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INLEDNING 
Bakgrund 
Det aktuella området utgörs i huvudsak av ett mindre område intill en bad-
plats, ett vattenområde direkt norr om befintlig småbåtshamn och markom-
råden väster om Norra byn (Räkans brf.). Befintlig tillfartsväg ingår även i 
planområdet. Genom området löper en gångstig som förbinder Ta-
numstrandsanläggningen med Grebbestads södra delar. Standarden på 
gångstigen är relativt låg, trots detta är gångstråket populärt och många män-
niskor rör sig genom området. 

En utveckling av området, med föreslagna åtgärder, skulle innebära en för-
stärkning och utveckling av Tanumstrands hotell- och konferensanläggning 
samt en förbättring för badgäster, genom att det befintliga badet komplette-
ras med möjligheter till ombyte och förtäring, vilket kan nyttjas av besökare 
till friluftsbadet. 

Planområdet omfattas av general- och byggnadsplaner från 1985 respektive 
1986 vilka anger att området ska nyttjas för park, bad och rekreation. Ef-
tersom pågående och föreslagna åtgärder inom planområdet delvis strider 
mot gällande planer behöver en ny detaljplan upprättas. 

En utveckling av området norr om Tanumstrandsanläggningen har presen-
terats i en planstudie för Tanums-Rörvik. De förändringar som föreslås i fö-
religgande planförslag överensstämmer i huvudsak med de åtgärder som 
presenterats i planstudien. 

Kommunstyrelsen beslutade 2010-03-03 § 73 att medge planprövningstill-
stånd. 

Planförslagets syfte och huvuddrag 
Syftet med planen är att skapa förutsättningar för en utökning av befintlig 
småbåtshamn, utveckla badplatsen samt tillåta vattenanknuten verksamhet 
och bekräfta allmänna stråk genom planområdet. De planerade båtplatserna 
och det befintliga friluftsbadet ska inte hamna i konflikt med varandra. 

Förslaget möjliggör en utökning av befintliga brygganläggningar och med-
verkar till att cirka 25 nya båtplatser kan anläggas i anslutning till befintlig 
småbåtshamn. Sjöbodar tillhörande småbåtshamnen, ej avsedda för boende, 
föreslås få uppföras inom planområdet liksom byggnader för vattenanknu-
ten verksamhet, exempelvis kajakuthyrning. Omklädningsrum och kiosk till-
låts vilket kan nyttjas av besökare till befintligt friluftsbad. Ett allmänt till-
gängligt gång- och cykelstråk bekräftas och planläggs som allmän plats. Till-
fart till området via allmän plats säkerställs också genom planförslaget. I pla-
nen ingår även en anpassning till befintliga fastigheter inom och i anslutning 
till Norra byn. 
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Planområdet 
Läge, areal och avgränsning 
Planområdet ligger cirka två kilometer söder om Grebbestads centrala delar, 
nordväst om Tanumstrandsanläggningen, och i direkt anslutning till befintlig 
småbåtshamn och Norra byn. Området utgörs av ett vattenområde samt 
markområden i anslutning till strandkanten, lokaliserade väster om Norra 
byn. I planområdet ingår även en del av det befintliga gångstråket norrut 
mot Grebbestad och tillfartsvägen till området som sträcker sig från den be-
fintliga parkeringen i öster. 

I väster gränsar planområdet mot öppet vatten som omfattas av ett Natura 
2000-område, i söder till befintlig småbåtshamn, i norr och öster huvudsak-
ligen mot naturmark.  

Planområdet är cirka 9000 m² stort (varav knappt 4000 m² utgörs av vatten) 
och omfattar främst delar av fastigheten Tanums-Rörvik 1:101 men även 
delar av fastigheterna Ertseröd 1:4 och 1:31. 

 
Planområdet och dess närmaste omgivningar. Den ungefärliga avgränsningen är markerad med 
rödstreckad linje. 

Markägoförhållanden 
Fastigheten Tanums-Rörvik 1:101 ägs av exploatören. Fastigheten Ertseröd 
1:4 ägs av Tanums kommun. Tanums kommun är lagfaren ägare till fastig-
heten Ertseröd 1:31. Fritidsanläggningen Tanumstrand innehar tomträtt. Ta-
nums kommun är lagfaren ägare av fastigheten Ertseröd 1:32. Brf Räkan in-
nehar tomträtt. En marksamfällighet, Ertseröd s:3, som ägs av 18 fastigheter 
ingår delvis i planområdet. En fiskesamfällighet ingår delvis i planområdet. 

För en fullständig redovisning av ägoförhållanden, servitut och samfällig-
heter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning.  

Befintlig småbåtshamn 

Norra Byn 
Parkering 

Badplats 

Planområde 
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Planprocess 
Utökat planförfarande 
Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL 2010:900, SFS 
2014:900) och planarbetet bedrivs med ett utökat förfarande, vilket bland 
annat innebär att förslaget till detaljplan både skickas ut för samråd och 
ställs ut för granskning innan den kan tas upp för antagande. 

 
I det aktuella skedet ska detaljplanen samrådas.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktsplaner och strategier 
Översiktsplan 2030 
Tanums kommun har en kommuntäckande översiktsplan, Översiktsplan 2030, 
antagen av kommunfullmäktige 2017-06-19 § 70.  

I översiktsplanen ligger det aktuella planområdet inom samhällsområdet för 
Grebbestad. Översiktsplanen upplyser om att inom samhällsområden krävs 
normalt detaljplan för ny bebyggelse. 

Enligt översiktsplanen ska alla samhällen ha möjlighet att utvecklas. Vid ut-
veckling är det viktigt att samhällets identitet tas tillvara. De offentliga miljö-
erna i samhällena ska vara attraktiva. Grönområden i anslutning till sam-
hällena är viktiga. Verksamheter som tjänsteföretag, hantverk och service 
kan med fördel planeras in i blandade bebyggelseområden för att hålla dessa 
levande även under dagarna. Inom samhällsområdena förespråkas blandad 
bebyggelse, både vad gäller funktion och upplåtelseform. 

Delar av samhällsområdena är strandskyddade, vilket innebär att det vid ny 
bebyggelse i vissa fall kan behövas en strandskyddsprövning. Det bedöms 
dock vara ett angeläget allmänt intresse att samhällena kan fortsätta att växa 
och utvecklas. Detta kan, om strandskyddad mark behöver tas i anspråk för 
ny bebyggelse, i vissa fall motivera en dispens från eller ett upphävande av 
strandskyddet. 

I översiktsplanen anges att besöksnäringen har en central roll i utvecklingen 
av Tanums Kommun och att det är kommunens uttalade mål att öka sin at-
traktivitet som besöksmål året runt. Besöksnäringen stärker både kommu-
nens och regionens identitet och bidrar till att marknadsföra regionen nat-
ionellt och internationellt. 

Tanums kommuns natur- och kulturvärden är en förutsättning för besöks-
näringens tillväxt och de måste användas på ett hållbart sätt. Flera av be-
söksnäringens företag har anknytning till havet och är beroende av till-
gången till vattennära mark.  

 

Planområdet, markerat med svart ring, 
ligger i översiktsplanen lokaliserat inom 
samhällsområdet Grebbestad. 
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Då denna mark är begränsad är det viktigt för besöksnäringens utveckling 
att sådan mark i första hand nyttjas av verksamheter som för sin funktion 
behöver ett vattennära läge. 

Åtgärder för besöksnäringen ska i första hand bidra till att utveckla det som 
gör att människor reser till Tanums kommun, så kallade reseanledningar. 

Gällande båthamnar så rekommenderas i översiktsplanen att båtplatser i 
första hand tillkommer genom att effektivisera och komplettera befintliga 
hamnar. Vattennära mark ska i första hand användas för vattenanknutna 
verksamheter. 

Planområdet ligger inom den ”yttre kustzonen”. Rekommendationerna i 
översiktsplanen gör gällande att vid all förändring ska hänsyn tas till områ-
dets värden. Nya enstaka hus eller grupper av hus för boende, samt verk-
samheter med behov av ett kustnära läge, kan tillkomma som komplettering 
till befintlig bebyggelse. De ska då anpassas till landskapsbild. Stor vikt ska 
läggas på bebyggelsens anpassning till landskapet.  

Åtgärder för att underlätta turism och rörligt friluftsliv, så som vandringsle-
der, cykelleder, parkeringsplatser och servicebyggnader prioriteras och kan 
tillkomma om helhetsupplevelsen inte påverkas negativt. 

Några ekologiskt särskilt känsliga områden finns enligt översiktsplanen inte 
inom eller i direkt anslutning till det föreslagna planområdet.  

I översiktsplanen poängteras att den fördjupade översiktsplanen för 
Grebbestad från 2006, se nedan, fortsätter att gälla. 

Fördjupad översiktsplan för Grebbestad 
För Grebbestad finns Fördjupad översiktsplan för Grebbestad, antagen av 
kommunfullmäktige 2006-02-06. Det aktuella planområdet omfattas av den 
fördjupade översiktsplanen. 

Inom detaljplaneområdet föreslås oförändrad markanvändning, badplats, 
öppen mark och vatten. Som en förändring av markanvändningen redovisas 
ett nytt/uppgraderat gång- och cykelstråk genom detaljplaneområdet, från 
Grebbestads badplats via Tanumstrand och vidare söderut. Ny bebyggelse 
ska endast medges i undantagsfall och då som komplettering inom befintliga 
bebyggelsegrupper, allt för att bibehålla viktiga natur- kultur- och rekreat-
ionsvärden. Inom området ska dessutom mycket stor restriktivitet mot ny 
bebyggelse gälla om särskilt utpekade natur- och kulturvärden berörs. 

Planförslaget avviker delvis mot den fördjupade översiktsplanen avseende 
utbyggnad av båthamn. Motiv till avvikelsen är att planens genomförande 
underlättar för besöksnäringen och det rörliga friluftslivet, vilket är angeläget 
för kommunen. Planerna på en utbyggnad/komplettering av småbåtshamn 
har också stöd i Planstudie Rörvik, godkänd av kommunstyrelsen 2007-10-
03, se följande sida. 
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Planstudie Rörvik 
Planstudie Rörvik godkändes av kommunstyrelsen 2007-10-03 § 294. Studien 
behandlar området söder om Grebbestad och väg 163 och har tagits fram i 
enlighet med rekommendationer i den fördjupade översiktsplanen. 

I planstudien redovisas bl.a. ett utredningsområde för båthamn i anslutning 
till befintlig brygganläggning och en förstärkt strandpromenad. 

I planstudien anges även att den befintliga småbåtshamnen, norr om Ta-
numstrand, skulle kunna kompletteras med ett par bryggor. Parkering till 
båthamnen måste förläggas vid Tanumstrand och man bör räkna med att de 
föreslagna båtplatserna får nås till fots. 

 

Inom strandzonen, dit planområdet räknas till, bör det rörliga friluftslivet 
prioriteras, befintliga brygganläggningar bör kunna utökas med ytterligare 
båtplatser och den befintliga strandpromenaden bör förstärkas genom fram-
förallt fysiska åtgärder. 

Planförslaget överensstämmer med de åtgärder som presenteras i 
planstudien. Befintlig båthamn utvecklas norrut och planen tillåter 
verksamheter och byggnader med havsanknytning. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Utdrag ur ”Planstudie Rörvik”. Det ungefärliga planområdet är avgränsat med gulstreckad linje.  
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Blå översiktsplan för Norra Bohuslän 
Den så kallade Blå ÖP är en fördjupad översiktsplan med fokus på havet 
och kusten i norra Bohuslän som gemensamt har tagits fram och antagits av 
Strömstads, Tanums, Sotenäs och Lysekils kommun.  

Planområdet tangerar ett område i väster som kallas ”R2 - skyddade områ-
den förändring”.  Här gäller att inom utpekade områden med formellt natur-
skydd önskar kommunerna en ändring av gällande föreskrifter, med inrikt-
ning mot ökade möjligheter för samexistens och samförvaltning mellan 
funktioner, verksamheter och aktiviteter i den utsträckning det är möjligt 
utan att värdefull natur och ekosystem förstörs. 

I anslutning till planområdet redovisas den befintliga gästhamnen. Tillhö-
rande rekommendation lyder ”Utveckling av befintliga småbåtshamnar ska 
främjas”. I den blå ÖP:n anges generellt att ”en utveckling av befintliga små-
båtshamnar bör främjas framför etablering av nya hamnar. Etablering av fler 
båtplatser bör i första hand ske genom förtätning/begränsad utvidgning av 
befintliga småbåtshamnar. Resursutnyttjandet i hamnarna bör förbättras ge-
nom att möjligheter att bredda hamnarnas funktion med t ex småskaliga 
verksamheter, restauranger, och rekreationsområden studeras.” 

Strukturplan Norra Bohuslän 
Kommunfullmäktige har 2009-10-26 antagit ”Strukturplan/överenskom-
melse avseende användning av mark och vatten kopplat till Kustzonplane-
ring och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän”. Planen ska vara vägle-
dande för den fysiska planeringen i kommunerna i norra Bohuslän och gäl-
ler från 1 januari 2010.  

Strukturplanen tar fasta på att Norra Bohuslän är ett attraktivt område tack 
vare kvalitéer som naturen och landskapsbilden, god tillgänglighet till natur 
och hav, kulturhistoriska värden samt levande kustsamhällen. Kommunerna 
ska planera för en positiv och långsiktig utveckling för att främja dessa kvali-
téer. 

Planområdet ligger i det kustnära området med stark koppling både till Ta-
numstrand och centrala Grebbestad. En utveckling av verksamheterna vid 
och intill Tanumstrand påverkar arbetstillfällen och service, rekreation och 
friluftsliv. Genom att planförslaget skapar ökade möjligheter till båtliv samti-
digt som allmänhetens tillträde till bad och strandzon behålls följer planför-
slaget intentionerna i strukturplanen. 
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Detaljplaner 
Planområdet berör två gällande planer; Förslag till generalplan för Ertseröds Fri-
tidsområde, antagen av kommunfullmäktige 1985-04-29 och fastställd av läns-
styrelsen 1985-10-25 samt Förslag till byggnadsplan för fritidsanläggningen Ta-
numstrand, del av fastigheten Ertseröd västra 1:4 m.fl., antagen av kommunfull-
mäktige 1985-12-12. Genomförandetiden har gått ut för båda planerna. 

Orienteringsbild över gällande detaljplaner i närområdet. ”Förslag till generalplan för Ertseröds 
Fritidsområde” markerad med vit färg (02:021) och ”Förslag till byggnadsplan för fritidsanlägg-
ningen Tanumstrand, del av fastigheten Ertseröd västra 1:4 m.fl.” markerad i orange. Ungefärlig 
avgränsning för aktuellt planområdet är markerat med rödstreckad linje.  
 

Förslag till generalplan för Ertseröds Fritidsområde omfattar mindre delar 
av den norra delen av planområdet. För detta område anges användningen 
”Rekreation - badområde” (Rb) och för markområdet i nordost anger pla-
nen ”Parkområde”. En gång- och cykelväg är föreslagen i nordsydlig rikt-
ning, i gränsen mellan badområdet och parkmarken. 

Förslag till byggnadsplan för fritidsanläggningen Tanumstrand omfattar den 
större delen av planområdet. För strand- och vattenområdet anger bygg-
nadsplanen ”Område för friluftsbad” (Rb) som inte får bebyggas och för 
markområdet i öster anger planen ”park eller plantering”. Områden intill  
användningen ”park eller plantering” anges till ”område för hotelländamål” 
(Ht). 
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Till vänster: Utdrag ur generalplanen för Ertseröds fritidsområde från 1985. Till höger: Utdrag ur byggnadsplanen för fritidsan-
läggningen Tanumstrand från 1986. Ungefärlig avgränsning för planområdet är markerat med rödstreckad linje.  

 

 

Planprogram 
Med anledning av att planförslaget i stort överensstämmer med intention-
erna i kommunens översiktsplaner och med de åtgärder som presenteras i 
Planstudie Rörvik, har det inte ansetts nödvändigt att upprätta ett planpro-
gram till detaljplanen. 

Övriga kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-03-03 § 73 att medge planprövningstill-
stånd för de delar av ansökan som omfattade: 

• Bostadsbebyggelse nordost om befintlig fritidsby som har stöd i 
planstudien 

• Ny småbåtshamn med tillhörande sjöbodar i den del som har stöd i 
planstudien 

Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att en detaljplan för nya bostäder och 
båthamn enligt ovan bör beakta planstudiens syfte och riktlinjer samt be-
handla: 

• Utbyggnadens förhållande till strandskydd och Natura 2000. 
• GC-vägen mellan Tanumstrand och Grebbestad. 
• Bebyggelsens anpassning till landskapet och befintlig bebyggelse 
• Parkering och tillfart för nya bostäder och hamnanläggning 
• Förhållandet mellan båthamn och friluftsbad 

Planens genomförande förutsätter att kapacitetshöjande åtgärder vidtas i 
kommunens vattenanläggning samt att trafikförbättrande åtgärder vidtas i en 
omfattning som motsvarar den ökade trafik som planen innehåller. En för-
säljning av mark till Norlandia Fastigheter AB bör inte slutföras innan en ny 
detaljplan finns färdig. 
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Planavtal tecknades 2012-02-01 mellan Tanums kommun och exploatören. 

Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2018-05-29 § 93 flera inriktningsbeslut 
för planarbetet:  

• att bryggområdet utformas så att inga båtar behöver köra över om-
råde avsett för friluftsbad, 

• att planområdesgränsen utökas för att även innefatta tillfartsväg till 
hamnområdet samt yta för vändmöjligheter, samt  

• att planen ska trygga parkeringsbehovet till småbåtshamnen och 
dess kringverksamheter. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-04-23 § 94 att starta om plan-
arbetet, samt att genomförda utredningar och inriktningsbeslut fortsatt är 
aktuella. Syftet med omstarten är att kunna använda sig av PBL 2010:900 
(SFS 2014:900) och de tillhörande allmänna råden. 

BESTÄMMELSER ENLIGT 
MILJÖBALKEN 
Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB 
Norra Bohusläns kust (FO1) är enligt 3 kap 6 § MB av riksintresse för fri-
luftsliv och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och 
kulturmiljön. Planområdet ligger inom det utpekade riksintresseområdet. 
Planens genomförande medverkar till att stärka möjligheterna till friluftsliv. 
En befintlig funktion i form av badmöjligheter förstärks genom möjliggö-
randet av kompletterande funktioner i form av kiosk och omklädningsmöj-
ligheter i anslutning till det befintliga badet. En begränsning av allmänhetens 
tillträde till strandområdet vid upphävande av strandskydd och ianspråkta-
gande av mark för bebyggelse kan ge en ökad känsla av privatisering. Den 
befintliga småbåtshamnen tillåts utökas åt norr för att kunna utöka antalet 
besöksplatser i den befintliga gästhamnen. Ett genomförande av planen be-
döms inte påverka riksintresset påtagligt negativt. 

Fjällbacka och Grebbestads kust och skärgård (NRO 14037) är enligt 3 kap 
6 § MB av riksintresse för naturvård och ska skyddas mot åtgärder som på-
tagligt kan skada natur- och kulturmiljön. Planområdet ligger i direkt anslut-
ning till riksintresset. Ett genomförande av planförslaget bedöms inte på-
verka riksintresset för naturvård påtagligt negativt. 

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB 
Kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Norge till  
Lysekil är med hänsyn till sina natur- och kulturvärden i sin helhet är av riks-
intresse enligt 4 kap 2 § MB. Planområdet ligger inom denna kustzon och 
omfattas därmed av särskilda hushållningsbestämmelserna enligt 4 kap MB. 
Ingrepp får göras endast om de inte påtagligt skadar områdenas natur- och 
kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för utvecklingen av 
befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. 
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Planförslaget bedöms inte strida mot bestämmelserna i miljöbalken. Ett ge-
nomförande av förslaget utvecklar Tanumstrandsanläggningen genom att 
man med en utbyggd småbåtshamn och utvecklad badplats kan erbjuda en 
förbättrad och utökad service för sina gäster och besökande. 

Allmänhetens tillträde till badplatsen kommer att utökas och tillträdet till 
gång- och cykelstråket söder om Grebbestad stärks i och med att stråket ge-
nom planområdet kommer att ges ett starkare rättsligt skydd än idag. 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 
Vattenförekomster (SFS 2004:660)  
Planområdets kustvatten, Grebbestads inre skärgård, omfattas av miljökvalitets-
normer för vatten. Vattenmyndigheten har i sin klassificering av vattenom-
råden bedömt att den ekologiska statusen för Grebbestads inre skärgård är 
måttlig. Målet är att god ekologisk status ska uppnås senast år 2027. Den ke-
miska statusen uppnår ej god. Planförslagets genomförande bedöms inte mot-
verka att god ekologisk status kan uppnås år 2027. Detta bland annat på 
grund av möjlighet till anslutning av planområdet till befintligt va-system.  

Områdesskydd, 7 kap MB 
Naturvårdsområde 
Planområdet gränsar i väster till Naturvårdsområdet Tanumskusten V som 
omfattar Pinnö/Krossholmen/Stora Mansholmen i norr till Dann-
holmen/Lökholmen/Porsholmen i söder. 

 

Utdrag ur Länsstyrelsens informationskarta för Västra Götalands län, som visar gällande områ-
desskydd i anslutning till planområdet. Planområdet är ungefärligt markerat med röd linje. Na-
tura 2000-området Tanumskusten omfattar inom just detta kartutsnitt både naturvårdsområdet 
och naturreservatet.  

Naturvårdsområde 
och Natura 2000 

Naturreservat och 
Natura 2000 
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Natura 2000 
Natura 2000-området Tanumskusten (SE0520150) omfattar naturvårdsområ-
dena Tanumskusten I-V. Syftet med Natura 2000-området är att de naturty-
per och arter som finns i området ska bevaras långsiktigt. För Tanumskusten 
är det främsta syftet att bevara de värdefulla marina miljöerna, havsstrand-
ängarna och ädellövskogen. Planområdet ligger inte inom det utpekade  
Natura 2000-området, men gränsar till området i väster.  

Utbyggnaden av den föreslagna småbåtshamnen bedöms preliminärt inte 
komma att påverka de marina värden som skyddas av Natura 2000-områ-
dets bestämmelser.  

Ett genomförande av planen innebär dock att båttrafiken kommer att öka 
inom delar av Natura-2000 området. Ökningen av båttrafiken och därtill 
eventuell hörande påverkan på natur- och djurlivet bedöms dock vara av be-
gränsad art. Se vidare under avsnittet Naturvärdesinventering. 

Länsstyrelsen har i samrådsyttrande daterat 2019-08-08 bedömt att det krävs 
en Natura 2000-prövning innan detaljplanen antas. I den miljökonsekvens-
beskrivning som ska tas fram inför tillståndsansökan behöver bland annat 
blåmusselbankens status bedömas. 

Naturreservat 
Cirka 250 meter sydväst om planområdet återfinns Naturreservatet Otterön. 
Området ingår även i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Na-
tura 2000, se ovan. 

Strandskydd 
Planläggningen berör områden som omfattas av strandskydd. Strandskyddet 
syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång 
till strandområden, och till att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet 
på land och i vatten (7 kap 13 § MB).  

Inom ett strandskyddsområde är det bland annat förbjudet att uppföra nya 
byggnader, anläggningar eller anordningar som hindrar allmänhetens tillgång 
till stranden eller väsentligt försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter  
(7 kap 15 § MB). För att möjliggöra att ny bebyggelse eller nya anläggningar 
ska kunna uppföras måste strandskyddet upphävas eller dispens från strand-
skyddet beviljas. 

I en detaljplan kan kommunen bestämma att strandskyddet enligt 7 kap. MB 
ska upphävas för ett område, om det finns särskilda skäl och intresset av att 
ta området i anspråk på det sätt som avses med planen, väger tyngre än 
strandskyddsintresset. 
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Planförslaget 
Strandskyddsfrågan kommer att behandlas på skilda sätt inom planområdets 
olika delar.  

För områden som är ianspråktagna och områden som behöver ligga vid 
vattnet föreslås att strandskyddet upphävs i samband med att detaljplanen 
vinner laga kraft. Dessa områden är markerade med en administrativ be-
stämmelse, a3.  

Strandskyddet kommer att ligga kvar på vissa delar av kvartersmark där 
ingen byggrätt föreslås samt inom vattenområdet. För själva brygganlägg-
ningen i vattnet söks lämpligen dispens från strandskyddet i samband med 
tillståndsansökan om vattenverksamhet, läs mer under rubriken vattenverk-
samhet. 

Upphävande av strandskydd  
För ett upphävande av strandskyddet inom föreslagna områden (markerade 
med a3) bedöms följande särskilda skäl föreligga; 

18 c § punkt 1: redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften 

Detta skäl kan appliceras på den befintliga väg som i planen ska säkerställas 
som allmän platsmark – ”GATA1”, den befintliga gång- och cykelvägen 
inom allmän platsmark – ”GÅNG, CYKEL”, ytan inom användningen ”O - 
Tillfällig vistelse” samt den redan ianspråktagna ytan inom fastigheten S:3 
med användningen ”V1 – Småbåtshamn”. 

18 c § punkt 3: behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses utanför området. 

Detta skäl kan åberopas i det aktuella planförslaget för småbåtshamnen samt 
byggnader för vattenrelaterad verksamhet i form av kajakuthyrning, sjöbo-
dar samt omklädningsrum och kiosk för friluftsbadet. Samtliga dessa funkt-
ioner måste ligga i anslutning till vattnet. 

Sammantaget föreslås strandskyddet bli upphävt i samband med att planen 
antas för områdena ”O – Tillfällig vistelse”, ”N₁ - Friluftsbad” och ”N2 – 
Anläggning för friluftsliv med behov av vattennära läge”, de områden inom 
V1 – Småbåtshamn där byggrätt föreslås och vändplan planeras, samt inom 
områden där befintlig väg och gång- och cykelväg återfinns.  

På plankartan redovisas de områden där strandskyddet ska upphävas i sam-
band med att planen antas, sammanlagt cirka 1300 m², med en administrativ 
bestämmelse ”a3 - Strandskyddet är upphävt”.  

För vattenområdet ska dispens sökas i samband med tillståndsansökan om 
vattenverksamhet, läs mer på följande sida. 
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Vattenverksamhet, 11 kap MB 
Uppförande, ändring med mera av anläggningar i vattenområden omfattas 
av lagen om vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. För föreslagna åt-
gärder inom vattenområde (anläggande av småbåtshamn) krävs anmälan om 
eller tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Vilken process 
som blir aktuell beror bland annat på verksamhetens omfattning, den bot-
tenyta som berörs av verksamheten samt om verksamheten berör enskilda 
intressen. 

Länsstyrelsen har i samrådsyttrande daterat 2019-08-08 meddelat att de an-
ser att det är troligt att det krävs en tillståndsprövning för vattenverksamhet. 
Detta eftersom planerad exploatering är en komplettering till befintlig verk-
samhet som därmed sammanlagt kan komma att påverka mer än 3 000 m2 
bottenareal. Exakt hur stor bottenareal som påverkas är dock oklart. 

Tillståndsprocessen kan kortfattat beskrivas med att verksamhetsutövaren 
genomför ett undersökningssamråd, tar fram en miljökonsekvensbeskriv-
ning och skickar en ansökan till Mark- och miljödomstolen. För att få defini-
tiv klarhet i om vattenverksamheten innefattas av tillstånd eller anmälan kan 
verksamhetsutövaren ta initiativ i form av t.ex. en anmälan om vattenverk-
samhet. Länsstyrelsen gör då en bedömning om det finns en möjlighet att 
hantera frågan som ett anmälningsärende. 

En Natura 2000-prövning (se ovan under rubriken Områdesskydd – Natura 
2000) behöver göras innan man kan gå vidare med ansökan om vattenverk-
samhet. Tillstånd för vattenverksamhet bör finnas på plats innan detaljpla-
nen antas, detta för att detaljplanen ska kunna genomföras. 

Verksamhetsutövaren avser att utföra en Natura 2000-prövning och till-
ståndsprövning innan detaljplanen granskas. 
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PLANFÖRSLAGET – 
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR 
OCH KONSEKVENSER 
Mark 
Mark, terräng och vegetation 
Förutsättningar 
Planområdet består i stort av ett vattenområde, en strandremsa, naturmark 
med en gångstig samt befintlig tillfartsväg.  

Inom området finns en mindre slänt som stiger till cirka + 5 m.ö.h. Områ-
det som helhet sluttar svagt åt väster, ned mot vattnet.  

Det finns viss vegetation i anslutning till gångstigen. Vegetationen består 
främst av buskar och mindre träd. I vattenområdet har inga skyddsvärda el-
ler ovanliga marina arter tidigare observerats. 

Planförslaget 
Ett genomförande av planförslaget med uppförande av byggnader, upprust-
ning av gång- och cykelväg samt utökning av småbåtshamn, kommer att 
medföra vissa markarbeten. Avsikten är att nuvarande marknivåer och 
markförhållanden ska bibehållas i möjligaste mån, men viss vegetation kom-
mer att behöva tas bort. Viss justering av marknivåerna kan behövas, exem-
pelvis för att tillskapa en tillgänglig handikapparkering. 

I området för friluftsbad där en mindre kiosk- och omklädningsbyggnad pla-
neras, är en mindre terrassering förslagen. I området där byggnader för vat-
tenrelaterad verksamhet såsom kajakuthyrning m.m. planeras kan urschakt-
ningar och eventuellt mindre sprängningsarbeten komma att krävas.  

Naturvärdesinventering 
Som underlag för planarbetet har en naturvärdesinventering av land- och 
vattenmiljöer inom planområdet utförts i syfte att avgränsa och beskriva 
eventuella naturvärdesobjekt samt bedöma detaljplanens eventuella påver-
kan på naturmiljön inom planområdet och det intilliggande Natura 2000-
området. 

Resultatet redovisas i rapporten Naturvärdesinventering inom Tanums-Rörvik 
1:101, Tanums kommun, Rio Natur- och Kulturkooperativ, 2015-08-28. En 
sammanfattning av rapporten följer nedan.  

Vid inventeringen identifierades tre naturvärdesobjekt, vilka är kopplade till 
de olika naturtyperna som återfinns i området; Igenväxningsmark, Havs-
strand och Grund marin mjukbotten. Det finns inga rapporterade fynd av 
arter inom inventeringsområdet på Artportalen. 
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Naturvärdesobjekt 1 – Igenväxningsmark 
Objektet utgörs av brynmiljö bestående av bland annat enbuskmark och 
hällmark. En gångväg löper genom området och på den västra sidan finns 
strandvegetationen. Det växer främst högt gräs och kvävegynnande växter 
som t ex älggräs. Det finns även buskar av den invasiva arten vresros. 

Naturvärdesobjekt 2 – Havsstrand 
Objektet innehar bl. a sandstrand och strandängar. Här finns flera natur-
vårdarter såsom strandkrypa och knutnarv, vilka är typiska för Natura 2000-
naturtypen Salta strandängar. Det finns flera mindre bryggor och området är 
välbesökt, särskilt sommartid.   

Naturvärdesobjekt 3 – Grund marin mjukbotten 
Objektet utgörs av marin vattenmiljö med bottenvegetation i form av både 
sand och tång på olika ställen. Djurlivet var relativt sparsamt, men arter som 
blåmussla, japanska ostron och krabbor återfanns. Området är starkt påver-
kat av människan då det finns både inom och intill området samt att det 
nyttjas för t.ex. bad och krabbfiske. 

 
 
 
 

Naturvärdesobjekt 1 

Naturvärdesobjekt 2 

Naturvärdesobjekt 3 

Karta över inventeringsområdet och de tre 
avgränsade naturvärdesobjekten 1-3 
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Hasselsnok 
Vid en naturbedömning av Rörviksområdet 2010 (Rio Kulturkooperativ) 
noterades fynd av Hasselsnok cirka 100 meter öster om planområdet, se il-
lustration nedan. 

 
Illustration som visar fynd av naturvärden i anslutning till planområdet. 
 
Sammanfattande bedömning 
Samtliga objekt bedömdes till naturvärdesklass 4, visst naturvärde, vilken är 
den lägsta naturvärdesklassen enligt den svenska standarden för naturvär-
desinventering (SS 199000:2014). Sammantaget görs bedömningen att de bi-
otoper som finns i området ofta kan inneha högre naturvärden men på 
grund av den begränsade ytan, få fynd av naturvårdarter, inga fynd av rödlis-
tade arter samt att det är en stor mänsklig påverkan i inventeringsområdet 
bedöms inte objekten inneha tillräckligt höga värden för att klassas högre än 
naturvärdesklass 4. 

Inventeringsområdet ligger utanför Natura 2000-området och de utpekade 
naturtyperna och arterna berörs inte direkt av den planerade detaljplanen. 
Området bedöms inte heller vara av stor betydelse som reproduktions- eller 
födosöksområde för fisk och fågel. Genomförande av detaljplanen innebär 
anläggning av bryggor och bodar samt en viss ökad risk för utsläpp av olja 
och kemikalier intill Natura 2000-området. Strax söder om inventeringsom-
rådet finns en större småbåtshamn, strandnära bebyggelse och en större tu-
ristanläggning. Den ytterligare påverkan på Natura 2000-området som ge-
nomförande av den aktuella detaljplanen skulle medföra bedöms vara liten i 
förhållande till befintlig påverkan i närområdet. 

Hasselsnok finns noterad (2010) cirka 100 meter öster om inventeringsom-
rådet. Inom inventeringsområdet finns miljöer som kan anses som livsmiljö 
för arten. Den totala ytan av dessa miljöer inom inventeringsområdet är 
dock liten. Genomförande av detaljplanen skulle endast medföra en liten 
förlust av artens livsmiljö och eftersom området gränsar mot havet skulle 
det inte innebära att hasselsnokens livsmiljö fragmenteras.  
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Geoteknik 
Förutsättningar 
En geoteknisk utredning har utförts för det aktuella området, vilken redovi-
sas i rapporten Tanums kommun, Tanums-Rörvik 1:101 (del av), Detaljplan, PM 
Geoteknik, GEO-gruppen AB, 2014-01-21. Rapporten bifogas planhandling-
arna och resultatet sammanfattas nedan. 

Befintliga markförhållanden 
Inom planområdet utgörs landremsan mellan berget i öst och havet i väst 
delvis av en uppfylld grusad gångväg. Den naturliga jorden utgörs av sand 
ovan morän. Fyllningen bedöms dels vila på berg och dels på den naturligt 
förekommande jorden.  

I den norra delen av området utgörs lagerföljden av sand som underlagras 
av lera. Leran vilar på morän ovan berggrunden. Inom delar av området fö-
rekommer ett tunt organiskt lager i ytan.  

Fyllningen bedöms utgöras av sprängsten, grus och sand. Bergets nivå har ej 
bestämts. Berget går i dagen på flera ställen inom planområdet.  

Grundläggning 
Det bedöms finnas möjligheter att markgrundlägga planerade konstrukt-
ioner inom planområdet. Alternativt kan konstruktionerna grundläggas på 
pålar eller plintar. I samband med detaljprojektering rekommenderas att 
grundläggningsförhållanden utreds närmare. 

Stabilitet 
Utvärderingen av stabilitetsförhållandena är utförd enligt IEGs rapport 
4:2010 med avseende på detaljerad utredning. En känslighetsanalys med av-
seende på portrycket har också utförts. Stabiliteten är tillfredsställande. 

Ras och blocknedfall 
Någon risk för ras eller blocknedfall bedöms ej föreligga inom eller i anslut-
ning till planområdet. 

Radon 
Enligt mätningar från SGU bedöms höga strålningshalter finnas inom när-
liggande bergsområden. Vid undersökningstillfället uppmättes dock låga ra-
donhalter i markluften. 

Planförslaget 
Stabilitetsförhållandena är tillfredsställande. Ingen risk för ras eller block-
nedfall bedöms föreligga. Inga geotekniska åtgärder bedöms behöva säker-
ställas i planen.  

Fornlämningar 
Det finns inga fornlämningar registrerade inom eller i anslutning till planom-
rådet. 

 

 



 

 

20 

Planbeskrivning Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:101 
Samrådshandling 2020-02-04 Grebbestad, Tanums kommun, Västra Götalands län 

Vattenområden 
Planområdet omfattar ett drygt 4000 m² stort vattenområde. 

Badplats, friluftsbad 
Norr om planområdet finns en cirka 100 meter långgrund strand som till 
vissa delar används för bad. Den södra delen är stenigare och här återfinns 
ett par mindre bryggor. Strandområdet är relativt smalt och sommartid väl 
utnyttjat vilket gör att det av många upplevs som hårt belastat. I närområdet 
finns andra badplatser som exempelvis Damphällan och badplatsen söder 
om Tanumstrandsanläggningen. 

Planförslaget 
Planförslaget ger möjlighet att uppföra omklädningshytt och kiosk i den 
södra delen av stranden, se avsnittet bebyggelse. 

Småbåtshamn, bryggor 
Förutsättningar 
Direkt söder om planområdet finns en befintlig småbåtshamn för Norra byn 
med ett 30-tal båtplatser. Närmare Tanumstrands huvudbyggnad finns en 
större småbåtshamn med både gästhamnsplatser och privata platser. Det 
finns behov av ytterligare båtplatser för den befintliga gästhamnen och 
Norra byn. Om nya båtplatser skulle kunna tillskapas som kan användas av 
Norra byns boende kan antalet gästplatser i den befintliga småbåtshamnen 
utökas. 

Då strandremsan inom planområdet inte nyttjas som badplats i särskilt hög 
grad har det vid tidigare planstudie presenterats förslag om att utreda områ-
dets lämplighet för en båthamn. Inom planområdet finns idag en mindre 
brygga för småbåtar. Öster om planområdet finns ett servitut för vinterupp-
läggning av ett tiotal båtar. Vattenområdet inom planområdet är väl lämpat 
för en hamnanläggning avsedd för småbåtar.  

Planförslaget 
En småbåtshamn byggs ut inom den västra delen av planområdet, i anslut-
ning till den befintliga småbåtshamnen. Avsikten är att skapa cirka 25 nya 
båtplatser med hjälp av flytbryggor. Vilken typ av bryggor regleras dock inte 
i detaljplanen. Den utökade småbåtshamnen upptar en yta i vattnet på cirka 
4000 m², varav cirka 375 m² beräknas utgöras av bryggor avsedda för båtar. 
Det är dock oklart exakt hur stor bottenareal som påverkas av en etablering 
av bryggorna. 

De nya bryggorna kommer att som mest ligga cirka 65 meter väster om nu-
varande strandlinje. Inom hamnområdet kommer båtplatserna läggas ut så 
att större båtar placeras längre ut och mindre båtar längre in i hamnen. Då 
vattendjupet närmast landlinjen (cirka 20 meter och utåt) är relativt grunt är 
vattenområdet närmast land inte aktuellt för båtplatser. För båtplatserna 
kommer inget muddringsarbete att krävas.  
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Befintlig brygga, lokaliserad cirka 15 meter norr om planområdet, som om-
fattas av bryggservitut föreslås ligga kvar i befintligt läge. 

 
 
Utdrag ut illustrationskartan som redovisar en möjlig utformning av utökningen av den befintliga 
småbåtshamnen norrut. 
 
Planläggningen berör områden som omfattas av strandskydd. För att möjlig-
göra en ny småbåtshamn måste strandskyddet upphävas eller dispens från 
strandskyddet beviljas, se vidare under rubriken Strandskydd. 

Bebyggelse 
Omgivande bebyggelse 
Direkt sydväst om planområdet finns en stugby med cirka 80 småhus. Stug-
byn ingår i Räkans bostadsrättsförening och kallas för Norra byn. Bebyggel-
sen består i princip uteslutande av tätt byggda 1 - 1½-planshus med vit stå-
ende träpanel.  
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Direkt söder om Norra byn ligger Tanumstrandsanläggningen som är ett 
större hotell- och konferenscentrum. Anläggningen inrymmer förutom ho-
tellfaciliteter även sporthall, spa, badanläggning etc. 

Norr om planområdet återfinns ett fåtal småhus, i huvudsak fritidsbebyggelse. 

Bebyggelse inom planområdet 
Förutsättningar 
Planområdet är i huvudsak obebyggt. Undantaget är två små markområden 
där det finns byggnader tillhörande stugbyn (Norra byn) respektive småbåts-
hamnen. 

Planförslaget 
Inom planområdet föreslås uppförande av byggnader som komplement till 
småbåtshamn och för vattenanknuten verksamhet. 

Vid stranden i anslutning till den nya småbåtshamnen medger planen uppfö-
rande av förrådsbodar i enlighet med kommunens policy för sjöbodsförråd. 

 

 

 

 

Sektion genom planområdets södra del 

Flygfoto över norra Byn. Foto Tanumstrand Hotell och Konferens 

Planområdet 
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Största sammanlagda byggnadsarea för de planerade förråden är 175 m². Av-
ståndet mellan förrådsbyggnader ska vara minst 1,5 meter.  

 

 

Norr om småbåtshamnen, mot badplatsen, medger planen uppförande av 
en mindre kiosk/servicebyggnad samt omklädningshytter. Största samman-
lagda byggnadsarea föreslås till 60 m². 

Centralt i planområdet, på östra sidan av gångvägen, inom område N2 - 
Anläggning för friluftsliv, föreslås en byggrätt för vattenrelaterad verksam-
het så som kajakuthyrning m.m. Största sammanlagda byggnadsarea för 
denna verksamhet föreslås till 100 m². 

För byggnader väster om gång- och cykelvägen är högsta nockhöjd 4,5 me-
ter. För byggnader på östra sidan av gång- och cykelvägen, (ex för kajakut-
hyrning) anges högsta nockhöjd till 8,0 meter. Detta bl.a. för att möjliggöra 
stående förvaring av kajaker. 

Fasadbeklädnad ska utformas med träpanel. Byggnaderna ska ha sadeltak. 

 
Två mindre markområden där det finns befintliga byggnader föreslås plan-
läggas som kvartersmark för tillfällig vistelse – O respektive småbåtshamn – 
V1, för att bekräfta pågående verksamhet. 

 

Skissförslag förrådsbyggnader. Nylin & Myhrberg GI AB  

Skissförslag strandkiosk.            
Nylin & Myhrberg GI AB 

Sektion genom området med kiosk/café 
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Tillgänglighet 
Förutsättningar 
Marken inom planområdet är förhållandevis flack, men det finns vissa höjd-
skillnader. En grusad gångstig löper genom området. 

Planförslaget 
Förslaget möjliggör en standardhöjning på den befintliga gångstigen, då den 
planläggs som gång- och cykelväg inom allmän plats. Nya brygganläggningar 
ger ökad tillgänglighet för rörelsehindrade. 

Ovanstående åtgärder medför en förbättring av tillgängligheten och fram-
komligheten inom området. 

Rekreation och friluftsliv 
Förutsättningar 
Kusten och hela närområdet används för rekreation och friluftsliv, såväl på 
land som till sjöss. Tanumstrand, direkt söder om planområdet, är en fritids-
anläggning med en omfattande turistverksamhet. Inom anläggningen finns 
hotell, restaurang, konferensmöjligheter och uthyrningsstugor liksom lek-
plats, idrottsplan, sporthall och äventyrsbad. Till anläggningen hör också 
båthamn och badplats.  

Planförslaget 
Ett genomförande av planförslaget ger förbättrade möjligheter till rekreativa 
aktiviteter såsom båtliv samt ökar tillgängligheten till området. 

Trafik 
Gång- och cykelvägar 
Förutsättningar 
Genom planområdet passerar en gångstig som bl.a. förbinder Tanumstrands 
konferensanläggning med Grebbestads mer centrala delar. Att öka standar-
den på stigen och skapa ett sammanhängande gång- och cykelstråk utmed 
kusten har stöd i flera olika planeringsunderlag framtagna av kommunen  
under 2000-talet. 

Planförslaget 
Ett 4 meter brett område längs med den befintliga gångstigen planläggs som 
allmän plats, CYKEL och GÅNG (gång- och cykelväg) med kommunalt hu-
vudmannaskap. Det innebär att stråket ges ett starkare rättsligt skydd än idag 
och det skapar förutsättningar för att rusta upp gångstigen till en standard 
likställd med andra gång- och cykelvägar i kommunen. Avsikten är att gång- 
och cykelvägen ska hållas med grusat slitlager så länge som övriga avsnitt av 
gång- och cykelvägen är grusade. Planförslaget reglerar dock inte vägens be-
läggning, asfaltering är t.ex. möjlig. 
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Angöring, parkering 
Förutsättningar 
Planområdet är idag inte tillgängligt med bil, annat än i den sydligaste delen. 
Befintlig båthamn lokaliserad söder om planområdet nås med bil via Norra 
byn. Hela stugområdet är dock byggt så att biltrafik, både personbilar och 
andra fordon, inte ska köra i området. Vägarna är smala, och stugorna med 
gräsmatta och altaner ligger mycket nära vägen. Ingen utpekad parkering 
finns i anslutning till den befintliga båthamnen, endast tillfällig angöring till-
låts ske med bil. 

Parkering sker idag inom entréområdet till Norra byn, se foto nedan.  

Norr om planområdet ligger fastigheten Tanums-Rörvik 1:89. Fastigheten 
har sin tillfart via den gångstig som löper genom planområdet, över planlagt 
område för bad och naturmark. Tillfarten är säkrad genom servitut. 

Planförslaget 
Avsikten är att huvuddelen av båtplatserna ska fördelas till boende inom 
närområdet. Detta regleras dock inte i detaljplanen. Behovet av nya parke-
ringsplatser antas vara minimalt eftersom man som boende i området redan 
i huvudsak förfogar över en bilparkering. Plats för tillfällig angöring, för i- 
och urlastning, bedöms kunna ske vid samma plats som används idag av 
båtägare inom den befintliga hamnanläggningen. 

I enlighet med Planstudie Rörvik förläggs parkering till båthamnen vid Ta-
numstrand och de föreslagna båtplatserna nås till fots. Nya p-platser för båt-
hamnens behov antas kunna komma till stånd inom det befintliga parke-
ringsområdet vid norra byns entréområde. Mellan den befintliga parkeringen 
och hamnen/badplatsen är det cirka 200 meter, vilket betraktas som ett ac-
ceptabelt gångavstånd vid denna typ av anläggning.  

Flygfoto över norra Byn. Blå markering, föreslaget planområde. Röd markering, befintligt och föreslaget 
parkeringsområde. Foto: Tanumstrand Hotell och Konferens 
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Avtal ska upprättas för att säkerställa att parkeringsplatser inom befintlig an-
läggning, för det nya hamnområdet. 

Tanums-Rörvik 1:89 ges fortsatt möjlighet till angöring med bil genom plan-
området, via planlagd gång- och cykelväg. 

Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats finns vid Sportshopen, cirka 1400 meter öster om 
planområdet. Den trafikeras av linje 875 mellan Tanumshede och Håby 
samt av linje 878 mellan Tanumshede och Grebbestad. 

Teknisk försörjning 
VA och dagvatten 
Förutsättningar 
Planområdet är inte anslutet till något VA- eller dagvattennät idag, då det i 
dagsläget inte finns några anläggningar eller verksamheter inom området 
med behov av VA-anslutning.  

VA-nätet i närområdet är ett lokalt föreningsnät för Tanumstrandsområdet. 
I samband med att det nya reningsverket i Bodalen togs i bruk kopplades 
det lokala nätet för Tanumstrand samman med det kommunala VA-nätet. 
Avloppsvattnet leds till det kommunala Bodalsverket. En samfällighetsför-
ening, Ertseröd ga:4, är huvudman för det lokala föreningsnätet. 

Dagvattennät finns inte i dagsläget inom planområdet. I den nordöstra delen 
av planområdet, där marken består av en större öppen gräsyta, infiltreras 
regnvatten innan det rinner ut i havet. I de områden där berget går i dagen 
finns mindre möjligheter till infiltration och fördröjning innan vattnet rinner 
till havet. Det finns en anslutningspunkt som gör att det är möjligt att an-
sluta till kommunalt Va-nät, via gemensamhetsanläggningen Ertseröd ga:4. 

Planförslaget 
Byggnader inom planområdet ska anslutas till vatten- och avloppsnätet. VA-
anslutning kommer att ske till det lokala VA-nätet i området (Norra byn). 
Ny ledningsdragning föreslås ske utmed den befintliga gångvägen. 

Anslutning till dagvattennät är inte möjlig då något sådant inte finns. 

Tillkommande hårdgjorda ytor bedöms bli begränsade. Ökad avrinning, till 
följd av uppförande av tak och övriga hårdgjorda ytor, bedöms vara försum-
bar. Avståndet till recipienten är kort, det finns inga kapacitetsproblem i nå-
got befintligt ledningsnät och anläggande av dagvattensystem för att förd-
röja dagvattnet anses inte nödvändigt. Inom planområdet tillkommer inga 
trafikytor och dagvattnet bedöms inte innehålla föroreningar som kräver re-
ning. 

Avfall 
Förutsättningar 
I Tanums kommun ansvarar det kommunägda företaget Rambo AB för ren-
hållningsverksamheten. Rambo hämtar idag avfall via container som står 
uppställd vid parkeringen vid infarten till stugområdet.  
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Planförslaget 
Avfallshantering ska ske i enlighet med Rambos rutiner. Rambo hämtar av-
fall vid parkeringen vid infarten till stugområdet. Intern sophantering för 
småbåtshamn, kiosk etc. kan ske inom planområdet där det passar bäst för 
verksamheterna, och därifrån transporteras med lämpligt fordon, till Ram-
bos befintliga uppsamlingsplats vid parkeringen. 

Inom planområdet finns utrymme för intern sophantering. Placering av sop-
kärl föreslås i södra delen av förrådsområdet, invid hamnplan i södra delen 
av planområdet. Lokal hämtning föreslås ske vid hamnplanen, i samband 
med den hämtning av sopkärl som sker idag. 

Hälsa och säkerhet 
Risk för höga vattenstånd 
Förutsättningar 
Handboken för fysisk planering i översvämningshotade områden, ”Stigande 
vatten…”, utgiven av länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland, ska 
fungera som ett stöd vid fysisk planering med tanke på översvämningsfrå-
gor. I handboken presenteras en planeringsmodell där översvämningsrisken 
delas in i 4 olika zoner. I zon 4 är sannolikheten för att en översvämning in-
träffar som högst och i zon 1 som lägst. Planeringsnivåerna för kusten utgår 
från ett framtida högsta högvatten i kombination med säkerhetsmarginaler. 
Länsstyrelsen har tagit fram ett faktablad för kusten där säkerhetsnivåer för 
5 orter längs med kusten i Västra Götaland anges. Med hjälp av dessa nivåer 
beräknas de ungefärliga nivåerna för Tanums kommun, omräknat till det lo-
kala höjdsystemet RH 70 vara: 

Zon 1: över cirka 3,2 
Zon 2: cirka 2,7–3,2 
Zon 3: cirka 2,2–2,7 
Zon 4: under cirka 2,2 

Beroende på vilken zon som berörs krävs, enligt ”Stigande vatten….” an-
tingen inga åtgärder alls, att vissa åtgärder vidtas eller att vissa funktioner 
helt ska undvikas. Åtgärderna som kan krävas vid exploatering består utav 
sannolikhetsreducering samt konsekvenslindring. 

Enligt stigande vatten kan ”enklare byggnader, funktioner av mindre vikt; 
uthus, förråd, garage etc.” utföras i zon 1-3 utan att några speciella åtgärder 
vistas. Enklare byggnader kan även uppföras i zon 4 om åtgärder vidtas.  

Planförslaget 
Inom planområdet finns alla fyra zonerna representerade. Byggrätt för för-
råd och omklädnings-/kioskbyggnad ligger huvudsakligen inom zon 3 och 
4, i nära anslutning till vattnet på grund av dess funktion. 

Inom planområdet föreslås ingen bostadsbebyggelse. De byggnader som till-
låts inom planområdet är av enklare karaktär. Byggnaderna utgörs av förråd 
som ska användas för förvaring och inte får inredas för boende samt en en-
klare omklädnings-/kioskbyggnad. 
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I detaljplanen införs en bestämmelse som reglerar att grundläggning av 
byggnader ska ske så att fuktkänsliga byggnadsdelar som lägst förläggs på en 
nivå på +2,2 meter över grundkartans nollplan. I och med bestämmelsen sä-
kerställs att de rekommendationer som finns i skriften ”Stigande vatten...” 
följs, då de föreslagna byggnaderna inom planen som lägst får anläggas inom 
zon 3. 

UNDERSÖKNING 
Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om genomförandet av planen 
kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan eller ej.  

Under framtagandet av detta planförslag har en så kallad undersökning ut-
förts för att bedöma om planförslaget kan komma att medföra en betydande 
miljöpåverkan (6 kap 11 § MB). Om ett genomförande kan antas innebära 
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 

Innan kommunen tar ställning om eventuell betydande miljöpåverkan ska 
länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig.  

Sammanfattning  
Detaljplanen prövar en småbåtshamn med 24 båtplatser med tillhörande 
sjöbodsförråd, kiosk med enklare uteservering, omklädningsrum och kajak-
uthyrning i anslutning till befintlig turistanläggning och båthamn. 

Inga aspekter som kan antas medföra betydande miljöpåverkan, antingen 
var för sig eller tillsammans, har identifierats. Nedanstående frågor behöver 
dock utredas och beaktas i det fortsatta arbetet med detaljplanen. Om före-
slagna åtgärder inte vidtas kan ställningstagandet behöva omvärderas. 

• Hantering av dagvatten och stigande vatten  
• Relationen mellan båthamn och badplats ska beaktas  
• Tillgängligheten för allmänheten ska inte försämras  
• Behov av kommunal VA-anslutning ska utredas  
• Eventuell påverkan på Natura 2000 området bör utredas och beak-

tas  
• Få klarhet i om vattenverksamheten innefattas av tillstånd eller an-

mälan  
• Fastställa GC-väg och befintlig enklare tillfartsväg  
• Hanteringen av parkeringsbehovet, vändmöjligheter och tillgänglig-

het ska hanteras, fastställas och beskrivas  
• Avfallshanteringen ska hanteras på ett tillfredställande sätt  
• Radonsäkert byggande  
• Bebyggelsens placering i landskapet och med relation till befintlig 

bebyggelse  
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Förslag till ställningstagande 
Kommunen bedömer att genomförandet av förslaget inte medför en 
betydande miljöpåverkan, och har begärt ett undersökningssamråd med 
länsstyrelsen om denna fråga. Länsstyrelsen har 2019-08-08 meddelat att de 
delar kommunens bedömning utifrån det underlagsmaterial som fanns i det 
skedet. Länsstyrelsen meddelade samtidigt att de bedömer att 
småbåtshamnen kräver separat prövning både vad gäller Natura 2000 och 
vattenverksamhet. 

MILJÖMÅL 
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, tjugofyra 
etappmål och sexton miljökvalitetsmål. Generationsmålet anger inriktningen 
för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att 
miljökvalitetsmålen ska nås. Etappmålen är steg på vägen för att nå 
generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. De sexton 
miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som 
miljöarbetet ska leda till. Miljökvalitetsmålen följs upp med en rapport varje 
år och en utvärdering en gång per mandatperiod till regeringen.  

Nedan görs en kortfattad avstämning mot de nationella miljömål som be-
döms vara relevanta för att klargöra hur planförslaget påverkar den nuva-
rande miljösituationen. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 
Ökade utsläpp från båttrafik är en sannolik konsekvens av utbyggnaden av 
hamnen.  

Förslaget innebär att möjligheterna för rekreation ökar. Näringarna ska bed-
rivas så att en hållbar utveckling av turism främjas. Kioskbyggnaden kom-
mer att anslutas till det kommunala VA-nätet. 

God bebyggd miljö 
Planförslaget innebär att en befintlig småbåtshamn utvecklas och möjliggör 
en ökad framkomlighet genom planområdet. Tillgängligheten till strandom-
rådet begränsas något och föreslagna byggnader ianspråktar mark vilket på-
verkar naturvärden och upplevelserna av dessa. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden vara i god över-
ensstämmelse med de nationella miljömålen. 
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GENOMFÖRANDE 
Organisatoriska frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft. 

Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. 
Den mest väsentliga rättseffekten är att markägarna under genomförandeti-
den har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter. Om 
kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens ut-
gång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomfö-
randetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller 
upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter 
som uppkommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt garanterade”. 

Huvudmannaskap 
Detaljplanen omfattas av delat huvudmannaskap för allmän plats. Med hu-
vudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningställande och under-
håll av allmän platsmark. Kommunen har avsagt sig huvudmannaskapet för 
all den allmänna platsen inom planområdet, förutom för den gång- och cy-
kelväg (CYKEL, GÅNG) som löper genom planområdet. Påföljden blir att 
övrig allmän plats ska hanteras med enskilt huvudmannaskap.  

Anledningen till att ett enskilt huvudmannaskap ska användas i den aktuella 
planen är att omkringliggande detaljplaner innehar enskilt huvudmannaskap. 

Det enskilda huvudmannaskapet innebär att ägarna till fastigheter och an-
läggningar i området får ansvaret att förvalta och sköta merparten av de all-
männa platserna. Inget ansvar behöver dock som regel läggas på den en-
skilde utan skyldigheten fullgörs oftast genom att fastighetsägarna går sam-
man i en samfällighetsförening. Enskilt huvudmannaskap gäller redan idag 
för den planlagda allmänna platsmarken i närområdet.  
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Ansvarsfördelning 
Ansvarsfördelningen för planens genomförande är översiktligt sammanfat-
tad i nedanstående tabell och efterföljande text. 

Anläggning 
(kartbeteckning) 

Genomförandeansvarig Driftansvarig 

Allmän platsmark 

CYKEL, GÅNG Tanums kommun Tanums kommun 

GATA1 Nybildad samfällighetsförening Nybildad samfällighetsförening 

Vatten och spillvatten Nya ledningar: Exploatör Bef. samfällighetsförening Ert-
seröd ga:4 

El Ledningsägare, om bef. ledningar 
påverkas ansvarar exploatören 
för kostnaderna 

Ledningsägare 

Vattenområden 

W1 Exploatör/fastighetsägare Fastighetsägare 

Kvartersmark 

N1, N2, O och V1 Exploatör/fastighetsägare Fastighetsägare 

El Ledningsägare, om bef. ledningar 
påverkas ansvarar exploatören 
för kostnaderna 

Ledningsägare 

 

Allmän platsmark 
Inom planområdet finns allmän platsmark med beteckningen CYKEL, 
GÅNG och GATA1. Kommunen har ansvaret för upprustning, skötsel och 
underhåll av gång-och cykelvägen (CYKEL, GÅNG). 

Den allmänna platsmarken med benämningen GATA1 iordningställs av ny-
bildad samfällighetsförening. Gatan är redan utbyggd. För fortsatt skötsel 
och underhåll ansvarar sedan samma samfällighetsförening (enskild huvud-
man). 

Vatten och spillvatten 
Byggnader ansluts till det interna VA-nätet inom Tanumstrand, Ertseröd 
ga:4. För utbyggnad av VA-ledningar samt och inkoppling på VA-nätet an-
svarar exploatören. Den fortsatta driften och underhållet övertas av Ert-
seröd ga:4. 

El 
Om befintliga elledningar påverkas av exploateringen ansvarar exploatören 
för att detta återställs. 
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Vattenområden 
För uppförande, drift och skötsel av anläggningar inom vattenområden 
(småbåtshamn) ansvarar respektive fastighetsägare. 

Kvartersmark 
För uppförande, drift och skötsel av byggnader och anläggningar inom kvar-
tersmark ansvarar respektive fastighetsägare. 

Fastighetsbildning 
Förrättningar som krävs för genomförande av planen söks hos lantmäteri-
myndigheten av exploatör respektive kommunen, exempelvis fastighetsbild-
ning och ombildning av befintlig gemensamhetsanläggning. 

Tillstånd, dispenser 
Vattenverksamhet 
För planens genomförande inom vattenområde krävs antingen anmälan om 
eller tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Vilken process 
som blir aktuell beror bland annat på verksamhetens omfattning. Anmälan 
ska göras till länsstyrelsen, medan tillstånd söks hos Mark- och miljödomsto-
len. För ansökan ansvarar verksamhetsutövaren. Länsstyrelsen har meddelat 
att man bedömer att planförslaget innebär att ett tillstånd krävs. Tillstånds-
prövning ska genomföras innan granskning av detaljplanen. 

Strandskydd 
För planens genomförande krävs strandskyddsdispens, där strandskyddet 
inte upphävs. För ansökan om strandskyddsdispens ansvarar fastighetsäga-
ren/exploatören. 

Avtal 
Planavtal 
Ett planavtal som reglerar förutsättningar, kostnader och åtaganden mot Ta-
nums kommun har upprättats mellan Tanums kommun och exploatören. 

Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan Tanums kommun och exploatö-
ren. Exploateringsavtalet kopplas till planen för att få överensstämmelse 
med intentionerna i planbeskrivningen. I avtalet regleras aktuella frågor, 
kostnader och ansvarsfördelning för utbyggnaden som planen ger tillåtelse 
till. Avtalet ska vara påskrivet av båda parter och godkänt innan planen an-
tas. 

VA-avtal 
Ett va-avtal ska upprättas mellan exploatören, Ertseröd ga:4 och Tanums 
kommun där uppgifter rörande anslutningspunkter, tekniska krav på va-an-
läggningarna, utförande m.m. ska fastställas. 
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Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 
Markägoförhållanden 
Fastigheten Tanums-Rörvik 1:101 ägs av exploatören. Fastigheten Ertseröd 
1:4 ägs av Tanums kommun. Tanums kommun är lagfaren ägare till fastig-
heten Ertseröd 1:31. Fritidsanläggningen Tanumstrand innehar tomträtt. Ta-
nums kommun är lagfaren ägare av fastigheten Ertseröd 1:32. Brf Räkan in-
nehar tomträtt. En marksamfällighet, Ertseröd s:3, som ägs av 18 fastigheter 
ingår delvis i planområdet. En fiskesamfällighet ingår delvis i planområdet. 

För en fullständig redovisning av ägoförhållanden, servitut och samfällig-
heter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning.  

Fastighetsbildning 
Mark som planläggs för allmän plats: CYKEL, GÅNG ska överföras till 
kommunägd fastighet. Fastighetsbildning prövas genom lantmäteriförrätt-
ningar av lantmäteriet. Fastighetsbildning sker efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Fastighetsbestämning 
Vissa gränslinjer inom planområdet är osäkra. Det kan därför bli aktuellt 
med fastighetsbestämning inför granskning av planförslaget. 

Gemensamhetsanläggningar 
Inom planområdet inryms idag delar av gemensamhetsanläggningarna Ert-
seröd ga:3 och Ertseröd ga:6 

Den del av anläggningen Ertseröd ga:3 som berörs är erforderlig väg till båt-
uppläggningsplats (som ligger utanför planområdet). Anläggningen berör det 
som i planen är betecknat som CYKEL, GÅNG, allmän platsmark. Avsik-
ten är att den allmänna platsmarken med benämningen CYKEL, GÅNG 
ska överföras till kommunägd fastighet. Gemensamhetsanläggningen Ert-
seröd ga:3 kan därmed komma att behöva ombildas. 

Gemensamhetsanläggningen Ertseröd ga:6 bedöms inte påverkas. 

Gemensamhetsanläggningen Ertseröd ga:4, som återfinns utanför området 
och bla omfattar vatten- och avloppsledningar kan komma att påverkas då 
anslutning av planområdet till kommunalt va kan behöva ske genom befint-
lig anläggning inom ga:4.  

En ny gemensamhetsanläggning föreslås bildas som omfattar det som i pla-
nen föreslås som allmän plats – GATA1. Gemensamhetsanläggningen före-
slås förvaltas genom en nybildad samfällighetsförening. De fastigheter som 
bedöms ha nytta av gemensamhetsanläggningen är Ertseröd 1:4, Ertseröd 
1:31, 1:32, Ertseröd s:3 och Tanums-Rörvik 1:101. 

Ansökan om att bilda ny gemensamhetsanläggning eller ombilda befintlig 
sådan görs hos lantmäterimyndigheten när planen vunnit laga kraft. 
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Servitut 
Inom och i anslutning till planområdet finns ett stort antal servitut. De allra 
flesta av dessa servitut belastar fastigheten Tanums-Rörvik 1:101 och inne-
bär en rättighet för brygga/båtplats för Tanums-Rörvik 1:211, 1:124-1:129 
(och utanför planområdet, direkt öster om den befintliga gång- och cykelvä-
gen, av uppläggningsplats vintertid för ovanstående fastigheter). Servitutet 
för Tanums-Rörvik 1:124-1:129 omfattar en båtplats per fastighet samt yt-
terligare 3 båtplatser. Inom planområdet är båtplatserna förlagda inom an-
vändningsområde för småbåtshamn. Detaljplanens användning ”småbåts-
hamn” är i linje med befintliga servitut. 

Övriga servitut inom och i anslutning till planområdet bedöms inte påverkas 
av planförslaget. 

För att säkerställa en möjlighet till rundkörning så kan ett servitut över fas-
tigheten Ertseröd 1:32 behövas på området för befintlig vägmark. 

Fastighetskonsekvenser 
I tabellen nedan redovisas de bedömda konsekvenserna för fastigheterna 
inom planområdet. Observera att redovisningen endast är förslag på hur en 
reglering inom planområdet skulle kunna genomföras. Lantmäteriet genom-
för fastighetsreglering genom förrättning.  

Fastighets- 
beteckning 

Bedömd konsekvens 
av planen 

Övriga  
kommentarer 

Tanums-Rörvik 1:101 741 m2 av fastigheten  
planläggs som allmän plats: 

CYKEL, GÅNG (gång- och cy-
kelväg) och överlåts till kom-
munen. Delar av fastigheten 
får byggrätt inom områden 
som planläggs för friluftsliv 
(160 m2 byggnadsarea) re-

spektive småbåtshamn (175 
m2 byggnadsarea). Ett vatten-
område om 3830 m2 i anslut-

ning till fastighetens mark 
planläggs som småbåtshamn.  

Den allmänna platsen 
överlåts till kommunen 

 

 

 

 

 

Ertseröd 1:4 1414 m2 av fastigheten plan-
läggs som allmän plats: 

GATA1 

Den allmänna platsen 
kan vara kvar i enskild 

ägo 

Ertseröd 1:31 546 m2 av fastigheten plan-
läggs som allmän plats: 

GATA1 

Den allmänna platsen 
kan vara kvar i enskild 

ägo 
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Ertseröd 1:32 Den del av fastigheten som 
ligger inom planområdet (171 
m2) får byggrätt. Servitut över 
befintlig vägmark för att säker-

ställa rundkörning. 

 

Ertseröd s:3 Den del av fastigheten som 
ligger inom planområdet (136 

m2) får byggrätt. 

18 fastigheter ingår i 
samfälligheten 

Tanums-Rörvik FS:21 Bedöms inte påverkas. Ändamål: Fiske, ”Fisket 
så väl wid fast landet 

som på holmar och skjär 
begegans gemensamt”. 

Delägarkretsen är endast 
delvis utredd, då akterna 
för vissa fastigheter hör 
Grebbestads stadsregis-

ter till. 

Fastslagna delägande 
fastigheter är Ertseröd 

1:7, 1:52, 1:58, Tanums-
Rörvik 1:101 och 1:141. 

Anläggnings- 
beteckning 

Bedömd  
konsekvens  

av planen 

Övriga  
kommentarer 

Ertseröd ga:3 
 

Gemensamhetsanläggningen 
Ertseröd ga:3 kan komma att 

behöva omprövas 

Den del av anläggningen 
som berörs är erforderlig 
väg till båtuppläggnings-

plats. 

Ertseröd ga:4 
Godkännande från ga:4 gäl-

lande anslutning tillkommunalt 
va bedöms behövas. 

 

Ertseröd ga:6  
Bedöms inte påverkas. 

 

Ekonomiska frågor 
Allmänt 
Plankostnaderna bekostas av exploatören i enlighet med tecknat planavtal 
med Tanums kommun. 

Fördelning av kostnader och ansvar för planens genomförande mellan exploa-
tören och Tanums kommun regleras i ett exploateringsavtal mellan kommunen 
och exploatören. 
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Allmän platsmark 
Tanums kommun bekostar iordningställande, upprustning, skötsel och un-
derhåll av gång-och cykelväg (CYKEL, GÅNG) inom planområdet.  

Nybildad samfällighetsförening bekostar iordningsställande, skötsel och un-
derhåll av GATA1 inom planområdet. 

Kvartersmark och vattenområden 
Kostnader för uppförande, skötsel och underhåll av byggnader och anlägg-
ningar inom kvartersmark och vattenområden belastar exploatören/fastig-
hetsägare. 

Fastighetsbildning 
Tanums kommun bekostar lantmäteriförrättningar som kan hänföras till ge-
nomförandet av gång-och cykelväg (CYKEL, GÅNG) inom planområdet. 

Exploatören bekostar i övrigt de lantmäteriförrättningar som kan hänföras 
till genomförandet av planen.  

I ovanstående inräknas servitutsåtgärder som exempelvis förändring av be-
lastad fastighet och ombildning av gemensamhetsanläggning. 

VA 
Exploatören bekostar utbyggnaden av vatten- och spillvattenledningar inom 
planområdet samt anslutningsavgift till Ertseröd ga:4. Ertseröd ga:4 står där-
efter för kostnader för drift och skötsel. 

El 
Exploatören bekostar anslutning av byggnader och anläggningar till elnätet 
liksom eventuella undanflyttningar av el- och teleanläggningar som kan hän-
föras till genomförandet av planen. 

Tekniska frågor 
Gång- och cykelvägar 
Ett 4 meter brett område längs med den befintliga gångstigen planläggs som 
allmän plats CYKEL och rustas upp till en standard likställd med andra 
gång- och cykelvägar i kommunen. Avsikten är att gång- och cykelvägen ska 
hållas med grusat slitlager så länge som övriga avsnitt av gång- och cykelvä-
gen är grusade.  

Geoteknik 
GEO-gruppen AB har utfört en geoteknisk utredning för det aktuella områ-
det, ”Tanums kommun, Tanums-Rörvik 1:101 (del av), Detaljplan, PM 
Geoteknik”, 2014-01-21. Rekommendationerna i utredningen bör följas vid 
projektering inom området. 

VA och dagvatten 
Byggnader inom planområdet (förutom förråd) ska anslutas till det interna 
VA-nätet inom Tanumstrand, Ertseröd ga:4. Utbyggnad av vatten- och spill-
vattenledningar inom planområdet ska utföras i enlighet med VA-avtal. 
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Omhändertagandet av dagvattnet från byggnader och övriga anläggningar 
förutsätts kunna hanteras lokalt inom planområdet. 

El 
Markarbeten inom planområdet ska föregås av kabelutsättning. 

Avfall 
Avfallshantering ska ske i enlighet med Rambos rutiner.  

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Fortsatt arbete 
Samråd kring detaljplanen kommer att ske med länsstyrelsen, statliga organ 
och myndigheter, kommunala instanser, sakägare samt övriga som är be-
rörda av de åtgärder som föreslås i planen. Inkomna synpunkter på förslaget 
kommer att sammanställas och bemötas av kommunen i en så kallad sam-
rådsredogörelse. 

När det slutliga planförslaget är färdigarbetat ställs det ut på en granskning 
Inkomna synpunkter sammanfattas och bemöts i ett granskningsutlåtande. 
Därefter kan kommunen besluta om att anta planförslaget. Om beslutet inte 
överklagas vinner detaljplanen laga kraft. 

Preliminär tidplan 
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet: 

1:e kvartalet 2020 Samråd av förslag till detaljplanen med bland andra 
sakägare, berörda markägare, länsstyrelsen, myndigheter 
och kommunala nämnder. 

2/3 kvartalet 2020 Granskning av förslag till detaljplan 
4:e kvartalet 2020 Antagande av detaljplan 
4:e kvartalet 2020 Laga kraft 

Datum för laga kraft förutsätter att planen inte blir överklagad. 

Medverkande i planarbetet 
Planhandlingarna har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Kalle 
Gustafsson, planeringsarkitekt och Jakob Resare, arkitekt. 

Underliggande förslag till disposition av planområdet och utformning av 
badplats och småbåtshamn har tagits fram av Norlandia Fastigheter AB ge-
nom Nylin & Myhrberg G Israelsson AB. 

Planförslaget har handlagts av Anette Karlsson, planarkitekt, Samhällsbygg-
nadsförvaltningen. 

 

Anette Karlsson  Kalle Gustafsson 

Tanums kommun  Rådhuset Arkitekter AB 
Miljö- och byggnadsförvaltningen Samhällsbyggnad & Miljö 
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