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I detaljplanen ingår följande handlingar 

Planhandlingar  

• Plankarta, skala 1:1000, format: A1 

• Planbeskrivning 

• Illustrationskarta, skala 1:1000, format: A1 
 

Utredningar 
 

• PM Geoteknik, 2020-05-11 (COWI) 

• VA- och dagvattenutredning, 2022-04-25 (AFRY) 

• Miljöteknisk undersökning: Historisk inventering och provtagningsplan, 2022-04-13 
(Relement Miljö Väst AB) 

• PM Trafikutredning, 2021-10-01 (Iterio) 

• Naturinventering och naturvärdesbedömning av Svinnäshalvön 2012-08-21 (Pro 
Natura) 

• Naturinventering och naturvärdesbedömning av Västra vägen 2011-10-05 (Pro 
Natura) 
 

Övriga handlingar 

• Fastighetsförteckning 2022-06-20 (Lantmäteriet) 

• Grundkarta 2022-04-05 (Metria) 

• Redogörelse för programsamråd 
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INLEDNING 

Bakgrund 
Ett arbete med ett planprogram för Svinnäshalvön har pågått under flera år. 
Planområdet ingår i programområdet. Programförslagets påverkan på frågor 
gällande upphävande av strandskydd och påtaglig påverkan på berörda 
riksintressen prövas av regeringen. Planområdet ligger utanför det område som 
berörs av dessa frågor, och detaljplanen kan därför tas fram parallellt med 
programmet. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-09-24 § 218 att godkänna 
föreslagen exploatering för fortsatt planläggning. Vidare beslutade nämnden 2019-
09-24 § 219 att tidigare planområde för Svinnäshalvön delas, samt att planavtal 
ska tecknas mellan exploatören och miljö- och byggnadsnämnden. 

Planområdet är inte planlagt sedan tidigare. Verksamhet i form av en minkfarm 
har tidigare bedrivits i området. Markmiljöteknisk undersökning tas fram i 
samband med planarbetet för att klargöra behov av sanering. 

Detaljplanen tas fram på initiativ av exploatören för att möjliggöra utbyggnad 
av bostäder. Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900 
PBL) och bedrivs med ett standardförfarande. 

Planens syfte  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling av småskalig 
bostadsbebyggelse i upp till två våningar, i ett centralt läge i anslutning till 
Grebbestad. 

Planens huvuddrag 
Detaljplanen ska ha kommunalt huvudmannaskap. 

Planen omfattar cirka 15-20 bostäder och föreslås byggas ut i form av villor. 
Planen möjliggör även utbyggnad i form av radhus eller mindre flerbostadshus.  

Det dike som finns centralt i området undantas till största delen bebyggelse i 
planen och utgör ett naturstråk genom området. Randskogen mot berget i östra 
delen av området undantas bebyggelse och befintlig stig och stenmur vid 
skogsbrynet kan bevaras då de hamnar på naturmark i planen. 
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Utsnitt ur illustrationskartan. Illustrationskartan visar utbyggnad i form av friliggande villor. Alternativ 
utformning med exempelvis sammanbyggda radhus är också möjlig enligt detaljplanens bestämmelser. 
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Planprocessen 
Planbeskrivningen (denna handling) ingår i de planhandlingar som tillhör en 
detaljplan. Planbeskrivningen innehåller bland annat förutsättningar, 
förändringar och konsekvenser som planförslaget innebär samt en redovisning 
av de överväganden som planförslaget baseras på. I dokumentet redovisas även 
motstående intressen samt överensstämmelsen med kommunens översiktsplan. 
Hur planen är avsedd att genomföras med tanke på organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor behandlas också i planbeskrivningen. 

Detaljplanen ska samrådas med länsstyrelsen, statliga organ och myndigheter, 
kommunala instanser, sakägare samt övriga som är berörda av de åtgärder som 
föreslås i planen. Samrådet genomförs med syfte att få fram ett så bra 
beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan i 
planeringsprocessen.  

I ett tidigare skede har ett program för Svinnäshalvön tagits fram. Sedan 
programskedet har planområdet avgränsats till att endast omfatta en liten del av 
programområdet. I övrigt överensstämmer detaljplanen med intentionerna för 
området i programmet, något lägre exploatering/höjder föreslås i detaljplanen 
än i planprogrammet. 

Standardförfarande 
Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900 PBL). 
Planarbetet är påbörjat efter årsskiftet 2014/2015 och bedrivs med ett så kallat 
standardförfarande, eftersom planförslaget är förenligt med översiktsplanen, 
inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, 
eller kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  

Standardförfarandet innebär att samråd, underrättelse (om granskning) 
granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft ingår i 
planprocessen. 

 

Planprocesspilarna visar ett så kallat standardförfarande med underrättelse och granskning. 
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Utredningar 

Följande frågor utreds under planarbetet: 
• Geoteknik 

• VA- och dagvatten 

• Markmiljö och föroreningar 

• Trafik 

 

Följande utredningar är utförda i tidigare skede: 
• Naturinventering och naturvärdesbedömning av Svinnäshalvön 2012-

08-21 (Pro Natura) 

• Naturinventering och naturvärdesbedömning av Västra vägen 2011-10-
05 (Pro Natura) 

 

Plandata 

Geografiskt läge, areal och avgränsning 
Planområdet ligger i nära anslutning till Grebbestads samhälle och hamn och 
nås via Svinnäsvägen och Tage Wikströms gata. Det är cirka 300 meter 
gångväg mellan planområdet och Grebbestad centrum. 



5 

 

PLANBESKRIVNING 2022-06-20 
Detaljplan för Svinnäsvägen 

PLAN.2019.2589 
 

 

Planområdet är cirka 4 ha stort och avgränsas av privata fastigheter i norr och 
till största delen av naturmark i söder och öster. I väst gränsar planområdet till 
en privat fastighet som delvis består av ett mindre hällmarksområde. I öster 
avgränsas planområdet av randskogen vid foten av det närliggande berget. I 
söder fortsätter dalgången som planområdet är en del av. 

Planområdet är beläget lågt i terrängen och marknivån varierar mellan cirka 0,6 
och 5 meter över havet. 

Markägoförhållanden 
Planområdet består till största delen av fastigheterna Tanums-Gissleröd 1:9 (1) 
och 1:10 (3), vilka ägs av exploatören. Infartsvägen till området, som också 
ingår i planområdet, består av fastigheterna Tanums-Gissleröd 1:8 (8), 
Grebbestad 2:1 och Tanums-Gissleröd s:7. Tanums Gissleröd 1:8 (8) ägs av 
exploatören och Grebbestad 2:1 ägs av kommunen.  

För fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfälligheter 
inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. 
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Allmänna och enskilda intressen 

Allmänna intressen 

Jordbruksmark 
Den tidigare brukade marken i området kommer att tas i anspråk i och med 
planens genomförande. Planområdet ligger i en dalgång och består idag av 
gräsmark under igenväxning, som tidigare brukats som minkfarm. Marken är 
tidigare jordbruksmark som ej brukas idag och inte bedöms som brukningsvärd 
med tanke på igenväxning och tidigare verksamhet. 

Naturvärden 
Det dike som rinner genom jordbruksmarken kan omfattas av det generella 
biotopskyddet. Ansökan om dispens för biotopskydd ska lämnas till 
Länsstyrelsen i samband med planarbetet. 

Norr och öster om planområdet finns områden av ädellövsskog med flera 
skyddade arter. Ädellövsskogen bedöms ha höga naturvärden. Planområdet och 
kvartersmarken anpassas så att randskogen i öster undantas bebyggelse och 
förblir oexploaterad. I skogspartiet längst norrut, intill infartsvägen, kan träd 
behöva tas ned. 

Det angränsande kustvattnet Gliskilen, Tanumskusten är ett Natura 2000 
område som har betydelse för sjöfåglar och för friluftslivet. Planens 
genomförande bedöms inte påverka Gliskilen negativt. 

Tillgänglighet & rekreation 
Idag finns en gångstig öster och söder om planområdet som knyter ihop 
centrala Grebbestad med omkringliggande naturområden. Befintlig grusväg till 
pumphuset strax söder om planområdet utgör också en passage för gående. 

Planen anpassas så att befintlig gångstig kan vara kvar i sitt nuvarande läge. 
Tillgängligheten till pumphuset och vidare söder om planområdet hindras inte 
heller av planen. 

God tillgänglighet för gång- och cykeltrafik är ett allmänt intresse som 
generellt ligger till grund för utformningen av planen. Det innebär exempelvis 
även att separat gång- och cykelbana planeras längs infartsvägen till området. 

Hälsa och säkerhet 
Markmiljöteknisk undersökning tas fram parallellt med detaljplanen. Skulle 
undersökningen visa att det finns markföroreningar i planområdet som innebär 
krav på åtgärder, ska dessa åtgärder utföras vid utbyggnad av planområdet. 
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Bostadsförsörjning 
Planen innebär en möjlighet att kunna erbjuda ett boende i ett centralt läge 
inom befintlig tätort med närhet till service och kollektivtrafikförbindelser, som 
samtidigt ligger nära hav och natur. Det gör att det blir attraktivt för fler att 
bosätta sig i Grebbestad. 

Enskilda intressen 
Exploatören avser att planera, uppföra och sälja bostäder på de egna 
fastigheterna. Tillfart till området sker via befintlig väg som delvis ligger på 
kommunens fastighet.  

Närliggande fastigheter påverkas då området exploateras i och med den nya 
bebyggelsen på befintlig natur/gräsmark och ökad trafik till och från området. 

Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen 
Planen anpassas så långt det är möjligt för att ta hänsyn till de allmänna 
intressen som berörs av planen. Bland annat innebär detta att befintlig gångstig 
bevaras, randskogen i öster undantas exploatering, att dagvatten renas så att 
negativ påverkan på Gliskilen kan undvikas, att dispens söks för biotopskyddet 
och att ingrepp i befintligt dike minimeras.  

Tidigare jordbruksmark kommer att behöva tas i anspråk för att möjliggöra 
utbyggnaden av bostäder. Marken bedöms dock inte som brukningsvärd och 
kommer vid behov att saneras inför utbyggnaden av området. 

Träd bedöms behöva tas ner i norra delen av området för att göra plats åt 
separat gång- och cykelbana längs infartsvägen.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 
För Tanums kommun gäller Översiktsplan 2030 antagen av KF 2017-06-19. 

Översiktsplan (ÖP) 
Enligt rekommendationer från Översiktsplan 2030 ska all förändring i 
Grebbestad ta hänsyn till tätortens identitet. Ny bebyggelse ska anpassas till 
befintlig bebyggelsestruktur, täthet samt till det omgivande landskapet. 
Översiktsplanen rekommenderar även att ”tillgång till allmänna stråk och 
grönstruktur ska säkerställas i samband med planering av nya 
bebyggelseområden”. 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) 
En fördjupad översiktsplan för Grebbestad antogs av kommunfullmäktige 
2006-02-06. Enligt denna faller delar av planområdet inom strategiskt område 
för bostäder, verksamheter eller dylikt. 

Enligt den fördjupade översiktsplanen anges att ”Utbyggnad av bostäder 
och/eller verksamheter/anläggningar med anknytning tillbesöksnäringen ska 
kunna prövas på Svinnäs.”  

Beskrivningen av området i FÖP Grebbestad anger bland annat också att 
förutsättningarna för utveckling av centrum och samhällsservice ska studeras 
och att påverkan på och konsekvenser för landskapsbild, natur- och kulturmiljö 
samt det rörliga friluftslivet särskilt ska belysas i en 
miljökonsekvensbeskrivning. Sedan den fördjupade översiktsplanen togs fram 
har en översiktlig naturvärdesbedömning tagits fram för Svinnäshalvön (Pro 
Natura), i vilken naturvärdena inom planområdet bedömts som låga. Därav 
bedöms genomförandet av planen inte riskera att bidra till betydande 
miljöpåverkan. 

FÖP Grebbestad anger också att stor vikt ska läggas vid utformning av 
bebyggelsen, att detaljplanen ska utformas för åretruntboende och att 
allmänhetens möjligheter att nå strandområdena, samt kopplingen till 
Grebbestad centrum, ska beaktas särskilt. 
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Utsnitt av markanvändningskartan hämtad ur FÖP Grebbestad, med planområdet markerat med svart 
prickstreckad linje. Området som utgör ”strategiskt område för bostäder, verksamheter eller dylikt” är markerat 
med orange streckad linje. Det strategiska området täcker större delen av planområdet och fortsätter söderut och ut 
på Svinnäshalvön. 
 

Kommunala program med mera 
Planläggningen och utbyggnaden av området berörs av generella kommunala 
program och policys såsom Naturvårdsprogram, VA-policy, Energiplan och 
Avfallsföreskrifter. 

Detaljplaner 
En mycket liten del av planområdet omfattas av en gällande byggnadsplan från 
1943 (Byggnadsplan för del av Tanums kommun, Gisslerödsområdet, 1149 
Tanum). Området som ingår i byggnadsplanen ligger längst norrut i 
planområdet och är i byggnadsplanen angiven för bostadsändamål. 
Infartsvägen till området ingår också i byggnadsplanen.  

En del av infartsvägen omfattas av Detaljplan för område kring hamnen, 
upprättad 1993. 

De delar av byggnadsplanen respektive Detaljplan för område kring hamnen 
som ingår i planområdet föreslås ersättas av den nya detaljplanen. 
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Planprogram 
Ett arbete med ett planprogram för Svinnäshalvön har pågått under flera år. 
Planprogrammet godkändes för samråd i miljö- och byggnadsnämnden 2016-
11-01 § 173. Programhandlingen är daterad 2016-10-05. 

Planområdet ingår i programområdet. Programförslagets påverkan på frågor 
gällande upphävande av strandskydd och påtaglig påverkan på berörda 
riksintressen prövas av regeringen. Planområdet ligger dock utanför det område 
som berörs av dessa frågor och detaljplanen kan därför tas fram parallellt med 
programmet. 

 

Utsnitt ur programkarta ur program för Svinnäshalvön (2016-10-05). Planområdet är beläget i den nordvästra 
delen av programområdet. Planområdets ungefärliga läge är markerat med röd cirkel.  
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Undersökning av betydande miljöpåverkan och 
miljökonsekvensbeskrivning 
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 av 
betydande miljöpåverkan utförts 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 miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
upprättas. 

Innan kommunen tar ställning om eventuell betydande miljöpåverkan ska 
länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig. Länsstyrelsen har yttrat sig i 
undersökningssamråd 2020-09-18. Enligt Länsstyrelsen finns risk för 
betydande miljöpåverkan på grund av följande:  

5§ punkt 9 MBF (2017:966) påverkan på områden eller natur som har erkänd 
skyddsstatus nationellt, inom Europeiska unionen eller internationellt. 

Enligt Länsstyrelsen ska det visas i dagvattenutredning att det inte blir 
försämrad vattenkvalitet i Gliskilen då den utgör ett Natura 2000 område. 

Sammanfattning  
Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken och 
innebär inte ett överskridande av gällande miljökvalitetsnormer.  

Planförslaget bedöms överensstämma med intentionerna i kommunens 
översiktsplan, större delen av planområdet ingår i område utpekat i 
översiktsplanen som ”strategiskt område för bostäder, verksamheter eller 
dylikt”. 

Planområdet består till stor del av äldre åkermark och odlingsmark som inte är 
brukningsvärd. Vid exploatering väntas därför ingen negativ påverkan.  

Skyddsvärd ädellövskog finns i östra delen av området, samt längs infartsvägen 
i norr. Planen bör anpassas så att skogen och de skyddsvärda träden bevaras. 
Skogen i öster omfattas av riksintresse för naturvård. 

Dagvattnet från planområdet rinner idag ut i Natura 2000-klassade Gliskilen. 
Det är därför av största vikt att säkerställa att dagvatten från planområdet inte 
får en negativ påverkan på Gliskilen.  

Planen bedöms få en positiv påverkan på sociala värden, rekreation och 
barnperspektivet förutsatt att ytor för rekreation säkerställs. 
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Kommunens ställningstagande 
Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att planens genomförande inte 
antas innebär betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte genomföras. 

Länsstyrelsen har yttrat sig i undersökningssamråd 2020-09-18. Enligt 
Länsstyrelsen ska det visas i dagvattenutredning att det inte blir försämrad 
vattenkvalitet i Gliskilen då den utgör ett Natura 2000 område. 

Kommunala beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-09-24 § 218 att godkänna 
föreslagen exploatering för fortsatt planläggning. Vidare beslutade nämnden 
2019-09-24 § 219 att tidigare planområde för Svinnäshalvön delas, samt att 
planavtal ska tecknas mellan exploatören och miljö- och byggnadsnämnden. 

 

 

Utsnitt ur bilaga till beslutsprotokoll för beslut MBN 2019-09-24 § 218 och § 219. Vid beslut om delning av 
Planområdet för Svinnäshalvön och godkännande av fortsatt planläggning var området ovan aktuellt. Sedan beslutet 
har planområdet utökats söderut. 
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AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 

Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap 
miljöbalken 
I miljöbalkens tredje kapitel finns bestämmelser som syftar till att mark- och 
vattenområden ska användas för de ändamål de är mest lämpade till. Företräde 
ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god 
hushållning. Bland annat föreskrivs att områden som är av riksintresse för till 
exempel naturvård, kulturmiljövård eller friluftslivet ska skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.  

I anslutning till planområdet finns ädellövskog som omfattas av riksintresse för 
naturvård och samma område omfattas även av riksintresse för friluftsliv. (MB 
3 kap. 6 §). Planområdets avgränsning anpassas för att ta hänsyn till skogen 
och riksintresset.  

Jordbruksmark 
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse enligt 3 kap 4 § miljöbalken 
(MB). Bestämmelsen innebär att brukningsvärd jordbruksmark bara får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses genom att 
annan mark tas i anspråk. 

Planområdet består av tidigare jordbruksmark som ej brukas idag och som är 
under igenväxning. Området har tidigare brukats som minkfarm, vilket gör att 
marken inte är lämplig att bruka med tanke på eventuella föroreningar. Marken 
bedöms därför ej som brukningsvärd. 

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap 
miljöbalken 
I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden i landet” listas geografiska områden som, 
med hänsyn till sina natur- och kulturvärden i sin helhet är av riksintresse. 

Ingrepp i dessa miljöer 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. 

Planområdet berör riksintresse för rörligt friluftsliv samt riksintresse för 
obruten kust enligt 4 kap 1, 2 och 3 § Miljöbalken. Planförslaget bedöms inte 
påverka riksintresset påtagligt negativt. Ett öppet rum i landskapet exploateras i 
och med planen, men samtidigt förbättras tillgängligheten och möjligheten att 
röra sig genom området. 
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Natura 2000 
Tanumskusten är ett skyddat landskap och havsområde enligt art- och 
habitatdirektivet. Det är en stor och oexploaterad skärgård som omfattas av 
Natura 2000 och bland annat har betydelse för sjöfåglar och för friluftslivet. 

Gliskilen som ligger söder om planområdet ingår i Natura 2000-området. 
Planområdet ingår inte i skyddsområdet men berör området indirekt då 
Gliskilen och Grebbestad inre skärgård är slutrecipient för området, vilket 
innebär att dagvatten från planområdet rinner ut i vattnet i Gliskilen. 

Enligt VA- och dagvattenutredningen bedöms planförslaget inte påverka 
Gliskilen negativt, förutsatt att dagvattenhanteringen motsvarar förslaget i 
utredningen. 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap miljöbalken 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om kvalitet på mark, vatten, 
luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna 
omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i yt- och 
grundvatten, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt 
omgivningsbuller. 

Det finns inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids 
eller riskerar att överskridas inom det aktuella planområdet. 

Vattenförekomster 

Planområdets närliggande kustvatten Grebbestad inre skärgård omfattas av 
miljökvalitetsnormer för ytvatten. Enligt den senaste klassningen är den 
ekologiska statusen för vattenområdet måttlig, vilket härleds till den fysiska 
påverkan som fritidsbåtar och hamnanläggningar utgör samt osäkerhet kring 
påverkan i form av övergödning. Vattenmyndigheten har beslutat att 
kvalitetskravet god ekologisk status ska uppnås till år 2027. 

Vattenförekomstens kemiska status uppnår ej god ytvattenstatus med avseende 
på kvicksilver, kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter (PBDE) enligt 
den senaste klassningen. Halterna av kvicksilver och PBDE i fisk bedöms 
överskrida EU:s gränsvärden i samtliga vattenförekomster i Sverige. Det går 
inte att avgöra inom vilken tid det är möjligt att minska halterna. 
Vattenmyndigheten har därför beslutat om ett generellt undantag i form av ett 
mindre strängt krav för kvicksilver, kvicksilverföreningar och PBDE. Ingen 
tidsram är satt för att nå kvalitetskravet om god kemisk ytvattenstatus. De 
nuvarande halterna (december 2015) får dock inte öka. 

Enligt dagvattenutredningen bedöms Miljökvalitetsnormerna för vatten inte 
försämras vid en utbyggnad av planförslaget, då rening sker genom planerade 
dagvattenanläggningar och befintligt dike. 
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Strandskydd 
Stora delar av Svinnäshalvön omfattas av strandskydd, vilket innebär att 
områden söder och öster om planområdet är strandskyddade. 

Ingen del av planområdet omfattas av strandskydd. 

Sveriges miljömål 
I både plan- och bygglagen och miljöbalken portalparagrafer anges hållbar 
utveckling som ett viktigt syfte med de båda lagtexterna. För att på lång sikt 
uppnå en hållbar utveckling har regeringen formulerat 16 miljömål. 

Sveriges miljömål relevanta för detaljplanen: 
  
Begränsad klimatpåverkan 
Byggnation 
Planförslaget bedöms bidra till att 
motverka miljömålet, i och med att 
en ökning av utsläpp av 
växthusgaser bedöms ske genom 
bygg- och anläggningsarbeten, 
dock ej i en större omfattning än för 
andra motsvarande planer. 

Läge och transporter 
Persontrafik till och från det nya 
bostadsområdet kan bidra till ökade 
utsläpp. Planområdet ligger dock i 
anslutning till befintlig tätort med 
god tillgång till service och 
hållplats för kollektivtrafik. 

 
Frisk luft 
Luftkvalitet 
Närheten till havet och 
vindutsattheten gör 
luftförhållandena goda inom 
planområdet. 

Föroreningar 
Luftföroreningar från persontrafik 
och transporter samt ev. 
luftföroreningar från närliggande 
avloppspumpstation bidrar till att 
försämra luftkvalitén lokalt. 

Giftfri miljö 
Förorenade områden 
Boende bedöms inte riskera att 
utsättas för föroreningar. Skulle den 
markmiljötekniska undersökningen 
visa att det finns markföroreningar i 
planområdet som innebär krav på 
åtgärder, ska dessa åtgärder utföras 
vid utbyggnad av planområdet. 

Radon i dricksvatten och 
byggnader 
Enligt SGUs översiktliga kartering 
finns höga nivåer av 
gammastrålning i området. 
Området har en uranrik berggrund 
vilket ger höga radonvärden. 

Byggnader där människor vistas 
stadigvarande ska utföras 
radonskyddade. Detta regleras 
genom bestämmelser i BBR, 
eventuella åtgärder ska beaktas och 
bevakas vid bygglovsprövning. 

 
Ingen övergödning 
Tillförsel av fosfor och kväve 
Dagvatten ska fördröjas och renas 
inom planområdet och området 
kommer anslutas till det 
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kommunala vatten- och 
spillvattennätet. 

Kvävehalten i dagvattenflödet från 
området kommer att öka något i 
och med planläggningen, men 
nivåerna ligger väl inom riktvärdet. 

 

Hav i balans samt levande kust 
och skärgård 

Näringsläckage och föroreningar 
Planområdet kommer anslutas till 
det kommunala vatten- och 
spillvattennätet, vilket bidrar till att 
minska föroreningar i hav och 
vattendrag. Ökad tillgång på 
bostäder i Grebbestad förbättrar 
förutsättningarna för en levande 
bygd. 

Natur och rekreation 
Planförslagets påverkan på 
kustlandskapets värden för 
friluftsliv bedöms bli liten. Det 
kommer fortsatt vara möjligt att 
röra sig genom området och till 
omkringliggande naturmarker.  

 
Ett rikt odlingslandskap 
Åkermark 
Den före detta åkermark som 
planområdet utgörs av kommer att 
tas i anspråk i och med 
planläggningen. Marken brukas 
dock inte idag, är under 
igenväxning och kan vara förorenad 
med tanke på tidigare verksamhet i 
form av minkfarm.  

Markmiljöteknisk utredning tas 
fram i samband med 
planläggningen. 

 

God bebyggd miljö 
Bebyggelseutveckling i Grebbestad 
möjliggör för en bibehållen god 
servicenivå. Planförslaget bedöms 
bidra till att målet kan nås då det 
finns goda förutsättningar för en 
god boendemiljö i området, med 
närhet till natur, rekreation och 
service. 

 
Ett rikt växt- och djurliv 
Det angränsande kustvattnet 
Gliskilen, Tanumskusten är ett 
Natura 2000 område som har 
betydelse för sjöfåglar och för 
friluftslivet. Planens genomförande 
ska inte påverka Gliskilen negativt. 

Planens genomförande kommer 
medföra ingrepp i befintlig 
naturmiljö/tidigare brukad mark. 
Ansökan om dispens för 
biotopskydd ska sökas för ingrepp i 
det befintliga diket. 

Ädelträd längs infartsvägen 
kommer att behöva tas ner. 

Dessa åtgärder kan komma att 
påverka miljömålet negativt, 
samtidigt som eventuell sanering av 
föroreningar kan påverka 
miljömålet positivt på lång sikt. 
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Övriga förordnanden 

Biotopskydd, 7 kap MB 
Genomförandet av detaljplanen kommer att påverka ett område som skulle 
kunna omfattas av biotopskydd. Planområdet utgörs av en igenväxande 
jordbruksmark som i sig har ett lågt naturvärde men det dike som rinner genom 
jordbruksmarken kan omfattas av det generella biotopskyddet.  

Dispens krävs från Länsstyrelsen om diket bedöms omfattas av det generella 
biotopskyddet. Ansökan om dispens för biotopskydd ska lämnas till 
Länsstyrelsen i samband med planarbetet, för att reda ut om diket omfattas av 
biotopskydd samt för att möjliggöra arbeten i diket. Påverkan på diket 
minimeras genom att diket till största delen blir kvar som idag och planläggs 
som naturmark. 

Artskydd, 8 kap MB 
Hotade eller på annat sätt skyddsvärda växt- och djurarter är fridlysta och har 
skydd genom miljöbalken och Artskyddsförordningen. Dispens från 
bestämmelserna eller samråd enligt 12:6 MB kan krävas om en fridlyst art 
berörs. 

I den ädellövsskog som ligger i anslutning till planområdet i öster finns 
förekomst av de rödlistade arterna alm och ask och därtill flera signalarter samt 
den fridlysta blåsippan. Planområdet anpassas så att ädellövskogen undantas 
planläggning och bebyggelse, därav bedöms de skyddade arterna inte påverkas 
av planläggningen. 

Längst i norr, väster om infartsvägen, ligger ett lövskogs- och hällmarksavsnitt 
där alm, ask, ek och hassel förekommer. Några träd i området kan behöva tas 
ner i samband med standardhöjning och breddning av infartsvägen. 

Vattenverksamhet och markavvattning, 11 kap MB 
Arbeten i vatten såsom pålning, fyllning, muddring eller bortledande av vatten 
är exempel på åtgärder som innebär vattenverksamhet.  

Arbeten som omfattar diket som rinner genom området kan komma att medföra 
anmälan och tillstånd om vattenverksamhet. Det finns enligt kännedom inget 
markavvattningsföretag i området.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR, PLANFÖRSLAG OCH 
KONSEKVENSER 

Natur 

Mark och vegetation 

Förutsättningar   
Planområdet ligger i en dalgång och består idag av gräsmark under 
igenväxning, som tidigare brukats som minkfarm. Ett dike rinner från norr till 
söder i mitten av området. Planområdet är beläget lågt i terrängen och 
marknivån varierar mellan cirka 0,6 och 5 meter över havet. 

2012 genomförde Pro Natura en naturinventering och naturvärdesbedömning 
av Svinnäshalvön, vilket inkluderar planområdet för Svinnäsvägen. 
Inventeringen beskriver att planområdet i huvudsak består av tidigare brukad 
gräsmark. Utebliven slåtter och bete har gjort att buskar och mindre träd har 
etablerat sig. Detta har även påverkat den biologiska mångfalden. Enligt 
Naturinventeringen har den öppna marken ett lågt naturvärde. 

Längst i nordväst i planområdet finns ett område som utgörs av blandskog med 
värden i form av rester från betespräglade biotoper och död ved. Området 
bedöms ha medelhöga naturvärden. 

Norr och öster om planområdet finns områden av ädellövsskog med flera 
rödlistade arter och även en fridlyst. Ädellövsskogen bedöms ha höga 
naturvärden.  

Naturinventeringen omfattar även de trädgårdar på tomtmark som kantar 
planområdet. Tomtmarken med äldre grövre träds bedöms ha medelhöga 
naturvärden. I övrigt bedöms trädgårdarnas naturvärden som låga. 

 

 

Till vänster: Ortofoto över planområdet och delar av Grebbestads hamn. Till höger: Bild som visar befintligt dike. 
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Planförslaget och dess konsekvenser  
Den icke brukningsvärda tidigare jordbruksmarken som idag är under 
igenväxning kommer till stor del att bebyggas i och med planens 
genomförande. 

Området med medelhöga naturvärden längst i nordväst kommer till största 
delen utgöras av naturmark i planen. En liten del av området kan komma att 
hamna på kvartersmark. 

Randskogen öster om planområdet kommer att kunna bevaras, då 
kvartersmarkens avgränsning anpassas till skogsbrynet. Skogen hamnar inom 
användningen allmän plats NATUR. Den exakta gränsen för 
naturvärdesobjektet är inte definierad. Gränsdragningen i planen har anpassats 
efter befintlig stenmur och gränsen för kvartersmarken är förlagd 2 meter 
väster om denna. Den vegetation som återfinns inom den planerade 
kvartersmarken består mestadels av sly. 

Ädellövskogen längst norrut, väster om infartsvägen påverkas i och med 
breddningen av infartsvägen. Enstaka ädelträd i form av medelstora ekar, kan 
komma att behövas tas ner för att ge utrymme åt gatan. 

Bebyggelseområden 

Omgivande bebyggelse och landskapsbild 

Förutsättningar 
Invid Svinnäsvägen i nära anslutning till planområdet i norr, finns bebyggelse i 
form av några enstaka enbostadshus. Längs med infartsvägen finns också ett 
litet antal villor. 

Strax nordväst om planområdet ligger en handelsträdgård med bebyggelse i 
form av växthus i nära anslutning till planområdet. Bortom de närmst liggande 
villorna i nordost finns även en större verksamhetsbyggnad som fungerar som 
båtförvaring. 

Planområdet ligger i en dalgång mellan höjder och utgör ett lågt liggande 
landskapsrum. Området ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och tätorten 
Grebbestad. 

Planområdet består av tidigare jordbruksmark som ej brukas idag. 

Planförslaget 
Den planerade bebyggelsen kommer delvis att hamna nära anslutning till de 
befintliga bostadshusen direkt norr om planområdet. Byggnader kan även 
komma att uppföras i nära anslutning till angränsande fastigheter i väster. 
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De nya byggnaderna kommer att utgöra en utvidgning av tätorten Grebbestad 
och bedöms inte bidra till en påtaglig påverkan på landskapsbilden. 

Bostäder 

Förutsättningar 
Inom planområdet finns inga befintliga bostäder, intilliggande 
bostadsfastigheter har lämnats utanför planområdet. 

Planförslaget 
Detaljplanen möjliggör utbyggnad av bostäder i form av villor, sammanbyggda 
radhus/kedjehus eller mindre flerbostadshus. Husen kan uppföras i upp till 2 
våningar med vindsvåning utöver det. Det är även möjligt att inrymma en hel 
tredje våning om våningshöjden är låg eller takvinkeln liten. Se möjliga 
utbyggnadsalternativ i illustration nedan.  

 

Principsektioner Nockhöjd +13,0 (9,8 + 3,2) 

Rumshöjd: 2,4 m  Rumshöjd: 2,7 m 
Bjälklagshöjd: 0,3 m  Bjälklagshöjd: 0,4 m 
Våningshöjd: 2,7 m   Våningshöjd: 3,1 m  
 

 

Principsektioner som visar varianter av möjlig utbyggnad inom angiven nockhöjd. 
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Enligt detaljplanen uppskattas cirka 15-20 villatomter inrymmas på angiven 
kvartersmark. 

Vid utbyggnad i form av radhus/kedjehus eller mindre flerbostadshus kan 
uppskattningsvis upp till cirka 20-25 bostäder möjliggöras i området. 

Läs mer om regleringen av byggrätten för bostäder under Planbestämmelser – 
motivering. 

Service och mötesplatser 

Förutsättningar 
I centrala Grebbestad, ca 400 meter från planområdet, finns hamn och service i 
form av matbutiker, apotek, restauranger, butiker med mera. Förskolor finns i 
utkanten av centrum, liksom Grebbestadsskolan (f-6) och Grebbestad 
folkhögskola. 

Strax nordväst om planområdet ligger en handelsträdgård. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Utbyggnaden av planområdet innebär ett något ökat behov av och underlag för 
service i Grebbestad. Inga serviceverksamheter planeras inom planområdet. 

Arkeologi 

Förutsättningar 
Inga kända fornlämningar finns inom själva planområdet. I anslutning till 
planområdets östra del finns rester av ett hägnadssystem i form av stenmurar. 
På Svinnäshalvön finns ett antal fornlämningar. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Fornlämningar i nära anslutning till planområdet och på Svinnäshalvön bedöms 
inte påverkas av planförslaget. 

Kulturmiljö 

Förutsättningar 
Planområdet har tidigare brukats som minkfarm och kallades Fribergs 
Minkfarm. Det är okänt när verksamheten startade men den finns omnämnd 
under 1940-talet och bedrevs fram till 1991. Minkhusen revs 2006. Det finns 
inga byggnadsminnen inom området. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
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De befintliga byggnaderna inom planområdet planeras att rivas inför 
genomförandet av planen. Byggnaderna bedöms inte ha något kulturhistoriskt 
värde.  

 

Utsnitt ur illustrationskartan. Illustrationskartan visar utbyggnad i form av friliggande villor. Alternativ 
utformning med exempelvis sammanbyggda radhus är också möjlig enligt detaljplanens bestämmelser. 

Trafik 

Biltrafik 

Förutsättningar 
Norr om planområdet går Sövallsvägen (väg 1010) från väg 163 mot 
Krossekärr, och passerar norr om planområdet. Lokalt från centrum leder Tage 
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Wikströms gata från Grebbestad centrum och vidare till Svinnäsvägen som i 
sin tur ansluter norrifrån till det föreslagna planområdet. 

Trafiken på Sövallsvägen norr om planområdet uppgår enligt mätningar 
utförda av ÅF under sommarens högtrafikperioder 2018 till 1700 fordon/dygn. 
Trafiken på Gisslerödsbacken/Nedre långgatan uppgår enligt mätningarna till 
7400 respektive 8200 fordon/dygn. 

Trafikutredning har tagits fram som underlag till planen av Iterio. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Enligt trafikutredningen förväntas framkomligheten vara god både före och 
efter utbyggnaden av planområdet. Planområdet uppskattas alstra cirka 140 
fordonsresor per dygn inklusive nyttotrafik, förutsatt att 20 nya bostäder byggs.  

Enligt planen föreslås att den befintliga Svinnäsvägen förlängs och ansluter till 
föreslagen bebyggelse. Både infartsvägen och gatan inom planområdet får 
kommunalt huvudmannaskap. 

Längs med infartsvägen, den befintliga Tage Wikströms gata och 
Svinnäsvägen föreslås i planen ett breddat gatuområde för att möjliggöra 
separat gång- och cykelbana. Användningsområdet för gatan blir i dessa delar 8 
meter brett. 

Det bredare gatuområdet föreslås från Sövallsvägen fram till fastigheten 
Tanums-Gissleröd 1:9 där infartsvägen möter den planerade bebyggelsen. 
Söderut är gatuområdet något mindre, 7 meter, då blandad trafik kan vara 
lämplig med tanke på det ringa antalet fastigheter inom planområdet.  

Gatan inom planområdet består av två återvändsgränder som båda avslutas med 
vändplan. Gatuområdet har en diameter på 21 meter vid vändplanerna. 

Gång- och cykeltrafik 

Förutsättningar 
Idag finns en gångstig öster om planområdet som knyter ihop centrala 
Grebbestad med omkringliggande naturområden. Gångstigen korsar även 
planområdet i söder. Befintlig grusväg till pumphuset strax söder om 
planområdet utgör också en passage för gående. 

Inga separata gång- och cykelvägar finns i dagsläget inom planområdet eller 
längs infartsvägen, Tage Wikströms gata. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Planen anpassas så att befintlig gångstig kan vara kvar i sitt nuvarande läge 
öster om planområdet och i söder. Gångstigen hamnar till största delen utanför 
planområdet och planläggs i övrigt som allmän plats NATUR.  
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Tillgängligheten till pumphuset söder om planområdet hindras inte av planen. 
Sträckan inom planområdet mellan den kommunala gatans vändplan och 
pumphuset planläggs som allmän platsmark NATUR med egenskapen 
serviceväg. 

Enligt planförslaget kan separat gång- och cykelbana inrymmas längs 
infartsvägen, Tage Wikströms gata och en del av nuvarande Svinnäsvägen. 
Inom planområdet föreslås blandad trafik. 

Kollektivtrafik 

Förutsättningar 
Grebbestad busstation är belägen i centrum, ca 400 meter från planområdets 
norra del. Därifrån går busslinjer mot Tanumshede och Hamburgsund, samt 
vidare till anslutande linjer mot Strömstad, Göteborg och Oslo. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Fler boende kan innebära ett utökat underlag för kollektivtrafiken i området. 
Planförslaget bedöms inte påverka kollektivtrafiken i området i övrigt. 

Parkering, varumottag, utfarter 

Förutsättningar 
Infart till fastigheten sker från Svinnäsvägen. Ingen anordnad parkering finns 
inom planområdet, omkringliggande bostäder parkerar på den egna fastigheten. 
Parkeringsplats för besökare finns i centrala Grebbestad. 

Planförslaget och dess konsekvenser 
In- och utfarter till de framtida fastigheterna förutsetts ske direkt till respektive 
fastighet från den nya kommunala gatan. Parkering ska lösas inom den egna 
fastigheten. 

 

 

 

Friytor 

Lek och rekreationsområden 

Förutsättningar 
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I östra delen av området finns en gångstig som används för att ta sig mellan 
Grebbestad och omgivande naturmarker. Gångstigen korsar diket i södra delen 
av planområdet och fortsätter västerut.  

I Grebbestad finns ett flertal naturreservat och grönområden som skapar 
förutsättningar för naturupplevelser, lek och rekreation. Parker och 
anläggningar som Charlottenlund folkpark, idrottsplatsen Siljevi och Tanums 
strand hotell finns också, liksom flera utmarkerade vandringsleder samt 
färjetrafik ut till skärgården.  

 

 

Grebbestad och omkringliggande grönområden. Ortofoto från Lantmäteriet. 
 

Det finns också god tillgång till naturområden kring planområdet, exempelvis 
Svinnäshalvön som är idag ett utflyktsmål för bad och rekreation men som nu 
är svårtillgängligt. På Svinnäshalvöns östra sida, ett par hundra meter söder om 
Grebbestad centrum, finns Kajakcenter.  

Lekplatser finns runtom i Grebbestad. 

 

 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Den befintliga gångstig som finns i området ska kunna bevaras i och med 
planens genomförande. Den del av stigen som ingår i planområdet planläggs 
som naturmark. 
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Området kring diket i den centrala delen av planområdet kommer att 
planläggas som naturmark och vara möjligt att nyttja för rekreation och lek. 

Planens genomförande bedöms ej påverka det rörliga friluftslivet. 

Tillgänglighet 

Förutsättningar 
Planområdet är idag lättillgängligt med avseende på markens lutning, men 
området saknar tillgänglig väg och gång- och cykelväg. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Utbyggnad enligt planförslaget innebär att allmän gata byggs ut i området, 
vilket gör att tillgängligheten till omkringliggande områden förbättras. Enligt 
förslaget finns möjlighet att placera bebyggelsen i höjd med gatan vilket ger 
bra förutsättningar för tillgängliga byggnader. 

Planförslaget innebär en höjning av markens nivå i stora delar av området, 
vilket gör att tillgängligheten mellan den nya upphöjda marknivån och den 
lägre befintliga (som kommer att kvarstå i delar av området), behöver 
säkerställas för att de lägre liggande naturområdena ska kunna nås av alla.  

Teknisk försörjning 
I anslutning till planerad ny gata i området, planläggs ett område med 
kvartersmark för teknisk anläggning. Syftet med området är att reservera 
utrymme för eventuellt behov av funktioner som exempelvis elskåp, postlådor 
eller sopkärl. 

Vatten och avlopp 

Förutsättningar  
En VA- och dagvattenutredning har tagits fram för planen av AFRY. 

Befintliga kommunala vatten- och spillvattenledningar finns anlagda i ett stråk 
utmed planområdets östra sida samt i områdets södra del. Spillvatten passerar 
området med självfall och mot en befintlig avloppspumpstation, belägen strax 
sydost om planområdet. Därifrån trycks spillvattnet vidare österut, mot 
reningsverket inne vid Grebbestads hamn. 

 

Planförslaget och dess konsekvenser  
De nya fastigheterna inom planområdet föreslås anslutas till det kommunala 
VA-verksamhetsområdet. Anslutning har föreslagits vid två punkter, dels söder 
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om planområdet (för bebyggelsen i väst) och dels utmed planområdets östra 
gata (för bebyggelsen i öster).  

Se VA- och dagvattenutredning (AFRY) för mer information om föreslagna 
tekniska lösningar. 

Tillgänglighet till befintlig pumpstation söder om planområdet säkerställs 
genom egenskap serviceväg på allmän plats NATUR. 

Dagvatten 

Förutsättningar  
Det dagvatten som rinner till planområdet utgör ett avrinningsområde om cirka 
9 hektar. Detta vatten letar sig i dagsläget ned mot den befintliga bäcken i 
planområdets mitt. Bäcken rinner norrifrån och söderut, ned mot 
slutrecipienten som är havsviken Gliskilen i Grebbestad. 

 
 

Utsnitt ur bilaga till VA- och dagvattenutredningen (AFRY) som visar avrinningsområdet för dagvatten. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
De ökade dagvattenflödena föreslås samlas upp, fördröjas och renas via två 
fördröjningsanläggningar, exempelvis hålrumsmagasin, i planerade vändplaner. 
Utformning av dessa fördröjningsanläggningar bestäms inte i planen.  

Dagvatten som faller på mark inom planområdet kan via höjdsättning av 
marken ledas i öppna rinnvägar mot brunnar och via dagvattenledningar vidare 
till föreslagen anläggning. Dagvattnet kan också renas och fördröjas genom 
naturlig infiltration via planområdets planterings- och gräsytor samt genom 
avrinning till diket i planområdets mitt. 
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Föroreningsämnen i dagvatten efter byggnation och efter passage via 
fördröjningsanläggning håller sig inom rekommenderade riktvärden för aktuell 
områdestyp och mottagande recipient.  

Vid skyfall kommer fördröjningsmagasinen fyllas och en större mängd 
dagvatten kommer flöda fritt ovan mark, mot det öppna befintliga diket i 
planområdets mitt. Området omkring diket kommer att kunna översvämmas 
vid skyfall utan att de planerade fastigheterna eller vägarna påverkas. Det 
tillfälligt ökade flödet kommer sedan leta sig vidare söderut mot havsviken. 

Planförslaget innebär en kulvertering av befintligt dike längst upp i norr för att 
möjliggöra byggnation av föreslagen gata samt för att leda om vattnet runt 
planerad bostadstomt. Den befintliga kulverten, som idag utgör en passage över 
diket, förlorar sitt syfte i och med den anläggandet av den nya kulverten och 
föreslås tas bort. 

Ett nytt dike föreslås anläggas längs kvartersmarksgränsen i östra delen av 
planområdet, för att förhindra att dagvatten från omkringliggande mark blir 
stående på tomterna. Diket föreslås anläggas parallellt med befintlig stenmur 
inom kvartersmarken. Utrymme för diket säkerställs genom ett 
egenskapsområde med egenskapen dike för avledning av dag- och 
skyfallsvatten i plankartan. Utformning av diket bestäms inte i planen. 

Se VA- och dagvattenutredning (AFRY) för mer information om föreslagna 
tekniska lösningar. 

Värme och energi 

Förutsättningar 
Planområdet och de planerade tomternas läge utgör bra möjligheter till 
solinstrålning och tillvaratagande av solenergi samtidigt som läget är relativt 
vindutsatt.  

Planförslaget och dess konsekvenser  
Detaljplanen reglerar inte uppvärmningsmetod, energiförsörjning eller 
byggtekniker. Uppvärmning av bostäderna samt persontrafik till och från det 
nya bostadsområdet bidrar till ökad klimatpåverkan, som varierar beroende på 
hur bebyggelsen utformas och hur energiförsörjning och transporter sker. 

 

 

El, tele och elektronisk kommunikation  

Förutsättningar 
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Skanova och Ellevio har el och tele-ledningar fram till planområdet. Elskåp 
finns strax norr om planområdet. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Nya ledningar för el och för datakommunikation kommer att anläggas inom 
planområdet då området byggs ut. Ledningarna föreslås placeras i gatan. 

Avfallshantering 

Förutsättningar 
Tanums kommun har avfallsföreskrifter som anger vad som gäller för 
insamling av avfall. Rambo AB ansvarar för insamling och hantering av 
hushållsavfall. 

Förpacknings- och tidningsinsamlingsstation för återvinning finns 1 kilometer 
sydost om centrala Grebbestad. Tyft återvinningsanläggning finns cirka 14 
kilometer österut. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Avfall kan hämtas vid respektive fastighet, vilka kan nås från den kommunala 
gatan. Gatan inom planområdet består av två återvändsgränder som båda 
avslutas med vändplan. Vägområdet har en diameter på 21 meter vid 
vändplanerna. 

Brandsäkerhet 

Förutsättningar 
Idag kan räddningtjänsten nå området genom Svinnäsvägen och befintlig 
grusväg inom området. 

Brandposter i närområdet är inte lokaliserade. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Räddningstjänsten får tillgång till fastigheterna i området genom den nya 
kommunala gatan. Svinnäsvägen kommer fortsatt att vara den enda vägen för 
fordon att köra in i området. 

I detaljprojekteringsskedet bör kontakt tas med Räddningstjänsten för att 
avgöra lämplig placering av brandpost eller brandposter. Förslagsvis placeras 
en brandpost i någon av områdets vändytor. 

 

Hälsa och säkerhet 

Buller 
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Förutsättningar  
Bullerförhållandena inom planområdet bedöms vara goda och ligga väl under 
aktuella riktvärden för bullernivåer. 

Trafikutredning har tagits fram som underlag till planen av Iterio. Trafiken på 
Sövallsvägen norr om planområdet uppgår enligt mätningar utförda av ÅF 
under sommarens högtrafikperioder 2018 till 1700 fordon/dygn. Trafiken på 
Gisslerödsbacken/Nedre långgatan uppgår enligt mätningarna till 7400 
respektive 8200 fordon/dygn. 

Enligt diagrammet nedan från Boverket kan bullernivåerna uppskattas i 
förhållande till den uppmätta trafikmängden under sommaren. Skyltad 
hastighet är 40 km/h på båda vägarna. 

Avståndet till Sövallsvägen från kvartersmarken inom planområdet är som 
kortast cirka 70 meter. Enligt diagrammet nedan kommer bullernivån vara 
lägre än 50 dBA 70 meter från vägen, med god marginal. 

Avståndet till Gisslerödsbacken/Nedre långgatan från kvartersmarken inom 
planområdet är som kortast cirka 400 meter. Redan cirka 100-150 meter från 
vägen ligger bullernivåerna enligt diagrammet under 50 dBA, vilket innebär att 
planområdet inte riskerar att utsättas för bullernivåer som överstiger 
riktvärdena från någon av de två vägarna. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Eftersom planområdet endast bedöms alstra cirka 140 fordonsrörelser/dygn blir 
skillnaden mellan nuvarande och framtida bullerförhållanden marginell.  

Bullerförhållandena inom planområdet bedöms vara goda och ligga väl under 
aktuella riktvärden för bullernivåer även efter utbyggnaden av planområdet. 
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Förorenade områden 

Förutsättningar 
Inom planområdet har det tidigare bedrivits verksamhet i form av en minkfarm. 
För att bedöma om det finns markföroreningar tas därför en markmiljöteknisk 
undersökning fram parallellt med planarbetet. Undersökningen utförs av 
Relement Miljö Väst AB. En historisk inventering med provtagningsplan är 
färdigställd våren 2022. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Skulle den markmiljötekniska undersökningen visa att det finns 
markföroreningar i planområdet som innebär krav på åtgärder, ska dessa 
åtgärder utföras inför utbyggnad av planområdet. 

Diagram från broschyren ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?” från Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting 2016. 
Diagrammet visar dygnsekvivalent ljudnivå (dBA) vid olika avstånd från vägens mitt i förhållande till trafikmängd 
(fordon/dygn) och skyltad hastighet (km/h). 
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Transport av farligt gods 

Förutsättningar 
Ingen av de närliggande vägarna är enligt Trafikverket rekommenderad väg för 
farligt gods. 

Klimatförändringar 

Förutsättningar 
Markytenivån varierar mellan +0,6 och +5 meter. 

Enligt länsstyrelsens Stigande vatten, faktablad - Kusten (version 2.0) från 
2014 beräknas framtida högsta högvatten år 2100 ligga på nivån +2,2 meter (i 
RH2000). Högsta högvatten är den nivå som statistiskt sett beräknas uppstå en 
gång per 100 år, plus ett tillägg för vindens påverkan.  

Havsnivåhöjningen beräknas bli 0,67 m till 2100 vid mätstationen i Smögen. 
Utifrån säkerhetsmarginaler på 0,5 respektive 1 meter har översvämningszoner 
tagits fram som stöd vid planering. Zon 1 innebär en placering på marknivå 
över +3,2. Zon 2 innebär mellan +2,7 och +3,2 m. 

I handboken Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i 
översvämningshotade områden (Länsstyrelserna i Västra Götalands och 
Värmlands län, 2011), presenteras lämplig markanvändning i de olika 
översvämningszonerna.  

Grönytor och våtmarker/översvämningshantering kan placeras i alla zoner, 
även lägre än +2,2 m. 

Funktionen permanenta bostäder ska ligga som lägst inom översvämningszon 
2, men då krävs riskreducerande åtgärder. Om inga åtgärder görs, ska bostäder 
placeras i zon 1. Vägar utan alternativa förbifartsmöjligheter samt utrymmen 
för distribution av el och hantering av avlopp ska enligt handboken vara 
belägna i zon 1. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Med tanke på de låga marknivåerna i delar av planområdet, kommer marken att 
behöva höjas för att säkra byggnaderna inför framtida höjda havsytenivåer. 

Den planerade kvartersmarken för bostäder samt den allmänna gatan föreslås 
förläggas på en marknivå om +3,2 meter eller högre, för att ligga i linje med 
Länsstyrelsens rekommendationer för lämplig markanvändning. Detta kan 
åstadkommas genom uppfyllnader, som bör utformas i enlighet med 
rekommendationerna i den geotekniska utredningen. 
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Geoteknik 

Förutsättningar 
Geoteknisk undersökning har utförts av COWI AB under våren 2020. Området 
som undersöktes omfattade hela planområdet, undantaget befintlig infartsväg 
(Tage Wikströms gata).   

Planområdet består av en relativt flack dalgång mellan två fastmarkspartier. I 
området finns tre mindre diken, ett i nordsydlig riktning samt två i östvästlig 
riktning. 

Markytenivån varierar mellan +0,6 och +5 meter, vilket innebär att delar av 
planområdet kommer att behöva höjas för att säkra byggnaderna inför framtida 
höjda havsytenivåer. Detta har tagits i beaktning vid genomförda analyser. 
Säkerheten för befintliga förhållanden anses hög.  

Enligt undersökningen varierar områdets totala jorddjup mellan ca 2-20 meter 
djup ner till fast lagrad friktionsjord, block eller berg.  

Sättningskänsliga jordarter finns inom hela området men undersökningen gör 
bedömningen att laster på upp till ca 40 kPa (motsvarar ca 2 m uppfyllnad av 
jordmassor eller byggnader med 4 våningsplan) ska kunna påföras utan att 
krypdeformationer uppkommer. 

Enligt SGUs översiktliga kartering finns höga nivåer av gammastrålning i 
området. Området har en uranrik berggrund som vilket ger höga radonvärden. 

Planförslaget 
Utbyggnad enligt planförslaget bedöms kunna utföras utan att markens 
stabilitet blir otillfredsställande. 

Den geotekniska undersökningen har utförts utifrån en bebyggelse som 
motsvarar planförslaget, men med en något högre exploatering i den norra 
delen av området. 

För att säkra stabiliteten i området föreslås i den geotekniska undersökningen 
att diket kulverteras i norr samt att fyllning över 1 meter utgörs av lättklinker 
och byggnader placeras på ett avstånd på minst 20 m från dikets släntkrön i de 
områden där diket behålls öppet. Slänter bör inte överstiga en lutning på 1:5 
ned mot diket.  

Området inom 2 m från diket ska ha en maximal belastning med 5 kPa samt 
utanför det och fram till bostadshusen ”endast belastas med den fyllningen 
slänten ger upphov till samt ytterligare 10 kPa”. För den mark som ska 
bebyggas rekommenderas en högsta belastning på 40 kPa.  

Om bebyggelsen överstiger två våningar kan rekommenderad fördelning av 
fyllnadsmaterial enligt utredningen behöva justeras för att uppnå 
belastningsrestriktionen på 40 kPa. 
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Stabilitetsanalysen visar att området har utifrån dessa restriktioner, eller 
motsvarande åtgärder, tillfredsställande förutsättningar för att bebyggas. 

Eftersom området inom 20 meter från diket utgörs av naturmark i 
planförslaget, bedöms inga belastningsrestriktioner behöva införas. Diket 
kulverteras längst i norr där det leds om samt under den nya gatan. 

Byggnader där människor vistas stadigvarande ska utföras radonskyddade. 
Detta regleras genom bestämmelser i BBR, eventuella åtgärder ska beaktas och 
bevakas vid bygglovsprövning. 

 

PLANBESTÄMMELSER –  
MOTIVERING 
Egenskapsbestämmelser för allmän platsmark 

Utformning av mark och vegetation 
n – Markens höjd får inte 
vara lägre än + 3,2 meter över 
angivet nollplan 

Höjd för allmän plats GATA 
regleras för att minska risk för 
översvämning vid oväder, 
skyfall och stigande vatten. 

dike1 – Dike för avledning av 
dagvatten 

Befintligt dike med bibehållen 
funktion för avledning och 
rening av dagvatten. 

serviceväg - Väg som ska 
vara tillgänglig för 
servicefordon 
 

Egenskapen ska säkerställa 
servicefordons tillgänglighet till 
befintlig avloppspumpstation 
söder om planområdet. 

Skydd mot störningar 
m1 – Största markbelastning 
är 40 kPa 

Begränsning av markbelastning i 
hela planområdet för att 
säkerställa markens stabilitet 
och undvika risk för skred. 

m2 – Största markbelastning 
är 35 kPa. Största släntlutning 
är 1:5. 

Begränsning av markbelastning 
och släntlutning inom 20 meter 
från diket för att säkerställa 
markens stabilitet och undvika 
risk för skred. 



35 

 

PLANBESKRIVNING 2022-06-20 
Detaljplan för Svinnäsvägen 

PLAN.2019.2589 
 

m3 – Största markbelastning 
är 5 kPa 

Begränsning av markbelastning 
inom 2 meter från diket och för 
att säkerställa markens stabilitet 
och undvika risk för skred. 

 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

Utnyttjandegrad 
Största byggnadsarea är 200 
m2 per fastighet varav högst 
50 m2 får utgöras av 
komplementbyggnader 

Bestämmelsen ska möjliggöra 
uppförandet av mindre 
byggnader i form av större 
villor, radhus eller mindre 
flerbostadshus på egna 
fastigheter.  

Höjd på byggnadsverk 
Högsta nockhöjd i meter över 
grundkartans nollplan. 

 

Nockhöjden är tänkt att begränsa 
bebyggelsens höjd till två hela 
våningar. Eventuell vind kan 
också inrymmas, utöver de två 
hela våningarna. 

Högsta tillåtna nockhöjd för 
komplementbyggnader är 5,0 
meter.  

 

Bestämmelsen ska förhindra 
utbyggnad av höga 
komplementbyggnader och 
beräknas från marknivån. 

Begränsning av markens utnyttjande 
Marken får inte förses med 
byggnadsverk 

Bestämmelsen införs inom 
egenskapsområde på 
kvartersmark för att förhindra 
uppförandet av byggnader och 
andra permanenta strukturer, då 
marken ska vara tillgänglig för 
att komma åt underliggande 
ledningar och för att ge utrymme 
åt planerat dike. 
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Placering 
Huvudbyggnad respektive 
komplementbyggnad ska 
placeras minst 4,0 meter 
respektive 1,0 meter från 
fastighetsgräns, alternativt 
sammanbyggas i gemensam 
gräns. Garage och carport ska 
placeras så att det blir minst 
6,0 meter fri yta framför 
porten/öppningen. 

Komplementbyggnad som 
sammanbyggs med 
huvudbyggnad ska räknas 
som komplementbyggnad 
avseende placering, höjd och 
utnyttjandegrad. 

Placeringsbestämmelsen är till för 
att säkerställa byggnaders avstånd 
till fastighetsgränsen. 
Bestämmelsen innebär att 
huvudbyggnader inte kan placeras 
närmare än 8 meter ifrån varandra 
och att det ska finnas ett utrymme 
om minst 1 meter runt samtliga 
byggnader för åtkomst och 
underhåll. 

Placeringsbestämmelsen innebär 
att byggnader får byggas samman 
i fastighetsgräns. Det gäller både 
huvudbyggnader och 
komplementbyggnader. Detta 
möjliggör en flexibilitet där 
exempelvis radhus och kedjehus 
på egna fastigheter tillåts. 

Att komplementbyggnad som 
sammanbyggs med 
huvudbyggnad ska räknas som 
komplementbyggnad motiveras av 
att undvika att exempelvis garage 
kan uppföras med en höjd av 8 
meter, då det sammanbyggs med 
huvudbyggnaden.  

Markreservat för allmännyttiga ändamål 
u – område som ska vara 
tillgängligt för allmännyttiga 
ledningar. 

Bestämmelsen införs inom 
egenskapsområde på 
kvartersmark för att förhindra 
uppförandet av byggnader och 
andra permanenta strukturer, då 
marken ska vara tillgänglig för 



37 

 

PLANBESKRIVNING 2022-06-20 
Detaljplan för Svinnäsvägen 

PLAN.2019.2589 
 

att komma åt underliggande 
ledningar. 

 

Markreservat för gemensamhetsanläggningar 
g – område som ska vara 
tillgängligt för 
gemensamhetsanläggning 

Bestämmelsen införs inom 
egenskapsområde på 
kvartersmark för att möjliggöra 
anläggande och skötsel av 
planerat dike. 

Skydd mot störningar 
m1 – Största markbelastning 
är 40 kPa 

Begränsning av markbelastning i 
hela planområdet för att 
säkerställa markens stabilitet och 
undvika risk för skred. 

m2 – Dike för avledning av 
dag- och skyfallsvatten 

Bestämmelsen ska reservera plats 
på kvartersmark för anläggande 
av dike för att undvika att vatten 
från omkringliggande mark blir 
stående inom tomtmarken. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från 
det datum detaljplanen vinner 
laga kraft. 

Genomförandetiden motiveras 
av områdets storlek och 
komplexitet. 

 

 

Administrativa bestämmelser 

Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år. 

Huvudmannaskap  
Huvudmannaskapet inom planområdet ska vara kommunalt. 
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Fastighetsindelning, rättighetsområden, markreservat 
Inga fastighetsindelningsbestämmelser förekommer i planen, byggrätterna för 
de nybildade tomterna begränsas av placeringsbestämmelser.  

U-område förekommer i norra delen av planområdet, där en del av tomtmarken 
ska vara tillgänglig för befintliga allmännyttiga ledningar för att dessa ska 
kunna ligga kvar i sitt nuvarande läge.  
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Organisatoriska frågor 

Ansvarsfördelning 
Ansvarsfördelningen gällande genomförande och drift redovisas i 
nedanstående tabell.  
 
Allmän plats  
Lokalgatan ska byggas ut inom planområdet. Gatan och annan allmän plats 
inom planområdet får kommunalt huvudmannaskap. Kommunen ska 
därigenom ansvara för utbyggnad, skötsel och underhåll. Exploatörens 
åtaganden bestäms och redovisas i exploateringsavtalet.  

Vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar ska ingå i det kommunala 
verksamhetsområdet. 
 
Kvartersmark 

Exploatören alternativt respektive fastighetsägare ansvarar för 
iordningställande av kvartersmark för bostäder. 

Respektive fastighetsägare inom den egna fastigheten ansvarar för 
genomförande och underhåll av vatten- och spillvattenledningar, 
dagvattenhantering, byggnader med mera. 

Eventuell aktuell distributör, alternativt Tanums kommun, ansvarar för 
utbyggnad, drift och underhåll av kvartersmark för teknisk anläggning. 

 
 

Allmän plats  

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

GATA Exploatör Tanums kommun 

NATUR Exploatör Tanums kommun 

Ledningsnät för vatten 
och spillvatten 

Exploatör Tanums kommun 

Ledningsnät för 
dagvatten 

Exploatör Tanums kommun 
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El, tele och 
elektroniska 
kommunikationer 

Ledningsägare Ledningsägare 

Teknisk anläggning 
(fördröjningsanläggnin
g dagvatten) 

Exploatör Tanums kommun 

Kvartersmark 

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

Bostäder Exploatör/Respektive 
fastighetsägare 

Respektive fastighetsägare 

Teknisk anläggning Aktuell distributör 
/Tanums kommun 

Aktuell distributör/Tanums 
kommun 

Vatten och spillvatten Exploatör/Respektive 
fastighetsägare från 
anvisad anslutningspunkt 

Respektive fastighetsägare 

Dagvatten Respektive fastighetsägare Respektive fastighetsägare 

Avtal 

Planavtal 
Exploatörens kostnadsansvar för framtagande av detaljplanen har reglerats 
genom planavtal. Kostnader förenade med planläggning belastar exploatören. 

Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal upprättas mellan Tanums kommun och exploatören i 
samband med framtagandet av detaljplanen. 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.  

Exploateringsavtalet ska vara undertecknat och godkänt innan planen antas. 

Exploateringsavtalet är under förhandling och ännu ej färdigställt. 
Huvuddragen i det senaste utkastet av avtalet återges nedan: 

• Vid kommunalt huvudmannaskap skall mark som i plankartan utgör 
allmän plats (NATUR/GATA) överlåtas till kommunen utan ersättning.  
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• Kommunen ansöker om och exploatören bekostar lantmäteriförrättning 
för genomförande av marköverlåtelse. 

• Exploatören utför och bekostar samtliga åtgärder inom kvartersmark. 
Planläggs mark som inte ägs av exploatören åligger det exploatören att 
teckna avtal med berörd fastighetsägare för markåtkomst och 
genomförande.  

• Exploatören ombesörjer och bekostar de tillstånd avseende exempelvis 
dispens för biotopskydd, bygglov med mera som erfordras för 
exploateringens genomförande. 

• Kommunen är huvudman för allmän plats och svarar för framtida drift 
och underhåll av allmän plats i detaljplanen. För åtgärder inom allmän 
plats som härleds direkt till detaljplanens genomförande bekostas dessa 
av exploatören.  

• Om ledningar behöver flyttas eller byggas om till följd av 
exploateringen bekostas åtgärderna av exploatör.  

• Exploatören bekostar omhändertagande av dagvatten i enlighet med 
upprättat principförslag.  

• Exploatören skall till kommunen erlägga anläggningsavgift enligt vid 
betalningstillfället gällande taxa.  

• Exploateringsersättning ska betalas till kommunen, ersättningen 
beräknas utifrån antagandehandling och aktuella investeringar. 
 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser för 
fastigheter 

Fastighetsbildning 
Kommunen ansöker om och exploatören bekostar lantmäteriförrättning för 
genomförande av marköverlåtelse. 

Avstyckning 
Tanums-Gissleröd 1:9, 1 och 1:10, 3 föreslås avstyckas till privata 
bostadsfastigheter på den mark som utgörs av kvartersmark för bostäder. Ingen 
begränsning av fastighetsstorlek finns enligt planen, dock begränsas 
byggrätterna av placeringsbestämmelser. 

Fastighetsreglering 
Den mark som inom planen utgörs av allmän plats föreslås regleras till en 
kommunal fastighet. Den allmänna plasten utgörs av GATA och NATUR. 
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Marksamfällighet 
Marksamfälligheten Tanums-Gissleröd s:7 föreslås delvis regleras till 
kommunal fastighet, för den mark som i planen utgörs av allmän plats. 
Marksamfälligheten föreslås kvarstå för den del av samfälligheten som ligger 
utanför planområdet. 

En ny marksamfällighet, alternativt gemensamhetsanläggning, föreslås bildas 
för planerat dike för avledning av dag- och skyfallsvatten i östra delen av 
planområdet. 

Servitut 
Officialservitut 1435-294.1 samt 1435-95/51.1 bedöms kunna upphävas då 
befintlig väg ersätts av allmän plats GATA. 

Markreservat för allmännyttiga ledningar  
Markreservat för allmännyttiga ledning (u) finns i norra delen av planområdet 
för att säkerställa tillgängligheten till befintliga VA-ledningar. 

Ledningsrätt 
Ny ledningsrätt för VA-ledningar kan behöva upplåtas för nybildad fastighet 
längst norrut i planområdet. Befintlig ledningsrätt 1435-1843.1 för kommunens 
VA-ledningar behöver ej längre belasta Tanums-Gissleröd 1:9, 1:10 då 
ledningar kommer att förläggas i gata på allmän plats. 

Konsekvenser för fastigheter inom planområdet 
I tabellen nedan beskrivs på vilket sätt fastigheter, gemensamhetsanläggningar, 
samfälligheter och övriga rättighetsinnehavare inom planområdet berörs av 
detaljplanen. 
 

Fastighets- 
beteckning Åtgärd/konsekvens Övrigt 

TANUM 
GREBBESTAD 
2:1 

• Standardhöjning av GATA på den del 
av fastigheten som utgör infarten till 
planområdet. 

Kommunal fastighet 

TANUMS-
GISSLERÖD 
1:8 

• En del av fastigheten (1:8, 8) regleras 
till kommunal fastighet  

• Standardhöjning GATA (1:8, 8) 

Exploatörens fastighet 
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TANUMS-
GISSLERÖD 
1:9 

• Avstyckning till bostäder 
(TANUMS-GISSLERÖD 1:9, 1) 

• Reglering till kommunal fastighet för 
mark som planläggs som allmän plats 
GATA och NATUR 

Exploatörens fastighet 

TANUMS-
GISSLERÖD 
1:10 

• Avstyckning till bostäder 
(TANUMS-GISSLERÖD 1:10, 3) 

• Reglering till kommunal fastighet för 
mark som planläggs som allmän plats 
GATA och NATUR 

Exploatörens fastighet 

Tillkommande 
fastigheter (efter 
avstyckning från 
TANUMS-
GISSLERÖD 
1:9 och 1:10) 

• Ny ledningsrätt för VA-ledningar kan 
behöva upplåtas för nybildad 
fastighet längst norrut i planområdet. 

 

TANUMS-
GISSLERÖD 
S:7 

• De delar av marksamfälligheten som 
utgörs av allmän plats NATUR och 
GATA regleras till kommunal 
fastighet. 

• Standardhöjning GATA 

• Marksamfälligheten föreslås kvarstå 
för den del av samfälligheten som 
ligger utanför planområdet. 

Delägande fastigheter 
däribland: TANUMS-
GISSLERÖD 1:8, 1:9, 
1:10 och 1:13. 

Ändamål väg. 

Officialservitut 
1435-294.1 

• Servitutet bedöms kunna upphävas då 
befintlig väg ersätts av allmän plats 
GATA. 

Till förmån för 
TANUMS-GISSLERÖD 
1:147 och 1:148. 

Belastar TANUMS-
GISSLERÖD 1:8. 

Ändamål väg. 

Officialservitut 
1435-95/51.1 

• Servitutet bedöms kunna upphävas då 
befintlig väg planläggs som allmän 
plats GATA. 

Till förmån för 
TANUMS-GISSLERÖD 
1:8, 1:147 och 1:148. 
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Belastar GREBBESTAD 
2:1. 

Ändamål väg. 

Officialservitut 
1435-926.2 

• Servitutet föreslås kvarstå då en del 
av TANUMS-GISSLERÖD S:7 
ligger utanför planområdet och 
förslås vara kvar. 

Till förmån för 
TANUMS-GISSLERÖD 
1:170. 

Belastar TANUMS-
GISSLERÖD S:7. 

Ändamål väg. 

Ledningsrätt 
1435-1843.1 

• Ledningsrätten bedöms kunna utgå 
för fastigheterna TANUMS-
GISSLERÖD 1:9, 1:10 då ledningar 
kommer att förläggas i gata på allmän 
plats.  

Ledningsrättshavare: 
Tanums kommun. 

Belastar KUSERÖD 2:4 
och 2:33, TANUMS-
GISSLERÖD 1:9, 1:10, 
1:13, 1:147, S:1 och S:3. 

Vatten och spillvatten. 

 

 

Ekonomiska frågor  

Plankostnader 
• Planläggning och framtagande av planhandlingar bekostas av 

exploatören i enlighet med planavtalet. 

Exploateringskostnader 
• Kostnader för anläggande och iordningställande av fysiska 

anläggningar inom allmän plats, till exempel gata, vatten- och 
avloppsnät, dagvattenanläggningar. Åtgärder inom allmän plats som 
härleds direkt till detaljplanens genomförande bekostas av exploatören.  

• Anläggande och iordningställande av fysiska anläggningar inom 
kvartersmark, till exempel utfyllnad och iordningställande av tomter, 
uppförande av byggnader och övriga markarbeten bekostas av 
exploatören eller av respektive fastighetsägare. 
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Fastighetsbildning 
• Exploatören står för kostnader för fastighetsbildning 

(lantmäteriförrättning) samt ersättningar till följd av fastighetsrättsliga 
åtgärder såsom marköverföring och ledningsrätter. 

Tillstånd och avgifter 
• Ansökningar och tillstånd från myndigheter, till exempel dispens för 

biotopskydd bekostas av exploatören. 

• Avgifter för VA-anslutningar, anslutning el, tele och eventuellt 
fjärrvärme bekostas av exploatören alternativt respektive 
fastighetsägare. 

Eventuella åtgärder 
• Eventuell sanering eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa 

markmiljö eller rening av dagvatten bekostas av exploatören. 

Drift och underhåll 
• Drift och underhåll av allmänna platser och det allmänna VA- och 

dagvattennätet bekostas av kommunen. 

• Drift och underhåll av tomter och fastigheter på kvartersmark bekostas 
av respektive fastighetsägare. 

Sociala frågor  
Genomförandet av detaljplanen bedöms få mycket små och mestadels positiva 
sociala konsekvenser. 

Tillgänglighet, lek och rekreation 
Platsen bedöms inte ha stora värden ur ett socialt perspektiv idag. Gångstigen 
förbi området används dock av många och ska kunna vara kvar efter 
genomförandet av planen. 

Tillgängligheten till omkringliggande naturområden försämras inte i och med 
planens genomförande. Tillgängligheten för funktionshindrade bedöms bli 
bättre då standarden på gatan höjs.  

Tillgång till service och skola 
Närheten till förskolor runt omkring Grebbestad och Grebbestadsskolan (f-6) 
gör planområdet lämpligt som bostadsområde för barnfamiljer. Gång- och 
cykelavståndet till Grebbestadsskolan är knappt 800 meter. Det saknas separat 
gång- och cykelväg längs Sövallsvägen, men finns i övrigt. 

Närheten till centrum med service och kollektivtrafik gör området attraktivt för 
boende. 
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FORTSATT PLANARBETE 
Planprogrammet togs fram 2016 och godkännande för fortsatt planläggning för 
den del av programmet som utgör planområdet gavs 2019. 

Detaljplanen ska samrådas för att sedan justeras inför granskning. Den 
markmiljötekniska undersökningen utförs parallellt med planläggningen och 
förväntas bli klar inför granskning. 

Preliminär tidplan för planarbetet 
Samråd Kvartal 2 2022 

Granskning  Kvartal 4 2022 

Godkännande i miljö- och byggnadsnämnden Kvartal 1 2023 

Antagande i miljö- och byggnadsnämnden/ 
kommunfullmäktige 

Kvartal 2 2023 

Laga kraft tidigast Kvartal 2 2023 
 

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

Medverkande i planarbetet 
Planförslaget har upprättats av Rådhuset arkitekter AB, genom 
planeringsarkitekt Kalle Gustafsson och arkitekt Hanna Persson. Planarbetet 
har handlagts av planeringsarkitekt på miljö- och byggnadsförvaltningen. 

COWI har medverkat genom framtagande av geoteknisk utredning. AFRY har 
tagit fram VA- och dagvattenutredning. Miljöteknisk undersökning har tagits 
fram av Relement och trafikutredning av Iterio. 

 
 
 
Plan- och kartavdelningen 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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