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Samhället
Här ligger samhället: hus invid hus,
Smala gränder och gator.
Trogen gråsparv i gatans grus
delar sin föda med skator.
Måsar och tärnor kivas som bäst,
allting är lika, dag efter dag,
handelsman, fiskare och präst.
Lagen är Mose lag.
(ur diktsamlingen Fiskeläge 1939 av Ebba Lindqvist*)

Vi som är födda vid havet
Vi som är födda vid havet
var vi bor gör detsamma.
Det blåser alltid en vind
omkring vårt hus.
Vi vaknar med salt på tungan.
Våra vägar bär över branta berg,
och vi kämpar alltid mot stormen.
Rensopat och bart
ligger vårt liv framför oss,
en öde berghäll
ensam med solen och vågorna.
(ur diktsamlingen De fåvitska jungfruerna av Ebba Lindqvist*)

*Ebba Lindqvist (1908-1995) växte upp i Grebbestad
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En framtidsbild av Grebbestad
Tänk dig in i framtiden, om ungefär 20 år, då vill vi att vårt Grebbestad har
utvecklats men har kvar sin karaktär. Kanske ser det ut så här då:

Grebbestad är ett mycket levande samhälle året runt och är ett gott ställe att
leva på med fina boendemiljöer och god tillgång till service för alla. Många
är åretruntboende eller bor i Grebbestad större delen av året. Befolkningen
har ökat med mer än tusen invånare de senaste tjugo åren. En hel del tidigare sommargäster har flyttat hit och är lika aktiva i samhällslivet som de
människor som har förankring här sedan generationer tillbaka. Alla resurser tas tillvara och grebbestadsborna har därför inflytande över vad som
händer i Grebbestad, deltar aktivt i kommunens planering och har ett
mycket rikt föreningsliv. Det finns gott om träffpunkter där man kan ha
möten och anordna olika kulturevenemang.
Unga som gamla trivs i sitt Grebbestad - även om ungdomarna kanske
uppskattar de livfulla sommarmånaderna något mer. De många barnfamiljerna har gett underlag för en ny förskola. Eftersom trafikmiljön blivit
mycket bättre kan förskolan och skolan fungera som en enhet. Nu planeras
en ny skola i anslutning till förskolan och ett förslag finns att bygga om den
gamla skolan till en kombination av student- och vandrarhem. Folkhögskolan lockar fler studerande än någonsin tidigare. Det äldreboende kommunen kan erbjuda i centrum är mycket attraktivt.
Ekologisk hållbarhet och harmoni med naturen har varit begrepp som i
Grebbestad omsatts i praktiken bland annat genom att ett resurssnålt byggande har prioriterats. De flesta har gångavstånd till centrum, som har blivit gång- och cykelvänligt genom att biltrafiken fått mindre utrymme. Ett
sammanhängande nät av gång- och cykelvägar leder mellan bostadsområden, till skolan och in mot centrum. Västra vägen leder ut trafiken norrut
från områdena i väster. Sommartid är en hel del av alla de besökare som
brukar hitta hit hänvisade att parkera en bit utanför centrum. Vackra naturmiljöer med ljungklädda hällmarker, partier av ädellövskog, våtmarker
och ängsflora är uppskattade och sätter sin prägel på landskapsbilden.
I Grebbestad finns många olika typer av mindre verksamheter. Här har man
möjlighet att anlita hantverkare och handla det mesta man behöver. Fisket
har en särställning eftersom det är en ursprunglig basnäring och bidrar
starkt till att samhället upplevs som ett genuint bohuslänskt kustsamhälle.
Näringar med anknytning till hav och fiske har utvecklats. Det erbjuds fin
service till båtägare och turisterna har en mängd aktiviteter, caféer och
matställen att välja mellan. Hamnen sjuder för det mesta av liv. Här kan
man köpa färsk fisk och njuta av en räksmörgås på bryggan utmed kilen.
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I Grebbestad finns de livskvalitéer som gör det värt för en del grebbestadsbor att pendla till arbete i norra delen av Bohuslän, Trestadsområdet eller
Osloregionen. Eftersom det finns bra kollektiva förbindelser mot E6:an och
Bohusbanan är det många som väljer att åka buss eller tåg till arbetet.
Karaktären i den äldre bebyggelsekärnan är väl bevarad och närheten till
havet känns överallt i samhället. Strandområdena är tillgängliga och utblickar mot havet har på många håll, till glädje för de boende, tagits tillvara
vid planeringen av nya bostäder. Badvattnet är fint och de flesta har nära
till ett ställe där man kan ta sig ett dopp. Vill man bada och sola under mer
ordnade former kan man välja det nya kallbadhuset. De flesta har även
tillgång till båt, egen eller gemensam med andra genom Grebbestads egen
”båtpool”. Allt som havet ger möjligheter till – fiska, segla, paddla, bada –
kan alla njuta av i någon form.
En promenad från Tanumstrand, förbi Damphällan och in mot centrum är
en upplevelse. På den sista sträckan fram till hamnplan passerar man det
vackra torget. Detta är en plats där man träffas, i skärningen mellan stråken
Nedre Långgatan och det långsträckta bryggstråket. Promenaden kan sedan
fortsätta runt Grebbestadskilen och ut på Svinnäs. Där kan man se hur ny
bostadsbebyggelse, anpassad till terrängen och samhällsbilden, försiktigt
växer fram. De högsta punkterna är populära utflyktsmål. Här har man fin
utsikt över samhället och en strålande vy ut över havet. Det går också fint
att vandra vidare ut på näset där vyerna öppnas mot skärgården och havet.
På hemvägen från Svinnäs kan man välja att ta den lilla personfärjan över
till andra sidan.
De stora och natursköna strövområdena kring Siljevi är en verklig resurs.
Den nya motionsanläggningen som är byggd intill fotbollsplanen är en
tillgång för alla grebbestadsbor och utnyttjas flitigt av idrottsföreningar och
skolor. Vackra sommarkvällar hörs sång och spel från Falkeröds hembygdsgård. Härifrån kan man blicka bort mot gravfältet vid Greby och är
kvällen helt stilla kan man kanske förnimma historiens vingslag.
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Inledning
Syfte med planen
Denna plan är framtagen som en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen för Tanums kommun, ÖP 2002, för Grebbestad. Syftet är att visa hur markoch vattenområden i Grebbestad ska användas i framtiden. Den översiktliga planen
visar hur utveckling och bevarande av bebyggelsen ska kunna ske på ett bra sätt där
de olika delarna fogas samman till en helhet. Planen ska kunna användas vid olika
former av tillståndsgivning inom planområdet. En fördjupad översiktsplan (FÖP)
ska vara vägledande men är inte bindande vare sig för kommunen, andra myndigheter eller enskilda.

Avgränsning av planområdet
Planområdet är avgränsat så att det omfattar Grebbestads samhälle, kustområdet
från Grebbestadskilen norrut till Edsvik samt området väster om väg 163 till och
med Tanumstrand. Mot nordost bildar det allmänna vägnätet gräns för området.

Planarbetet
Kommunstyrelsen beslutade 2003-10-08, med stöd av rekommendationer i ÖP
2002, att anslå medel för att påbörja arbetet med en fördjupad översiktsplan för
Grebbestad. I maj 2004 anordnade kommunen ett möte i Grebbestad med inbjudna
representanter för lokala föreningar, företag och intresseorganisationer. Syftet var
att tidigt informera om planarbetet och få idéer och synpunkter kring utvecklingen
av Grebbestad. På mötet fördes bland annat en diskussion om mål och möjligheter.
Idéer och synpunkter som framfördes har bearbetats när detta förslag utarbetats.
Planarbetet har letts av en politisk ledningsgrupp där olika frågor och förslag diskuterats, medan det löpande arbetet bedrivits av en samordningsgrupp med stadsarkitekten som ansvarig. Rådhuset Arkitekter har anlitats för att ta fram underlag för
diskussioner och det slutliga planförslaget.
Under planens programskede diskuterade ledningsgruppen ingående en mängd
tänkbara utbyggnadsområden ställda mot olika scenarier när det gäller befolkningsutvecklingen och framtida utbyggnad av infrastrukturen i Grebbestad. Mot
bakgrund av en stor mängd förfrågningar om utbyggnad av bostadsområden, blev
en av de viktigare programfrågorna att prioritera de mest lämpliga områdena utifrån ett helhetsperspektiv på samhällets utbyggnad.
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2005 om samråd kring ett planförslag. Efter
samrådet under våren 2005 upprättades en samrådsredogörelse. Ett bearbetat förslag ställdes ut för allmänheten under sommaren 2005. Efter utställningen sammanställdes inkomna skrivelser med kommentarer i ett utlåtande.

3

FÖP Grebbestad

Bakgrund
ÖP 2002 och tidigare översiktlig planering
På 1980-talet togs en områdesplan fram för Grebbestad. I de visioner som fanns då
ingick en stark befolkningstillväxt och en relativt omfattande utbyggnad av vägnätet. Områdesplanen, som antogs 1983, låg till grund för en utbyggnad mot öster
under 80-talet. I ÖP-90 visades sedan möjligheter till omfattande utbyggnad av
samhället i riktning mot Kuseröd och Krossekärr.
I kommunens översiktsplan, antagen av fullmäktige 2002, finns utvecklingen av
Grebbestads samhällsområde översiktligt beskriven. Översiktsplanens rekommendationer för Grebbestad är att en fördjupad översiktsplan ska tas fram. De frågor
som lyfts fram som angelägna att belysa i en fördjupningsplan är:
- Utvecklingsområden för bostäder
- Utvecklingsområden för
verksamheter
- Skolans behov av nya skollokaler
och förskola vid fortsatt
bebyggelseutveckling för
helårsboende
- Utveckling av övrig service
- Bevarandeaspekter (natur –
kultur)
- Tillgänglighet till strandområden
- Fri- och grönområden
- Gång- och cykelstråk
- Vatten- och avlopp
- Användning av vattenområden,
småbåtsplatser etc
- Sjöbodar (tillgång, efterfrågan och
möjligheter att bygga nytt)
- Trafik- och trafiksäkerhet (bl a
frågan om eventuell ny förbifart)
- Markfrågor såsom stabilitet,
radonförekomst och
översvämningsrisker
Karta över samhällsområdet med bl a föreslagna
utbyggnadsområden från ÖP 2002

- Upplåtelseformer för bostäder på
kommunal mark i attraktiva lägen

En aktualitetsförklaring av ÖP 2002 gjordes av kommunfullmäktige 13 december
2004, då man beslutade att planen är aktuell.
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Kommunala mål
Vissa grundläggande mål är uttryckta i översiktsplanen när det gäller framförallt
befolkningsutveckling, sysselsättning och näringsliv samt boende- och samhällsservice. I korthet är målen att:
- befolkningen ska öka genom att kommunen erbjuder attraktiva boendemiljöer,
ökade möjligheter till förvärvsarbete, ett bra kommunalt serviceutbud, goda utbildningsmöjligheter, hög kvalité på vård och omsorg samt en god livsmiljö.
- sysselsättningsnivån ska bibehållas och helst öka. För att nå målet ska kommunen bland annat främja utvecklingen av befintliga företag och etablering av nya.
- service och olika boendeformer ska finnas tillgängliga i olika delar av kommunen. Centralt belägen mark behöver reserveras för äldre- och handikappboende.
Nya förskolor bör samordnas med befintliga och ett brett och flexibelt utbud av
kollektivtrafik ska så långt möjligt kunna erbjudas.
En lokal Agenda 21 antogs av kommunfullmäktige 1997 och är ett handlingsprogram
med miljöpolicy. Andemeningen i Agenda 21 är att med människan i centrum skapa
förutsättningar för bra levnadsvillkor och god hälsa, skydd av natur, miljö och biologisk mångfald samt ett uthålligt utnyttjande av naturresurser. Agenda 21:s mål och
åtgärder är en sammanställning av kommunens och enskilda kommuninvånares
uppfattning och viljeinriktning om hur Tanums kommun ska uppnå långsiktig
hållbar utveckling. De är av mycket brett omfång och uttrycker både visioner inför
framtiden och praktisk handling i detalj.

PBL och miljöbalken
Bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande är reglerat i
plan- och bygglagen (PBL). Lagen anger i stort vad en översiktsplan ska innehålla
och hur planprocessen ska gå till. En översiktsplan ska enligt plan- och bygglagen
ge vägledning om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras och hur kommunen avser att tillgodose riksintressen. Miljöbalken (MB) har som syfte att främja
en hållbar utveckling som innebär att både nuvarande och kommande generationer
ska kunna få en hälsosam och god miljö. Miljöbalken tillämpas i olika typer av
tillståndsärenden som berör miljöintressen. När en översiktsplan tas fram får därför
båda lagarna beaktas.

Miljöbedömning
I plan- och bygglagen gäller från den 21 juli 2004 bestämmelser om miljöbedömningar av detaljplaner och översiktsplaner. Ett EG-direktiv ligger bakom de nya
bestämmelserna. Planerna ska genomgå en miljöbedömning om deras genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om det finns program gäller
bestämmelserna även detta. I miljöbalken anges bl a vad en miljöbedömning är och
att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. MB innehåller bestämmelser om
både proceduren vid en miljöbedömning och vad en miljökonsekvensbeskrivning
ska innehålla. Beslut om att upprätta denna fördjupningsplan togs 2003 och det har
därför inte varit aktuellt att göra en miljöbedömning. Om planarbete påbörjas av
föreslagna utbyggnadsområden i denna FÖP kan däremot en miljöbedömning
komma att krävas.
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Om Grebbestad
Kort Historik
Grebbestad är omtalat som bosättning redan i början av 1600-talet, då några strandsittarfamiljer hade slagit sig ner vid det skyddade hamnläget längst in i Grebbestadskilen. Vid 1700-talets mitt hade ett litet samhälle, med ett näringsfång baserat
på handel och fiske, vuxit fram här. Det fanns goda förutsättningar för Grebbestad
att utvecklas ytterligare och hundra år senare hade samhället vuxit till en betydande
handelsplats för den omgivande landsbygden. Det blev därför inte något utpräglat
fiskesamhälle även om näringar knutna till havet har varit betydelsefulla för samhällets utveckling. Grebbestad förändrades redan i början av 1800-talet till ett
mångsidigt samhälle där även hantverk, handel och fraktfart utvecklades. Ett försök
att få köpingsrättigheter gjordes 1844, men ansökan avslogs. Under andra hälften
av 1800-talet var sjöfarten särskilt livlig och havreexporten som mest betydande.
Grebbestad blev badort redan på 1840-talet. Badgäströrelsen kom att påverka
samhällets utveckling under resten av 1800-talet och under 1900-talet.

Grebbestads hamn och strandnära bebyggelse sedd från
Svinnäs (foto troligen från 1875
ur Erick Eklunds samling)
Vid sekelskiftet var Grebbestad ett av Bohusläns
största kustsamhällen med omkring 1100 invånare.
Här fanns ett stort antal butiker och hantverkare längs
Nedre gatan och i samhället fanns bland annat kyrka,
folkskola och folkhögskola. Vid sidan av fiske och
handel fanns också verksamheter som konservfabrik,
stenhuggeri och bryggeri. Bebyggelsen låg
koncentrerad utmed stranden norr om Stöberget.
Grebbestad hade då blivit municipalsamhälle.
1929 blev samhället köping och under köpingstiden
fram t o m 1951 gjordes viktiga förbättringar av
infrastrukturen. Bland annat byggdes ny hamn och
gatorna blev belagda med smågatsten.

Nedre gatan (nu Nedre Långgatan) omkring år
1900.

Bebyggelsen växte norrut utmed vägen mot Tanumshede och öster om den äldre
kärnan. Nya villaområden uppfördes på 70-talet söder om Stöberget. Under senare

6

FÖP Grebbestad

delen av 1900-talet minskade fiskenäringen i omfång och frakt till sjöss ersattes av
andra transportmedel. I gengäld växte turistnäringen som blivit mycket betydelsefull för Grebbestad. Fritidsbebyggelse och turistanläggningar växte successivt upp i
närheten av samhället.

Kustlandskapet
Grebbestad ligger i kommunens kustzon med lövskogspräglad vegetation och
exponerade klippstränder i de västligaste delarna. Kustlinjen är relativt jämn men
bryts i norr av Edsviken och i söder av den långa Grebbestadskilen, vilket gör att
planområdet känns geografiskt ganska väl avgränsat. De inre delarna av området
består av ett småbrutet jordbrukslandskap. Väster om Grebbestad breder skärgården ut sig med en variationsrik övärld. Tillgången till denna har gjort Grebbestad
mycket attraktiv för bad- och båtliv. Stora delar av området har höga landskapliga
kvalitéer och är av högt värde för friluftslivet.

Övärlden utanför Sövall och jordbrukslandskapet kring Falkeröd
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Grebbestad idag

Grebbestad möter med en karaktäristisk vy med kyrkan i fonden när man närmar
sig från Tanumshede.
Livet i Grebbestad präglas av de stora variationerna under året både när det gäller
folkliv och klimat. Det Grebbestad man möter på sommaren skiljer sig mycket från
det man möter en februaridag. Ändå är Grebbestad ett i allra högsta grad levande
samhälle året runt och har en förhållandevis lång turistsäsong. Här bor cirka 1700
människor under vinterhalvåret och ungefär dubbelt så många under sommaren.
Grebbestad har blivit ett mycket välbesökt turistmål, varför antalet boende är ändå
större om man även räknar in campinggäster, båtturister och andra mer tillfälliga
besökare. Här råder också stor aktivitet året runt, med många små företag, ett gott
serviceutbud och en rad aktiva föreningar. Närheten till havet är viktig och ger den
speciella stämning och de unika upplevelser som många uppskattar.

Torget är en naturlig samlingsplats i Grebbestad.

8

FÖP Grebbestad

Den äldre bebyggelsen, med tyngdpunkt kring Övre och Nedre Långgatan, har
bevarats samtidigt som ett modernt samhälle vuxit fram. Den äldre samhällskärnan
består av en tät trähusbebyggelse öster om Nedre Långgatan. Från denna har bebyggelsen växt i olika årsringar, mestadels bestående av villor men också en del
mindre flerfamiljshus. Planområdet omfattar också en del äldre bebyggelseområden vid havet - Edsvik, Grönemad, Sövall och Krossekärr. Äldre jordbruksbebyggelse finns också inom plangränsen, framförallt kring Kuseröd och i söder, mellan
samhället och Tanumstrand.
Kring konferensanläggningen Tanumstrand, belägen söder om samhället, finns ett
relativt omfattande bebyggelseområde men även mindre områden med jordbruksmark.
Några bebyggelseområden inom planområdet är från början renodlade fritidsstugeområden, Genom ökat delårsboende och planändringar omvandlas en del av dessa
områden, t ex Grönemad, successivt till mer permanenta bostadsområden. En del i
bebyggelsestrukturen är också campingplatserna, både i söder, väster och norr –
Grebbestads camping, Sövalls camping respektive Edsviks camping.

Möjligheter och hot
Med en relativt stor andel åretruntboende, ett aktivt näringsliv och närhet till andra
tätorter samt de stora kommunikationsstråken E6, kustvägen 163 och Bohusbanan
hotas inte Grebbestad på samma sätt som många andra kustorter av att bli en renodlad sommarort. Den stadigt växande turismen ger underlag för både verksamheter och handel men kräver också kommunala investeringar.
Sommartid sjuder Grebbestad av liv och rörelse. Det livfulla har många positiva
sidor, samtidigt som det är svårt att ta tillvara samhällets småskaliga karaktär och
skapa en trivsam centrummiljö när det översvämmas av besökare. Centrum är sommartid i det närmaste kaotiskt och trafiken dominerar samhällsbilden. Att lösa behov av parkering och att öka framkomligheten för alla typer av trafikanter är därför
en utmaning vid fortsatt planering.

Sommartid finns det ett nästan
obegränsat behov av parkeringsplatser även om hamnplanen byggts
om för att rymma många bilar.
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Verksamhetsområdet på Gissleröd blev
snabbt fullbyggt.

I Grebbestad finns möjligheter att erbjuda en attraktiv boendemiljö där närheten
till havet betyder mycket.
Det finns orosmoln på arbetsmarknaden som hänger ihop med näringslivets utveckling i regionen och framtiden för kommunens större verksamheter i Tanumshede.
Samtidigt är förhoppningen att nya möjligheter kan skapas genom den utvecklingspotential som finns för turismen i Bohuslän. Gissleröd har efter färdigställande
snabbt fyllts av verksamheter och det ger stora möjligheter för orten att befintliga
företag stannar kvar och nya kan etableras.
Ett mycket attraktivt boende kan erbjudas i Grebbestad med omnejd. Utveckling av
bostadsbebyggelse för åretruntboende i centrala och fina lägen är en förutsättning
för att samhället ska bibehålla sina kvalitéer och möjliggöra framtida utveckling av
boendeservice, verksamheter och handel.
Det är viktigt att ta tillvara det stora efterfrågan på bostäder och byggande som
finns i Grebbestad, samtidigt som det är viktigt att hushålla med de områden som
gör det värt att bo och leva här. Till de positiva sidorna av exploateringstrycket hör
fortsatt framtidstro i Grebbestad och i kommunen som helhet. Blir exploateringstakten för hög kan det dock få negativa konsekvenser för kommunen genom att
man inte ”hinner med”.
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Markägoförhållanden
Kommunens markinnehav framgår av följande illustration:

Mörka ytor är kommunal mark (landområden), rastrerade områden är
upplåtna med tomträtt och övriga områden är privatägda.

Geoteknik
Enligt en flygbildstolkad geokarta, framtagen av Bohusgeo 1994 i samband med en
översiktlig studie, består planområdet i huvudsak av berg i dagen med mellanliggande lerområden. I samband med exploatering har geotekniska utredningar gjorts
inom avgränsade delar av området.
Geotekniska förhållanden kontrolleras vid detaljplaneläggning och ofta även vid
bygglovprövning, såvida inte enbart berg i dagen berörs.
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Riksintressen, förordnanden och
gällande planer
Riksintressen
Yrkesfiske
Grundområden ner till 6 meters djup är av generellt riksintresse enligt miljöbalken,
MB 3 kap 5§, med undantag från redan hårt exploaterade områden och områden
med låg biologisk produktion.
Vid Grebbestadskusten finns riksintresseområde för yrkesfisket som sträcker sig
innanför plangränsen i nordväst och i söder. Det är betecknat som ”områden innanför trålgränsen med vadfiske efter sill och skarpsill”. Strax utanför plangränsen
finns också område ”av avgörande betydelse för hummerns reproduktion”.

Naturvård
Fjällbacka och Grebbestads kust och skärgård (NRO 14037) är av riksintresse för
naturvård, enligt 3 kap 6§ MB. Hela kustzonen i planområdet med de naturtyper
som finns representerade där, ingår i riksintresset. Det inrymmer skiftande och för
skärgården betydelsefulla naturvärden bl a en värdefull marin miljö.
Havsmiljön inom motsvarande område är Natura 2000-område, undantaget hamnområden. Inom detta område krävs tillstånd från regeringen för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder, som på ett betydande sätt kan påverka miljön i området.

Friluftsliv
Den norra delen av bohuskusten är ett av ett av mest besökta friluftsområdena i
landet. Tanums kustzon ingår i riksintresseområde för friluftsliv, enligt 3 kap 6§
MB, Norra Bohusläns kust (FO 1). Bohusläns kust är också ett viktigt mål för internationell turism. Utmärkande för området är bl a tillgången på bra badvatten,
tillgängliga stränder och en varierande naturmiljö. Strandområdena i västra delen
av planområdet samt lite större markområden vid Edsviken, Gliskilen, Svinnäs och
Tanumstrand ingår i detta riksintresseområde.

Kulturmiljövård
Greby gravfält är ett riksintresse för kulturmiljövård enligt miljöbalken, MB 3 kap
6§. Fornlämningsmiljön är ett av Bohusläns största järnåldersgravfält och omfattar
även det kringliggande landskapet. Med sin täta koncentration av gravhögar och
resta stenar är gravfältet dominerande i landskapsbilden. Gravfältet är gränsbestämt
enligt 2kap 2§ kulturminneslagen, vilket innebär att dess rättsligt bindande skyddsområde är fastlagt.
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Särskilda hushållningsbestämmelser
Det bohuslänska kustområdet, den så
kallade obrutna kusten från Brofjorden och norrut till gränsen mot Norge, omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och
vatten enligt miljöbalken, MB 4 kap.
Det område som omfattas av bestämmelserna sträcker sig här österut
ända in till Bohusbanan och omfattar
därför hela planområdet.
Bestämmelserna innebär att turismens och friluftslivets, främst det
rörliga friluftslivets, intressen ska
beaktas särskilt vid bedömningen av
om exploatering eller andra ingrepp i
miljön ska tillåtas. De särskilda
hushållningsbestämmelserna är inte
tänkta att fungera som hinder för en
normal utveckling av tätorter eller
lokalt näringsliv. Enligt länsstyrelsens rapport Kustområdet och skärgården i Bohuslän (2000:8) kan
värdena i området sammanfattas så
här:
-

Ursprunglighet inom hela området

-

Förutsättningar för rörligt friluftsliv: badplatser, fiskeplatser, möjligheter
till båtsport

-

Förutsättningar för turism

-

Tillgång till serviceorter

-

Sammanhängande strand- och skärgårdsområden tillgängliga på allemansrättslig grund samt sammanhängande vackra och ursprungliga landskapspartier, utsiktspunkter

-

Högklassiga fornlämningsmiljöer

-

Talrika äldre bebyggelse- och verksamhetsmiljöer

-

Vetenskapliga natur- och kulturvärden

-

Lättillgängliga och synliga geologiska värden

-

Rikt fågelliv och unika växtlokaler

-

Marina biologiska värden

-

En i sig värdefull kombination av högklassiga natur- och kulturvärden

Ovanstående värden är i mer eller mindre utsträckning representerade i Grebbestadsområdet. Samlade värden i form av natur- och kulturmiljöer, värdefulla landskapsbildsavsnitt och betydelsefulla rekreationsområden m m är längre fram i planen bl a
illustrerade på intressekartor och beskrivna i analys av grönstrukturen.
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Förordnanden
Strandskydd
Kring Grebbestad gäller strandskydd utmed hela det kustområde som ingår i planområdet, undantaget detaljplanelagda områden.
Strandskydd gäller för vattenområden och stränder kring sjöar, vattendrag och vid
havet, enligt MB 7 kap 13§. Inom strandskyddsområde får bland annat inte nya
byggnader uppföras eller ändras så att de väsentligt tillgodoser ett annat ändamål
än tidigare. Man får inte heller utföra grävningsarbeten eller andra anläggningar
och anordningar som hindrar allmänhetens tillträde eller försämrar livsvillkoren för
djur- och växtarter. Länsstyrelsen, och även i vissa fall kommunen, får meddela
dispens från bestämmelserna om det finns s k särskilda skäl.

Naturreservat
Grebbestadsskärgården bildades som naturvårdsområde enligt den tidigare lagstiftningen, naturvårdslagen (19§ NVL). Den har i miljöbalken skydd som naturreservat, MB 7 kap 4§, och är uppdelad på områden benämnda Tanumskusten II
och Tanumskusten V.
Falkeröds lindskog avsattes som kommunalt naturreservat genom beslut i kommunfullmäktige 2002-09-30. Reservatet har en areal om 1,3 ha och utgörs av en
randskog belägen intill Falkeröds hembygdsgård.

Naturminne
I nordväst vid Munkekyrkan, på fastigheterna Kuseröd 1:4 och 1:6, finns ett naturminne i form av en grotta (beslut 1990-01-17).

Fornlämningar
Inom planområdet finns ett flertal fasta fornlämningar. De skyddas av kulturminneslagen och får inte enligt denna lag förändras, skadas eller tas bort utan tillstånd
från länsstyrelsen. I området kan även finnas andra kulturhistoriska lämningar som
inte omfattas av kulturminneslagen, men som är av särskilt intresse. Vid eventuell
påverkan på en forn- eller kulturlämning i samband med exploatering måste dess
karaktär och lagskydd klargöras inför fortsatt utredning.
På karta Natur- och kulturvärden är alla forn- och kulturlämningar som omfattas av
länsstyrelsens fornlämningsregister markerade.
Grebbestads kyrka och kyrkogård omfattas också av bestämmelser i kulturminneslagen.
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Detaljplaner
Ett förslag till stadsplan upprättades 1923 för dåvarande Grebbestads municipalsamhälle. Planen togs fram av Albert Lilienberg, förste stadsingenjör i Göteborg.
och den blev fastställd 1931. Flera ändringar av delområden gjordes åren 1936 –
1981, men den ursprungliga planen gäller fortfarande för delar av den äldre samhällskärnan.
En avstyckningsplan för ett område i den västra utkanten av samhället godkändes
år 1936. Begreppet avstyckningsplan fanns i tidigare lagstiftning och var en enklare
form av detaljplan, vars motsvarighet inte finns i dagens plansystem. År 1947 utvidgades samhällets planlagda områden med byggnadsplaner för Gisslerödsområdet
i väster och Rörviksområdet i söder. Åren 1967-73 tillkom byggnadsplaner för
fritidsbebyggelse väster om samhället, i Tanums-Gissleröd, Kuseröd och Grönemad.
Områden i östra delen av samhället planlades under 1980-talet. Under 1990-talet
togs detaljplaner fram för omdaning av centralt belägna områden som Tärnegården,
området mellan hamnplan och Gästis, Böstebo och Tanums fiskecentrum.
Under de första åren på 2000-talet har planer utarbetats för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i samhällets utkanter och för omvandling och förtätning av fritidsbebyggelse vid Tanumstrand, i Ertseröd, Grönemad och Yttre Kuseröd.
För närvarande har planarbeten påbörjats för ett flertal områden, främst för bostadsutbyggnad. Ett av huvudsyftena för denna fördjupning av översiktsplanen är att ge
underlag för en bedömning av dessa projekt i ett större sammanhang.
Detaljplanelagda områden framgår av kartan Rekommendationer och bestämmelser.

Nya bostäder har byggts väster om hamnplan i direkt anslutning till centrum.
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Förutsättningar, analys och
överväganden
Befolkning och boende
Folkmängden i planområdet har under lång tid visat stark och jämn tillväxt. Under
de senaste 15-20 åren har ökningen uppgått till i genomsnitt 25 invånare per år.
Ökningen har framförallt skett i anslutning till den egentliga tätorten men i ökande
utsträckning har också bosättning kommit att ske i nybyggda bostäder och fritidshus utanför samhället. Omvandlingen till fritidshus har fortgått i den äldre bebyggelsen och medfört ett ökat delårsboende där.
Den bofasta befolkningen inom planområdet uppgår idag till ca
1700 invånare. Ca 1300 personer eller tre fjärdedelar bor i den
egentliga tätorten1. Utmed Havstenssundsvägen, Grönemadsvägen och Krossekärrsvägen/Sövall finns omkring 100, 150
respektive 100 åretruntboende och söder om samhället ca 50
bofasta.
Delårsboendet i fritidshus ökar både när det gäller vistelsetiden
och i antal. Idag bedöms antalet delårsboende inom planområdet uppgå till ca 1700 personer, d v s lika många som de bofasta. Merparten är medelålders eller något äldre.
Befolkningen i Grebbestadsområdet har en relativt gynnsam
åldersstruktur och födelsetalen balanserar i stort sett dödstalen.
Folkmängdsökningen är därför enbart en följd av ett flyttningsöverskott.
Samtidigt som kommunens folkmängd ökat med endast 2%
sedan 1990, har befolkningen inom planområdet ökat med hela
20%. Grebbestads attraktionskraft för bosättning får därför
anses vara stark. Kommunens ambition om ökning av totalfolkmängden i kommunen skulle därför i princip kunna tillgodoses genom satsningar i Grebbestad.
En inriktning att dubblera senare års tillväxttakt och inflyttningsnetto för Grebbestad till 50 inv/år resulterar i 2800 bofasta år 2025. En grov bedömning pekar på att
antalet barn till och med grundskoleålder då kommer att vara dubblerat och att
antalet pensionärer ökat med storleksordningen 70-80%.

1

I statistisk mening definieras tätort som sammanhängande bebyggelse med minst 200
mantalsskrivna invånare och högst 200 meter mellan byggnader. Den ”statistiska tätorten”
är markerad på illustrationen. För tätorten finns statistik sedan lång tid tillbaka och fram
till år 2000. För hela planområdet finns endast statistik fr o m år 1986. Se även diagram på
nästa sida.
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En ökning till 2800 invånare bedöms generera ett behov av ytterligare omkring 400
bostäder, vilket motsvarar en genomsnittlig nyproduktion om ca 20 bostäder/år
inom planområdet under en 20-årsperiod. Under perioden 1994-2003 var nyproduktionen i Grebbestad ca 10 bostäder/år och i hela kommunen drygt 20 bostäder/år. Kommande inflyttning och bosättning ställer sannolikt höga krav på målinriktning på barnfamiljer och äldre när det gäller lokalisering och utformning av
bebyggelsen.
Även om en förbättring av försörjningsmöjligheterna förväntas ske lokalt i Grebbestad, bedöms mer än 3/4 av de förvärvsarbetande grebbestadsborna pendla till sin
arbetsplats i Tanumshede eller längre bort i en arbetsplatsregion som med E6:ans
utbyggnad kommer att omfatta både Fyrstadsområdet/Stenungsund och Strömstad,
Halden och Fredrikstad.
En fortsatt stark efterfrågan på fritidsboende förväntas inom planområdet. Detta
innebär att omvandlingen av permanentbostäder till fritidshus bedöms fortgå liksom att nyttjandet av fritidshusen för delårsboende under en allt större del av året
väntas öka.
En fysisk miljö med god tillgänglighet är en miljö som alla har möjlighet att utnyttja och där man kan röra sig tryggt och säkert. För äldre och funktionshindrade är
det av särskilt stor vikt att både den egna boendemiljön och offentliga miljöer,
exempelvis centrum och rekreationsområden, är utformade med god tillgänglighet.
Det är också viktigt att planera bostäder med kort avstånd till service och kollektivtrafik.
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Överväganden
Planeringen ska:
•

skapa planmässiga förutsättningar för en bofast befolkning om minst 2800
invånare år 2025 och en god beredskap för en starkare tillväxt.

•

utgå från en fortsatt ökning av delårsboende främst baserat på fortsatt trolig
omvandling av den äldre bebyggelsen och ett ökat nyttjande av befintliga
fritidshus.

•

möjliggöra att en utveckling av bostadsbebyggelsen kan ske med ca 300
bostäder för åretruntbruk och för ytterligare ca 350-400 på längre sikt.

•

främja helårsboende och möjliggöra en successiv omvandling av fritidsbostäder i centrala lägen.

•

inriktas på att olika boendeformer ska kunna erbjudas. Det är angeläget att
planera för att bostäder med olika typer av upplåtelseformer kan tillskapas.

•

inriktas på hushållning med attraktiv mark så att inte renodlade fritidshusområden byggs.

•

inriktas på att ta i anspråk mark som är lämplig för åretruntboende med
god tillgänglighet till samhällsservice.

•

medverka till att Grebbestad utvecklas till ett tryggt samhälle med god tillgänglighet för alla.

Näringsliv – verksamheter och handel
Näringslivet i Grebbestad omfattar i storleksordningen 300 arbetstillfällen på helårsbasis samt ytterligare ett stort antal arbetstillfällen under sommarsäsongen. Det
är präglat av handel, hantverk, fiske och andra typer av marin verksamhet samt
turistanknutna verksamheter som hotell, camping etc. I Grebbestad är också ett
antal arbetstillfällen knutna till den offentliga sektorn.
Grebbestad är en av de viktigaste fiskehamnarna i Bohuslän. Ett ”Fiskecentrum” har
utvecklats väster om Stöberget och fungerar bl a för landning av fångster. Fortsatt
behov av utrymmen för yrkesfisket i anslutning till fiskehamnen finns i framtiden.
Tanumsstrand, Grebbestads folkhögskola och Sportshopen är några av de större
verksamheterna. En större expansion av båtserviceverksamhet har skett vid hamnplanen. Vidare finns ett varierat utbud av butiker, bl a två stora dagligvarubutiker
och systembolag, samt restauranger, post, bank m m. Sommartid öppnar ytterligare
butiker och matställen som inriktar sig på delårsboende och gästande besökare som
kunder.
Näringslivsprogrammet för Tanums kommun (antaget av KF 1998, revidering godkänd i mars 2002) utgår från de övergripande målsättningar som gäller för kommu-
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nen och de målsättningar som särskilt anges för utveckling av näringsliv och arbetsmarknad. För att åstadkomma en positiv utveckling anger kommunens näringslivsprogram följande utvecklingsområden: miljö, turism, kompetensutveckling,
kommunal service och kultur. Programmet visar strategier och aktiviteter för dess
genomförande.
Den kapacitet som finns i Grebbestad i form av verksamhetsområden är i stort sett
helt utnyttjad. Inga större industrier finns i området. På det senast utbyggda området i Gissleröd har mindre verksamheter med viss handel vuxit upp i snabb takt. I
centrum finns ytterst begränsade möjligheter att bygga nya butikslokaler.
Anspråk vad gäller mark för mindre verksamheter och handel bedöms i första hand
gälla tillgång till färdigplanerade områden i bra kommunikationslägen. Komplettering av befintligt område på Gissleröd liksom mer välexponerade lägen utmed väg
163 kan vara lämpliga. Turismens utvecklingspotential ligger i det havsnära läget.
Den förväntade tillväxten av dels boende/delårsboende inom planområdet, dels
turismnäringen och båtlivet innebär betydande ökning av underlag för kommersiell
service. Starka intressen av utveckling av främst centrum och hamnstråket söderut
kan förväntas.

Överväganden
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•

För att undvika onödig trafik genom centrum bör område för utveckling av
handel och mindre verksamheter lokaliseras i anslutning till väg 1012 (vägen mot Havstenssund). Planeringen ska därför inriktas på att kunna erbjuda ytterligare mark för mindre verksamheter/handel i anslutning till befintligt verksamhetsområde på Gissleröd.

•

Båtservice bör kunna utvecklas i anslutning till hamnen. Vinteruppläggning bör även kunna ske på annan plats, på lite avstånd från vattnet.

•

Utveckling av centrum som handelsområde ska bygga vidare på den befintliga bebyggelsens och hamnmiljöns karaktär. Centrummiljön ska utvecklas
så att den blir trivsam för gående.

•

Goda parkeringsmöjligheter ska erbjudas inom rimligt gångavstånd från
centrum.

•

Möjlighet att erbjuda ett nytt, centralt läge för dagligvaruhandel ska övervägas.

•

Handelsverksamheter som även inriktar sig mot ett regionalt omland ska
erbjudas möjlighet till etablering i anslutning till väg 1012 (Gissleröd) och
i ett externt, välexponerat läge vid väg 163 (Greby).

•

Planeringen ska medverka till att säsongen kan förlängas för turistanknutna
verksamheter.

•

Yrkesfiskets behov av utrymmen ska beaktas vid fortsatt planering kring
Grebbestadskilen.
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Allmän service
Skolor, samlingslokaler m m
I Grebbestad är behovet av grundläggande kommunal service i stort sett tillgodosett. Här finns allmän välbelägen service i form av förskola, grundskola, fritidshem
och äldreboende. Folkhögskolan har sedan länge präglat Grebbestad som samhälle.
Högstadium och viss gymnasieutbildning finns i Tanumshede. Grebbestad och
Tanumshede fungerar som en enhet i flera avseenden när det gäller kommunal
service.
Barn som bor 2-3 km från förskola respektive skola erbjuds kommunal skolskjuts.
Den faktiska skolvägen bedöms i varje enskilt fall.
Samlingslokaler finns i olika regi i bl a Skärgårdshuset, församlingshemmet, Folkhögskolan och Grebbestadsskolan. I Charlottenslunds folkpark finns dansbana,
men även fritidsgårdsverksamhet som drivs med hjälp av föräldrar. Vid Falkeröds
hembygdsgård sker aktiviteter, framförallt sommartid, då olika evenemang hålls,
exempelvis ”Visor i Falkeröd”. Som mötesplats utomhus fungerar framförallt
torget och bryggstråket. Det stora utbudet av caféer och matställen erbjuder också
ställen att mötas på.
Behovet av kommunal service bedöms öka betydligt vid en utveckling enligt vad
som anges tidigare i avsnitt ”Befolkning – boende”. En grov bedömning pekar på
att antalet barn i barnomsorgsåldern kommer att öka från nuvarande ca 15 till ca
25-30 barn per åldersklass inom planområdet och att antalet barn i grundskoleåldern kommer att öka från nuvarande drygt 20 till 40-45 barn per åldersklass. När
det gäller barnomsorg och grundskola kan lokalbehovet komma att nära nog fördubblas jämfört med idag. Alternativ till nya lokaler i Grebbestad kan vara att
utnyttja skollokaler i Tanumshede.
En ökning kan även väntas av antalet äldre och antalet pensionärer kan komma att
öka uppemot 70-80% i ett 20-årsperspektiv, vilket kraftigt ökar behoven av både
vård, omsorg och ändamålsenliga bostäder.
På motsvarande sätt kommer behoven av lokaler och anläggningar för fritidsaktiviteter att öka starkt.

Bad
Inom området finns fyra badplatser med kommunalt åtagande. Ytterligare några
iordningställda badplatser finns utöver de möjligheter till friluftsbad som finns rent
allmänt där stranden är tillgänglig.
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Båtplatser utmed Svinnäs östra sida

Båtplatser och uppläggning
Det finns 495 kommunala småbåtsplatser från Tanumstrand till Edsvik samt uppskattningsvis 600-700 privata platser. Därutöver finns ca 225 kommunala och ca
125 privata gästhamnsplatser. Totalt finns alltså ungefär 1400 platser (år 2004) för
småbåtar inom planområdet. Ändå är behovet stort och kommunen har ca 250
personer i kö som önskar båtplats i Grebbestad. Vid en utbyggnad av ytterligare
bostäder i enlighet med planen kommer efterfrågan på båtplatser att öka. I framtiden kommer det därför inte att vara möjligt att erbjuda båtplatser till alla som
bosätter sig i Grebbestad.
Tre områden kan ses som tänkbara för utbyggnad av småbåtshamn: Grebbestadskilen, Buskär och Edsviken. I Grebbestadskilen kan en möjlighet vara att förlänga
bryggstråket på västra sidan av viken, vilket kan behöva samordnas med en eventuell framtida utbyggnad på Svinnäs. För att kunna anlägga båtplatser här kommer
det också att behövas muddring i vattenområdet. Här skulle ungefär 600 platser
kunna rymmas, varav ett 100-tal i anslutning till kommunal mark vid reningsverket. Vid en utbyggnad utmed Svinnäs måste en vågbrytare anordnas i höjd med
Koskär. En viss möjlighet finns också att disponera om den inre delen av nuvarande hamn med nya bryggor och förtäta med ca 50 platser. I Bukten innanför Buskären i Sövall finns ett hamnläge i lä bakom öarna utanför, där en utbyggnad/utveckling av småbåtshamn är tänkbar. Det kan här röras sig om högst ett 60tal platser. En om- och utbyggnad av det befintliga yttre bryggområdet i Edsviken
har diskuterats, men en utvidgning bedöms vara olämplig med hänsyn till allmänna
intressen och det utsatta läget. Gemensamt för områdena är svårigheterna att anordna parkering i anslutning till hamnarna.
Vid hamnplanen och fiskekajen finns det möjligheter att ta upp båtar. En ny anläggning för båtupptagning är anlagd längst in i viken. Den kan, tillsammans med
en befintlig krananläggning, klara behovet för en lång tid framöver. Verksamheten
förfogar även över platser för vinteruppläggning.
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I framtiden kommer det att finnas stort behov av ytterligare uppläggningsplatser för
båtar. Inom planområdet kan det finnas möjlighet att planera för att nya parkeringsytor som tillskapas ska kunna nyttjas för båtuppläggning på vintern.

Sjöbodar
Båtägarna har behov av förvaringsutrymmen och efterfrågan på utrymme i sjöbodar är därför stort. Kommunen har en sjöbodspolicy som man håller på att se över.
Sjöbodspolicyn syftar bl a till att förhindra att sjöbodar omvandlas till fritidsbostäder.

Idrottsplats och andra fritidsanläggningar
Idrottsplatsen Siljevi, öster om samhället, har fotbollsplan, omklädningsrum, parkering m m. Ytterligare en plan håller på att anläggas. En motionsslinga är anlagd i
anslutning till idrottsplatsen. Vid Anneberg finns en grusplan, Hagavallen.
Charlottenlund, eller ”Lunden”, är ursprungligen en folkpark med en lång tradition,
som under senare år har utvecklats och använts som ungdomsgård och för andra
liknande fritidsaktiviteter.
Med ökad befolkning kan man förutse ett behov av att på sikt utöka fritidsanläggningarna vid både Siljevi och Charlottenlund.
Vid Tanumstrand finns en sporthall, grusplan och badanläggning. Anläggningarna
drivs i privat regi.
Stall Heane utanför Tanumshede är en viktig målpunkt för ridintresserade. Behov
finns av att förstärka cykelvägen dit. Befintliga vägar förbi Kärra kan utnyttjas för
att ta sig vidare mot Tanums station.

Siljevi
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Kollektivtrafik
Flexlinjen ”Greta” (buss 878) kör
regelbundna turer Grebbestad –
Tanumshede med en rundslinga i
Grebbestad.
En busslinje (buss 875) går på väg
163 mellan Tanumshede och
Fjällbacka.
Vid en utbyggnad av bostäder kan
en omläggning av Greta-bussens
slinga behöva diskuteras. Möjligheten att sommartid kunna koppla
linjen till parkering i utkanten av
samhället har diskuterats.

Busstationen finns på hamnplan mitt i centrum

Vatten- och avlopp
Den kommunala vattenförsörjningen i Grebbestad är löst genom en vattenledning
från vattenverket i Tanumshede, vilket i sin tur tar vatten via en huvudledning från
Nedre Bolsjön. Dricksvattnet har bra kvalitet och tillgången är god. Vattenförbrukningen från det kommunala nätet ökar med ungefär det tredubbla sommartid. En
utredning har gjorts som redovisar kapaciteten i hela det kommunala vattenledningsnätet och åtgärder för att säkra dricksvattenförsörjningen framöver.
Grebbestads avloppsreningsverk ligger på ostsidan av Svinnäs. Det är byggt 1971
och ombyggt 1991. Verket är dimensionerat för 4500 pe (personekvivalenter). Det
har en tillräcklig kapacitet vintertid då det är belastat med ca 2000 pe. Sommartid
är belastningen ca 4000 – 5000 pe, d v s mer än fördubblad, vilket gör att den
tillåtna belastningen tidvis överskrids. Kommunen har under 2005 genomfört åtgärder på verket som medger en belastning om 6900 pe. Åtgärden ska ses som tillfällig tills ett nytt verk är färdigställt.
Avloppsreningsverket är inte bra placerat med tanke på eventuell framtida utbyggnad på bl a Svinnäs. Det ligger även olämpligt med tanke på att transporter till och
från verket måste ske genom centrum.
En utredning av ett helt nytt avloppsreningsverk för att ersätta tre befintliga verk i
kommunen är utförd. Enligt kommunens beräkningar och om beslut om nytt reningsverk tas kan ett nytt verk, som i en första etapp omfattar enbart Grebbestad,
tas i drift tidigast 2009.
Av kartan Service framgår omfattningen av kommunens verksamhetsområde för
vatten och avlopp. Inom verksamhetsområdet har kommunen ca 720 va-abonnemang
(år 2004). Därtill är ett hundratal fastigheter anslutna via avtal. Övriga fastigheter
har enskilda avloppslösningar och får vatten från grävda eller borrade brunnar.
Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska alltid prövas i samband med
detaljplanearbete.
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Energi
Kommunens energiplan är antagen 1994. En revidering av planen är påbörjad och
beräknas vara klar under hösten 2006.
En 40 kV-ledning från Tanumshede ansluter till ett ställverk öster om samhället.
Ställverket är omgärdat med stängsel enligt gängse regler och något ytterligare
skyddsavstånd krävs inte. Kring 40 kV-ledningarna gäller ett skyddsavstånd på
mellan 10-20 m på vardera sida. En ny 40 kV-ledning kan bli aktuell mellan Grebbestad och Fjällbacka. Övriga mindre ledningar har ett skyddsavstånd på 4 m per
sida. Några av dessa mindre luftburna ledningar är planerade att grävas ner. Ledningarna ägs av Fortum Distribution.

Avfall
Återvinningsstationer finns vid hamnplan och vid bensinstationen finns en s k
miljöstation. En ny återvinningsstation är planerad vid bensinstationen.

Överväganden
•

Planeringen ska eftersträva samordning mellan resurser i Tanumshede och
Grebbestad.

•

Läge för en ny förskola/skola ska beaktas vid fortsatt planering. Närmiljön
till ny och befintlig skola ska ges hög prioritet.

•

Området kring torget bör utvecklas som mötesplats i Grebbestad.

•

Möjlighet att anlägga fler båtplatser och platser för uppläggning av båtar
bör studeras vidare.

•

Kommunens sjöbodspolicy ska gälla vid planering av förråd/sjöbodar i anslutning till vattnet.

•

Visst utnyttjande av kommunala parkeringsplatser ska vintertid kunna ske
för båtuppläggning.

•

Byggnader och områden med allmän service och fritidsanläggningar ska
vara lätt tillgängliga via gång- och cykelvägar.

•

Siljevi ska kunna utvecklas som fritids- och motionsanläggning.

•

Utrymme ska reserveras för ny bollplan inom gångavstånd från skolan,
som ersättning för befintlig grusplan vid Anneberg.

•

Behov av fjärrvärmeanläggning ska övervägas vid fortsatt planering.

•

Avloppsreningsverket ska flyttas.
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Kommunikationer
Vägar och trafik
Huvudvägnätet i området utgörs av väg 163, som
är genomfart genom Grebbestad, av väg 1009
(Sövallsvägen), väg 1010 (Krossekärrsvägen),
väg 1011 (Grönemadsvägen) och väg 1012
(Grönemadsvägen från kyrkan och norrut till väg
1013) samt av väg 1013 som är förbindelse
mellan väg 163 och Havstenssund.
Norrut förbinder väg 163 Grebbestadsområdet
med Tanumshede och väg E6. Vägverket har
planerat för en alternativ anslutning till E6 via ny
väg och trafikplats norr om Tanumshede i syfte
att avlasta Tanumshede centrum från
genomfartstrafik. Det är idag oklart om och när
dessa åtgärder kan genomföras. Förbindelse till
väg E6 finns även söder om Grebbestad bl a via
väg 163, 1007 m fl mindre vägar österut och väg
914. Vägverkets planerade ombyggnad av väg
914 kan i kombination med vägskyltning mot
Grebbestad vid Grind sannolikt komma att
avlasta Grebbestad centrum (och även
Tanumshede) viss genomfartstrafik. Det
övergripande vägnätet framgår av illustrationen
här intill.
En trafiknätsanalys för Grebbestad togs fram
2001 och ingår i underlaget för planen.
Omläggning av väg 163 till ny sträckning som
förbifart öster om samhället har tidigare diskuterats och redovisats i gällande översiktsplan.
Närmare studier av storleken på den trafik som
skulle föras över till förbifarten, ekonomiska konsekvenser samt konflikter med stora kulturmiljövärden i området har resulterat i att förbifartsalternativet bedömts orealistiskt att genomföra på
kort sikt.
Väg 163 genom Grebbestad är hårt belastad av
trafik, särskilt sommartid. I centrum är trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblemen stora
idag och en ökad belastning kan förväntas från
tillkommande bebyggelse och generell trafikökning i området. Behovet av en förbättrad
trafiksituation är därför stort.
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Nuvarande trafik uttryckt som antal fordon per årsmedeldygn på huvudvägnätet
visas i illustrationen intill. Sommartrafiken kan generellt bedömas vara dubbelt så
stor som angivna mängder.
Trafiksäkerhetsproblemen på väg 163 skulle kunna mötas med ombyggnad, mellan
korsningen med Repslagaregatan vid campingplatsen i söder och bensinstationen i
norr, som kombinerar god framkomlighet med hänsyn till människor och miljö.
Särskilda åtgärder för att förbättra framkomligheten under sommaren kan även vara
lämpliga, t ex avstängning av genomfartstrafik över hamnplanen etc.
En minskad trafikbelastning i centrum kan uppnås med en ny väg som förbinder
områden väster och norr om Grebbestad med väg 163 norr om samhället. En sådan
väg (”Västra vägen”) skulle avlasta norra delarna av centrum från trafik mellan
områdena nordväst om samhället och Tanumshede och vidare mot E6. Redan i den
tidigare områdesplaneringen studerades en liknande möjlighet.
En grov beräkning av framtida årsdygnstrafik (inklusive nygenererad trafik från i
denna plan studerade utbyggnadsområden) med oförändrat vägnät respektive med
utbyggd ny väg i nordväst framgår av nedanstående illustrationer. Sommartid bedöms angivna trafikmängder i stort sett fördubblas.
I alternativet med utbyggd väg har i beräkningen antagits att i princip ingen genomfartstrafik sker över hamnplanen eller förbi skolan på Grönemadsvägen och att vägnätet utformats så att endast den trafik på Krossekärrsvägen som har start- eller
målpunkt i centrum eller söderut på väg 163 väljer anslutningen vid folkhögskolan.
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Av figuren framgår att trafiken på ”Västra vägen” beräknas uppgå till storleksordningen 1900 fordon per årsmedeldygn. Trafikavlastningen berör i hög grad Krossekärrsvägen mellan ”Västra vägen” och centrum och uppgår här till 800-1000 fordon per årsmedeldygn. På sträckan förbi skolan avlastas Grönemadsvägen i stort
sett all trafik och väg 163 avlastas norr om centrum från ca 1500 fordon. Sommartid blir effekterna ungefär dubbelt så stora.

Parkering
Parkeringssituationen sommartid har länge varit problematisk i Grebbestad. En stor
parkeringsplats, vilken betjänar besökare till centrum och hamnen, är anlagd på
hamnplan. Under högsäsong fungerar en fotbollsplan, Hagavallen vid väg 1012
som parkering. I södra delen av samhället, vid Repslagaregatan (väg 1008), har
kommunen anlagt en parkeringsplats från vilken man kan nå hamnområdet och
centrum via befintliga gångstråk. En del mindre parkeringsytor finns också vid
torget och i hamnområdet. Totalt finns idag cirka 550 p-platser tillgängliga i eller i
anslutning till centrum. Av dessa används ca en femtedel av boende (genom ”boendekort”).
Vid en utbyggnad av bostadsområdet Anneberg kommer parkeringen på Hagavallen att försvinna (ca 40 platser). Samtidigt är behovet av ytterligare parkeringsplatser oändligt stort under sommaren. Det vore också önskvärt att kunna begränsa
den trafik som uppstår när folk åker runt och letar efter parkering. Det finns en
gräns för hur långt besökare är beredda att gå och därför är lösningar kopplade till
förbindelser med matarbussar till externa p-platser något som bör övervägas.

Gång- och cykelvägar

Det befintliga gång- och
cykelvägnätet i Grebbestad
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Det finns behov av att öka säkerheten och förbättra framkomligheten för gående
och cyklister utmed flera vägsträckor, mellan bostadsområden och till centrum.
Angeläget är bl a att separera trafiken utmed Grönemadsvägen och att få ett bra
gång- och cykelstråk till Siljevi. Det finns också ett behov av att förbättra gångoch cykelförbindelsen norrut mot väg 163 från de östra delarna av samhället. Idag
finns endast en stig genom naturreservatet vid Falkeröd.
Kommunen har studerat möjligheten att få ett sammanhängande gång- och cykelvägnät. Detta är tänkt att passera Grebbestad och söderifrån komma in i samhället
via Tanumstrand och ”strandpromenaden”. Via befintliga vägar och gång- och
cykelstråk till Siljevi ska man sedan kunna ta sig vidare mot Tanums järnvägsstation och Tanumshede. Från Siljevi utnyttjas gamla vägen mot Kärra fram till stationen. Härifrån måste man hitta en lämplig anslutning till den anlagda gång- och
cykelbanan vid Stall Heane som sedan leder till Tanumshede.

Grebbestadkilen mot sydväst med farleden in mot hamnen

Båttrafik
En farled går in i Grebbestadskilen. Den ansluter till den syd - nordgående farleden
utmed bohuskusten som är av riksintresse. Farleden trafikeras av både yrkestrafik
och fritidsbåtar. En strategisk plan för hamnverksamheten i Tanums kommun är
under utarbetande.
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Master och andra anläggningar
På Stöberget finns två master för radio- och telekommunikation. Fortifikationsverket har tre master i Kuseröd, norr om Krossekärrsvägen, men de kommer sannolikt
att rivas om ett par år. Ytterligare master eller andra anläggningar är inte, vad
kommunen känner till, planerade i Grebbestad.

Bredband
Grebbestad är anslutet till det nationella fiberstomnätet och kapaciteten för datakommunikation är mycket god.

Överväganden
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•

Planeringen bör inriktas på förstärkning av vägnätet i den nordvästra delen
av Grebbestad genom att en ny anslutningsväg byggs nordväst om samhället från Krossekärrsvägen till väg 163.

•

Trafiken bör avledas från väg 1011 förbi skolan och omfördelas till ny väg.

•

Åtgärder för att förhindra genomfart på Krossekärrsvägen in mot centrum
bör övervägas.

•

Genomfart från väg 163 mot områdena väster om centrum bör inte ske via
hamnplan.

•

Mark bör reserveras för parkeringar utanför centrum.

•

Gång- och cykelvägnätet bör förstärkas, bland annat genom utbyggnad av
gc-väg utmed Grönemadsvägen, från kyrkan mot Grönemad.

•

Åtgärder på väg 163 för att förbättra genomfarten bör studeras i samråd
med Vägverket.
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Natur- och kulturmiljövård
Ekologiskt särskilt känsliga områden
Inom planområdet finns ädellövskog, ängs- hag- och betesmarker, värdefullt odlingslandskap, sumpskog och en våtmark som kan betraktas som ekologiskt särskilt
känsliga områden, enligt miljöbalken (MB 3 kap 3§). Oexploaterade havs- och
strandmiljöer inom planområdet har skydd som naturreservat.
Ädellövskogar i Tanums kommun är inventerade av länsstyrelsen och redovisade i
en rapport 1997. Inom planområdet finns några sådana skogsbestånd. De bildar
ofta en brynzon mellan jordbruksmark och bergsområde och har därför dels ett
värde för flora och fauna och dels stort värde för landskapsbilden. Inventering av
värdefulla ängar och hagar i kommunen är redovisade i en rapport från länsstyrelsen 1989. De värdefulla områden som berörs av planområdet är en öppen hagmark/
havsstrandäng vid Sövall, en träd- och buskbärande hagmark/havsstrandäng vid
Gliskilen, en ängs- och hagmark vid Brattås samt ljungheden vid Greby gravfält.
Jordbruksverket redovisade en ny ängs- och betesmarksinventering 2005.
Våtmarker och småvatten med högt naturvärde är redovisade på kartan. Inom planområdet finns också en s k sumpskog (enl Skogsvårdsstyrelsen 2000) vid Falkeröd.
De grundområden som finns inom hamnområdet i Grebbestadskilen är starkt påverkade av befintliga verksamheter och har sannolikt låg biologisk produktion.
Naturreservat och ett naturminne, vilka är skyddade enligt miljöbalken, är redovisade i avsnittet Riksintressen, förordnanden och planer. Det generella biotopskyddet kan också gälla för vissa objekt.

Falkeröds lindskog

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö
I Tanums kulturminnesvårdsprogram från 1984 är följande bebyggelsemiljöer inom
planområdet utpekade: Grebbestad (den äldre bebyggelsekärnan), Greby gravfält
och Krossekärr-Kuseröd. Det sistnämna området var en kulturmiljö vars värdekärna bestod av resterna av industriell verksamhet vid Ulmekärrsand, där byggnaderna

32

FÖP Grebbestad

idag är rivna och värdet av miljön som helhet därmed har gått förlorat. Den kringliggande äldre bostadsbebyggelsen och sjöbodarna vid stranden finns kvar.
Grebbestads kulturhistoriskt värdefulla, äldre bebyggelse är avgränsad i programmet. Miljön ligger i huvudsak kring Övre och Nedre Långgatan. Bebyggelsen speglar hur Grebbestad utvecklats som kustsamhälle. Avgränsningen är redovisad på
karta Natur- och kulturvärden samt under Planförslag och på rekommendationskartan. En kulturhistorisk bebyggelseinventering utfördes av Bohusläns museum 1988.
En byggnadsminnesförklaring av Kaptensgården pågår.

Kulturlandskap med natur- och kulturvärden
Värdefullt odlingslandskap
Värdefullt odlingslandskap, enligt länsstyrelsens inventering från 1995, finns runt
Greby och i dalgångslandskapet mot Falkeröd. Områdena är klassificerade från bevarandesynpunkt både när det gäller natur- och kulturmiljövårdsaspekter. De landskapliga värdena i området nordost om samhället har också betydelse för hur man
närmar sig Grebbestad. Falkeröds lindskog är ett objekt med mycket högt naturvärde som tillsammans med Falkeröds hembygdsgård, gravfältet och övriga natur- och
kulturmiljövärden är ett sammanhängande område av stort bevarandevärde.
Jordbruksdrift inom området är i
många fall en förutsättning för att
kulturlandskapet hålls öppet.

Greby gravfält
Greby gravfält är av riksintresse
för kulturmiljövården och det
unika gravfältet har skydd som
fornlämningsområde enligt kulturminneslagen. Gravfältet är
också ett storslaget inslag i landskapsbilden och ligger vackert vid
utfarten mot Tanumshede.
Greby gravfält

Överväganden
•

Viktiga ”kärnområden” med naturvärden ska bibehållas.

•

Vid utbyggnad av nya bebyggelseområden är det viktigt att behålla spridningskorridorer som sammanlänkar större grönområden.

•

Exploatering ska undvikas som ger negativa konsekvenser för naturområden vilka är skyddsvärda enligt länsstyrelsens och skogsvårdsstyrelsens inventeringar.

•

När detaljplan upprättas eller ändras inom den äldre bebyggelsekärnan ska
särskild hänsyn tas till bebyggelsens karaktär och bevarandevärden.
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Grönstruktur och friluftsliv
Kustlandskapet med dess speciella karaktär är starkt bidragande till Grebbestads
identitet som samhälle. Bergen inne i samhället har här särskild betydelse.
Med grönstruktur menas både stora och små grönområden som är väl sammanlänkade med stråk. Stråken kan vara strand- och brynzoner, vegetationsridåer kring
vattendrag såväl som gång- och cykelstråk och vandringsleder. Grönstrukturen har
betydelse ur många aspekter. Genom att värna om landskapets skönhetsvärden
bibehålls det identitetsskapande för bygden samtidigt som en god boendemiljö
säkerställs på längre sikt. En bra grönstruktur ger förutsättningar för ett attraktivt
friluftsliv nära boendet. Den biologiska mångfalden gynnas också av en väl fungerande grönstruktur.
Den stora efterfrågan på mark för bostäder i Grebbestad gör det särskilt viktigt att i
ett tidigt skede planera för en långsiktig hållbar grönstruktur.
Bad, båtliv och sportfiske är av stort intresse för det rörliga friluftslivet utmed hela
kuststräckan.
Strandområden, markanta höjdpartier och obebyggda områden nära havet är betydelsefulla för rörligt friluftsliv. Sådana sammanhängande och sammanlänkande
områden är därför viktiga att behålla i Grebbestads närhet. Det gäller naturligtvis
områden där det finns etablerade och invanda gångstigar, men det är också viktigt
att man kan ströva fritt på stränder och berg för att njuta av naturen och utblickar
över havet. Mindre grönområden nära bostadsbebyggelse är ofta betydelsefulla för
närrekreation.
Terrängen öster och nordost om Grebbestad används för både idrott och rörligt
friluftsliv. Här finns vandringsleder och motionsslinga i anslutning till idrottsplatsen Siljevi. Området erbjuder flera utflyktsmål som Greby gravfält och Falkeröds
hembygdsgård.

En viktig del av områdets grönstruktur är tillgängligheten till stränderna.

Bergen inne i samhället har stor betydelse
för Grebbestads identitet.
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Grönstrukturen i Grebbestad är grovt illustrerad på denna bild
36
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Värdefulla naturområden som
Kuserödsmyren gynnar den biologiska
mångfalden och är till glädje för
närrekreation

I terrängen kring Siljevi och Brattås finns strövområden med utrymme för olika
typer av aktiviteter

Överväganden
•

Sammanhängande områden för närrekreation och rörligt friluftsliv ska bibehållas.

•

Hävdade gångstråk, utsiktsplatser och utflyktsmål ska säkerställas och tillgängligheten till strandområden underlättas vid fortsatt planering.
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Miljöskydd, hälsa- och säkerhet
Miljöskydd
Enligt Boverkets rapport Bättre plats för arbete bör en skyddszon om 500 meter
hållas kring ett reningsverk av det slag som finns i Grebbestad. Kring bensinstationen, där det även finns en miljöstation, rekommenderas ett skyddsavstånd om 50
meter till närmaste bostäder. I enskilda fall får en bedömning av skyddszoner göras
med hänsyn till topografiska förhållanden etc.
Kommunen gjorde en inventering av förorenade markområden 1997. Enligt denna
finns inga sådana markområden i Grebbestad. (I rapporten är två objekt listade som
”ej inventerade”.) Därefter har länsstyrelsen lagt in uppgifter om gamla deponier,
hamnar etc i sin databas över förorenade områden. I denna är hamnområdet utpekat
som ett förorenat område.
Grebbestads gamla, numera nedlagda tipp ligger nordväst om Siljevi (fastigheten
Grebbestad 2:297). Det är en deponi som användes fram till 1960-talet. Efter
riskbedömning kan det bli aktuellt att vidta någon form av avslutningsåtgärder
inom området.
I utkanten av samhället finns några mindre jordbruk och någon hästgård. Problem
kan uppstå vid djurhållning, framförallt av hästar, eftersom dessa kan förorsaka
allergier. Även lukt- och bullerstörningar kan förekomma. Omgivningspåverkan på
landsbygden är ofta accepterad men ett skyddsavstånd bör beaktas vid utbyggnad
av tätorten. Enligt Boverkets allmänna råd är det lämpligt att hålla ett avstånd om
500 meter till djurhållning i lantbruk och till ridanläggningar. I kommunens lokala
hälsoföreskrifter står reglerat att den typen av djurhållning kräver tillstånd inom
detaljplanelagt område.

Räddningstjänst
Ett handlingsprogram för Räddningstjänsten är upprättat (Handlingsprogram för
skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsatser). Planområdet betjänas i
första hand av Räddningstjänsten i Tanumshede, som har en insatstid till Grebbestad
om 10-20 minuter.
Möjlighet att anlägga en ”utrymningsväg” via Falkeröd har diskuterats i planarbetet. Vid en olycka i centrum kan det,
speciellt om den sker sommartid, bli
svårt att avleda trafiken och utföra räddningsinsatser.
En möjlighet är att utnyttja Repslagaregatan men det vore då önskvärt att kunna
ta sig förbi Grebbestad utan att passera
Nedre Långgatan. Ett par alternativ kan
finnas.
Alternativa lösningar av gång- och cykelväg som kan användas vid evakuering
38
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En tänkbar lösning är att bygga om befintlig gångväg i slutet av Härlidsvägen till en
körbar gång- och cykelväg och ansluta den till vägen till Falkeröds hembygdsgård
öster om ladugården. Ett alternativ som diskuterats är att anlägga en helt ny, körbar
gång- och cykelväg via Petterhagen och ansluta den på motsvarande sätt till vägen
till hembygdsgården, men det kommer sannolikt att bli dyrare och göra ett större
intrång i landskapet. I båda förslagen blir bostadsgator belastade av trafiken och i
det sistnämnda berörs även förskolan.

Landningsplats för helikopter
I nödsituationer används Siljevi som landningsplats för helikopter. Det är idag även
tänkbart att utnyttja vändplanen i slutet av Industrivägen.

Luftföroreningar och buller
Inom planområdet finns inga särskilda källor till utsläpp av luftföroreningar utöver
biltrafik och uppvärmning.
I Grebbestad är det biltrafiken som är den främsta källan till bullerstörningar. Även
båttrafiken orsakar bullerstörningar. Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för
både inom- och utomhusmiljön i bostäder.

Radon
Berggrunden inom planområdet utgörs av granit och betraktas som högradonmark,
vilket är bekräftat i en översiktlig radonkartering. Här är risken stor för att få höga
radonhalter inomhus. Gränsvärdet för radongas (200 Bq/m3) får inte överskridas,
vilket i de flesta fall kräver ett radonsäkert byggande. Det kan lösas med rätt grundläggning och/eller ventilationsåtgärder i husgrund/-platta tillsammans med tätning
runt rör m m. Eventuella åtgärder beaktas vid bygglovprövning.

Skred- och rasrisker
En översiktlig kommuntäckande kartering av skredrisker gjordes 1994 (Bohusgeo).
Enligt denna bedöms viss skredrisk kunna förekomma inom ett område i Grebbestad som omfattar hamnplan med närmast angränsande område med lermark i
väster och norr. Stabilitetsproblem finns också utmed östra sidan av Grebbestadskilen. Omfattande åtgärder för att förbättra stabiliteten är vidtagna kring fiskekajen
och torget. Kring gästhamnen i söder är åtgärder planerade under 2005/2006.
Kommunen har en förteckning över geotekniska utredningar. Arbete med en komplettering av denna pågår.
En viss rasrisk kan finnas i bergsbranter, i Grebbestad t ex vid norra delen av
Stöberget.
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Översvämning och erosion
Högvatten orsakas av en kombination av lågt lufttryck och hårda vindar från havet.
Vattnet kan då nå över kajer och bryggor vilket har inträffat regelbundet i Grebbestads hamnområde. På lång sikt måste översvämningsrisker tas på allvar mot bakgrund av de klimatförändringar som förutspås och som kan innebära en högre
medelvattennivå i framtiden.
I Grebbestad finns också en annan orsak till översvämningsrisker och det är det
äldre ledningssystemet där dagvattnet leds in i samma ledningssystem som avloppsvattnet. Åtgärder pågår och kommer att fortgå under lång tid framöver för att
separera dag- och avloppsvatten i skilda ledningssystem.

Farligt gods
Transporter av farligt gods genom framförallt centrumområdet, där det är mycket
trångt, är en riskfaktor.

Elektromagnetiska fält
Några gränsvärden (dvs värden som inte får överstigas) har inte fastställts beträffande elektromagnetiska fält från t ex kraftledningar och transformatorstationer.
Istället rekommenderas en försiktighetsprincip vid lågfrekventa elektriska och
magnetiska fält.
Tanums kommun har, liksom länsstyrelsen, som utgångspunkt att magnetfält från
ledning ska underskrida 0,2 mikroTesla vid bostad eller motsvarande.

Överväganden
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•

En störningszon kring reningsverket ska beaktas.

•

Stabilitetsfrågor ska beaktas vid all planering och ansökningar om bygglov
om åtgärderna inte i sin helhet berör fastmark.

•

Vid detaljplaneläggning i anslutning till lågt liggande markområden ska
hänsyn tas till eventuell risk för översvämning.

•

Allt byggande bör ske med hänsyn till att berggrunden betraktas som högradonmark.

•

Rekommenderade skyddsavstånd till master och kraftledningar ska beaktas
vid fortsatt planläggning.

•

Räddningstjänstens insatsmöjligheter ska beaktas vid utformning av bostäder.
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Planförslag
Planidé
Förslaget utgår från att mindre områden med bostäder i centrala lägen ska förtäta
bebyggelsen i Grebbestad. Till stor del är detta en bekräftelse på redan påbörjade
detaljplanearbeten. Tanken är att samhället därefter ska växa mot nordväst kring
Grönemadsvägen och Gissleröd där en ny vägförbindelse ska öppna upp för
exploatering. Här ger förslaget utrymme inte bara för bostäder utan även för
förskola och ny skola, verksamheter och handel.
Tanken med förslaget är att sammanhängande friområden behålls, inte minst
stränderna men också grönstråk och obebyggda berg inne bland bebyggelsen.
Motionsanläggningen vid Siljevi ska kunna kompletteras. Öster om samhället
behålls i övrigt ett till stora delar obebyggt naturområde.
En viktig del i förslaget är att göra samhället mer gång- och cykelvänligt genom
komplettering av det befintliga gång- och cykelvägnätet. En bättre trafikmiljö ska
skapas genom utbyggnad av ”Västra vägen” och reglering av trafiken på en del
gator sommartid. Genom samhället föreslås åtgärder på väg 163 så att miljön blir
bättre för oskyddade trafikanter. Utbyggnad av parkering föreslås för att avlasta
centrum och göra Grebbestad mer tillgängligt för besökare. Bryggstråket utmed
Grebbestadskilen, där torget kvarstår som samhällets mötesplats, föreslås bli
förlängt utmed Svinnäs, där nya båtplatser ska kunna anläggas.
Strategiska områden, där en förändring av markanvändningen föreslås på längre
sikt, ska tas i anspråk först efter ytterligare studier. De ger möjlighet för Grebbestad att växa ytterligare både mot söder, väster och norr.
Planen rymmer små möjligheter till utbyggnad av verksamheter. Framtida etableringar får ske i bra kommunikationslägen i närheten av väg E6 vid Tanumshede.

Förändrad mark- och vattenanvändning
Utbyggnad av bostäder
Föreslagna utbyggnadsområden för bostäder är Anneberg, Härlidsberget, kvarteret
Bocken, Tanums - Rörvik 1:141, Kuseröd (område på berget söder om Grönemad)
och Ulmekärr-Gissleröd. Detaljplanearbete är påbörjat för samtliga områden.
Områdena möjliggör byggande av cirka 250 bostäder.
Områdena ligger centralt i anslutning till befintlig bebyggelse och befintlig infrastruktur kan nyttjas när det gäller anslutning till vägar och kommunala va-ledningar.
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Områden för nya bostäder och förtätning/omvandling på sikt
Ytterligare utbyggnad av bostäder samt viss förtätning och omvandling till permanentboende föreslås i anslutning till en utbyggnad av ny väg i väster. Områdena är
belägna i nordvästra delen av Grebbestad och är i planen kallade Grönemad och
Gata. För utbyggnad av dessa områden krävs att infrastrukturen förstärks genom
utbyggnad av gc-väg utmed Grönemadsvägen och en ny anslutningsväg via
Gissleröd till väg 1012 (del av ”Västra vägen”) samt att va-frågan är löst. Områdena
bedöms tillsammans rymma ett 50-tal bostäder.

Allmän service
Område för utbyggnad av skola och förskola
Ett område i Gissleröd, väster om Grebbestadsskolan, föreslås tillsammans med området Stämmen, utgöra utbyggnadsområde för skola/förskola (ca 4 ha). Stämmen är
detaljplanelagt för bostäder, varför en ändring av detaljplanen kommer att krävas.

Verksamheter
Förslaget redovisar en mindre utbyggnad av nuvarande verksamhetsområde vid
Gissleröd. Här kan utrymme ges för verksamheter med ungefär samma inriktning
som i det befintliga området d v s mindre verksamheter/hantverk i kombination
med viss handel.

Strategiska områden
I förslaget ingår några strategiska områden för utbyggnad av Grebbestad på lång
sikt. De strategiska områdena kan inrymma runt 350 bostäder. Även annan användning är tänkbar inom en del av områdena. De strategiska områdena föreslås bli
föremål för fortsatta diskussioner och utredningar.
De föreslagna strategiska områdena är:

Rörvik
Området mellan Grebbestads camping och vägen till Tanumsstrand föreslås som
strategiskt område för samhällsutbyggnad på lång sikt. Olika typer av markanvändning - camping och annan turistanknuten verksamhet likväl som bostäder kan i framtiden övervägas. Med tanke på nuvarande markanvändning (bostäder,
camping och fritidsanläggningen Tanumstrand) föreslås att en studie av området
som helhet görs innan kommunen tar ställning till vilken användning marken ska
ha i framtiden. Utbyggnad av infrastruktur i form av va och gång- och cykelväg är
en förutsättning.
Inom området berörs ett befintligt markavvattningsföretag. Vid framtida planering
kan det bli aktuellt med en omprövning av detta.
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Svinnäs och Östra Kuseröd
Svinnäs och Östra Kuseröd föreslås utgöra en strategisk resurs för framtida
utbyggnad av framförallt bostäder. Områdets exklusiva läge föreslås också kunna
medge verksamheter med anknytning till turism och båtliv. I den nordvästra delen
av området ska en utveckling av centrum kunna ske förslagsvis med en kombination av bostäder, handel, samhällsservice och viss parkering. En utbyggnad på
Svinnäs förutsätter att avloppsreningsverket flyttas och att den västra vägen fullföljs i sin helhet med anslutning till Krossekärrsvägen för att dras vidare söderut till
Svinnäs. Nuvarande väg till reningsverket kan nyttjas för att nå den nordöstra delen
av Svinnäs. En gång- och cykelförbindelse till centrum är också en förutsättning.
Inom området har tidigare skisserats ca 200 bostäder, någon form av verksamhet
med anknytning till turism samt sjöbodar. Under våren 2005 genomförde två
arkitektstudenter från Chalmers ett examensarbete, ”Programförslag för Svinnäs”
som redovisades för kommunen under samrådsskedet. Deras förslag har i huvudsak
det tidigare diskuterade innehållet men redovisar en lägre exploateringsgrad (ca
110 bostäder).
En lämplig omfattning på exploateringen behöver studeras och diskuteras vidare.
Det är viktigt att se på området som en helhet. Det är därför önskvärt att planering
och utbyggnad inte delas upp i etapper och att även planer för utbyggnad av båtplatser, bad etc ingår i fortsatta studier av området.

I ett examensarbete utfört på CTH av Patrik Signert och Johan Wahlström föreslås
att ny bebyggelse på Svinnäs får en stark koppling in mot samhället.

Västra Kuseröd
Markområdet föreslås som strategiskt område för utbyggnad av bostäder på lång
sikt i anslutning till befintliga och föreslagna bostäder vid Grönemadsvägen och
bedöms kunna inrymma ett 40-tal bostäder.
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Edsvik
I anslutning till befintlig bebyggelse vid Edsvik kan en utbyggnad av bostäder ske
på längre sikt (ca 60 bostäder). Anslutning till kommunala vatten- och avloppsledningar ska då ske. Fortsatt planering kan ske med utgångspunkt från ett framtaget
planprogram.

Östra Gissleröd
Här föreslås ett strategiskt område för framtida etablering av handel eller verksamhet kopplat till en bättre vägförbindelse mot Tanumshede. Området kan anslutas
via korsningen mellan väg 1012 och Industrivägen.

Greby
Vid Greby föreslås ett strategiskt område för eventuell framtida etablering av
handel och/eller verksamheter. Området bedöms ha ett attraktivt läge och behövs
som framtida resurs med tanke på de begränsade möjligheter till utbyggnad som
finns i övrigt i Grebbestad t ex för eventuell framtida flytt av bensinstationen.

Utbyggnad av campingplatser
Grebbestads camping
Ett ökat helårsnyttjande av befintliga platser föreslås, i enlighet med pågående
arbete med detaljplan. Omedelbart öster om campingen finns ett mindre höjdområde som föreslås ingå i campingområdet.

Sövalls camping
Utbyggnad av campingen föreslås med ca 50 nya platser, i enlighet med pågående
arbete med detaljplan.

Edsviks camping
Mindre förändringar av campingen föreslås, främst i syfte att säkerställa campingens funktion, i enlighet med pågående arbete med detaljplan. Detta innebär inte att
det blir ytterligare platser.

Framtida begravningsplats
Området strax väster om nuvarande begravningsplats föreslås för framtida begravningsplats. Det behöver sannolikt tas i anspråk först på lång sikt.

Utbyggnadsområden för småbåtshamnar
Utbyggnad och förtätning av befintlig småbåtshamn föreslås i Grebbestadskilen
utmed östra sidan av Svinnäs. Här föreslås även att ett kallbadhus ska kunna
studeras i områdets södra del (se även under rubriken Område för kallbadhus). En
mindre utbyggnad av båtplatser föreslås också i anslutning till Buskär vid Sövall. I
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förslaget ingår områden som tillsammans skulle kunna innebära ett tillskott om ca
700 platser. Utmed Svinnäs ingår det föreslagna utbyggnadsområdet i det strategiska området. Det markerar att utnyttjandet av strandzonen bör studeras som en
helhet tillsammans med övriga delar av Svinnäs.

Framtida vägsträckningar, ”Västra vägen”
En etappvis utbyggnad av en ny väg i västra delen av Grebbestad föreslås från väg
1013 till Svinnäs. En första etapp kan anläggas mellan Grönemadsvägen (väg
1011) till Havstenssundsvägen (väg 1012) med utnyttjande av befintlig industriväg
vid Gissleröd. För fortsatt förbindelse norrut mot Tanumshede och i syfte att minska
belastningen i korsningen vid kyrkan föreslås i första hand en ombyggnad av korsningen mellan väg 1012 och väg 1013 (nordost om ”labyrinten”) och breddning av
väg 1012 söderut till Industrivägen. Förslaget anger som alternativ till detta en ny
vägsträcka mellan väg 1012 och väg 1013. En tänkbar sträckning har studerats och
redovisas i förslaget. Med ett sådant alternativ kan man överväga att ta bort väg
1012 på delen förbi ”labyrinten” och bygga om sträckan till gång- och cykelväg.
1013

163

En ombyggnad av väg 1012 och korsningen
med väg 1013 föreslås för att förbättra
förbindelsen mot Tanumshede. Alternativt
kan en ny vägsträckning mellan de båda
vägarna studeras vidare.

1012

En första etapp föreslås mellan Grönemadsvägen
och väg 1012. Den befintliga Industrivägen
utnyttjas.

En etapp föreslås på sikt mellan Grönemadsvägen
och Krossekärrsvägen med anslutning till Tage
Wikströms gata. Tillfartsväg till Svinnäs föreslås
från norr via Tage Wikströms gata.

Principskiss som visar en tänkbar, etappvis utbyggnad av ”Västra vägen”
Söderut från Grönemadsvägen redovisas ny väg mot Svinnäs/Kuseröd via Lunden,
Krossekärrsvägen och Tage Wikströms gata. Detta ska ses som en strategisk
reservation av mark kopplad till en framtida utbyggnad på Svinnäs. Den föreslagna
sträckningen mellan Grönemadsvägen och Krossekärrsvägen gör det möjligt att
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bibehålla ett sammanhängande grönområde mellan vägen och Gata samt att koppla
Lunden med aktiviteter och parkeringsmöjligheter till den nya vägen. En säker
passage mellan Lunden och grönområdet får studeras vidare.
Vägsträckningarna är grovt studerade och redovisade i förslaget. Detaljerade
studier måste göras när de olika etapperna blir aktuella. Då bör bl a hänsyn tas till
kringliggande bebyggelse och de ädellövskogspartier som berörs.

Framtida förbifart
I planen föreslås att mark i den östra delen av planområdet av strategiska skäl
reserveras för att ge framtida handlingsfrihet i fråga om en eventuell förbifartsled.
Området är samtidigt av intresse för rörligt friluftsliv i anslutning till idrottsområdet vid Siljevi varför ingen ny bebyggelse föreslås här. Möjliga sträckningar är
endast översiktligt skisserade i detta planarbete och i tidigare planer. Om en
förbifart i framtiden blir aktuell måste alternativa sträckningar studeras.
Det kan noteras att det västra alternativ som redovisades i den kommuntäckande
översiktsplanen 2002 av flera skäl inte bedöms som realistiskt, framförallt på grund
av att det sannolikt skulle innebära påtaglig skada på Greby gravfält.

Gång- och cykelvägar
Sträckningar av gång- och cykelstråk föreslås:
-

utmed Grönemadsvägen.

-

till Siljevi och vidare österut mot Tanums station.

-

från kyrkan till centrum, utmed väg 163.

-

från Grebbestads badplats via Tanumstrand söderut.

-

till Gissleröd via föreslaget skolområde.

-

utmed väg 1012 till Edsvik.

-

öster om Härlidsberget (även ”evakueringsväg”).

I vissa fall handlar det om att ”uppgradera” befintliga gc-stråk. Mindre kompletteringar av det befintliga nätet föreslås också i enlighet med redovisning på markanvändningskartan.

Utbyggnad av parkerings- och båtuppläggningsplatser
För att förbättra miljön i centrum och kunna erbjuda parkering under sommaren
föreslås utbyggnad av befintlig parkering i anslutning till väg 1008 vid södra delen
av Repslagaregatan. Denna parkering föreslås kunna fungera för båtuppläggning
vintertid och kan ge plats för omkring 200 båtar.
När föreslaget nytt skolområde byggs ut vid Grönemadsvägen finns möjligheter att
disponera det så att parkeringsytor förläggs nära den föreslagna delen av ”Västra
vägen” från Gissleröd. En sådan parkering kommer att ligga inom relativt kort gångavstånd från Hamnplan och kan därför sommartid nyttjas för besöksparkering.
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Inom det utbyggnadsområde som i förslaget är redovisat vid Lunden, väster om
kyrkogården, föreslås att en parkering ska kunna ingå.
Inom det strategiska området Svinnäs/Kuseröd, vilket i den nordvästra delen ska
kunna medge en utveckling av centrum, föreslås att viss parkering ska kunna inrymmas.
En strategisk markreservation görs också i planen på kommunägd mark vid
infarten till Grebbestad från Tanumshede. En enkelt anordnad parkering här kan
vara en lösning sommartid om en säker tillfart ordnas från väg 163. Parkering här
förutsätter att en gångväg iordningställs på sträckan in mot samhället.

Framtida parkering, grusplan o dyl
på föreslaget skolområde kan
delvis nyttjas sommartid för
besöksparkering

Ett område i anslutning till infarten
norrifrån föreslås kunna bli parkering
för besökare sommartid

Befintlig parkering vid
Falkeröd är en resurs och
kan utnyttjas bättre

Parkering vid Siljevi kan
utgöra en resurs sommartid
och vid större evenemang

Inom föreslaget utbyggnadsområde vid Lunden, med kort
gångavstånd till hamnplanen,
föreslås även möjlighet till
parkering

Parkeringsplatser ska kunna
inrymmas inom föreslaget ”strategiskt område” med närhet till
Svinnäs och centrum

En utökning av befintlig parkering,
som vintertid kan användas för
båtuppläggning, föreslås öster om
Repslagaregatan

Schematisk illustration av områden där nya p-platser kan tillkomma

Flera befintliga parkeringsytor kan också förbättras och utökas något, till exempel
vid Falkeröd och Lunden.
Föreslagna ytor för parkering möjliggör sammanlagt omkring 900 nya platser.
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Kallbadhus
I den sydöstra delen av Grebbestadskilen föreslås att en anläggning med ett kallbadhus ska kunna studeras (läge ej markerat). En alternativ placering är i ett
examensarbete på CTH våren 2005 redovisad på Svinnässidan inom det område
som i planen föreslås för utbyggnad av båtplatser.

Utbyggnad av fritidsanläggning
Vid Siljevi föreslås ett område för utbyggnad av en motionsanläggning i någon
form. Parkeringsytor ska kunna inrymmas här. Även vid Lunden föreslås att en viss
utbyggnad ska kunna ske.
Möjlighet att anlägga en bollplan, som kan ersätta grusplanen vid Anneberg, kommer att finnas inom föreslaget skolområde alternativt vid Lunden, väster om kyrkogården. En sammanhängande gång- och cykelförbindelse är möjlig från skolan i det
sistnämnda alternativet.

Fjärrvärmeanläggning
En fjärrvärmeanläggning föreslås bli anlagd inom eller i direkt anslutning till
Gissleröds industriområde (läge ej markerat). Vid kommande detaljplaneläggning
av näraliggande områden bör denna fråga därför beaktas.

Planerad kraftledning
Den planerade 40 kV-ledningen mellan Grebbestad och Fjällbacka är enbart illustrerad och något exakt läge har inte studerats.

Områden med oförändrad markanvändning
Områden med bebyggelse
På kartan är befintliga områden för bostäder, verksamheter, service m m redovisade. Inga större förändringar av markanvändningen föreslås.

Camping, fritidsanläggningar, bad m m
Kartan redovisar de tre campingplatserna i Grebbestad. Siljeviområdet och ett
område vid Tanumsstrand är markerade som befintliga fritidsanläggningar. Utöver
dessa finns mindre områden för fritidsändamål inom markerade bebyggelseområden. De kommunala badplatserna och övriga stränder med bad är redovisade.

Hamnar
Fiskehamnen och befintliga småbåtshamnar är redovisade.
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Avgränsningen av den äldre kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i Grebbestad
är gjord i kommunens kulturminnesvårdsprogram. Inom detta område föreslås att
särskild hänsyn ska tas till de kulturhistoriska värdena vid både ny- om- och tillbyggnad.

Illustrationen visar avgränsningen av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsekärnan i Grebbestad enligt kulturminnesvårdsprogrammet.
Bebyggelseinventeringen, gjord av Bohusläns museum med bl a beskrivning av
karaktärsdrag och typiska detaljer, kan användas som underlag när detaljplan
upprättas inom område som berör delar av den äldre bebyggelsemiljön.
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Inaktuella detaljplaner
I förslaget ingår att en del gällande detaljplaner bör ändras och dessa planområden
är markerade på kartan på följande sida. Bakgrunden till att dessa planer behöver
ändras beskrivs i det följande. Angiven ordningsföljd kan ses som en ungefärlig
prioriteringsordning.
1.
•

Ändring av äldre detaljplaner för att möjliggöra utbyggnad av bostäder i
Annebergsområdet. Planarbetet har påbörjats.

•

För genomförande av väsentliga delar av denna fördjupade översiktsplan,
ny vägsträckning (”Västra vägen”), område för allmän och kommersiell
service, fritidsanläggning (bollplan) etc behöver gällande detaljplan ändras.

•

De centrala delarna av Grebbestad inrymmer många viktiga samhällsfunktioner och är en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö. Gällande detaljplaner är otidsenliga och har inga bestämmelser till skydd för bebyggelsemiljön. Arbete har påbörjats med ny detaljplan för området vid torget. En
översyn av planförhållandena bör ske även för övriga delar av samhället.

•

Gällande detaljplan för Kuseröd Östra, Gata, bör ändras för att möjliggöra
en förtätning och större byggrätter och därigenom ett ökat helårsboende.

•

Gällande detaljplaner för området vid Gisslerödsbäcken är otidsenliga och
har inga bestämmelser till skydd för miljön runt kyrkan. Det finns olämpliga byggrätter inom fornlämningsområdet vid Greby gravfält.

•

Området mellan Siljeskogs bostadsområde och Siljevi omfattas av en otidsenlig detaljplan med ett inaktuellt vägreservat och inaktuella byggrätter.
När planen ses över kan möjligheter tillskapas för utveckling av fritidsanläggningar.

•

Rörviksområdet omfattas av en otidsenlig plan. Området har inte byggts ut
i enlighet med planen. Arbete har påbörjats med ny detaljplan för ett mindre delområde, för att möjliggöra en viss förtätning. En översyn av detaljplanen bör ske även för övriga delar av området.

•

Ett centralt område vid Tärnegatan och Bäckevägen omfattas av otidsenliga avstyckningsplaner, vilka bör ses över.

•

Gällande detaljplan för Ulmekärr bör ändras för att möjliggöra en förtätning samt större byggrätter och därigenom ett ökat helårsboende. Prioriteringen beror på fastighetsägarnas intresse.

•

Södra delen av Rörviksområdet omfattas av en otidsenlig detaljplan, som
bör ses över, eller eventuellt upphävas.

2.

3.
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På kartan redovisas de detaljplanelagda områden som bedöms vara inaktuella
samt ett förslag till prioritering av planändringar (1-3).
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Rekommendationer och bestämmelser
Allmänt
På kartan Rekommendationer och bestämmelser är nedanstående rekommendationer för land- och vattenområden redovisade. Kartan redovisar också för vilka
områden det redan finns särskilda bestämmelser i form av detaljplan, fornminne,
naturreservat, naturminne eller strandskydd. I vissa fall är bebyggda och avstyckade tomtplatser undantagna från reservats- eller strandskyddsbestämmelserna.
Kartor med mer detaljerad redovisning av gränsdragningar, liksom gällande
detaljplaner, finns tillgängliga på kommunkontorets plan- och byggavdelning.
Många förändringar kräver någon form av tillstånd. I områden med detaljplan
lämnas bygg-, mark- och rivningslov i enlighet med planen. Vattenverksamhet kräver tillstånd enligt miljöbalken.
En förutsättning vid detaljplaneläggning och för att ny bebyggelse ska kunna
tillåtas är att vatten- och avloppsfrågan går att lösa på ett tillfredsställande sätt.
En byggnadsfri zon gäller utanför detaljplanelagt område vid allmänna vägar. Inom
den kan det krävas tillstånd från länsstyrelsen för åtgärder som inte kräver bygglov.
(Zonen är inte redovisad på kartan).
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt störningszoner kring avloppsreningsverket och master är redovisade för att kunna beaktas vid planläggning och
tillståndsgivning.
Inom kommunen finns intresseområden för totalförsvaret som av sekretesskäl inte
kan redovisas i översiktsplanen.

Rekommendationer för landområden
R1 Utbyggnad av bostäder
Ulmekärr – Gissleröd
Utbyggnad ska föregås av detaljplaneläggning med inledande planprogram. När
detaljplan upprättas ska förutsättningarna utredas för att anlägga dels en ny anslutningsväg mot väg 1012 mellan väg 1011 och Industrivägen och dels en gång- och
cykelväg utmed Grönemadsvägen och vidare till centrum. När planprogram tas fram
ska utbyggnad av nordvästra delen av Grebbestad belysas i ett helhetsperspektiv.
Ett brett grönstråk mellan Gissleröd och Ulmekärrsmyren samt genomförande av
gc-väg och ny anslutningsväg ska säkerställas vid upprättande av detaljplan.
Byggrätter ska utformas för att medge åretruntboende.
Vid detaljplaneläggning ska eventuell lokalisering av fjärrvärmeanläggning beaktas.
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Övriga områden
Fortsatt detaljplaneläggning för bostäder kan ske. Byggrätter ska utformas för att
medge åretruntboende.
Vid detaljplaneläggning ska eventuell lokalisering av fjärrvärmeanläggning beaktas.

R2 Utbyggnad av bostäder på sikt
Utbyggnad ska föregås av detaljplaneläggning med inledande planprogram. När
detaljplan upprättas ska förutsättningarna för att anlägga en gång- och cykelväg
utmed Grönemadsvägen utredas. Genomförande av gc-väg ska säkerställas vid upprättande av detaljplaner.
Byggrätter ska utformas för att medge åretruntboende.

R3 Utbyggnad av verksamheter
Utbyggnad ska föregås av detaljplaneläggning. Innan detaljplan upprättas ska förutsättningarna för att anlägga en ny anslutningsväg mot väg 1012 mellan väg 1011
och Industrivägen utredas. Detaljplan ska utformas för att kunna medge handel och
mindre verksamheter. Utformning ska ske så att störningar för närliggande
bebyggelse inte uppstår. Gång- och cykelväg till verksamhetsområdet ska utredas.
Vid detaljplaneläggning ska eventuell lokalisering av fjärrvärmeanläggning beaktas.

R4 Utbyggnadsområde för allmänt ändamål
Utbyggnad ska föregås av detaljplaneläggning. Innan detaljplan upprättas ska
förutsättningarna för att anlägga dels en ny anslutningsväg mot väg 1012 mellan
väg 1011 och Industrivägen och dels en gång- och cykelväg utmed Grönemadsvägen utredas. När planprogram tas fram ska utbyggnad av nordvästra delen av
Grebbestad belysas i ett helhetsperspektiv.

R5 Strategiskt område
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. För nedanstående områden gäller följande rekommendation:

Edsvik
Påverkan på och konsekvenser för landskapsbild, natur- och kulturmiljö samt det
rörliga friluftslivet ska särskilt belysas i en miljökonsekvensbeskrivning. Utbyggnad bör utgå från det planprogram som tagits fram av kommunen, bland annat med
intentionen att området ska inrymma olika boende- och upplåtelseformer och att
planen ska utformas för åretruntboende. Utbyggnad av gc-väg mot skola/centrum
bör övervägas.
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Trafiksäkerhetsfrågor ska särskilt beaktas när det gäller övergång från bostadsområdet över väg 1013 till strandområdet.

Svinnäs/Kuseröd
Utbyggnad av bostäder och/eller verksamheter/anläggningar med anknytning till
besöksnäringen ska kunna prövas på Svinnäs. En förutsättning för utbyggnad är att
avloppsreningsverket är flyttat.
Lämpligheten av utbyggnad ska prövas i en detaljplan med ett inledande planprogram. Inom områdets nordvästra del ska förutsättningarna för en utveckling av
centrum studeras. Utrymme för samhällsservice ska beaktas.
Påverkan på och konsekvenser för landskapsbild, natur- och kulturmiljö samt det
rörliga friluftslivet ska särskilt belysas i en miljökonsekvensbeskrivning.
Särskilt stor vikt ska läggas vid utformning av bebyggelse inom olika delar av
området eftersom de har stark knytning till både havet och samhällskärnan. Detaljplan ska utformas för åretruntboende.
Vid utbyggnad på Svinnäs ska allmänhetens möjligheter att nå strandområdena
särskilt beaktas liksom områdets knytning till centrum.

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. I avvaktan på fortsatt planläggning får anläggningar eller ny bebyggelse
inte tillkomma annat än som kompletteringar till befintlig bebyggelse och under
förutsättning att det inte påverkar framtida planering av markanvändningen i
området som helhet.

Västra Gata
Oförändrad markanvändning rekommenderas tills vidare men området ska ses som
en strategisk resurs för i första hand utbyggnad av bostäder på lång sikt.

Östra Gissleröd
Området ska reserveras som en strategisk och välbelägen markresurs för verksamheter/handel att ta i anspråk på sikt. En förutsättning för att området ska tas i
anspråk ska vara att en förbättring av väg 1012 alternativt en ny vägsträckning
mellan väg 1012 och 1013 genomförs i enlighet med planen. Mer preciserad
markanvändning ska diskuteras i samband med att förbättrad vägförbindelse
studeras närmare.

54

FÖP Grebbestad

Greby
Området ska ses som en strategisk resurs på lång sikt för utbyggnad av externt
belägen, i första hand trafikberoende verksamhet eller handel. Vid fortsatta studier
av området ska bl a stor vikt läggas vid hänsyn till det omgivande kulturlandskapet.
Lämpligheten av utbyggnaden ska prövas i en detaljplan med ett inledande planprogram.

R6 Utbyggnad av parkering
Området reserveras för utbyggnad av parkering.

R7 Utbyggnad av parkering/båtuppläggning
Området reserveras för utbyggnad av parkering. Förutsättningarna för att vintertid
utnyttja parkeringen för uppläggning av båtar ska studeras vidare. Påverkan på omgivningen ska då belysas.

R8 Utvecklingsområde för camping
Områdets lämplighet för utvidgning av befintlig camping ska prövas i en detaljplan. Vid utvidgning österut av Grebbestads camping ska tillfart från väg 163 ske
via befintlig entré till campingen.

R9 Utbyggnad av fritidsanläggning
Siljevi
Området reserveras för att en motionsanläggning eller dylikt ska kunna byggas. Ny
bebyggelse ska regleras i detaljplan. Området ska tillsvidare kunna användas för
bollplaner och parkering.

Charlottenlund
Området ska reserveras för fritidsändamål och delvis kunna utnyttjas för idrott
under skolåret och delvis för en utvidgning av aktiviteter på Lunden. Under sommaren ska en del av området kunna användas som parkering för besökare till
centrum. Innan området tas i anspråk för parkering bör förutsättningarna för att
anlägga framtida ny vägsträckning mellan Krossekärrsvägen och Grönemadsvägen
vara klarlagda (del av ”Västra vägen”).

R10 Område för begravningsplats
Området reserveras för framtida utvidgning av kyrkogården.

R11 Område för framtida väg
Åtgärder får inte vidtas som kan försvåra möjligheten att anlägga en ny väg.
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R12 Område för framtida förbifart
Ny bebyggelse ska undvikas för att främja rekreation och möjliggöra framtida väg.
Inom området får inte vidtas åtgärder som förhindrar att en förbifartsled kan anläggas öster om samhället. Om en förbifart blir aktuell ska alternativa sträckningar
studeras och bl a vägas mot natur- och kulturmiljövärden samt friluftslivets intressen. Anslutning till och utveckling av Siljevi samt bebyggelsen närmast väster om
idrottsanläggningen samt eventuella barriäreffekter ska också belysas vid fortsatta
studier. Den sträckning som kan bli aktuell ska utformas med stor hänsyn till landskapsbilden.

R13 Område för evakueringsväg
Inom området ska en väg för evakuering/omläggning av trafik i nödsituationer,
kunna anläggas. Vägen ska kunna användas för gång- och cykeltrafik. Alternativa
sträckningar ska belysas i en särskild studie. Utformning av vägen ska ske med stor
hänsyn till landskapsbilden. Den bör utformas som en grusad gc-väg och dras utanför Falkeröds ägor.

R14 Övriga områden
För att bibehålla viktiga natur-, kultur- och rekreationsvärden ska ny bebyggelse
medges endast i undantagsfall och då som komplettering inom befintliga bebyggelsegrupper. Mycket stor restriktivitet mot ny bebyggelse ska gälla om särskilt
utpekade natur- och kulturvärden berörs (se karta natur- och kulturvärden).

Rekommendationer för vattenområden
R15 Vattenområde för hamnverksamhet
Inom området ska en utveckling av gästhamnen kunna ske. Inga åtgärder får vidtas
som förhindrar yrkesmässig angöring för att lasta och lossa.

R16 Utbyggnad av småbåtshamn
Lämpligheten av utbyggnad av småbåtshamn bör belysas i ett tidigt skede genom
att planprogram upprättas. En miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram. Utbyggnad bör vidare regleras genom upprättande av detaljplan. Inom ramen för detaljplanearbetet bör möjligheten studeras närmare att uppföra förråd/sjöbodar samt
anordna angöring och parkering i anslutning till båtplatserna.

R17 Övrigt vattenområde med stor betydelse för sjöfart,
fiske och rörligt friluftsliv
Inom området ska i huvudsak stor restriktivitet mot förändringar gälla. Eventuella
åtgärder får inte förhindra att vattenområdet används för sjöfart, fiske eller rörligt
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friluftsliv. Endast mindre bryggor kan prövas. Ett område för kallbadhus kan
prövas i sydöstra delen av Grebbestadskilen.

Övriga rekommendationer
Detaljplan, bör ändras
Åtgärder prövas mot gällande detaljplan. Planen bör ändras eftersom den bedöms
vara inaktuell.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö
Inom och i direkt anslutning till det område av centrala Grebbestad som är utpekat i
kommunens kulturminnesvårdsprogram ska särskilda hänsyn tas till byggnaders
placering och utformning vid prövning av ny-, om- och tillbyggnad. Vid ändring av
detaljplan ska särskild hänsyn tas till bevarandefrågor. Rekommendationer enligt
kulturmiljövårdsprogram ska gälla.

Störningszon
Inom en radie av 500 meter från avloppsreningsverket och 100 meter från masterna
på Stöberget ska eventuella olägenheter beaktas vid detaljplaneläggning.

Bestämmelser
Detaljplanelagt område
Åtgärder ska prövas mot gällande detaljplan.

Fornlämning
Fornlämning med skydd enligt kulturminneslagen, kapitel 2
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Naturreservat
Naturreservat enligt miljöbalken, MB 7 kap 4§
Tanumskusten II (Raftön – Grebbestadsskärgården) samt
Tanumskusten V (Grebbestads södra skärgård – Fjällbacka)
Båda områdena är bildade enligt 19§ NVL. Syftet med bägge är att värna de
marina miljöernas stora värden, bland annat som reproduktions- och uppväxtplatser
för fiskarter och som rast- och näringsplatser för fågelliv. Det är också att skydda
området mot förändringar som kan inverka negativt på dess utnyttjande för
friluftslivet och på de ansenliga natur- och landskapsvärden som stränder och
skärgård inrymmer.
För att uppföra nya byggnader krävs tillstånd från länsstyrelsen.
Falkeröds lindskog
Kommunalt naturreservat, laga kraft 2002-11-03, där särskilda föreskrifter gäller.
Området har ett mycket högt naturvärde och består av en randskog med stor förekomst av lind belägen på ett klapperstensfält.

Naturminne
Föreskrifter för naturminne gäller enligt miljöbalken, MB 7 kap 10§.

Strandskydd
Strandskydd råder enligt miljöbalken, MB 7 kap 13§. För att få uppföra ny
byggnad inom strandskyddsområde krävs tillstånd. Sedan år 1996 har Tanums
kommun befogenheten att, med vissa begränsningar, besluta om dispens från
strandskyddsbestämmelserna. Begränsningarna innebär i huvudsak att länsstyrelsen
prövar ärenden rörande byggnader för bostadsändamål och större anläggningar, om
de ligger inom kustområdet, som är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. När
det gäller t ex garage, uthus och sjöbodar på fast mark inom riksintresseområden
görs prövning av kommunen.

Byggnadsfri zon kring vägar
Byggnadsfri zon gäller, enligt väglagen, runt allmänna vägar utanför detaljplanelagt område. Runt väg 163 är denna 30 meter och för övriga allmänna vägar är den
12 meter från vägområdet. Enligt 47§ väglagen gäller här att tillstånd krävs av länsstyrelsen för att uppföra byggnader, göra tillbyggnader eller utföra andra åtgärder
som kan inverka menligt på trafiksäkerheten. Detta gäller inte inom detaljplanelagt
område eller för åtgärder som kräver bygglov.
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Behandling av riksintressen
Allmänt
Vid tillståndsgivning eller upprättande av detaljplan ska, i de fall riksintresse
berörs, en bedömning göras av om åtgärden eller planen kan genomföras utan att
påtaglig skada uppkommer på det berörda intresset. I det följande redovisas i vad
mån riksintressen berörs av de förslag som är redovisade i planen.
De riksintresseområden som är berörda av planen finns även redovisade i avsnittet
Riksintressen, förordnanden och gällande planer samt på kartan Riksintressen.

Natura 2000
Natura 2000-områden är enligt miljöbalken av riksintresse (MB 4 kap 1§).
Tillstånd krävs från regeringen (länsstyrelsen) för att bedriva verksamheter eller
vidta åtgärder, som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000område.
Inom planområdet omfattas Natura 2000-området i sin helhet av naturreservat och
strandskydd.

Särskilda hushållningsbestämmelser (MB 4 kap)
Grebbestadskusten ingår i den s k obrutna kusten som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljöbalken, 4 kap 1-3§§. Här får exploateringsföretag och andra ingrepp kommat till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte
påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.
Riksintresset tillgodoses i planen genom att ny bebyggelse i första hand är föreslagen som en utveckling av tätorten och genom att områden med stora natur- och
kulturvärden i huvudsak föreslås få oförändrad markanvändning och vara tillgängligt för det rörliga friluftslivet.

Yrkesfiske
Enligt miljöbalken (MB 3 kap 5§) skall områden av riksintresse för yrkesfisket så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra för bedrivande av
yrkesfiske eller vattenbruk.
Inom planområdet omfattas vadfiskeplatser för sill och skarpsill samt grundområden i havet (0-6 meter). Planområdet omfattar endast marginellt fiskeplatser för sill
och skarpsill. I planen föreslås inga åtgärder som berör sådant område. Planen
tillgodoser vidare riksintresset genom en rekommendation för ”övrigt vattenområde” som innebär stor restriktivitet och att eventuella åtgärder inte får förhindra att
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vattenområdet används för fiske. Grundområden kan komma att beröras inom
föreslagna utbyggnadsområden för småbåtshamnar. Planens rekommendation är
därför att lämpligheten av åtgärden ska belysas i ett planprogram innan fortsatt
detaljplaneläggning sker. Den biologiska funktionen i ett grundområde kan t ex
förstöras vid muddring eller utfyllnad. Speciella studier av grundområdets tillstånd
krävs sannolikt.

Naturvård
Områden av riksintresse för naturvården behandlas i miljöbalkens 3:e och 4:e
kapitel. Områden av riksintresse för naturvård skall skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön (MB 3 kap 6§). När det gäller hur
riksintresset tillgodoses inom område som omfattas av MB 4 kap – se ovan under
Särskilda hushållningsbestämmelser.
Planområdet omfattar delar av riksintresseområdet ”Fjällbacka och Grebbestads
kust och skärgård”. Riksintresset är inom planområdet delvis tillgodosett genom
naturreservat. Riksintresseområdet omfattar ett något större landområde än naturreservatet. För Svinnäs, Edsvik och föreslagna småbåtshamnar tillgodoses riksintresset genom planens rekommendationer om fortsatt planering med bl a krav på
miljökonsekvensbeskrivning.

Kulturmiljövård
Områden av riksintresse för kulturmiljövården behandlas i miljöbalkens 3:e och 4:e
kapitel. Områden av riksintresse för kulturmiljövård skall skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön (MB 3 kap 6§). Inom område som
omfattas av MB 4 kap – se ovan under Särskilda hushållningsbestämmelser.
Planområdet omfattar riksintressområdet ”Greby gravfält”. En ”utrymningsväg”
förbi Falkeröd är föreslagen inom det område som är avgränsat som riksintresse.
En ”utrymningsväg” bedöms vara av stort allmänt intresse mot bakgrund av att det
vid en större olycka sommartid i centrum kan bli svårt att nå olycksplatsen eller
avleda trafik. Befintlig väg till Falkeröds hembygdsgård kan delvis nyttjas och
studier av ett par alternativ föreslås. Fornminnen har ett starkt skydd genom kulturminneslagen. Riksintresset är i övrigt tillgodosett genom planens rekommendation
om oförändrad markanvändning inom och kring Greby gravfält.

Friluftsliv
Områden av riksintresse för friluftslivet skall enligt miljöbalken (MB 3 kap 6§),
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön.
Det riksintresseområde som berörs i planen är Norra Bohusläns kust. Riksintresseområdet överensstämmer inom planområdet i stora delar med det för naturvård och
behandlas därmed på liknande sätt i planen. Riksintressområdet för friluftsliv omfattar ett större område på bl a Svinnäs. Vid detaljplaneläggning kan allmänhetens
intresse beaktas genom en förbättrad tillgänglighet.
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Planens konsekvenser
Avstämning mot ÖP
Översiktsplanens intention att en fördjupad översiktsplan skulle tas fram för
Grebbestad är nu fullföljd. En avstämning mot ÖP visar att:
-

de frågor som i ÖP 2002 angavs som viktiga att belysa är övervägda i denna fördjupningsplan.

-

planarbetet har till viss del funnit utgångspunkter från tidigare översiktliga
planer för Grebbestad (områdesplan 1983 och ÖP-90)

-

föreslaget kommunalt naturreservat vid Falkeröd är beslutat.

-

föreslagna utbyggnadsområden för bostäder är i någon form inarbetade i
fördjupningsplanen.

-

de områden där detaljplan föreslogs bli ändrad är redovisade.

I ÖP 2002 är två utredningsalternativ för ny förbifart öster om samhället redovisade. I denna fördjupade översiktsplan är ett område öster om Siljevi reserverat (R12)
för att möjliggöra framtida studier av alternativa vägsträckningar.
Ett ”potentiellt djuphamnsläge” är redovisat i ÖP 2002 norr om Ulmekärrsand. Det
har även funnits med i tidigare planering. Den bedömning som gjorts i denna plan
är att detta läge inte längre är aktuellt. Det skulle bli mycket svårt att nå ett sådant
hamnläge utan att göra stora intrång i orörd natur och sannolikt skulle det även
innebära intrång i bostadsfastigheter eller störningar för boende om en vägförbindelse skulle dras hit.

Sociala och ekonomiska konsekvenser
De sociala konsekvenserna av den inriktning kommunen har när det gäller
befolkningsutvecklingen i Grebbestad kan på sikt resultera i ett ännu mer levande
samhälle med ett ökat åretruntboende. En inflyttning till nya utbyggnadsområden
ger underlag för en ny förskola/skola, äldreboende och ett förstärkt utbud av
kommersiell service. Ett ökat delårsboende väntas stärka underlaget för kommersiell service ytterligare. Skulle inflyttningen ske i form av delårsboende istället för
helårsboende minskar underlaget för skola i samma utsträckning. Samtidigt uteblir
kommunens skatteintäkter i motsvarande grad från dessa hushåll.
Planen ger möjligheter till ett blandat utbud av bostäder, vilket kan stimulera fler
att flytta till Grebbestad och även bidra till att särskilt ungdomar och äldre kan bo
kvar. Attraktiviteten till kusten ökar sannolikt med fler platser för småbåtar, mer
parkering och bättre tillgänglighet till de västra delarna av området. Turisttillströmningen kan därför öka något, men samtidigt finns det en risk att ”det genuina”
får mindre utrymme.
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På pluskontot för kommunen är att planen medger en relativt omfattande inflyttning till Grebbestad. Inflyttning till kommunen innebär ökade skatteintäkter men
samtidigt en ökning av utgifterna. De ekonomiska konsekvenserna för kommunen
hänger mycket samman med möjligheterna att kunna finansiera en flyttning av
avloppsreningsverket och en utbyggnad av ”västra vägen”. Båda projekten är
tänkta att kunna knytas till framtida exploatering men innan den är genomförd kan
kommunen behöva ligga ute med pengar. Här finns en inbyggd osäkerhetsfaktor –
blir projekten genomförda med avsedd inriktning eller inte?
Med den föreslagna utbyggnaden av bostäder i Grebbestad kommer fler människor
att få ett havsnära boende med möjlighet till rikt friluftsliv och det lilla samhällets
närhet till skola och annan service.
Sammantaget bedöms konsekvenserna på längre sikt leda till att livsmiljön för
grebbestadsborna förbättras och att Grebbestad får en starkare ställning när det
gäller bl a service och turism.

Miljökonsekvenser
Enskilda utbyggnadsområden kommer att innebära konsekvenser för miljön.
Miljökonsekvenserna kan avgränsas till påverkan på natur- och kulturlandskap t ex
vissa utpekade natur- och kulturmiljöer, friluftsliv, landskapsbild samt hälsofrågor
med avseende på biltrafik. Planförslaget bygger på att intrång i särskilt utpekade
områden ska undvikas. Konsekvenser av föreslagna utbyggnadsområden får studeras närmare i planarbetena så att negativa konsekvenser kan minimeras.
En ny vägsträckning i väster tar i anspråk mindre, relativt orörda områden. ”Västra
vägen” kan innebära risk för ökade störningar för boende nära vägen samtidigt som
fler människor kan få en mer ostörd boendemiljö när nuvarande vägnät in mot
centrum avlastas. Utbyggnaden av bostäder innebär mer trafik på befintliga vägar,
framförallt på Grönemadsvägen och i centrum. En separat gång- och cykelväg, som
är föreslagen, kan delvis kompensera detta.
Anslutningsvägen till Svinnäs kan komma att medföra påverkan på ett ädellövskogsbestånd i brynzonen mot väster och ett ängs-/hagmarksparti vid Östra
Kuseröd. Konsekvenserna kan bli att naturvärdena helt eller delvis försvinner.
Hittills orörda delar av Svinnäs tas i anspråk, vilket innebär att det område som kan
användas för närrekreation minskar väsentligt. Området är dock relativt otillgängligt idag och används i liten utsträckning för rekreation. Kommunens ambition är
att tillgängligheten till strandområdena ska förbättras så att fler människor ska
kunna ta sig dit.
Sammanhängande grön- och strövområden bibehålls kring Krossekärr, Kuseröd,
Ulmekärr och Brattås/Siljevi. Detta ger möjlighet till fritt strövande inom och
mellan dessa områden och att bibehålla natur- och kulturvärden.
Flera av de föreslagna utbyggnadsområdena innebär en tätare stadsbild eftersom de
är kompletteringar av befintlig struktur. Stads- och landskapsbilden i stort blir
därmed i relativt liten utsträckning påverkad. Störst påverkan på landskapsbilden
får sannolikt högt belägna, mer friliggande och utåt exponerade områden som
Svinnäs och Grönemad om de exploateras.
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I de fall jordbruksmark tas i anspråk kan förutsättningarna för jordbruksdriften
försämras, vilket i sin tur kan medföra svårigheter att bibehålla ett öppet kulturlandskap.
När det gäller föreslagna utbyggnadsområden för småbåtshamnar kan inte påverkan på grundbottnar och vattenmiljö uteslutas. Sannolikt kräver småbåtshamnarna
prövning enligt miljöbalken (11 kap MB) och marinbiologiska undersökningar
kommer att behövas som underlag för val av alternativ och utformning.
Inga av de föreslagna utbyggnadsområdena ligger inom Natura 2000-området. De
värden som är representerade inom detta område är viktiga att beakta vid fortsatt
planering eftersom vissa åtgärder utanför området indirekt skulle kunna medföra
negativa konsekvenser.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer gäller enligt miljöbalken och är föreskrifter om lägsta godtagbara kvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt
område. Tillstånd får inte beviljas för verksamheter som innebär att miljökvalitetsnormerna överskrids. År 2001 fastställdes normer för kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon i utomhusluft samt
för olika parametrar i fisk- och musselvatten. Normerna ska vara uppfyllda vid lite
olika, i förordning fastlagda tidpunkter.
Utsläpp från bil- och båttrafik samt uppvärmning kommer att öka när samhället
byggs ut och växer enligt intentionerna i planförslaget, men ökningen bedöms inte
medföra att normerna när det gäller utomhusluft överskrids. Planen omfattar
varken fisk- eller musselvatten för vilka normer gäller.

Avstämning mot miljömål
Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation skall lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Det innebär att påverkan på
miljön skall ha reducerats till nivåer som är långsiktigt hållbara. Med detta som
riktmärke antog riksdagen i april 1999 femton nationella miljökvalitetsmål. I
november 2005 antogs ett 16:e mål om den biologiska mångfalden. Miljömålen
beskriver de egenskaper som natur- och kulturmiljön måste ha för att samhällsutvecklingen skall vara ekologiskt hållbar.
De nationella miljömålen är:
-

Frisk luft
Grundvatten av god kvalitet
Levande sjöar och vattendrag
Myllrande våtmarker
Hav i balans, levande kust och skärgård
Ingen övergödning
Bara naturlig försurning
Levande skogar
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-

Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö (inte relevant här)
God bebyggd miljö
Giftfri miljö
Säker strålmiljö
Skyddande ozonskikt
Begränsad klimatpåverkan
Ett rikt växt- och djurliv

Föreslagna förändringar av mark- och vattenanvändningen som är redovisade i
denna plan bedöms inte i stort motverka att de nationella miljömålen uppfylls. När
det gäller frågor om vattenkvalité och övergödning arbetar kommunen med vafrågan och en lösning av denna är en förutsättning för att planen ska kunna
genomföras i sin helhet. I det följande görs en avstämning av de miljömål som mer
påtagligt berörs av planförslaget.
Minskad klimatpåverkan: Målet är framförallt att minska utsläppen av växthusgaser och därmed få bukt med ett av de största globala miljöproblemen. I Grebbestad kan detta överföras till att planen medverkar genom att föreslå och möjliggöra
ett förstärkt gång- och cykelvägnät och underlätta för kollektiva transporter. Det
medverkar också genom att ge underlag för att bibehålla och öka utbudet av service
lokalt och möjliggöra fler arbetstillfällen på orten. Med en stor ökning av antalet
boende får man dock räkna med en hel del arbetspendling och ökade transporter av
varor, vilket i viss mån kan motverka målet.
Frisk luft: Målet är att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter
och kulurvärden inte skadas. I detta mål ingår att minska halterna av svaveldioxid,
kvävedioxid och marknära ozon samt utsläpp av flyktiga organiska ämnen. Planen
medverkar bl a till detta genom att samhället förtätas snarare än får en mer utspridd
bebyggelse. Planen möjliggör även effektiv kollektivtrafik samt att gång- och
cykeltrafik underlättas.
Säker strålmiljö: Målet är att människors hälsa och den biologiska mångfalden
ska skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön. I målet ingår
bland annat låga utsläpp av radioaktiva ämnen och att minska riskerna med
elektromagnetiska fält. Planen medverkar indirekt till detta genom att radonsäkert
byggande rekommenderas. I planen är skyddszoner och skyddsavstånd till elanläggningar redovisade.
Ingen övergödning: Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha
någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk
mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Kommunen arbetar kontinuerligt med förbättring av avloppsrening. Planerna på att flytta
reningsverket i Grebbestad till ett nytt verk, gemensamt med fler samhällen, kan
innebära satsning på bättre kväverening och bidra till minskad övergödning i havet.
Urinseparering ska utföras inom nya planområden enligt kommunens VA-policy,
vilket också kan bidra till minskad övergödning.
Hav i balans samt levande kust- och skärgård: Målet är att skydda kust- och
skärgårdsområden bland annat genom att nyttja områdena på ett sätt så att en
hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp
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och andra störningar. Grebbestads karaktär beror till största delen på sambandet
med havet och skärgården. Planen medverkar till att uppfylla målet genom att
stärka orten som kustsamhälle och möjliggöra en utveckling av boende och
näringsliv. För att få ett levande kustsamhälle försöker kommunen att verka för
åretruntboende. Planen redovisar områden där det kan vara möjligt att utveckla
hamnar men också att större delen av kuststräckan i övrigt inte ska exploateras
ytterligare. Ökad småbåtstrafik kan motverka målet genom föroreningar och
störningar på djurliv.
Myllrande våtmarker, levande skogar och ett rikt odlingslandskap: Dessa mål
syftar till skydd av viktiga natur- och produktionsvärden samt biologisk mångfald.
Planen medverkar till målen genom att våtmarksområdet vid Ulmekärr bibehålls
och ingen exploatering av värdefull lövskog föreslås. Ett mindre område med
ädellövskog kan beröras av tillfart till Svinnäs men direkt intrång ska undvikas.
Odlingslandskapet vid Greby kan komma att tas i anspråk och splittras upp om det
strategiska området vid Greby tas i anspråk. Åkermark tas i anspråk för utvidgning
av verksamhetsområdet på Gissleröd och ny vägsträckning mot nordost. Kommunen bedömer att det är rimligt med tanke på tätortens utveckling och att tillgång till
alternativ, lämplig mark saknas.
God bebyggd miljö: I målet ingår att tätorter och annan bebyggd miljö ska vara en
god livsmiljö för människor. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser ska främjas vid
lokalisering av byggnader och anläggningar. Med föreslagen framtida bebyggelsestruktur, som i första hand bygger på kompletteringar av den befintliga med god
tillgång på service, goda förutsättningar för att anordna kollektivtrafik och en sammanhängande grönstruktur med god tillgänglighet för alla till strandområden strävar kommunen mot målet om att en god bebyggd miljö ska uppfyllas. Riktvärden
när det gäller radon, buller m m ska beaktas vid exploatering.
*

Fiskhamnen hösten 2004
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Åtgärder och genomförande
Fördjupad översiktsplan för Grebbestad ska ligga till grund för fortsatt detaljplanering och andra utredningar som syftar till att planförslaget genomförs.
Prioritering av områden för detaljplaneändringar framgår av planförslaget, under
rubriken Inaktuella detaljplaner.
Kostnader för utbyggnad av infrastruktur ska knytas till olika projekt när planavtal
upprättas med exploatör.
Kommunen har som målsättning att åtgärder/genomförande ska stämmas av en
gång om året genom beslut i kommunstyrelsen.
Nedan följer en sammanfattning av åtgärder och genomförande.

ÅTGÄRD

GENOMFÖRANDE

Fortsatt studie av ”Västra vägen”

Kommunen/Vägverket

Utbyggnad av gc- vägar

Kommunen (utredning påbörjad av tekniska avdelningen)

Utbyggnad av p-platser

Kommunen

Planprogram för utbyggnad av
bebyggelseområden

Kommunen/exploatör

Upprättande av detaljplan för respektive
utbyggnadsområde.

Kommunen/exploatör

Fortsatta studier av strategiska områden

Kommunen/exploatör

Ändring av inaktuella detaljplaner

Kommunen

Studier av utbyggnadsområden för småbåtshamnar

Kommunen/exploatör

Flytt av reningsverk

Kommunen

Program för centrums utveckling

Kommunen

Ny vägförbindelse mellan E6 och väg 163
med trafikplats norr om Tanumshede

Vägverket

Åtgärder på väg 163 genom centrum

Vägverket/kommunen

Markförvärv

Kommunen

Fjärrvärmeanläggning

Kommunen
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Kartbilagor i A3-format:

Markanvändning
Rekommendationer och bestämmelser
Med rekommendationer för land- och vattenområden samt bestämmelser (förordnanden och detaljplanelagda områden)
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