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Kungörelse – Program till detaljplan för samråd 
 

Ett program till detaljplan för del av Kärra 2:1 med flera i Tanums kommun finns nu utställt 

för samråd. Programmets syfte är att skapa förutsättningar för att etablera bostäder strax öster om 

Grebbestad centrum. Bostadsområdena utformas med hänsyn till den nya framtida huvudväg som 

planeras genom området. Ett annat viktigt syfte med programmet är att behålla den gång- och 

cykelled som går mellan Grebbestad och Tanumshede samt att värna om allmänhetens tillgång till 

naturen i området. Förutom områden för bostadsbebyggelse innefattar detaljplanen 
tillfartsvägen fram till Siljevi idrottsplats. 
 

Det aktuella området ligger inom Grebbestads samhällsområde i översiktsplanen 2030 och 

en del av detaljplanen, Kärravägen, ligger inom det område som omfattas av den fördjupade 

översiktsplanen för Grebbestad från 2006. Detaljplanen har i huvudsak stöd i 

översiktsplanen. 
 

  

Kommunen har gjort en preliminär behovsbedömning av om planens genomförande kan antas 

innebära betydande påverkan på miljön. Behovsbedömningen kommer samrådas med 

Länsstyrelsen innan kommunen tar ställning i denna fråga. Efter kommunens beslut att skicka 

programmet på samråd har en artinventering slutförts där det framkommit att det finns 

hasselsnok i området, och dess slutsatser kommer att inarbetas i det kommande arbetet med 

detaljplanen. 
 

Samrådstid: 21 september 2017 till och med 19 oktober 2017 
 

Utställningsplats 

Förutom på kommunens hemsida, www.tanum.se/pagaendedetaljplaner, finns 

programhandlingarna (programkarta, programbeskrivning och tillhörande utredningar) 

tillgängliga på följande platser under granskningstiden:  
 

 Kommunhusets entré, Tanumshede  

Öppettider: måndag-fredag 08:00-16:30 

 Tedacthuset, entré H, Storemyrsvägen 2, Tanumshede 

Öppettider: måndag-fredag 08:00-16:30 

 Info Center, Grebbestad 

För öppettider, ring 0525- 100 80     
 

Information lämnas av Maja Lindstedt, planeringsarkitekt, telefon: 0525-18178  

 

Synpunkter 
Har du synpunkter på programförslaget ska du skicka in dem till miljö- och 

byggnadsnämnden senast den 19 oktober 2017. Skriv ner dina synpunkter och skicka till 

Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE eller 

mbn.diarium@tanum.se. Uppge vilket ärende det gäller samt ditt namn, fastighetsbeteckning 

och adress.  

 

Den som inte senast under granskningen har framfört sina synpunkter kan förlora rätten att 

senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 
  
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

http://www.tanum.se/pagaendedetaljplaner
mailto:mbn.diarium@tanum.se

