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PLANBESKRIVNING  

  
  
PLANHANDLINGAR  
 • Plankarta (skala 1:1000 i A1-format) 

• Illustrationskarta (skala 1:1000 i A1-format) 
• Planbeskrivning (denna handling)  
• Genomförandebeskrivning  
• Behovsbedömning  
• Samrådsredogörelse 
• Utställningsutlåtande 
• Fastighetsförteckning 

  
UTREDNINGAR • Geoteknisk utredning, Tyréns 2005-04-27 

• Bullerkartläggning, Akustikforum 2013-11-27 
• Arkeologisk utredning, Rio Kulturkooperativ 2006 
• Arkeologisk förundersökning, Rio 

Kulturkooperativ 2007  
• Dagvattenutredning, Aqua Canale 2010 
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PLANENS SYFTE  
 Grebbestad är en av kommunens största tätorter och 

efterfrågan på bostäder och tomter är stor. På grund av 
att kapaciteten i Grebbestads avloppsreningsverk varit 
fullt utnyttjad under sommarmånaderna har detta 
inneburit att några större bostadsområden inte kunnat 
planläggas de senaste åren. I och med att Bodalens 
avloppsreningsverk anlades och togs i drift 2012 finns 
återigen förutsättningar för nya bostäder i Grebbestad.  

Området Anneberg ligger centralt i Grebbestad och har 
god närhet till både skola och service. 

Syftet med planen är att skapa nya bostadsmöjligheter i 
centrala Grebbestad. Inom området ska olika 
boendeformer medges, både en- och flerbostadshus. 

  
PLANPROCESSEN Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande 

enligt äldre plan- och bygglagen, SFS 1987:10. 
Myndigheter, fastighetsägare och andra berörda parter 
bereds tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget.  

Inkomna synpunkter under samråd har sammanställts 
och besvarats i en samrådsredogörelse. Inkomna 
synpunkter under utställning har sammanfattats och 
bemötts i ett utställningsutlåtande.  

Justeringar som har gjorts utifrån de synpunkter som 
inkommit under utställning redovisas i slutet av 
planbeskrivningen.  

Detaljplanen antas av kommunen och vinner laga kraft 
tre veckor efter antagandet såvida ingen överklagar 
planen.  

  
AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 
 Planområdet ligger inom kommunens kustzon, som i sin 

helhet är av riksintresse. Enligt 4 kap 2 § miljöbalken skall 
turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen 
av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp inom denna kustzon. 
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Bestämmelserna skall dock inte utgöra hinder för 
utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala 
näringslivet. 

Det rörliga friluftslivets intressen kan i allmänhet 
sammanfattas som möjligheten att röra sig fritt i orörd 
natur. 

Området ligger centralt i Grebbestad, där efterfrågan på 
bostäder för åretruntbruk är stor. Området ligger bra till 
med närhet till skola och service. Delar av området är 
redan ianspråktaget med parkering och fotbollsplan En 
utveckling av området med bostäder bedöms därför inte 
påtagligt skada riksintresset. 

  
Miljökvalitetsnormer  
 Enligt 5 kap 3 § miljöbalken skall gällande 

miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och 
planläggning. 

De gällande miljökvalitetsnormerna finns i 
förordningarna om miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
(SFS 2001:527) och miljökvalitetsnormer för fisk och 
musselvatten (SFS 2001:554). Förordningen om 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft innehåller 
information om tillåtna halter av kväveoxid, kvävedioxid, 
svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen och partiklar i 
luften. 

Planens genomförande medför en ökad trafik i samhället 
men denna ökning är inte så stor att det finns någon risk 
för att gällande gränsvärden för halterna av kvävedioxid, 
bly, kolmonoxid och partiklar i luften överskrids. 

Utsläppen av svaveldioxid har huvudsakligen sitt 
ursprung från eldning och utsläpp från eldstäder. Ett 
genomförande av planen bedöms inte medföra att 
normerna överskrids i och med att anslutning till en 
fjärrvärmeanläggning förordas i planen. 

Planens genomförande bedöms inte innebära att 
gränsvärdena överskrids.  
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PLANDATA  

Lägesbestämning Planområdet ligger i norra delen av Grebbestads 
samhälle. Planområdet avgränsas i söder och väster av 
väg 1012 som går mot Havstenssund. I öster avgränsas 
området av ett naturområde med befintlig bebyggelse. I 
norr möter planområdet befintliga bostadsfastigheter 
samt högre partier i terrängen. 

  
Areal Planområdet omfattar ca 6,1 ha. 

  
Markägoförhållanden Ingående fastigheter i planområdet är Tanums-Gissleröd 

1:6 samt Tanums-Gissleröd 1:4. Dessa fastigheter ägs i 
dagsläget av Tanums kommun. 

  
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga planer I den kommuntäckande översiktsplanen, antagen av 

kommunfullmäktige 2002-05-27, anges det aktuella 
planområdet som ”Utvecklingsområde bostäder”. 

I den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad, antagen 
av kommunfullmäktige 2006-02-06, anges planområdet 
som ”Utbyggnad av bostäder”.  

  
Detaljplaner och 
förordnanden 

I västra delen av planområdet finns en gällande 
detaljplan, fastställd 1947-01-13. I denna betecknas 
området för idrottsändamål. 

  
Kommunala beslut 2003-11-27 § 217 Tekniska nämnden beslutar att 

detaljplanearbetet för Anneberg skall påbörjas. 

2004-04-27 § 144 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att godkänna detaljplanen för programsamråd. 

Planprogrammet sändes 2004-05-11 till samtliga sakägare 
enligt fastighetsförteckning, samt till kommunala och 
statliga myndigheter, med begäran om synpunkter senast 
2004-06-14.  

2005-08-22 § 249 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
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att godkänna detaljplanen för samråd.  

Samrådshandlingar sändes 2005-08-25 till samtliga 
sakägare enligt fastighetsförteckning, samt till 
kommunala och statliga myndigheter, med begäran om 
synpunkter senast 2005-10-14. 

2006-06-16 § 224 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att godkänna behovsbedömningen för samråd med 
länsstyrelsen. 

2014-04-22 § 90 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 
detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan, att 
godkänna samrådsredogörelsen samt att godkänna 
detaljplanen för utställning. 

Utställningshandlingar sändes 2014-08-28 till samtliga 
sakägare enligt fastighetsförteckning, samt till 
kommunala och statliga myndigheter, med begäran om 
synpunkter senast 2014-10-03. 

  
Behovsbedömning En behovsbedömning har genomförts för detaljplanen. 

Kommunens bedömning är att planförslaget inte medför 
en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen meddelar i 
yttrande 2006-06-28 att de delar kommunens uppfattning. 
2014-04-22 § 90 beslutar miljö- och byggnadsnämnden att 
detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
Mark och vegetation Planområdet ligger i en västsluttning. Södra delen av 

området utgörs av en bergssluttning med mycket berg i 
dagen. På toppen av denna höjd växer höga tallar. 
Närmast väg 1012 är området plant och här finns idag en 
stor grusplan vilken har använts både som fotbollsplan 
och långtidsparkering under sommarhalvåret. Öster om 
denna plan stiger terrängen och övergår i slyskog. Längre 
österut öppnar sig skogen i en gles granskog. 

 
Inom planområdet finns flera höjdpartier där berg i 
dagen är det dominerande inslaget i naturen. Även runt 
planområdet stiger terrängen, höjder upp till dryga 40 
meter finns i direkt anslutning till området. Bebyggelsen 
bör placeras så att den inte sticker upp över höjdpartierna 
i terrängen. 

  
Geotekniska 
förhållanden 

En geoteknisk undersökning är utförd för området. I 
denna konstateras att då området utgörs av grusig sandig 
silt och djupet till fast botten är begränsat bedöms 
området inte vara känsligt ur stabilitets- och 
sättningssynpunkt. Det bedöms inte heller föreligga 
någon rasrisk i berget.  

  
Fornlämningar Inom planområdet finns fornlämningar.  

En arkeologisk utredning gjordes 2006 för att se om det 
fanns okända fornlämningar i området. 
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En arkeologisk förundersökning inom fastigheterna 
Tanums-Gissleröd 1:6 och 1:4 har genomförts 2006.  
Denna syftade till att avgränsa och beskriva 
fornlämningarna 1892 och 1893. 

Vid förundersökningen av 1893 påträffades två 
anläggningar, en kokgrop och en boplatslämning. Den 
senare utgjordes av en rund, 8 cm djup grop, fylld av 
sotig sand. De översta lagren var störda av schaktning 
och påförda massor, ostörda lager bestod av sand och här 
framkom de två anläggningarna. Inga fynd framkom. 
Efter förundersökningen har gränsen för boplatsen 
justerats något. Boplatsens vetenskapliga och 
pedagogiska värde består i dess koppling till boplats 
Tanum 1892.  Vid förundersökningen av 1892 påträffades 
17 anläggningar, 6 härdar och 11 boplatslämningar. 

Länsstyrelsen gav i beslut 2007-06-14 tillstånd att ta bort 
fornlämningarna 1892 och 1893. En särskild 
undersökning utfördes 2010. Båda fornlämningar är 
undersökta och borttagna. 

  
BEBYGGELSEOMRÅDEN 
Bostäder I planområdets norra del föreslås ca 16 tomter för 

friliggande villor. Då tomterna skall vara för åretruntbruk 
är det viktigt att de får en storlek som rymmer både hus 
och garage. Tomterna som illustreras i förslaget är ca 800-
1000 m². 

I södra delen av planområdet lämnas byggrätter för 
parhus och radhusliknande flerbostadshus. 

Offentlig och 
kommersiell service 
 

Från södra delen av planområdet är det ca 600 meter till 
hamnplan i Grebbestad där mycket av samhällsservicen 
är samlad. På delar av denna sträcka finns separat gång- 
och cykelbana. Från planområdet är det drygt 100 meter 
till Grebbestadskolan. Närheten till samhällsservice gör 
området särskilt lämpligt för åretruntboende. 

  
Tillgänglighet Terrängen inom området är i vissa delar kuperad och 

tillgängligheten kan variera inom området. GC-väg görs 
tillgänglig för funktionshindrade. Gångmöjligheten 
mellan gatorna direkt norr om grupphusområdet blir av 
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terrängskäl ej möjlig att passera för funktionshindrade. 
Tillgängligheten i bostäderna hanteras i bygglovsskedet 
och regleras av bl.a. Boverkets Byggregler. 

I flerbostadsområdet skall finnas särskilda 
parkeringsplatser för funktionshindrade. Den exakta 
placeringen av dessa avgörs inte förrän området 
projekteras. De bör dock spridas inom området.  

  
Kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse 

Inom planområdet finns ingen kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse. Strax söder om planområdet ligger 
Grebbestads kyrka, bebyggelse i södra delen av 
planområdet bör anpassas så att upplevelsen av kyrkan 
inte störs. 

  
FRIYTOR   

Lek och rekreation 
 

Den fotbollsplan som finns inom planområdet kommer 
försvinna i samband med exploateringen.  

Inom den nordöstra delen av bostadsområdet avsätts ett 
område med egenskapen ”lek”, inom vilket lekplats får 
anordnas. 

  
Naturmiljö Norr om det aktuella planområdet stiger terrängen upp 

mot 47 m ö h. Från de högsta partierna ges en fantastisk 
utsikt över Grebbestad samhälle och skärgården utanför. 
Det är av stor vikt för både boende inom och utanför 
planområdet att passager lämnas i planen så det är 
möjligt att nå denna utsiktspunkt även i fortsättningen. 

Större sammanhängande friluftsområde med 
motionsslingor finns vid Siljevi ca 1,5 km från 
planområdet. 

Även i västra delen av Grebbestad finns stora 
rekreationsområden utmed kusten. 

  
GATOR OCH TRAFIK  

Gator 
 
 

En trafikutredning genomfördes 2009. Utredningen 
omfattar ett flertal detaljplaner, bl.a. detaljplanen för 
Anneberg. I utredningen redovisas bl.a. vilka trafikflöden 
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som de tillkommande detaljplanerna kommer att 
generera samt vilka åtgärder som finns för att förbättra 
trafiksituationen i Grebbestad. Grebbestad är sedan 
tidigare en ort med stora variationer i trafikflöden mellan 
låg- och högsäsong, detta beroende på de många 
besökare som kommer under sommaren. P.g.a. de stora 
variationerna redovisar utredningen låg- och högsäsong 
var för sig. 

En trafikflödesmätning genomfördes sommaren 2014. 
Enligt denna belastas väg 1012 (som passerar direkt 
väster om planområdet) under sommarmånaderna av ca 
2800 respektive 4500 fordon ÅDT mätt norr respektive 
söder om korsningen med väg 1011. Under resten av året 
handlar det om betydligt lägre siffror på ca 500 respektive 
1300 fordon ÅDT (trafikmätning 2009). 

I den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad visas en 
ny trafiklösning, ”Västra vägen”, som kommer att sträcka 
sig från Greby i norr vidare längs Industrivägen och över 
Charlottenlund för att slutligen nå hamnplan. Syftet med 
Västra vägen är att avlasta väg 1012. När Västra vägen är 
utbyggd kommer trafiken på väg 1012 att minska 
betydligt, minskningen kommer främst att märkas 
sommartid.  

Boende inom planområdet kommer behöva passera väg 
1012 för att nå resten av samhäller. I planförslaget ges 
möjligheter för en framtida rondell samt övergångsställen 
för säker passage av vägen. 

Planområdet ansluts med två utfarter för bilar till väg 
1012. Dessa utfarter förbinds också med varandra inom 
bostadsområden så att t.ex. sophämtningsfordon inte 
behöver göra backande manövrar. 

Sikten vid utfarterna bedöms vara tillfredställande. Den 
norra utfarten ligger på ett krön med god sikt åt båda 
håll, ca 180 åt norr och söder ca 150 m. Vid den södra 
utfarten är sikten år norr dryg 150 m, och åt söder där 
vägen svänger före kyrkan, drygt 130 m. Här kan viss 
siktröjning behöva göras. Trafikverkets krav på 
siktsträckor utgår ifrån hastighetsbegränsningen för den 
väg som tillfartsvägen leder till. För hastigheten 40 km/h 
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anges 80 m som en lämplig siktsträcka. 

  
Gatunät, gång-, cykel- 
och mopedtrafik 
 

I planförslaget ges möjligheter för ett separat 
gång/cykel/mopedstråk utmed väg 1012. Trafikverket 
beslutar när och om detta kommer att genomföras, det är 
emellertid viktigt att planen ger denna framtida 
möjlighet. 

En anslutning för gång- och cykeltrafik kommer också 
anläggas mot Annebergsgatan i östra delen av 
planområdet. 

  
Kollektivtrafik 
 

Busshållplatser finns vid Grebbestadskolan (ca 200 meter) 
och Grebbestads kyrka (ca 350 meter).  

  
Parkering 
 

För de friliggande villorna löses parkering enskilt på varje 
tomt. Gemensam besöksparkering läggs i centralt läge 
bland villatomterna.  

Inom området för flerbostadshus tillskapas gemensamma 
parkeringsytor där även plats skall finnas för besökare till 
området. Det kan också finnas möjlighet att parkera bilen 
intill vissa av husen. 

  
HÄLSA OCH SÄKERHET 
Buller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Väg 1012 är en källa till buller. Det finns inte idag några 
kända fall hos kommunen av störningar bland dem som 
bor i direkt anslutning till väg 1012. En 
bullerkartläggning genomfördes under 2013. 

I arbetet med detaljplanen har följande riktvärden 
(Boverkets Byggregler) för planering av nya bostäder 
använts: 

• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus  

• 45 dBA maximalbullernivå inomhus nattetid  

• 55 dBA ekvivalentnivå vid fasad  

• 70 dBA maximalbullernivå på uteplats i anslutning till 
bostad. 
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Bullerkartläggningen visade att riktvärdena kunde 
komma att överskridas i vissa delar av området under 
sommarmånaderna, då trafiken är som mest intensiv. 
Efter utredningen ritades förslaget om så att 
bostadshusen placerades längre bort från vägen, och 
därmed uppfyller riktvärdena (se illustrationer på sida 
14). Bostäderna placeras som närmast ca 15 m från väg 
1012. Enbostadshusen placeras ca 35 m från väg 1012. 
Avstånden regleras genom prickmark i plankartan. 

Bullerkartläggningen utgår från en hastighetsbegränsning 
på 40 km/h för väg 1012. Tidigare begränsning var 50 
km/h. Förändringen ingår i den ny hastighetsplan som 
har tagits fram för Tanums kommun. Hastighetsplanen 
godkändes av Tekniska nämnden 2014-02-27 § 24. De 
sträckor som hastighetsplanen omfattar har samråtts 
med, och godkänts av, Trafikverket. 

Hastighetsplanen kommer att följas av ett fortsatt arbete 
med lokala trafikföreskrifter som bl.a. behandlar 
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skyltning av vägar. 

I jämförelser mellan trafikflödesmätningar år 2009 
respektive 2014 finns inga större förändringar, i vissa av 
mätpunkterna har det t.o.m. noterats en minskning av 
trafikflödet. Trafiken har alltså inte ökat på det sätt som 
man tidigare förutsatt. 

Trafikmängderna längs väg 1012 förväntas även minska i 
och med byggandet av ”Västra vägen” (se stycke ”Gator 
och trafik”). 

   
Förslag 2013, före 
bullerkartläggningen. 

Bullerkartläggningen visar att i 
delar av området kan gränsvärdena 
komma att överskridas. 
Röd>55dBA 
Orange>50 dBA 
Gul>45 dBA 
Ljusgrön>40 dBA 

Förslag 2014 där byggrätterna 
flyttats åt öster för att klara 
gränsvärdena för buller.  

  
Skyddsavstånd I närheten av planområdet, längs med väg 163, vid 

infarten till Grebbestad ligger en bensinstation.  

I Boverkets allmänna råd ”Bättre plats för arbete; 
planering av arbetsområden med hänsyn till miljö, hälsa 
säkerhet” anges 100 m som skyddsavstånd mellan 
bostäder och bensinstation.  

En mindre del av planområdet berörs av rekommenderat 
skyddsavstånd till bensinstation. Den del av planområdet 
som berörs är angiven som naturmark. För bostäder 
tillgodoses skyddsavståndet. Närmaste byggrätt ligger ca 
170 meter från bensinstationen, och utgör därmed ingen 
synbar risk för ett framtida boende. 
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Kartan visar bensinstationens placering i förhållande till tänkta bostäder vid 
Anneberg. 

Fastigheterna direkt nordväst om det nu aktuella 
planområdet är planlagda för småindustri. Dessa nyttjas 
för en åkeriverksamhet samt som bostad. Enligt gällande 
plan får inte verksamheten innebära olägenheter för 
omgivande bostäder. För att undvika eventuella 
störningar från verksamheten placeras de nya tomterna 
inte i direkt anslutning till fastigheten med 
åkeriverksamheten. 

  
Radon Tanumkustens berggrund klassas som mark med hög 

radonhalt. Eftersom markstrålning kan ge upphov till 
förhöjda radonhalter i byggnader har det i detaljplanen 
införts en upplysning om att bostadshus skall utföras 
radonsäkert. Detta regleras av Boverkets Byggregler. 

  
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Vatten och avlopp 
 
 
 

Området ligger inom kommunens verksamhetsområde 
för vatten och avlopp. Vid genomförandet av planen 
kommer området anslutas till det kommunala nätet.  
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En dagvattenutredning är gjord för hela området från 
hamnplan till Gissleröds industriområde.  

  
El och tele 
 

Planområdet kommer anslutas till det befintliga elnätet. 
Inom planområdet lämnas utrymme för en ny 
transformatorstation. 

  
Avfall 
 

Allt avfall skall behandlas utan risk för olägenhet för 
människors hälsa och miljö. Hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall skall borttransporteras och omhändertas 
i kommunens försorg. 

Vid Hamnplan i Grebbestad finns en återvinningsstation 
med sortering av glas, papper, metall m.m. Närmaste 
större återvinningscentral är Tyft. 

  
Brandskydd 
 

Åtkomst till släckvatten finns vid en brandpost ca 200 
meter söder om infarten till planområdet. Avståndet 
mellan brandposterna bör inte överstiga 150 meter. I 
övrigt hänvisas till anvisningar i VAV P83 för utförande 
av brandposter. 

  
JUSTERINGAR EFTER UTSTÄLLNING 
Efter utställningen har ett antal justeringar gjorts. Justeringarna bedöms vara av 
begränsad betydelse och någon ny utställning av detaljplanen bedöms inte vara 
nödvändig. 

Plankarta: 

- Prickmark har justerats för att skapa ett avstånd om minst 15 m mellan 
bostadshus och allmän väg/huvudgata. 

- Infartsförbud har lagts in på delar av sträckan längs väg 1012. 

- Teckenförklaring för grundkarta läggs in, samt information om aktualitet och 
ansvarig upprättare.  

- Egenskapen ”gång” tas bort. 

- Egenskapen ”g” byts ut mot egenskapen ”lek” (lekplats får anordnas). 

- Egenskapslinje markerar begränsning av egenskapen ”parkering” inom 
LOKALGATA. 

- Förteckningen över planbestämmelsen kompletteras med ”parkering” 
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(parkering får anläggas). 

- Planbestämmelse om minsta tomtstorlek för enbostadshus justeras från 850 till 
800 kvm.  

- Beteckningen NATUR läggs in på de grönområden som tidigare saknat 
beteckning. 

Illustrationskarta: 

- Justeringar utifrån förändringar av plankarta. 

Planbeskrivning: 

- Justering av text gällande bl.a. trafik- och bullersituation för att förtydliga 
planens förutsättningar. 

- Redovisning av att detaljplanen går efter äldre plan- och bygglagen (SFS 
1897:10).  

- Tydligare redovisning av vilka fastigheter som ingår i planområdet. 

Genomförandebeskrivning: 

- Justeringar av text för förtydliganden gällande bl.a. fastighetsreglering och 
ansvarsfördelning. 

  
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planbeskrivningen har sammanställts av miljö- och byggnadsförvaltningen. 
Medverkande tjänstemän är planeringsarkitekter Marcus Broman och Moa Leidzén 
samt exploateringsingenjörer Veronica Götzinger och Rolf Lundholm. 
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