
 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Planavdelningen 

 

 
Datum 

2017-02-08 

 
Vår referens 

MBN 2014/0736-314 

 

Program till detaljplan för Ertseröd 1:53 med flera, Sportshopen 
 

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2017-01-24 § 9, godkänt 

rubricerat program för samråd. Initiativtagare till detaljplanen är Swedemount Real 

Estate AB. Programhandlingarna har tagits fram av Contekton Arkitekter Fyrstad 

AB.  Detta program översänds nu för information och eventuella synpunkter. 
 

Samrådstid: 9 februari 2017 till och med 14 mars 2017 
 

Syftet med planprogrammet är att belysa förutsättningarna för en utbyggnad av butik 

och lager samt för en utbyggnad av markparkering för verksamheten och för 

tillfälliga arrangemang i närområdet. Programmet ämnar även möjliggöra för att 

utveckla koncept för besöksnäringen inom området. Ett viktigt syfte med 

programmet är även att belysa förutsättningarna för en utbyggnad av gång- och 

cykelstrukturen inom området. 
 

Planområdet omfattas av Planstudie Rörvik från 2007. Planstudien ger stöd för en 

handelsetablering på den aktuella platsen. Planstudien rekommenderar också en 

utbyggnad av gång- och cykelvägnätet längs med Tanumstrandsvägen och inom 

området rekommenderas besöksparkering. 
 

Utställningslokaler: 

– Entrén i kommunhuset, Tanumshede, öppet måndag-fredag 8-16.30.  

– Tedacthuset, entré H, Tanumshede, öppet måndag-fredag 8-16:30.  

– Info Center, Grebbestad, öppet tisdag-lördag 10-14.  

Planförslaget finns även tillgängligt på kommunens hemsida; 

http://www.tanum.se/pagaendedetaljplaner 
 

Upplysningar lämnas av planeringsarkitekt Sandra Olsson, tel. 0525-183 94, eller via 

e-post: mbn.diarium@tanum.se.  
 

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit,  

skriftligen, via e-post; mbn.diarium@tanum.se eller till: 
 

Tanums kommun 

Miljö- och byggnadsnämnden 

457 81 TANUMSHEDE 
 

senast 2017-03-14 
 

Inkomna synpunkter på programmet kommer att sammanställas och bemötas av 

Tanums kommun i en programsamrådsredogörelse. Med anledning av inkomna 

synpunkter kommer ett planförslag att utarbetas. Detaljplanen kommer i så fall att 

handläggas enligt rutinerna för standard planförfarande, vilket innebär att ett 

planförslag kommer att vara föremål för såväl samråd som granskning, innan det kan 

tas upp för antagande. 
 

Fastighetsägare ombedes informera eventuella bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, 

boende och arrendatorer om innehållet i denna skrivelse.  
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