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PLANBESKRIVNING FÖR ÄNDRING
Läses tillsammans med detaljplan för del av Ertseröd 1:5 samt 1:7, Rörvik.
Laga kraft 2019.

Inledning
Vad är en detaljplan och ändring av detaljplan?
En detaljplan ska ge en samlad bild av markanvändningen och hur den fysiska
miljön är tänkt att förändras och bevaras. I detaljplanen ska allmänna platser,
kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa redovisas.
Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan
fastighetsägarna och samhället utan också fastighetsägarna emellan. Den är
juridisk bindande och bestämmer bland annat vilken typ av bygglov som ges i
olika områden eller vilken hänsyn som måste tas till strandskydd, riksintressen
eller kulturhistoriska värden.
Ändringar i en detaljplan kan göras om ändringen är förenlig med planens syfte,
med övriga planbestämmelser och i övrigt inte innebär några olägenheter.
Boverket uppger att en ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa
planen till nya förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den
lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet av en ny plan. Kommunen kan
använda sig av ändring när det finns en plan där syftet fortfarande är aktuellt,
men där justeringar av planen behövs för att den ska bli mer användbar och
funktionell.
Arbetet med att ta fram en detaljplan och ändra en detaljplan regleras i plan- och
bygglagen, PBL.

Processen
Ändringen av detaljplanen handläggs med begränsat standardförfarande enligt
plan- och bygglagen 2010:900 med de ändringar som infördes i lagen 1 januari
2015 (2014:900). Begränsat standardförfarande kan användas om planförslaget
godkänns av samrådskretsen redan under samrådet. Exempelvis kan ett
begränsat standardförfarande väljas om det är en åtgärd av mindre betydelse och
där samrådskretsen är mycket liten. Figuren nedan illustrerar planprocessen och
visar hur långt detaljplanen kommit i processen.

Planbesked

Samråd

Antagande

Lagakraft
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Planförslaget bedöms vara av mindre betydelse och då samrådskretsen har varit
liten och tydlig har planprocessen fram till samråd bedrivits enligt ett begränsat
standardförfarande. Om planförslaget inte godkänns av alla i samrådskretsen
under samrådet kommer planarbetet fortsättningsvis drivas med
standardförfarande. Processen för standardförfarande illustreras nedan.

Planbesked

Samråd

Granskning

Antagande

Lagakraft

Uppdrag
Den 19 januari 2020 § 7 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att ge
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till ändring av detaljplan för del av
Ertseröd 1:5 samt Ertseröd 1:7, Rörvik. Detta då det under detaljprojekteringen
av den ursprungliga detaljplanen har uppkommit behov av att göra revideringar.
Detaljplanen behöver justeras för att den ska bli mer användbar och funktionell
samt anpassas till områdets förutsättningar.
Genomförandetiden av den ursprungliga detaljplanen har inte gått ut, och
grundregeln är att en detaljplan inte får ändras före genomförandetidens utgång
om inte berörda fastighetsägare godkänner det. Undantaget är om ändringen är
nödvändig på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt eller för att föra in
bestämmelser om fastighetsindelning och bestämmelser om rättighetsområden.
Den föreliggande planändringen anses vara nödvändig då ny kunskap om
områdets markförhållanden har upptäckts, och därför behövs en justering för att
göra planen mer funktionell och användbar.

Syfte
Ändring av detaljplanen syftar till att ta bort planbestämmelse b2 som avser
geoteknik, detta för att möjliggöra byggnation inom berörda områden. Mer om
detta finns under avsnitt Geoteknik.
Syftet med den ursprungliga detaljplanen var att möjliggöra utbyggnad av
bostäder inom fastigheterna Ertseröd 1:5 samt 1:7. Vidare var syftet att
möjliggöra ny tillfartsväg från Tanumstrandsvägen. Syftet med den ursprungliga
planen påverkas inte av föreliggande planändring.
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Planområdet
Planområdet är beläget i Rörvik cirka två kilometer sydost om Grebbestad
centrum, strax norr om Tanumstrandsvägen. Planområdets areal är cirka 4,6 ha
inklusive området med fördröjningsdamm.

Strandskydd
Området berörs inte av strandskydd.

Miljökvalitetsnormer
I Miljöbalken 5 kap, Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning,
regleras miljökvalitet för mark, vatten, luft och miljön i övrigt inom geografiska
områden. Normerna reglerar vanligtvis den sämsta miljökvalitet som får finnas
inom ett geografiskt område. Ändringen av detaljplanen bedöms inte medföra
att miljökvalitetsnormerna överskrids eller påverkas.

Miljöbedömning
Kommunen bedömer att genomförandet av planändringen inte kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan, varför en strategisk miljöbedömning inte
behöver göras.

Geoteknik
Följande stycke ersätter information avseende geoteknik i den ursprungliga
planbeskrivningen.
I den ursprungliga detaljplanen finns planbestämmelse angående geoteknik som
bör tas bort för att anpassa detaljplanen utifrån ny kunskap om platsens
förutsättningar. Den nya kunskapen som framkommit härstammar från den
kompletterade geotekniska utredningen som utfördes av Bohusgeo under hösten
2020. Den planbestämmelse som ska tas bort är b2 och är formulerad på följande
vis ”Markuppfyllnad och byggnation ska fullständigt kompenseras så att ingen
ny permanent belastning på marken tillkommer”.
Totalstabiliteten för området som helhet är tillfredsställande, inga naturliga
lerslänter eller slänter av slit med större lutningar än 1:10 som kan orsaka
naturliga jordskred finns. Därför anses området vara lämpligt för byggnation av
bostadshus.
Planbestämmelsen anger att en permanent ökning av belastning inom tomtmark
inte tillåts, utan måste lastkompenseras. Den kompletterande geotekniska
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undersökningen medger dock att belastningsbegränsningen inte är kopplad till
ras- och skredsäkerhet, utan kopplat till rekommendation för grundläggning.
Den belastningsbegränsning som finns i de ursprungliga handlingarna är
framtagen i ett skede då höjdsättning av markytor inte funnits i den utsträckning
som det gör nu. I och med att den geotekniska utredningen redovisat att det inte
finns ett behov av planbestämmelsen b2 kopplat till ras- och skredrisk kan
plankartan och planbeskrivningen därför ändras. En ändring av detaljplanen
möjliggör för byggnation med en valmöjlighet av grundläggningsmetod inom
berörda områden som enligt gällande detaljplan har planbestämmelsen b2. I
följande avsnitt redovisas rekommendationer för grundläggningsmetod och
uppfyllnad för berörda områden.
Vid byggnation inom de fastigheter som berörs av borttagandet av
planbestämmelse b2 har den geotekniska utredningen lämnat rekommendationer
om grundläggning. I utredningen är fastigheterna benämnda ’hus’ och har
nummer 1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 21.
Rekommendationerna finns att läsa nedan samt i Geoteknisk utredning
Projekterings-PM/Geoteknik, Bohusgeo AB, daterad 2020-09-30. Husens
position syns på kartan nedan. Om den detaljerade beskrivningen för husens
grundläggning följs är bedömningen att risken för sättningar minimeras. Risk för
differentialsättningar finns alltid när man bygger på berg, men med föreslagna
lösningar minimeras riskerna. Numreringen av husen följer markritningar
Aquacanale redovisat. Se bild nedan för fastigheternas samt
planbestämmelsernas lokalisering.

Rekommendationer för grundläggning
Hus 1
Jordlagren utgörs av ett fastare ytskikt på ca 2 meter (m)o ch därunder en lös lera
till mellan ca 5 m och ca 7 m djup. Uppfyllnad på ca 0,6 m under bottenplattan
och ca 0,7 m i anslutning till byggnaden kommer att generera sättningar. Det
föreslås därför att byggnaden pålas och att tillkommande fyllning under
bottenplattan utgörs av cellplast. Närmast byggnaden med ett avstånd av 2 m ska
lokalt schaktas ur och fyllas med 1 m lättklinker. Lättklinkern ska ha en
överbyggnad av tung fyllning på minst 0,5 m. På ett avstånd om 2 m från
byggnaden kommer marken att sätta sig och där kan ytor behöva justeras över
tid. Sättningarna bedöms överslagsmässigt bli mellan ca 0,1 och 0,2 m på ytor
som inte utförs med lättklinker. Alternativ med överlaster bedöms vara svåra att
få till då jorddjupen bedöms vara för stora för att det ska bli effektivt. Det är
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dock en fördel att få ut belastningar så fort som möjligt för att ta ut delar av
sättningarna. Rekommendationerna för grundläggning av själva byggnaden
kvarstår.
Hus 2
Förhållandena bedöms vara likvärdiga med hus 1. Dock är jorddjupen grundare
mot lokalvägen och jorden verkar vara mer skiktad. Uppfyllnad på ca 0,6 m
under bottenplattan och ca 0,7 m i anslutning till byggnaden kommer att generera
sättningar. Därför föreslås att byggnaden pålas och att tillkommande fyllning
under bottenplattan utgörs av cellplast. Då jorddjupen är förhållandevis små och
jorden skiktad kan sättningar på tomtmark tas ut med en överlast, detta gäller
dock ej under huset.
Hus 10
Jordlagren utgörs av ca 1 m sand underlagrad av ca 4 m lös lera och därunder en
skiktad lera/silt till ca 12 m djup. Uppfyllnad på ca 1,3 m under bottenplattan
och ca 1,5 m i anslutning till byggnaden kommer att generera sättningar. Därför
föreslås att byggnaden pålas och att tillkommande fyllning under bottenplattan
utgör av cellplast. Närmast byggnaden på ett avstånd av 2 m schaktas lokalt ur
och där läggs 2 m lättklinker. Lättklinker skall ha en överbyggnad av tung
fyllning på minst 0,5 m. På ett avstånd av 2 m från byggnaden kommer marken
att sätta sig och där kan ytor behöva justeras över tid. Sättningar bedöms kunna
bli mellan ca 0.1 och 0.3 m. Alternativ med överlaster bedöms vara svåra att få
till då jorddjupen bedöms vara för stora för att det skall bli effektivt. Det är dock
en fördel att få ut belastningar så fort som möjligt för att ta ut delar av
sättningarna.
Hus 11
Jordlagren utgörs av ca 1 m sand underlagrad av ca 4 m lös lera och därunder en
skiktad lera/silt till ca 17 m djup. Uppfyllnad på ca 1,3 m under bottenplattan
och ca 1,5 m i anslutning till byggnaden kommer att generera sättningar. Därför
föreslås att byggnaden pålas och att tillkommande fyllning under bottenplattan
utgörs av cellplast. Närmast byggnaden på ett avstånd av 2 m schaktas lokalt ur
och där läggs 2 m lättklinker. Lättklinker skall ha en överbyggnad av tung
fyllning på minst 0,5 m. På ett avstånd av 2 m från byggnaden kommer marken
att sätta sig och där kan ytor behöva justeras över tid. Sättningar bedöms kunna
bli mellan ca 0.1 och 0.3 m. Alternativ med överlaster bedöms vara svåra att få
till då jorddjupen bedöms vara för stora för att det skall bli effektivt. Det är dock
en fördel att få ut belastningar så fort som möjligt för att ta ut delar av
sättningarna.
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Hus 12
Jordlagren utgörs av ca 1 m sandig vegetationsjord underlagrad av 2 m lera och
därunder av friktionsjord till ca 9 m djup. Uppfyllnad på ca 1,0 m under
bottenplattan och ca 1,2 m i anslutning till byggnaden kommer att generera
sättningar. Därför föreslås att byggnaden pålas och att tillkommande fyllning
under bottenplattan utgörs av cellplast. Eftersom lerdjupet är litet och jorden
skiktad kan sättningar på tomtmark tas ut med en överlast, detta gäller dock ej
under huset.
Hus 19
Jordlagren utgörs av ca 1 m fast ytskikt underlagrad av 3 m lera och därunder av
friktionsjord till ca 6 m djup. Uppfyllnad på ca 0,9 m under bottenplattan och ca
1,1 m i anslutning till byggnaden kommer att generera sättningar. Därför föreslås
att byggnaden pålas och att tillkommande fyllning under bottenplattan utgörs av
cellplast. Eftersom lerdjupet är litet och jorden skiktad kan sättningar på
tomtmark tas ut med en överlast, detta gäller dock ej under huset.
Hus 20
Jordlagren utgörs av ca 1 m fast ytskikt underlagrad av 3 m lera och därunder av
friktionsjord till ca 6 m djup Uppfyllnad på ca 1,0 m under bottenplattan och ca
1,2 m i anslutning till byggnaden kommer att generera sättningar. Därför föreslås
att byggnaden pålas och att tillkommande fyllning under bottenplattan utgörs av
cellplast. Eftersom lerdjupet är litet och jorden skiktad kan sättningar på
tomtmark tas ut med en överlast, detta gäller dock ej under huset.
Hus 21
Jordlagren utgörs av ca 2 m fast ytskikt underlagrad av 1-2 m lera och
därunder av skiktad jord till ca 7 m djup. Uppfyllnad på ca 0,9 m under
bottenplattan och ca 1,1 m i anslutning till byggnaden kommer att generera
sättningar. Därför föreslås att byggnaden pålas och att tillkommande fyllning
under bottenplattan utgörs av cellplast. Eftersom lerdjupet är litet och jorden
skiktad kan sättningar på tomtmark tas ut med en överlast, detta gäller dock ej
under huset.
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Lokalisering av fastigheter där planbestämmelse b2 upphävs
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Riksintresse
Planområdet ligger inom riksintresse för friluftslivet, obruten kust samt turism
& rörligt friluftsliv.
Utmärkande för riksintresse för den obrutna kusten är de samlade natur- och
kulturvärdena. Det rörliga friluftslivets intressen kan i allmänhet sammanfattas
som möjligheten att röra sig fritt i orörd natur. Planförslaget medför att viss
naturmark tas i anspråk för bostadsbebyggelse, men möjliggör även för ökad
tillgänglighet till angränsande grönområden genom ökade möjligheter för
fotgängare och cyklister att röra sig i området. Inom planen säkerställs även
naturmark för rekreativa ändamål och möjligheter för människor att röra sig i
landskapet. För friluftsliv samt turism & rörligt friluftsliv bedöms inte
planförslaget på ett betydande sätt medföra negativ påverkan på de värden för
friluftslivet som utmärker riksintresset, bland annat badvatten, tillgänglighet till
strandområden och varierande naturmiljö.
Då den ursprungliga planen med bestämmelser och avvägningar fortsätter gälla
bedöms riksintressena inte påverkas ytterligare av planändringen.

Kulturmiljö
Planområdet omfattas inte av riksintresse för kulturmiljövård. Planområdet ingår
ej eller påverkar område som är riksintresse för kulturmiljövården. Dock
påverkas den kulturhistoriska miljön då stengärdesgårdar inom området behöver
flyttas/tas bort för att möjliggöra utbyggnad av lokalgata samt
bostadsbebyggelse. Då den ursprungliga planen med bestämmelser och
avvägningar fortsätter gälla bedöms kulturmiljön inte påverkas ytterligare av
planändringen.

Fornlämningar
I den arkeologiska utredningen påträffades fyra stycken fornlämningar inom
området, varav en grund till en jordkällare kan behövas tas bort. Övriga
fornlämningar påverkas inte av planerad bebyggelse. Då den ursprungliga
detaljplanen med dess bestämmelser samt avvägningar fortsätter gälla bedöms
fornlämningarna inte påverkas negativt av planändringen.

Förändringar
Ändringen av detaljplanen innebär att planbestämmelse gällande geoteknik tas
bort då det inte finns risk för ras eller skred inom planområdet. Röda markeringar
på kartan nedan visar vart förändringen gäller i förhållande till den ursprungliga
plankartan.
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Rödmarkerade planbestämmelser upphävs
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Ursprunglig plankarta för detaljplan för del av
Ertseröd 1:5 samt 1:7, Rörvik
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Organisatoriska frågor
Tidplan
Planförslaget handläggs med begränsat standardförfarande och målsättningen är
att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomförande:
•

Samråd juni 2021. Samrådet gäller detta första förslag, och är ett tillfälle
för sakägare att komma med synpunkter och ändringsförslag. Därefter
finns möjlighet att omarbeta förslaget.

•

Miljö- och byggnadsnämnden antar planen under tredje kvartalet 2021.

•

Planen vinner laga kraft tre veckor efter att beslut om antagande i Miljöoch byggnadsnämnden under förutsättning att beslutet inte överklagas.

Genomförandetid
Vid planändring ska, i enlighet med PBL 4 kap. 22 §, den återstående
genomförandetiden även gälla för den eller de planbestämmelser som
planändringen avser om det finns genomförandetid kvar för detaljplanen som
ska ändras. Detta gäller även om kvarvarande genomförandetid är mindre än 5
år. På detta sätt undviks att olika genomförandetider blir gällande för samma
område.
Med anledning av detta gäller genomförandetiden till och med 2024-05-08 för
den aktuella detaljplanen samt planförslaget. Detaljplanen fortsätter att gälla
även efter genomförandetidens utgång om inte kommunen fattar beslut om att
upphäva detaljplanen eller att en ny detaljplan upprättas för området. Under
genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan om
bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är
fastighetsägaren inte längre garanterad byggrätt. Kommunen kan då ändra eller
upphäva planen utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning.

Medverkande i planarbetet
Planbeskrivningen har sammanställts av miljö- och byggnadsförvaltningen.
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Linnéa Skott
Planförfattare
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