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I detaljplanen ingår följande handlingar: 

 

- Planbeskrivning (denna text) 

- Programkarta (skala 1:2000 i A2-format) 

 
Utredningar som tillhör handlingarna: 

 

- Inventering av naturvärden och groddjur på fastigheten Ulmekärr 1:3 och angränsande områden 

Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ  2013:4  Linda Andersson 

Anna Ljunggren 

 

- VA- och dagvattenutredning   2015-06-30 

Aqua Canale      Ulf Muhlenbock 

 

- Trafikbullerberäkning för Ulmekärr, Grebbestad.     

ÅF - Ljud och Vibrationer   2013-04-12  Kristoffer Hultberg 

Mats Hammarqvist 

 

 

 

 

 

 

Västarkitekter AB 

Karlsgatan 2 

452 31 Strömstad 
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INLEDNING 
 
BAKGRUND 
Planen handläggs med utökat planförfarande enligt nya PBL (SFS 2010:900), med de ändringar som infördes 
2015-01-01. Planarbetet inleds här med programsamrådshandlingar. 

Området har ett strategiskt läge mellan Grebbestad, Havstenssund och Tanumshede med tillgång till bad och 
friluftsområden i närområdet.  Service finns i Grebbestad inom gång- och cykelavstånd. Kommunalt VA 
finns i nära anslutning till området. Lokaliseringen skapar därmed goda förutsättningar för 
permanentboende. 

Området tangerar plangränsen till den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad antagen 2006-02-06. 
Markområdet ligger utanför riksintressen men omfattas generellt av särskilda hushållningsbestämmelser för 
” den obrutna kusten” enligt MB kap 4. 

Kommunen har lämnat positivt planbesked för bostäder på platsen 2012-02-29. Efter detta ansöktes om ett 
utökat planområde vilket fick positivt besked 2014-10-01. 

Enligt planbeskedet ska bland annat följande frågor beaktas: 

 Sammanhängande gång- och cykelstråk mellan planområdet och centrum 

 Det rörliga friluftslivets tillgänglighet till och i planområdet 

 Tillfart till området med hänsyn till framtida vägsträckning ”västra vägen” 

 Anslutning till kommunalt VA 

 Bebyggelsen underordnar sig terrängen och bebyggelsen tar hänsyn till bohuslänska landskapet. 

 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att skapa nya bostadstomter samt mark för flerbostadshus. För de befintliga 
bostäderna inom planområdet avser man att utöka byggrätter och skapa möjligheter till kommunalt vatten 
och avlopp för att främja förutsättningarna för helårsboende.  

Planen syftar även till att säkerställa landskapets värden och den allmänna tillgängligheten till naturen och 
området kring dammen. För att begränsa exponeringen har bergsryggens höjdpunkter undantagits från 
bebyggelse. Bebyggelsens höjder och utformning kommer att studeras vidare under planarbetet med hänsyn 
landskapsbild och exponering. 

 
PLANPROCESSEN 
En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som reglerar vad enskilda och myndigheter får och inte får 
göra inom ett markområde. Detaljplanen består av en karta med bestämmelser som styr vad man får använda 
marken till, till exempel för bostäder, handel eller industri, och hur man får bygga, till exempel husstorlek, 
hushöjd eller placering på tomten. Till detaljplanen hör en planbeskrivning och illustrationskarta som ska 
underlätta förståelsen av detaljplanen. Dessa är inte juridiskt bindande men är vägledande vid tolkning av 
detaljplanen. 
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Detaljplanen bedrivs enligt nya PBL (SFS 2010:900). Kommunen har bedömt att man vill inleda 
planprocessen med programsamråd eftersom området inte tidigare varit påtänkt som utvecklingsområde i 
kommunens översiktliga planer. 

Efter programsamråd följer plansamråd och granskningsskede. Myndigheter, fastighetsägare och andra 
berörda parter bereds tillfälle att lämna synpunkter under samtliga skeden. Inkomna synpunkter kommer att 
sammanfattas och bemötas i samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtande. 

Därefter kan detaljplanen antas av kommunen. Detaljplanen vinner Laga Kraft tre veckor efter antagandet 
såvida ingen överklagan sker. 

Pågående utredningar 
Under senare skede i planprocessen kommer geoteknisk utredning att genomföras. Eventuellt kommer även 
en arkeologisk utredning att genomföras. 

 

PLANDATA 
Området är beläget intill Hogarna ca 2 km norr om Grebbestad på högplatån norr om Grebyvägen (väg nr 
1013). Det föreslagna planområdet omfattar ca 16 ha.  

De privata fastigheterna i väster omfattas av en äldre byggnadsplan från 1960-talet. Resterande mark är inte 
planlagd sedan tidigare. Väster om planområdet har området planlagts och bebyggts med bostäder under 
senare år. Åt sydost gränsar planområdet till jordbruksmark. 

Markägoförhållanden 
Marken inom det föreslagna planområdet är i privat ägo. I nordväst ägs marken av enskilda tomtägare, 
resterande mark 10 ha utgörs av fastigheten Ulmekärr 1:3. 

I nordväst följer plangränsen fastighetsgränsen för Ulmekärr 1:3. 



Plats för stämpel 

 

PLANBESKRIVNING Datum 2015-06-30 
Detaljplan för Del av Ulmekärr 1:3 mfl 

Diarienummer: 2014/0273 
7 



Plats för stämpel 

 

PLANBESKRIVNING Datum 2015-06-30 
Detaljplan för Del av Ulmekärr 1:3 mfl 

Diarienummer: 2014/0273 
8 

AVVÄGNING MELLAN ALLMÄNNA OCH ENSKILDA INTRESSEN 
Allmänna intressen 
De allmänna intressen som finns inom planområdet är främst knutna till friluftslivet. Påverkan på 
friluftslivet kan anses som begränsad då man undantagit de mest attraktiva delarna av stamfastigheten från 
exploatering. I samband med byggnationen av nya bostäder skapas stigar som förbättrar tillgängligheten till 
naturen och dammar i närområdet. För kommunen är det av allmänt intresse att skapa möjligheter för olika 
former av boende inom kommunen vilket skapar möjliga skatteintäkter. Genomförande av 
entreprenadarbeten och byggarbeten skapar arbetstillfällen och skatteintäkter.  

Enskilda intressen 
De enskilda intressenter som finns inom planområdet är fastighetsägare till bef. bostadstomter samt 
markägaren till Ulmekärr 1:3. För fastighetsägarna till bef. bostadstomter innebär genomförandet att de får 
möjlighet till större byggnadsyta och utökad standard vilket kan öka värdet på fastigheterna. För ägarna till 
den mark som de nya tomterna kommer att styckas från kan genomförandet innebära möjligheter för 
byggnation för eget bruk samt en försörjningsmöjlighet vid genomförande och försäljning. 
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AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 
 
GRUNDLÄGGANDE HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER, 3 KAP MILJÖBALKEN 
Området berörs inte av riksintresse för naturvård, friluftsliv, kulturmiljö enligt miljöbalkens 3 kapitel. 

I det omgivande kustområdet finns däremot riksintresse för friluftsliv, naturvårdsområden och Natura 2000. 

Kustområdet norr om området omfattas av riksintresse för naturvård; Fjällbacka och Grebbestads kust och 
skärgård. Naturvärdena i riksintresset, naturreservat och Natura 2000-områden som ligger inom detta är 
främst kopplade till marina ekosystem, strandängarna och fågellivet. 

Utvecklingen inom planen bedöms inte påverka riksintressena på intilliggande områden. 

 
SÄRSKILDA HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER, 4 KAP MILJÖBALKEN 
Området omfattas av särskilda hushållsbestämmelser för mark och vatten enligt MB 4 kap. Bestämmelserna 
omfattar den obrutna kusten, det bohuslänska kustområdet från brofjorden i söder till norska gränsen i norr. 
Bestämmelserna innebär att turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen ska beaktas 
särskilt med bedömning av om exploatering eller andra ingrepp i miljön ska tillåtas.  

Utredningsområdet är beläget inom riksintresse för det rörliga friluftslivet (4 kap. 2§ miljöbalken) och anses 
ha goda förutsättningar för naturstudier, marint friluftsliv och goda möjligheter till fritidsfiske. Området 
ligger även inom riksintresse för obruten kust (4 kap. 3 § miljöbalken). 

Området ligger inte i direkt anslutning till havet utan en liten bit in i landet. Marken har kvaliteter som 
friluftsområde men utvecklingen är begränsad och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Stora 
sammanhängande naturområden med större kvaliteter för friluftsliv finns i närområdet och inom Ulmekärr 
1:3. Utvecklingen kommer inte att försämra den allmänna tillgängligheten till den damm som ligger inom 
planområdet. Istället främjas tillgängligheten genom en gångstig utmed vattnet. Planen utformas så att det 
är möjligt att röra sig tvärs området och nå naturmarken utanför. 

 
NATURA 2000 
Området ligger inte inom Natura 2000-område. I det omgivande kustområdet finns däremot Natura 2000. 
Dagvatten från planområdet mynnar efter omkring 1 km i Natura 2000 område. 

Det dagvatten som mynnar i Natura 2000 område bedöms vara så rent att det inte påverkar miljön negativt. 

Genom att ansluta de befintliga fastigheterna till kommunalt avlopp minskar risken för att föroreningar och 
näringsämnen från dåligt renat avloppsvatten når natura 2000 områden. 

 
MILJÖKVALITETSNORMER, 5 KAP MILJÖBALKEN 
Enligt miljöbalken 5 kap ska miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och planläggning. 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt 
inom ett geografiskt område. Normerna anger den lägsta godtagbara miljökvalitet som människan och/eller 
miljön kan anses tåla. 
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Inom området finns ingen förorenad mark, vatten- och luftkvaliteten är god. Förslaget förväntas inte 
medföra att gränserna för miljökvalitetsnormerna överskrids.  

Att ansluta det befintliga området till kommunalt avlopp kan påverka vattenkvaliteten positivt.  

Goda möjligheter kommer att finnas för de boende att använda cykeln som transportmedel till Grebbestad 
vilket gynnar luftkvaliteten såväl som ljudkvalitet framför biltransport. Inom området skapas möjligheter för 
parkeringsplatser vid kanten av byggnationsområdet för reducerat trafikflöde, samt centrala 
uppsamlingsområden för sopor och återvinning för att reducera lastbilstrafik inom området. 

 
STRANDSKYDD 
Området omfattas inte 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 sexton 
stycken miljömål. 

Här beskrivs vilka av Sveriges 16 nationella miljömål som kan beröras av planförslaget (både positivt och 
negativt). 

Sveriges miljömål samt exempel på relevanta indikatorer: 
  
Begränsad klimatpåverkan 
Inom planområdet finns goda förutsättningar för 
att kunna tillvarata och nyttja förnyelsebar energi 
från sol och vind. Kollektivtrafiken som passerar 
området är gles, däremot kommer möjligheterna 
att gå och nyttja cykel vara goda. 

 
Frisk luft 
Luftkvaliteten i området är god. Inga större vägar 
eller fabriker finns i närheten. 

Området är så pass glest att boende inte förväntas 
störas av bilavgaser och vedeldningsrök från 
varandra. 

 
Giftfri miljö 
Inom planområdet finns inga förorenade 
markområden. Hushållsavfall ska tas om hand på 
ett ekologiskt riktigt sätt enligt anvisningar från 
Tanums kommun.  

 

Säker strålmiljö 
Tanumskustens berggrund har naturligt hög 
radonhalt. Om inte annat kan påvisas ska ny 
bebyggelse i området uppföras radonsäkert. 

 
Ingen övergödning 
De befintliga fastigheterna inom planområdet har 
tidigare haft enskilda lösningar för renande av 
avloppsvatten. Anslutning till kommunalt avlopp 
pågår. Detta förväntas minska läckage av 
näringsämnen. 

 

Levande sjöar och vattendrag 
Intill planområdet finns en damm. Kring dammen 
sparas ett naturområde för växter och djur. 
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Grundvatten av god kvalitet 
Genomförandet av planen får inte påverka 
grundvattnets kvaliteter. 

Tidigare har grundvatten använts som 
dricksvatten för en del av de befintliga 
fastigheterna inom planområdet, dessa har nu fått 
tillgång till kommunalt dricksvatten.  

 
Hav i balans samt levande kust och skärgård 
Området ligger inte i direkt anslutning till havet 
men en del dagvatten från området når idag havet 
vid Edsviken. Dagvatten från områdena med de 
nya tomterna kommer att efter fördröjning mynna 
i Grebbestad. Genom anslutning till kommunalt 
avlopp minskar man risken att dåligt renat 
avloppsvatten når havet. 

 
Myllrande våtmarker 
Inom planområdet finns endast några mindre 
delvis igenväxta tjärn. Dessa områden kommer att 
bevaras inom naturmark och, där förutsättningar 
finns, även rensas upp. 

 

Levande skogar 
Stora delar av planområdet består av berg där 
växtligheten är naturligt begränsad. I de östra 
delarna av planområdet kommer en del planterad 
granskog att avverkas för att ge plats och ljus åt 
de nya bostäderna. Intill ängsmarken och berget 
där vägen till området går in finns större lövträd 
som avses att bevaras. Träden kommer att bilda 
en naturlig allé för infarten till området. 

 

 

 

 

Ett rikt odlingslandskap 
Planområdet som till största del består av berg är 
inte lämpligt för betesmarker eller för odling i 
större skala. I dalgångarna intill finns däremot 
odlings och betesmarker. Exploateringen 
förväntas inte störa det omgivande 
odlingslandskap som finns. 

 
God bebyggd miljö 
Den största delen av planområdet är tidigare 
obebyggd. Det finns inga byggnadsminnen inom 
planområdet att ta hänsyn till.  

Den högsta delen av bergsryggen har undantagits 
från bebyggelse för att begränsa exponering. 
Senare under planprocessen kommer man att 
studera hur bebyggelsen ska utformas för att 
passa till landskapet och vilka bestämmelser om 
höjd, färger etc. som behövs för att hantera detta.  

Området ligger i väderstreck som skapar goda 
möjligheter att producera och nyttja förnyelsebar 
energi från sol och vind.  

Området har planerats så att det för allmänheten 
är möjligt att nå den intilliggande dammen och 
andra närliggande naturområden från 
bostadsgatorna.  

Området har tidigare undersökts för 
bullerstörningar och visat sig ligga på tillräckligt 
avstånd från allmänna vägar. 

 

Ett rikt växt- och djurliv 
En naturinventering har utförts.  De mest 
gynnsamma områdena för djur och växter så som 
våtmarker, tjärn och stenmurar har sparats och 
kommer att ligga inom naturmark eller utanför 
planen.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
ÖVERSIKTLIGA PLANER 
Marken ligger i ytterkant av det område som omfattas av den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad 
antagen 2006-02-06. Området är på kartan inte utmärkt som något exploateringsområde men angränsar till 
ett område med bostäder där detaljplan rekommenderas att ändras. Kartorna visar även på den nya 
vägsträckning som planeras söder om markområdet. 

I den fördjupade översiktsplanen beskrivs under rekommendationer och bestämmelser för utbyggnad av 
bostäder följande. 

- En förutsättning vid detaljplaneläggning och för att ny bebyggelse ska kunna tillåtas är att vatten och 
avloppsfrågan går att lösa på ett tillfredställande sätt. 

- Fortsatt detaljplaneläggning för bostäder kan ske. Byggrätter ska utformas för att medge åretruntboende. 

 

 

I översiktsplanen finns inte det aktuella 
området medtaget som utvecklingsområde för 
bostäder men området ligger i anslutning till 
bef bostäder och vägar. Vatten- och 
avloppsledningar har byggts ut och 
dimensionerats för att även kunna inkludera 
anslutningar från det nya området. Planen 
kommer att anpassas för helårsboende och 
skapar möjligheter för utbyggnad av befintliga 
fritidshus till åretruntboenden.  

 
 
Rekomendationskarta från FÖP för Grebbestad 
med aktuellt område markerat  



 

457 81 Tanumshede • Besöksadress: Miljö‐ och byggnadsförvaltningen, Storemyrsv. 2  
Tel: 0525 180 00 vx • Telefax: 0525‐183 00 • Pg 824 20‐1 • Bg 429‐8634 • Org.nr: 212000‐1348 

 
DETALJPLANER 
Gällande detaljplaner 
Den befintliga bebyggelsen inom det föreslagna området omfattas av detaljplanen ”Edsvik södra 2:1, 
Ulmekärr 1:3 m fl, 02:424”. Planen antogs 1969. Genomförandetiden för planen har därmed löpt ut för länge 
sedan. Planen medger friliggande bostadshus mellan 30-90 kvm byggnadsyta samt 15 kvm uthus. 
Byggnadshöjden är 3 meter och taklutningen begränsad till max 30 grader. Främst har bostäderna använts 
som fritidshus. Detaljplanens begränsade byggnadshöjd och byggnadsyta gör att bostäderna inte lever upp 
till dagens krav på standard för helårsboende. De isolerings- och tillgänglighetskrav som gäller för 
bostadshus idag har svårt att rymmas inom planens begränsningar. 

Området som är aktuellt för ny bebyggelse är inte tidigare planlagt. 

Omgivande detaljplaner 
I anslutning till området pågår utbyggnad av detaljplanen "del av Greby 1:4 m.fl. 02:427". 
Utbyggnadsområdet är beläget i korsningen mellan väg 163 och väg 1013 öster om det nu aktuella 
planområdet. Detaljplanen medger ett nytt verksamhetsområde samt ny bostadsbebyggelse. 
Bostadsbebyggelsen ligger närmast Ulmekärr. I samband med planen för Greby byggs en gång- och 
cykelväg som ansluter till gång- och cykelväg mot Grebbestad.  

 

Översiktskarta med detaljplanelagda områden markerade. 
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BEHOVSBEDÖMNING OCH MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING  
En behovsbedömning görs av kommunen. Bedömningen kommer att samrådas med Länsstyrelsen.  

Enligt 4 kap 34§ PBL skall en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 11 § MB upprättas, om en 
detaljplan medger en användning av mark eller byggnader eller andra anläggningar som innebär betydande 
påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser. 

 
KOMMUNALA BESLUT 
Kommunen har lämnat positivt planbesked för bostäder på platsen 2012-02-29. Efter detta ansöktes om ett 
utökat planområde vilket fick positivt besked 2014-10-01. 

Enligt planbeskedet ska bland annat följande frågor beaktas: 

 Sammanhängande gång- och cykelstråk mellan planområdet och centrum 

 Det rörliga friluftslivets tillgänglighet till och i planområdet 

 Tillfart till området med hänsyn till framtida vägsträckning ”västra vägen” 

 Anslutning till kommunalt VA 

 Bebyggelsen underordnar sig terrängen och bebyggelsen tar hänsyn till bohuslänska landskapet. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANFÖRSLAG 
 
NATUR 
Mark och vegetation 
Förutsättningar  
En naturinventering har utförts av Rio natur- och kultur kooperativ under juni 2013. Nedan följer en 
sammanfattning av den rapport som upprättades. 

Området utgörs av hällmarksmiljöer och mindre områden med skog där jordtäcket är tjockare. Terrängen är 
kuperad och sluttar upp till högre belägna öppna hällmarkspartier. 

Naturmiljön är typisk för det bohuslänska sprickdalslandskapet nära kustområdena. Granithällar och mindre 
bergsområden varieras med klevor med bördiga sedimentytor från tidigare havsbottnar. Runt bergsknallarna 
växer ofta mindre blandskogar som övergår till rena tallhällmarker och nakna hällar längre upp på bergen. I 
området finns även tätare planteringar av gran och tall på tidigare uppodlade ytor. Mot de näringsrikare 
sedimenterade ytorna tar lövträden över. Enbuskar förekommer relativt rikligt i buskskiktet, ställvis som täta 
buskage.  

Öppna hällmarksmiljöer finns i ett stråk i västra delen och i nordöstra delen av undersökningsområdet. Den 
sydöstra delen utgörs av öppet jordbrukslandskap. Två dammar ligger inom planområdet, Ulmekärret och 
ytterligare damm. Norr om utredningsområdet breder ett större sammanhängande hällmarksparti ut sig.  

Enstaka äldre tallar och björkar förekommer, främst i kanten mot hällmarken, men i övrigt dominerar yngre 
och medelålders träd i hela området. Inga signalarter, rödlistade eller andra naturvårdsintressanta arter 
påträffades under fältarbetet. Markfloran i området är tämligen artfattig och domineras av gräs, blåbärsris 
och ljung med endast ett sparsamt inslag av örter. Död ved förekommer endast i mindre utsträckning. På 
hällmarkerna finns också gott om spår av stenbrottslämningar spritt över området. Block ligger kvar och 
man ser rester av brottytor. Det finns flera stenmurar i utredningsområdet. Stenmurar är element som är 
gynnsamma för den biologiska mångfalden då de är viktiga livsmiljöer för bland annat grod- och kräldjur. 
Stenmuren som löper längs åkermarken i sydost omfattas av det generella biotopskyddet.  Dispens från det 
generella biotopskyddet krävs för påverkan på muren (7 kap. 11§ miljöbalken). 

Under fältbesöket noterades några mindre ytor och objekt med vissa naturvärden i utredningsområdet men i 
stort dominerar hällmarks- och skogsmiljöer utan högre naturvärden. Skogsbeståndens låga ålder 
tillsammans med den rika förekomsten av enar ger en indikation om att området varit öppet ända in i relativt 
sen tid. Längs stenmuren och åkerkanten i öster står en del grova ekar och aspar. Sly och yngre träd kan med 
fördel gallras bort i detta parti medan stor hänsyn krävs för att inte skada de grova träden och deras 
rotsystem vid grävarbeten och anläggning av väg. 

Inga salamandrar eller andra adulta groddjur observerades under inventeringen. De inventerade dammarna 
bedöms i dagsläget inte ha optimala förutsättningar för salamandrar och andra groddjur. I Ulmekärret 
förekommer fisk vilket är negativt för salamandrar. De övriga dammarna befinner sig i igenväxningsfas och 
är till största delen mycket grunda med en förhållandevis liten andel öppen vattenyta.  

Nordisk faddermus och nattskärra förekommer i området. I denna del av Bohuslän bör inte populationen 
påverkas mer än marginellt av den planerade bebyggelsen. 
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Vy över Ulmekärret  I terrängen finns spår av tidigare stenbrott. 

       

I norr, öster om de befintliga bostäderna utgörs området av bergshällar med inslag av ljung, en och fura.  

Planförslaget 
Genomförandet av planen kommer att innebära vissa fyllnader och sprängningsarbeten för vägar, va, 
byggnadgrundläggning och tomtanpassning. I övrigt önskar man behålla mycket av den topografi och 
naturmiljö som området har i dag. 

Utemiljön inom och i anslutning till bostadsområdet skall fungera dels som visuellt tilltalande områden från 
bostaden, dels som attraktiva närrekreationsområden med möjlighet till vistelse och lek samt med samband 
till omgivande natur. En viktig förutsättning för en attraktiv utemiljö är att den samspelar med bebyggelsen 
för en enhetlig boendemiljö. I väster avser man att behålla hällmarkskaraktären medan man i de skogsklädda 
delarna i öster kommer ett ta ner delar av vegetationen för att göra plats för nya bostadstomter. 

Bebyggelsen ramas in av ett stråk av naturmark. Stigar skapar tillgänglighet till tjärnet och omkringliggande 
naturområden. 

Geoteknik 
Förutsättningar 
Marken som planeras för vägar och bebyggelse utgörs i huvudsak av berg och morän. En geoteknisk 
undersökning kommer att utföras i samband med den fortsatta detaljplaneringen. 
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Planförslaget 
Eftersom stora delar av bebyggelsen kommer att planläggas på mark där radonhalterna eventuellt kan vara 
höga ska bostadshus byggas med radonsäkring så att det uppfyller gällande normer. 

Markföroreningar  
Förutsättningar 
Det finns inga potentiellt förorenade områden inom planområdet. 

 
BEBYGGELSEOMRÅDEN 
Förutsättningar 
Inom planområdet finns tio bostadstomter, åtta av dessa är bebyggda med bostadshus alternativt fritidshus. 
Bebyggelsen är småskalig och härstammar huvudsakligen från 60-70-talet.  

Söder om vägen och planområdet ligger en äldre lantbruksgård.  

Väster om vägen breder ett större område med bostadshus och fritidshus ut sig. För ca 15 år sedan 
detaljplanerades bostadsområdet för att tillåta större byggrätter (110 kvm) och komplementbyggnader (25 
kvm) för att tillmötesgå behovet av ytterligare helårsboendemöjligheter i nära anslutning till Grebbestad och 
Tanums kommun. 

Planförslaget 
Inom det föreslagna planområdet avser planen att tillåta större byggrätter för att främja helårsboende inom 
de befintliga fastigheterna. De lägre belägna bostäderna kan ges möjlighet till en högre byggnadshöjd. 

De nya bostadstomterna ligger relativt tätt vilket skapar utrymme för sammanhängande naturområden kring 
bebyggelsen. På berget i planens centrala del avser planen att medge byggrätter för friliggande bostadshus. 
De nya bostadstomterna kommer att omfatta omkring 800-900 kvm styck. Det kan även bli aktuellt att varva 
bebyggelsen med tomter för t ex parhus. Tomterna bör så långt det är möjligt anpassas till den naturliga 
terrängen och utgöras av naturtomter. 

I den östra mer skogsbelägna delen av området avser man att skapa förutsättningar för en mix av olika 
bostadstyper som flerbostadshus, radhus, parhus, och enbostadshus. Här tillåter marken mer växtlighet och 
möjlighet till trädgård. 

Bebyggelsen inom den centrala delen bör huvudsakligen utföras i ett plan för att begränsa exponeringen och 
inte skymma för bakomliggande hus. Där terrängen tillåter kan suterrängplan anordnas.  

I det östra området som är mindre exponerat kan 1,5-2 två våningar samt en brantare takvinkel tillåtas. 

Byggrätter och byggnadshöjder kommer att studeras närmre under planens kommande samrådsskede. 

 
SERVICE OCH MÖTESPLATSER 
Förutsättningar 
Offentlig och kommersiell service finns i Grebbestad samt Tanumshede. Knappt 1 km norr om området 
finns fina badmöjligheter i Edsviken samt sommaröppen närbutik. Grundskola och förskola finns i 
Grebbestad.  
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ARKEOLOGI 
Förutsättningar 
Inom området finns inga utpekade fornlämningar. Under planarbetet kan en arkeologisk utredning behöva 
genomföras för att undersöka förekomst av ej tidigare kända fornlämningar. 

 
KULTURMILJÖ 
Förutsättningar 
Större delen av planområdet är sedan tidigare obebyggd. Omkringliggande dalgångar som för länge sedan 
varit havsbottnar har använts för odling och bete. Marken har tillhört den gård som ligger söder om 
planområdet.  

På bergsryggen där planområdet ligger finns flera sår i berget efter stenbrott. Brytningen har dock varit 
väldigt begränsad och troligtvis rört sig om tester av stenkvaliteten. På vissa ställen har sten under senare tid 
samlats i högar för att frigöra möjlig odlingsmark i skrevorna. Inom de östra delarna av området har 
jordtäcket varit lite tjockare så att man kunnat plantera barrskog.  

Det har dock hänt en del i kringområdet sedan det var ett aktivt jordbrukslandskap. Vägarna har blivit större, 
fått mer trafik, från 50 - 60 talet och framåt har ett antal områden i närheten bebyggts med fritidshus, till 
dessa hör även de befintliga fastigheterna inom denna plan. I Edsvik finns sedan många år en camping. 
Under senare år har en del av dessa områden med fritidshus fått nya detaljplaner, kompletterats och fått en 
ökad andel åretruntboende. 

Planförslaget 
Den nya bostadsbebyggelsen placeras en bit från gården. Området ligger relativt högt i förhållande till den 
lägre terrängen intill men omgivande höga bergsryggar och vegetation begränsar exponeringen på längre 
håll. 

Den högsta delen av bergsryggen har undantagits från bebyggelse. Senare under planprocessen kommer man 
att studera hur bebyggelsen ska utformas för att passa till landskapet och vilka bestämmelser om höjd, färger 
taklutning etc. som behövs för att hantera detta.  

 
GATOR OCH TRAFIK 
Gator, gång- och cykelvägar  
Förutsättningar 
Vägen mellan Grebbestad och Havstenssund löper förbi planområdet i väster, hastigheten är begränsad till 
70km/h . Till denna ansluter Grebyvägen från väg 163 i sydost. Korsningen är inte bra ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. Kommunen planerar att ersätta Grebyvägen med en ny väg från 163:an som 
kommer att ansluta längre söder ut. 

De befintliga bostäderna har en gemensam infart från Havstenssundsvägen. Trafikmängderna på vägarna 
varierar stort under året.  
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Planförslaget 
För infart till de nya bostäderna har flera alternativ tidigare studerats. Den infart som finns till de befintliga 
bostäderna i dag bevaras för dessa. 

Tillfart för de nya bostäderna föreslås via en väganslutning i sydost. Vägen leder längs bergskanten in till 
området där den förgrenar sig. 

Vägarna utformas med en körbar yta på 5,5 meter så att räddningsfordon kan passera.  

Allmänt tillgängliga stigar föreslås utmed tjärnet och mellan bebyggelsen för att skapa tillgänglighet till 
omkringliggande naturmark.  

Den nya gång- och cykelvägen till Grebbestad kan följa västra vägen eller ansluta till den g/c som är under 
uppförande från Grebyområdet. Detta skapar goda möjligheter för gång- och cykeltrafik till området, Edsvik 
och Greby. Inom planområdet där trafiken är begränsad och hastigheten låg kommer gång och cykeltrafik att 
röra sig på vägen tillsammans med bilarna.  

Kollektivtrafik 
Turtätheten för kollektivtrafik som passerar området är gles. Skolskjuts passerar området. Närmsta 
hållplatser är Ulmekärr strax väster om planområdet och Greby gård ca 1 km öster om planområdet. 

Parkering, utfarter 
Förutsättningar 
De befintliga fastigheterna har en gemensam utfart på vägen mot Havstensund. 

Fastighetsägarna till de befintliga bostäderna parkerar i dag inom sina egna tomter. Ytterligare parkering 
saknas. Större vändplats för sopbil och utryckningsfordon saknas. 

Planförslaget 
Inom den nya planen föreslås en ny infart för de nya bostäderna denna kommer att ansluta till den nya vägen 
”västra vägen”. Bostadsgatorna kommer att avslutas med vändzon med en diameter på 18 meter. 
Sophantering och återvinning anordnas på central plats i anslutning till infart till bebyggelsen för att 
reducera trafikbelastning av tunga fordon inom bostadsbebyggelsen. 

Parkering ska ske på respektive tomt för de friliggande bostäderna. För flerbostadshusen anordnas samlad 
parkering. I anslutning till de nya bostäderna bör gästparkering finnas. 

Tillgänglighet 
Förutsättningar 
De befintliga bostäderna inom planområdet har relativt god tillgänglighet.  Det planerade området saknar en 
tillfredsställande förbindelse med vägar. 

Planförslaget 
Alternativa möjligheter att med en väg ta sig till området har studerats. Det finns ett lämpligt ställe i öster 
där det är möjligt att följa bergskanten och via en sluttning ta sig upp till de högre  belägna området.  

Från bostadsgatorna ska bostadsentréerna vara tillgängliga för de med nedsatt rörelseförmåga. Byggnadernas 
tillgänglighet regleras av BBR och bevakas i bygglovsskedet. 
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FRIYTOR 
Lek och rekreationsområden 
Förutsättningar 
Vid Edsvik ca 1 km från planområdet finns fina bad och lekmöjligheter. 

Planförslaget 
Inom planområdet i anslutning till bostäderna föreslås en lekplats för mindre barn. Naturområdena inom och 
utanför planen ger utrymme för spontan lek och rekreation. Från bostadsgatorna leder stigar som skapar 
passager till naturen. En av stigarna planeras leda förbi Ulmekärret och göra området mer tillgängligt för 
allmänheten. 

 

VATTENOMRÅDEN 
Förutsättningar 
Inom planområdet finns en mindre damm, vilken till stora delar är igenväxt. Söder om planområdet finns en 
större damm med öppen vattenspegel. 

Planförslaget 
Den mindre delvis igenväxta dammen inom planområdet kommer att ligga inom naturmark. Dammen kan 
ev. rensas vilket kan vara positivt både visuellt och för djurlivet, för detta kan tillstånd från länsstyrelsen 
gällande vattenverksamhet krävas. Inom planen planeras även en ny damm för uppsamling och fördröjning 
av dagvatten intill områdets infart.  

 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
VA 
Förutsättningar  
De befintliga bostäderna inom planen har tidigare haft enskilda avloppsreningslösningar. Fastigheterna har 
nu bildat en gemensamhetsanläggning och anslutits till det kommunala avloppsnätet. 

Planförslaget 
Vatten och avlopp inom det nya området kommer att anslutas till det kommunala nätet. Ledningsnätet är 
dimensionerat så att det har kapacitet för att ansluta de nya fastigheterna. 

Dagvatten 
Förutsättningar  
Stora delar av planområdet är obebyggt med berg i dagen. Här samlas dagvatten naturligt i sprickor och letar 
sig ner till dalgången i öster samt dalgången och Ulmekärret i väster. Utmed vägen i väster finns dike som 
leder vattnet vidare. 

Planförslaget 
Dagvatten bör avledas genom huvudsakligen öppna diken och bäckar till fördröjningsdammar. Intill 
infartsvägen föreslås en ny fördröjningsdamm för dagvatten. Även den befintliga dammen kan användas för 
fördröjning av dagvatten. En översiktlig skiss över dagvattenhantering har tagits fram av Aqua canale. 
Flödesberäkningar och konsekvenser vid 100-års regn kommer att utredas vidare senare under 
planprocessen. För vattenverksamhet krävs tillstånd från länsstyrelsen.  
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Värme och energi 
Förutsättningar 
Området ligger huvudsakligen i syd och västsluttning vilket ger många soltimmar och skapar goda 
förutsättningar för solinstrålning och möjligheter att nyttja solens energi för värmning av vatten eller 
produktion av el.  

Bostäderna i den östra delen av planen kommer att vara mer skyddade för vind än de i den högre belägna 
centrala delen av området. 

El, tele 
Förutsättningar 
De nya bostäderna kommer att anslutas till el och telenät samt fiber. Anslutningspunkter finns förberedda 
och kommer att redovisas under kommande skede. 

Avfallshantering 
Förutsättningar 
Närmaste återvinningsstation finns i Grebbestad. 

Planförslaget 
I området skall olika typer av avfall omhändertas enligt kommunens anvisningar på ett ekologiskt riktigt 
sätt. För de nya och befintliga bostäderna fåreslås insamling och sophämtning ske vid gemensamma platser 
för att reducera trafiken med sopbil inom bostadsområdet. 

 
BRANDSÄKERHET 
Förutsättningar 
Inom den befintliga gruppen med bostäder uppfyller området inte riktigt dagens utrymmeskrav för 
gatubredder och vändzoner för utryckningsfordon. 

Planförslaget 
Brandpost ska finnas inom området. Bostäder inom planen får placeras närmre varandra än 8 meter om 
brandskyddande åtgärder enligt bbr utförs. Byggnader inte ska vara längre bort än 50 meter från 
uppställningsplats för utryckningsfordon.  
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HÄLSA OCH SÄKERHET  
 
BULLER 
Förutsättningar  
En bullerutredning har utförts av ÅF i samband med ansökan om planprogram.  

Trafikmängderna varierar stort under året. Därför har man låtit utföra dels en beräkning av trafikbuller vid 
sommarmedeldygn och en vid årsmedeldygn. Enligt utredningen kommer området för de nya bostäderna 
inte att störas av buller från de allmänna vägarna. De bef. bostäderna ligger närmre vägen men klarar enligt 
utredningen ändå gränsvärdet på 55 dB(a) även under sommartrafik. 

Planförslaget 
En separat infart planeras för att inte störa de befintliga bostäderna. Bostadsområdet planeras på sätt för att 
minimera trafikflöden och därmed störningar från trafiken. Inom bostadsområdet så kommer hastigheten 
vara låg, därmed förväntas även bullernivåerna bli låga. 

 

TRANSPORT AV FARLIGT GODS 
Förutsättningar 
Väg 163 är varken primär eller sekundär transportled för farligt gods. Dessutom ligger området för de nya 
bostäderna på sådant avstånd från vägen att de inte bedöms påverkas av eventuella transporter av farligt 
gods. 

 
KLIMATFÖRÄNDRINGAR 
Förutsättningar 
Planområdet ligger högt (20-44 m ö h) och förväntas därför inte påverkas av höjda havsnivåer som resultat 
av klimatförändringar. Däremot förväntas planområdet påverkas av ökade nederbördsmängder vilket också 
är ett resultat av klimatförändringarna. 

Planförslaget 
Under planprocessen kommer dagvattenhanteringen att utredas vidare. I beräkningarna och 
dimensioneringen kommer man att ta hänsyn till kraftigare regn ökade nederbördsmängder. 

Dagvattenhantering och bebyggelse ska utformas så att de klarar dessa ökade nederbördsmängder och 100-
årsregn.
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KONSEKVENSER 

 
EKONOMISKA KONSEKVENSER 
Exploatören står för kostnader för framtagande av detaljplan och de utredningar som behövs i samband med 
planprocessen.  

 
SOCIALA KONSEKVENSER 
Inom planområdet planeras för både avstyckade tomter och flerbostadshus vilket skapar möjligheter att 
bosätta sig för människor med olika behov och ekonomiska förutsättningar. 

 
EKOLOGISKA KONSEKVENSER 
En naturinventering har utförts som visar att de ekologiska konsekvenserna av plangenomförandet är 
begränsade. Inför programsamrådet ska även en behovsbedömning genomföras. 

 
GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
 
GENOMFÖRANDETID 
Detaljplanens genomförandetid föreslås bli 15 år. Som utgångspunkt är normalt genomförandetiden för 
planer 5 år, här har man valt en längre genomförandetid eftersom planen innehåller flera olika typer av 
bostäder och kan komma att byggas ut i etapper. 

 
HUVUDMANNASKAP  
Planens huvudmannaskap föreslås bli enskilt. 

AVTAL 
Planavtal 
Innan planarbetet påbörjades upprättades ett planavtal mellan kommunen och exploatören. Avtalet reglerar 
fördelningen av de kostnader som uppkommer under framtagandet av detaljplanen. 

I avtalet står att exploatören skall erlägga samtliga kostnader för upprättande av detaljplanen med därtill 
hörande handlingar såsom grundkarta, fastighetsägarförteckning, plankarta, illustrationskarta, 
planbeskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, samrådsredogörelser, exploateringsavtal samt erforderliga 
utredningar. Exploatören står även för de kostnader som kommunens handläggning utgör. 

Exploateringsavtal 
Senare under planprocessen kommer ett exploateringsavtal att upprättas. Exploateringsavtalet kommer att 
reglera vilka åtaganden och kostnader som kommunen resp. exploatören ansvar för under genomförandet av 
planen. Exploateringsavtalet ska vara undertecknat och godkänt innan planen antas. 

 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsägare 
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De befintliga bostadsfastigheterna inom planområdet Edsvik 2:21, 2:22, 2:23 och Ulmekärr 1:91, 1:92, 1:93, 
1:13, 1:95 kommer när planen antas att få ökade byggrätter. Dessa förändringar skapar möjligheter till ökad 
standard och goda förutsättningar för permanentboende. 

Fastighetsbildning 
De nya bostadsfastigheter planen medger kommer att styckas från fastigheten Ulmekärr 1:3. 

Servitut/gemensamhetsanläggningar/ledningsrätt/övriga rättigheter 
För de nya fastigheterna föreslås att en ny gemensamhetsanläggning bildas för skötsel av natur och 
lekområden. 

Allmän plats 
Inom planområdet kommer naturområden och vägar att utgöras av allmän platsmark. Samtliga områden som 
på kartan omfattas av allmän plats ligger idag inom fastigheten Ulmekärr 1:3. 

Kvartersmark och vattenområde 
Alla bostadstomter inom planområdet kommer att utgöras av kvartersmark. De nya kvartersområden planen 
medger ligger idag alla inom fastigheten Ulmekärr 1:3. 

 
EKONOMISKA FRÅGOR 
Senare under planprocessen kommer man att utreda ansvar för de kostnader och intäkter som genomförandet 
av planen medför. Detta kommer att regleras i ett exploateringsavtal. 

I avtalet kommer man tex. ta upp följande;  

 Kostnader för anläggande och iordningställande av fysiska anläggningar inom såväl allmän plats som 
kvartersmark, t.ex. vägar, nya ledningar, flytt av ledningar, grönområden, hantering av dagvatten, 
stabilisering av mark.  

 Kostnader för ansökningar och tillstånd från myndigheter, t.ex. tillstånd för vattenverksamhet.   

 Kostnader för fastighetsbildning (lantmäteriförrättning) samt ersättningar till följd av 
fastighetsrättsliga åtgärder såsom marköverföring, upplåtelse av servitut, ledningsrätter 
gemensamhetsanläggningar eller inträde i gemensamhetsanläggningar.   

 Avgifter för VA-anslutningar, åtgärder på markmiljö etc. 
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FORTSATT PLANARBETE 
 

Planarbetet har föranletts av en planansökan med positivt planbesked. 

I samband med arbetet med programhandlingar har man gjort en naturinventering, en bullerutredning och en 
översiktlig väg, VA och dagvattenutredning.  

Efter programsamråd kommer samrådsskedet, där kommer man att ta hänsyn till inkomna synpunkter och 
arbeta vidare med planbeskrivningen samt väg-, VA- och dagvattenutredning. Under samrådsskedet kommer 
följande handlingar och utredningar att tas fram; 

 Grundkarta och fastighetsförteckning 

 Plankarta med bestämmelser 

 Illustrationskarta 

 Geoteknisk utredning 

 Ev. arkeologisk undersökning 

 
PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR PLANARBETET 

 
Programsamråd  

 
hösten 2015 

Samråd slutet 2015 

Granskning  början 2016 

Antagande i miljö- och byggnadsnämnden/ 
kommunfullmäktige 

2016 

Laga kraft tidigast 2016 

Om ingen överklagar kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen vinner den laga kraft ca en månad 
efter antagande. 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planbeskrivningen har utförts av extern konsult VästArkitekter AB 

 

Följande har arbetat med upprättandet av detaljplanen; 

 

Planhandläggare Tanums kommun    Sandra Olsson 

 

Planchef Tanums kommun     Moa Leidzén 

 

Fastighetsägare till Ulmekärr 1:3    Christian Ulmefors 

 

Planförfattare  VästArkitekter   Jan Dahlhielm 

      Karin Goksöyr 

 

Underkonsulter som utfört utredningar; 

 

Naturinventering Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ Linda Andersson 

Anna Ljunggren 

 

VA- och dagvattenutredning  Aqua Canale   Ulf Muhlenbock 

 

Bullerutredning  ÅF - Ljud och Vibrationer  Kristoffer Hultberg 

Mats Hammarqvist 

 
 


