvatten.
Planbestämmelser
För skydd av byggnader anges på plankartan dels med planbestämmelse b2 att källare
inte får finnas – för att minimera riskerna med översvämmande vatten, dels planbestämmelse b3 att mark eller byggnad ska utföras så att naturligt översvämmande
vatten inte skadar byggnadens konstruktion.
Med bestämmelse b4 i plankartan anges som en dimensionerande förutsättning att med
undantag för i förekommande fall gator och byggnader får markytan inom tomtplatsområdet, det vill säga hela norra delen av kvartersmarken, maximalt hårdgöras till en
andel av 50 %. För södra delen av kvartersmarken anges på motsvarande sätt med
planbestämmelse b5 att markytan ska vara genomsläpplig. Bestämmelserna b4 och b5
är förutsättningar som legat till grund för beräkningarna i dagvattenutredningen och
som därför bedöms som nödvändiga för att säkerställa planens genomförbarhet.
Utmed sydöstra plangränsen finns allmän platsmark NATUR där nuvarande
markutformning kommer att kvarstå – marken ska hållas som vårdad naturmark.
Konsekvenser
Lokal ytlig dränering av dagvatten inom norra delen av planområdet. Motsvarande
lokal ytlig dränering sker idag inom befintlig camping och vid omgivande vägar,
bostadsfastigheter m.m.
Ämne som överskrider före exploatering och även efter rening är fosfor. StormTac
som använts för beräkningarna är inget exakt beräkningsverktyg och bör endast
användas för att få en generell bild av hur föroreningssituationen före och efter
ombyggnad kan se ut. Hur stor den faktiska reningseffekten blir är beroende av hur
varje enskild reningsanläggning utformas och förutsättningarna på platsen. Variationer
såväl till det bättre som sämre kommer även att finnas för olika ämnen och vid olika
årstider.
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Med föreslagna åtgärder för rening bedöms exploateringen inte påverka möjligheten
att uppnå miljökvalitetsnormerna.
Med föreslagna fördröjande åtgärder kommer flödet vid ett 10-årsregn inte bli högre
än idag i befintlig vägtrumma under grusvägen i söder.
Med föreslagen höjdsättning och lägre placerad översvämningsyta i södra delen, i
huvudsak så som planområdet redan idag är utformat, bedöms området kunna hantera
stora skyfall (100-årsregn) tillfredsställande. Genom god anpassning av marknivåerna
inom tomtplatsområdet så att instängda områden undviks minskar risken för olägenheter på campingtomterna och det blir enklare att säkerställa planbestämmelse b3 om
översvämningssäker konstruktion för servicebyggnader o.dyl. som uppförs.
Tekniska och dimensionerande krav på dagvattenåtgärder regleras även i
exploateringsavtalet, med hänvisning till dagvattenutredningen.

Värme och energi
Förutsättningar
Planområdet har söderläge, delvis skyddat från vind av skogspartiet i väster. Uppvärmning bör kunna ske med lokalt producerad miljöanpassad energi.

Planförslaget och dess konsekvenser
Inga särskilda åtgärder föranleds. Solceller kan övervägas på servicebyggnader.

El, tele och elektronisk kommunikation
Förutsättningar
Tele och elektronisk kommunikation
Det finns en huvudledning för fiber genom västra och södra delen av planområdet som
sammanfaller med va-stråken.

Karta över befintlig fiberledning, svart linje. (Källa: Kämpersvik-Ejgde fiberförening)

Befintlig camping har serviser för tele/elektronisk kommunikation.
El
Skanova har inga anläggningar inom planområdet.
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Fastigheten Tanums-Rörvik 1:111 (inom vilken campingen och den här föreslagna
utökningen ligger) belastas av ett olokaliserat kraftledningsservitut, ursprungligen från
1939, till förmån för Grebbestad 2:340. Läget är oklart. Det finns inga kända kraftledningar inom planområdet utöver kraftledning för Ellevio enligt nedan.
Ellevio har en befintlig underjordisk kraftledning som går från trafo i befintlig camping via planområdet och söderut mot Tanumstrand. Det finns ingen registrerad servituts- eller ledningsrätt till förmån för Ellevio hos lantmäteriet men ett kontrakt om
kraftledningsservitut för 10 kV-ledning är tecknat år 1988 mellan ägaren av TanumsRörvik 1:111 och ledningsägaren.

Karta över Ellevios kraftledning (källa: Ellevio)

Befintlig camping har servis för el.

Planförslaget och dess konsekvenser
Den utökade delen av planområdet kopplas till befintliga serviser för campingen.
Markreservat för allmänna underjordiska ledning säkerställs genom planbestämmelse
u, se Administrativa bestämmelser nedan.

Avfallshantering
Förutsättningar
Inom nuvarande camping förvaras avfall i containrar på uppställningsplats i nordöstra
sidan. Uppställningsplatsen nås genom campingområdet. Verksamhetsavfall hämtas
för närvarande genom externt anlitad transportör.
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Yta för verksamhetsavfall

Del av illustrationskarta för befintlig camping, pil anger nuvarande avfallsuppställningsplats.

Planförslaget och dess konsekvenser
Del av sorteringsfraktionerna inom nuvarande yta för verksamhetsavfall föreslås
flyttas till den nya campingdelen, dock inte hushållsavfallet.
Det finns förutsättningar för goda angörings- och vändmöjligheter på den nya platsen,
antingen genom rundkörning eller vändyta på 20 m diameter. En flytt av vissa
fraktioner frigör utrymme inom befintlig avfallsgård som därmed får bättre utrymme
både för hämtning av avfall och för interna arbetsfordon.

Brandsäkerhet
Förutsättningar
Nuvarande vägar inom befintlig camping uppfyller kraven på insatsväg från allmän
väg fram till det nya planområdet.
Brandposter med anslutning till kommunalt vatten finns inom nuvarande camping,
dock inte tillräckligt nära för att täcka utvidgningen i söder enligt denna plan.
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Planförslaget och dess konsekvenser
Grundkravet för brandsäkerhet är kravmått på minsta avstånd från campingtomtgräns
och campingenheter på minst 2 m i alla riktningar, även utanför förtält, samt krav på
insatsvägars utformning och på brandvattenförsörjning.
Nya vägar ska utföras med minst 3,0 m breda gator och 4,0 m fri höjd, med
erforderliga radier i kurvor och med mötesplatser vid dubbelriktad trafik. Därtill krav
på bärighet för 10 tons axeltryck.
Det nya området ska förses med minst en ny brandvattenpost, placerad så att
erforderlig räckvidd uppnås.
Dessa utformningskrav säkerställs även genom exploateringsavtalet.
Enligt tidigt samråd med räddningstjänsten bedöms 1 st ny brandpost vara tillräckligt
samt att det inte finns något krav på alternativ angöringsväg, utan huvudinfarten via
nuvarande camping är tillräcklig.

Hälsa och säkerhet
Buller
Förutsättningar
Området ligger på ett med avseende på bullerstörning stort avstånd till närmaste större
bullerkälla, väg 163. Som närmast ca 180 m ifrån.

Planförslaget och dess konsekvenser
Särskild hänsyn med avseende på buller krävs inte.

Förorenade områden
Förutsättningar
Området utgörs av obrukad åkermark. Misstanke om förorenade områden finns inte.

Planförslaget och dess konsekvenser
Särskilda åtgärder krävs inte.

Klimatförändringar
Förutsättningar
Planområdet berörs inte av risk för stigande vattennivåer då det ligger ca 6-7 m över
havets nuvarande yta.
Risk för skyfall/100-årsregn kommer att innebära risk för översvämning inom lägre
delar av planområdet.
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Planförslaget och dess konsekvenser
Planområdets södra rekreationsdelar i söder bör likt idag ligga lägre än själva
campingtomtområdet i norra delen. De lägre delarna i söder tål att översvämmas.
Instängda områden med lägre nivåer inne i campingtomtområdet bör undvikas.
Byggnader eller mark ska anpassas/konstrueras så att byggnader inte tar skada av
översvämmande vatten, detta anges med bestämmelse i plankartan.

Geoteknik
Förutsättningar
Det aktuella detaljplaneområdet är överlag relativt flackt med en lutning som varierar
mellan 1:30 och 1:100. Väster om planområdet där terrängen är något brantare är
jorddjupen ringa.
Radonvärden motsvarande låg- eller normalriskområde har uppmätts, medan uppmätta
gammastrålningsvärden motsvarar högriskområde. Mätpunkterna ligger i angränsande
bergspartier i väster och nordost, dvs. utanför själva campingområdet.

Planförslaget och dess konsekvenser
Totalstabiliteten bedöms som tillfredsställande under rådande förhållanden och för
planerad exploatering. Risk för skred eller nedfallande block föreligger inte.
Marken får inte höjas eller sänkas mer än ±0,5 m om inte nyare utredning säkerställer
lämpligheten. Detta anges med generell planbestämmelse för markens utförande. För
att säkerställa denna begränsning införs även krav på marklov för större förändringar
än ±0,5 m anges i plankartan, se Administrativa bestämmelser nedan.
Endast låga byggnader medges, vilket ska tolkas som byggnader motsvarande 1-plans
trähus. Planbestämmelse reglerar största nockhöjd och genom krav på minsta
takvinkel indirekt största byggnadshöjd, vilket säkerställer detta krav.
På grund av områdets klassning enligt den geotekniska utredningen ska byggnader
(där människor vistas) uppföras med radonsäkert utförande om inte andra förhållanden
kan påvisas. Endast fyllning med låga radonvärden ska användas vid grundläggning.

Administrativa bestämmelser
Bestämmelse om enskilt huvudmannaskap införs, se nedan under Organisatoriska
frågor/Huvudmannaskap.
Planens genomförandetid slutar 5 år efter 2020-12-31.
Genom administrativ bestämmelse i plankartan krävs marklov även för att höja eller
sänka marknivåerna mer än ±0,5 m. Det innebär att byggnadsnämnden får möjlighet
att kontrollera att planbestämmelserna kring markens utformning och utförande följs.
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Det finns u-områden utlagda som administrativ bestämmelse till förmån för allmänna
underjordiska ledningar för vatten, spillvatten och fiberledning.
Det finns x-utrymme utlagt som administrativ bestämmelse till förmån för allmän
gångpassage från befintlig camping till befintlig stig i angränsande skogsparti.

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 5 år, det bedöms vara en rimlig tid för genomförandet.

Huvudmannaskap
Alla allmänna platser ska ha en huvudman. Huvudmannen för de allmänna platserna
är ansvarig för att ställa iordning och förvalta de allmänna platserna. Huvudmannaskapet för allmänna platser i en detaljplan kan vara antingen kommunalt eller enskilt.
Huvudregeln är att kommunen är huvudman för de allmänna platserna.
Om det finns särskilda skäl kan någon annan än kommunen vara huvudman, så kallat
enskilt huvudmannaskap. Denna detaljplan avses ha enskilt huvudmannaskap, vilket
därför införs som en planbestämmelse på plankartan.
Särskilda skäl för detta är att planområdet i princip endast används under delar av året,
samt att planen ligger i ett område där det finns enskilt huvudmannaskap sedan
tidigare och därmed bör förvaltas med samma för området enhetliga princip. Allmänheten utnyttjar inte idag i nämnvärd utsträckning markområdet för de planerade
allmänna platserna eller några anläggningar som finns på den.
Kommunen är dock ansvarig för utlagt x-utrymme. Genomförande och förvaltning
regleras i exploateringsavtalet då marken är till nytta både för enskilda och allmänna
ändamål.

Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelningen gällande genomförande och drift inom kvartersmark respektive
allmän platsmark (enskilt huvudmannaskap) ska vara enligt nedanstående tabell.
Allmän plats
Anläggning

Genomförandeansvarig

Drift- och skötselansvarig

NATUR

Inget nytt genomförande

Fastighetsägaren

Ledningar för vatten
och spillvatten
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 Huvudledningar
inom u-områden)

Inget nytt genomförande

Tanums kommun

Inget nytt genomförande
Eventuell ledningsrätt skapas
på initiativ av ledn.ägaren.

Ledningsägare

Genomförandeansvarig

Drift- och skötselansvarig

 Campingtomter

Exploatör/Fastigh.ägare

Fastighetsägaren

 Vägar

Exploatör/Fastigh.ägare

Fastighetsägaren

Servicebyggnad/
samlingslokal

Exploatör/Fastigh.ägare

Fastighetsägaren

Komplementbyggn. till Exploatör/Fastigh.ägare
campingservice,
spolplatta, avfallsgård

Fastighetsägaren

Ledningar för el, tele
och elektroniska
kommunikationer
 Huvudledningar
inom u-områden)

Kvartersmark
Anläggning
Rörlig camping

Rekreation
 Bollek

Exploatör/Fastigh.ägare

Fastighetsägaren

 Lek

Exploatör/Fastigh.ägare

Fastighetsägaren

 Hundrastgård

Exploatör/Fastigh.ägare

Fastighetsägaren

Gångväg (x1-x2)

Tanums kommun +
Fastighetsägaren, regleras i
exploateringsavtalet

Tanums kommun +
Fastighetsägaren, regleras i
exploateringsavtalet

 Fastighetsledningar

Exploatör/Fastigh.ägare

Fastighetsägaren

 Anslutningspunkt

Tanums kommun

Tanums kommun

Inget nytt genomförande

Tanums kommun

Vatten och spillvatten
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 Huvudledningar
inom u-områden)

Exploatör/Fastigh.ägare

Tanums kommun

Exploatör/Fastigh.ägare

Fastighetsägaren

 Fastighetsledningar

Exploatör/Fastigh.ägare

Fastighetsägaren

 Huvudledningar
inom u-områden)

Inget nytt genomförande.
Eventuell ledningsrätt skapas
på initiativ av ledn.ägaren.

Ledningsägare

 Brandpost
Dagvatten
 Fördröjningsmagasin/slamavskiljare/krossdiken
El, tele och
elektroniska
kommunikationer

Allmän plats
Allmänna platser ska ha enskilt huvudmannaskap, dvs. fastighetsägaren ska ansvara
för iordningsställande, drift och underhåll av allmänna platser.

Kvartersmark
Fastighetsägaren ansvarar för genomförande och underhåll av fastighetens egna el-,
vatten- och spillvattenledningar, ledningar för tele/elektronisk kommunikation,
dagvattenhantering, byggnader med mera.
Vatten- och spillvattenanläggningar ska anslutas till det kommunala nätet.
Fastighetsägaren ansvarar för genomförandet av anslutningen.
Dagvattenanläggning ska iordningsställas och förvaltas av fastighetsägaren.

Avtal
Planavtal
Planavtal är upprättat mellan kommunen och exploatören.

Exploateringsavtal
För att genomföra en exploatering av en bebyggelse är inte kommunens planering i sig
tillräcklig utan en mängd olika åtgärder behöver vidtas och samordnas. Ansvaret för
dessa åtgärder regleras mellan kommunen och exploatören i ett genomförandeavtal.
När den berörda marken är i enskild ägo kallas sådana avtal för exploateringsavtal.
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Ett plangenomförande avser alla de åtgärder som vidtas för att markanvändningen
enligt en antagen detaljplan ska bli verklighet. Åtgärderna kan vara av teknisk,
ekonomisk, rättslig eller administrativ karaktär. I praktiken handlar det till exempel
om att bygga gator och anordningar för vatten och avlopp, åtgärder för dagvattenhantering, fastighetsrättsliga åtgärder som ledningsrätter med mera.
Ett exploateringsavtal kommer att upprättas mellan kommunen och exploatören, som
ska reglera ansvar och utförande för de olika åtgärder och anläggningar som planens
genomförande innebär samt säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas som förutsätts
för att platsen ska vara användbar och lämplig för sina angivna ändamål.
I exploateringsavtalet ska bland annat följande framgå:


Anläggningar som behöver inkopplas till kommunalt vatten och spillvatten är
servicehus, samlingssal, spolplatta, latrintömningsstation, dricksvattenpåfyllning, brandvattenpost. Det är ett krav att även spolplattan ska inkopplas
till den kommunala spillvattenledningen.



Dagvattenanläggning ska utföras i enlighet med intentionerna i dagvattenutredningen.



Allmänt tillgänglig gångväg ska finnas mellan x1 och x2. Standard på
utförandet ska framgå av avtalet. Förslagsvis minst standard som grusad stig.
Rådighet för marken ska skapas genom avtalsservitut till förmån för
kommunalt ägd fastighet.



Avståndet mellan campingtomtgräns och campingenheter ska vara minst 2
meter i alla riktningar, inklusive utanför förtältet.



En ny brandvattenpost ska placeras i det nya området på en sådan plats att
största möjliga räckvidd uppnås.



Insatsvägar via befintlig campings huvudinfart ska vara hårdgjorda och minst
3 meter breda med 4 meter fri höjd. Mötesplatser samt radiemått som
uppfyller kraven ska tas i beaktning. Krav på bärighet för 10 tons axeltryck.



Vägbredd ska därtill vara minst 3,5 m fram till plats för avfallskärl enligt krav
för avfallsfordon och utföras med hårdgjord körbana och utformning anpassad
minst efter belastningsklass 2 (BK2).



Vändmöjlighet ska finnas. Det illustrerade gatusystemet inom den utökade
campingdelen är utformat med rundkörning så att backning kan undvikas,
därtill kan spolplattsområdet med fördel utformas med vändmöjlighet.



Gator föreslås i dagvattenutredningen placeras lägre än campingtomterna,
gatusystemet ges därtill en generell lutning mot söder för att minimera risken
för instängt/översvämmande vatten vid stora skyfall
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Befintligt huvudinfartsområde till campingen från väg 163 ska kompletteras
med en extra incheckningsfil i enlighet med tänkt lösning i befintlig detaljplan.



Inom område för ’spolplatta’ medges uppställning av avfallscontainrar, dessa
ska minst mot omgivande friytor omges av avskärmande inhägnad.



Om avspolning av fordon kommer erbjudas/förekomma ska det kunna ske
ordnat genom anläggande av spolplatta, det är ett krav från kommunens VAavdelning.



Skärmtak ska finnas om spolplatta utförs, det är ett krav från kommunens VAavdelning.



Utmed gränsen mot användningsområde Natur i plankartan ska en tydlig
markering av gränsen för område för ”rörlig camping” finnas, se illustrationskartan. Denna kan bestå av spaljé/staket/vegetationsbård eller annan
utformning som hämtar karaktärsdrag i närområdet. Den förtydligade gränsen
får dock inte utformas så att den helt avskärmar eller hindrar utan ska endast
tydliggöra gränsen.

Exploateringsavtalet ska vara undertecknat och godkänt samt vunnit laga kraft innan
planen antas. Ansvaret för genomförandet av exploateringsavtalets olika delar framgår
av tabell på sid 39-41. Fastighetsrättsliga och ekonomiska konsekvenser av exploateringsavtalets genomförande framgår nedan. Genom exploateringsavatalet ges
kommunen möjlighet att avtala ansvar och utförande av sådana frågor som inte är
nödvändiga eller lämpliga att reglera med planbestämmelser.

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser för
fastigheter
Fastighetsbildning
Markreservat för allmännyttig gångtrafik anges med bestämmelse som avser sträckan
mellan x1 och x2 på plankartan. Det syftar till att säkerställa motsvarande
planbestämmelse i angränsande befintlig detaljplan (x). Rådighet över utrymmet
skapas genom rättighetsupplåtelse i form av avtalsservitut till förmån för kommunalt
ägd fastighet. Detta avtalas med fastighetsägaren i exploateringsavtalet.
Markreservat betecknat som u-område i plankartan för allmännyttiga underjordiska
ledningar, bekräftar i huvudsak redan bildande ledningsrätter inom planområdet.
Ytterligare fastighetsrättsliga åtgärder kring allmänna ledningar som en följd av detaljplanen bedöms inte nödvändiga men på ledningsägarens initiativ kan ledningsrätt bli
aktuell för befintlig fiberledning samt eventuellt för kraftledning enligt nedan.
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Fastigheten Tanums-Rörvik 1:111 belastas av ett olokaliserat kraftledningsservitut,
ursprungligen från 1939, till förmån för Grebbestad 2:340. Läget är oklart. Det finns
inga kända kraftledningar inom planområdet utöver markförlagd kraftledning för
Ellevio enligt nedan.
Ellevio har en befintlig underjordisk kraftledning inom planområdet. Det finns ingen
registrerad servituts- eller ledningsrätt till förmån för Ellevio hos lantmäteriet men ett
kontrakt om kraftledningsservitut för 10 kV-ledning är tecknat år 1988 mellan ägaren
av Tanums-Rörvik 1:111 och ledningsägaren.

Konsekvenser för fastigheter inom planområdet
FastighetsÅtgärd/konsekvens
beteckning
TANUMSRÖRVIK
1:111

Övrigt

 Upplåtelse av markreservat för allmänna Ledningsrätter för vatten
ledningar för vatten, spillvattenavlopp,
och spillvatten är bildade
elektronisk kommunikation (fiber) och
sedan tidigare
elledning
 Ledningsrätt för befintlig fiberledning
respektive kraftledning kan bli aktuellt
på ledningsägarens initiativ.

Bekostas av ledningsägaren

 Markreservat för allmännyttig
gångtrafik mellan x1 och x2.
Markåtkomst säkerställs genom
avtalsservitut som förslagsvis inrättas
till förmån för kommunal gatufastighet.
Samordnas med servitut för x-utrymme
inom bef. del av campingen.

Kostnadsansvar regleras i
exploateringsavtalet

 Mark från Tanums-Rörvik S:20 avses
överföras till 1:111, se nedan.

Bekostas av exploatören

PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2020-07-01
Detaljplan för utökning av Grebbestad Camping, södra delen
Diarienummer: 2018/1676-314

45

FastighetsÅtgärd/konsekvens
beteckning

Övrigt

 Berörd del av befintlig marksamfällighet
för kulverterat dike genom planområdet
avses avvecklas genom att marken
överförs från Tanums-Rörvik S:20 till
Tanums-Rörvik 1:111. Åtgärden kan ske
utan konsekvenser för de delägande
fastigheterna eftersom de inte längre
nyttjar diket.

Lantmäteriförrättning för
avveckling av marksamfälligheten kommer
att beställas av
exploatören.

TANUMSRÖRVIK
1:214

 Avtalsservitut för ”Gråvattenledning,
infiltrationsanläggning” bör ändras till
förslagsvis ”Dagvattenavlopp”. Ses över
i kommande lantmäteriförrättning.

Fastigheten är idag ansluten till det kommunala
VA-nätet. Ledning för
dagvatten från fastigheten är kopplad/kan kopplas till kulverterat dike.

TANUMSRÖRVIK
1:215

 Avtalsservitut för ”Avlopp” kan/bör
eventuellt ändras till förslagsvis ”Dagvattenavlopp”. Ses över i kommande
lantmäteriförrättning.

Fastigheten är idag ansluten till det kommunala
VA-nätet. Ledning för
dagvatten från fastigheten är kopplad/kan kopplas till kulverterat dike.

TANUMSRÖRVIK
S:20
med
delägande
fastigheter:
TANUMSRÖRVIK
1:7, 1:52,
1:58, 1:141

Ekonomiska frågor
Ledningsägare står för följande kostnader:


Fastighetsbildningskostnader för eventuella nya ledningsrätter.

Exploatören (tillika fastighetsägaren) står för följande kostnader:


Kostnader för anläggande och iordningställande av fysiska anläggningar inom
såväl allmän plats som kvartersmark, till exempel vägar, anslutningsledningar
och anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet, åtgärder för
hantering av dagvatten m.m.



Kostnader för eventuella fastighetsbildningsåtgärder (lantmäteriförrättning)
som berör dike inom Tanums-Rörvik S:20.
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Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap för allmän plats, betecknad NATUR.
Det innebär att kostnaderna för drift och underhåll av dessa allmänna platser
åvilar fastighetsägaren.



Avgifter för VA-anslutning och eventuell anslutning el, tele, etc.



Enligt exploateringspolicyn kommer det att tas ut en avgift avseende
förbättringar och utbyggnader som är gjorda inom utbyggnadsområde
Grebbestad. Denna avgift baseras på den nytta som exploatören har av de
olika åtgärderna.



Plankostnader

Kommunalekonomiska konsekvenser finns i form av:


Kostnader för drift och underhåll av det allmänna vatten- och avloppsnätet i
samband med anslutning av planområdet.



Kostnader för allmän gångväg (x-utrymme) regleras i exploateringsavtalet.



Plan- och VA-avgifter samt avgift enligt exploateringspolicyn inom
utbyggnadsområdet Grebbestad är kommunala intäkter till följd av planen.



Detaljplaneområdet innehåller ett flertal ledningsrätter för allmänna
underjordiska ledningar. Dessa är avseende kommunala ledningar reglerade
sedan tidigare, ingen ytterligare reglering föranleds av detaljplanen. De
allmänna underjordiska ledningarna förvaltas på bekostnad av respektive
ledningsägare.

FORTSATT PLANARBETE
Efter samrådet har planförslaget redigerats, bland annat till följd av inkomna
synpunkter. Kommunen har upprättat en samrådsredogörelse med en sammanställning
av inkomna synpunkter efter samrådet. Det revideradede förslaget har varit tillgängligt
för granskning under minst två veckor. Inför granskningen underrättade kommunen
dem som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och övriga som hade yttrat
sig under samrådet.
Kommunen har sedan sammanställt de skriftliga synpunkterna från granskningen i ett
granskningsutlåtande. Den som vill överklaga måste även ha framfört skriftliga
synpunkter innan granskningstiden gått ut, utan att kommunen tillgodosett
synpunkterna.
En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige kan i vissa fall
delegera beslutet till kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden. I Tanums kommun
delegeras detaljplaner med standardförfarande normalt till miljö- och byggnadsnämnden.
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Preliminär tidplan för planarbetet
Samråd

Kvartal 3

2019

Granskning

Kvartal 1-2

2020

(Godkännande i miljö- och byggnadsnämnden

Kvartal 2

2020)

Antagande i miljö- och byggnadsnämnden /
kommunfullmäktige

Kvartal 3

2020

Laga kraft tidigast

Kvartal 3

2020

Om ingen överklagar kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen vinner den laga
kraft cirka tre veckor till en månad efter antagande.

Medverkande i planarbetet
Planbeskrivningen har sammanställts av miljö- och byggnadsförvaltningen.
Detaljplanen har utarbetats av extern konsult.
Medverkande i planarbetet har varit planhandläggare Anette Karlsson och
exploateringsingenjör Harald Olofsson, Tanums kommun och extern konsult och
planförfattare Mattias Öhlin, Arkitekt SAR/MSA, PE Teknik & Arkitektur (f.d. Mats
& Arne Arkitektkontor AB).
Sigma Civil AB har utfört dagvattenutredning och trafikutredning.
GEO-gruppen i Göteborg AB har utfört geoteknisk utredning.
Henric Ernstson konsult har utfört naturvärdesinventering.
Lantmäteriet har utfört fastighetsutredning för Tanums-Rörvik S:20.

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Anette Karlsson

Mattias Öhlin

Planhandläggare

Planförfattare
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