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Planhandlingar  
• Plankarta (skala 1:1000 i format A1/1:2000 i format A3) 

• Planbeskrivning 

• Illustrationskarta (skala 1:1000 i A2) 

 

Utredningar 

• Geoteknisk undersökning Ertseröd 1:5 och 1:7, Grebbestad inför detaljplan (markteknisk 

undersökningsrapport, MUR samt Projekterings PM), Tellstedt i Göteborg AB, 2013-06-28,  

• Arkeologisk utredning Ertseröd 1:5, Rio Kulturkooperativ, 2012  

• Kompletterande arkeologisk utredning Ertseröd 1:7. Rio Kulturkooperativ, 2013.  

• Inventering och arkivstudier av naturvärden med anledning av detaljplan Ertseröd 1:5, Rio 
Kulturkooperativ, 2012-12-06 

• Kompletterande inventering och arkivstudier av naturvärden med anledning av detaljplan 
Ertseröd 1:5 och 1:7 med flera, Rio Kulturkooperativ, 2013-06-19.  

• Arkeologisk förundersökning av en aktivitetsyta från senneolitikum, RAÄ 2319, Tanums 

socken och kommun, Västra Götalands län, Kulturlandskapet, 2015.  

• Trafikutredning Rörviksområdet i Grebbestad, Sigma, 2016-07-01.  

• Trafikbullerutredning för Rörviksområdet, 2016-05-18 (bilaga till Trafikutredningen ovan) 

• Geoteknisk undersökning MUR, Geosigma AB, 2017-05-31 

• Geoteknisk undersökning Projekterings PM, Geosigma AB, 2017-12-12  

• Tekniskt PM, Berg, Ertseröd 1:5 och 1:7, Geosigma AB, 2017-07-14  

• Vatten-, spillvatten- och dagvattenutredning, Aqua Canale, 2017-12-20 

Kompletterande utredningar inför antagande 

• Geoteknisk undersökning för Tanums-Rörvik, PM inför detaljplan, Geosigma AB, 2018-10-21  

• Karteringsredovisning-Berg, bilaga 2, Geosigma  

Övriga handlingar 
• Fastighetsförteckning 

• Grundkarta 

• Samrådsredogörelse 

• Behovsbedömning  

• Granskningsutlåtande 
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ÖVERSIKTSKARTA  

 
Översiktskarta över Rörvik. Planområdets lokalisering markeras i rött. Område för bostadsbebyggelse i öster och 
område för dagvattendamm i väster.  

 

 

 

 

                                                                                                                      Planbeskrivningen är upprättad av:  

 

 

Sportshopen 

Tanumstrands 

konferens & hotell 

Damm 

Bebyggelseområde 
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INLEDNING 

Bakgrund 
I Rörviksområdet, söder om Grebbestad, pågår utbyggnad av bostäder som omfattas 
av ett flertal detaljplaner. Inom fastigheterna Ertseröd 1:5 och Ertseröd 1:7 avses 
nybildande av ett tjugotal fastigheter. 

Planbesked för att pröva bostadsbebyggelse inom Ertseröd 1:5 lämnades 2012-06-20 
av kommunstyrelsen i Tanums kommun. För bebyggelse inom Ertseröd 1:7 gavs 
planbesked 2013-02-27. (läs mer under rubriken TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN).  

Detaljplanen tas fram enligt ett normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 
(PBL) 2010:900. 

Planens syfte och huvuddrag  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av bostäder inom fastigheterna 
Ertseröd 1:5 och 1:7. Vidare är syftet att anordna en tillfartsväg till de nya 
bostadsfastigheterna från Tanumstrandsvägen. Detaljplanen utreder även ett läge för 
en ny dagvattendamm inom den kommunala fastigheten Ertseröd 1:4 som ska 
fördröja dagvattnet från bostadsfastigheter i planområdet och intilliggande Tanums-
Rörvik 1:56 m fl, där detaljplaneläggningen under granskningsskedet omfattade 13 
nya bostadsfastigheter. Utrymme för förlängning och omgrävning av dike för 
fördröjning av dagvatten planläggs även inom del av fastigheten Ertseröd 1:53.  

Planförslaget medger cirka 21 fastigheter för friliggande enbostadshus. Ny lokalgata 
dras från Tanumstrandsvägen och ansluter till samtliga tillkommande 
bostadsfastigheter i detaljplaneområdet. Lokalgatan ansluter i norr mot Tanums-
Rörvik 1:56 och är tänkt att vara tillfartsväg även för utbyggnaden av det området. I 
detaljplanen upplåts naturmark i syfte att skapa buffertzon mot intilliggande 
verksamhetsområde och att skapa ett sammanhängande grönstråk för rekreation. I 
förslaget reserveras plats för tekniska anläggningar såsom pumpstation, miljöhus och 
transformatorstation. Längs med Tanumstrandsvägen planläggs även en gång- och 
cykelväg som är tänkt att förbinda området med Grebbestad tätort i norr.  

Planområdet är sedan tidigare inte detaljplanelagt. Inom fastigheten Ertseröd 1:5 

finns idag befintlig bostadsbebyggelse med tillhörande uthus/ekonomibyggnader. 

Inom Ertseröd 1:7 finns ett torp med tillhörande ekonomibyggnader. 

Planprocessen 
Planhandlingarna har upprättats enligt PBL 2010:900 och bedrivs enligt normalt 
förfarande. 

Detaljplanen var på samråd under november och december 2014. Statliga organ och 
myndigheter samt Länsstyrelsen, kommunala myndigheter och sakägare yttrade sig 
angående planförslaget. Samrådsförslaget bearbetades till granskningsskedet efter 
de synpunkter som inkommit samt nya förutsättningar som tillkommit. De 
huvudsakliga ändringar som inarbetats i planen efter samrådet är: 

• Planområdet har utökats för att innefatta E₄ teknisk anläggning, 
fördröjningsdamm för dagvatten inom Ertseröd 1:4.  
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• Planområdet har utvidgats åt öster mot område för Sportshopens utbyggnad, 
del av Tanums-Rörvik 1:53, för att omfatta område för dike och 
störningsskydd m₁.  

• Två bostadstomter har tillkommit i söder i närhet till befintliga 
bostadsbyggnader och Tanumstrandsvägen. En bostadstomt har även 
tillkommit inom Ertseröd 1:7. 

• Dragning av LOKALGATA har flyttats västerut för att direkt ansluta till 
föreslagna tomter inom Ertseröd 1:5.  

• Tidigare E-område har utgått. E₁ teknisk anläggning, pumpstation och 
dagvattenmagasin och E₂ teknisk anläggning, transformatorstation och E₃ 
teknisk anläggning, miljöhus har införts i plankartan.  

• Planbestämmelsen under UTSEENDE som reglerar färg och materialval för 
fasad och tak har utgått.  

• Planbestämmelsen under UTFORMNING som reglerar tillåten byggnadshöjd 
har ändrats till att reglera nockhöjd över nollplanet. Bestämmelsen om 
största tillåtna takvinkel har ändrats till att reglera minsta tillåtna takvinkel.  

• Under MARKENS ANORDNANDE/Mark och vegetation införs 
planbestämmelser om föreskriven markhöjd för lokalgata samt 
egenskapsbestämmelser som medger att dike för dagvattenhantering får 
anordnas.  

• Planbestämmelsen g, marken ska vara tillgänglig för 
gemensamhetsanläggning införs i användningsområden för tekniska 
anläggningar och del av kvartersmark där va-ledningar ska dras. 

• Rensning av lösa block behöver göras i anslutning till några av 
bostadstomterna som ansluter till branta bergspartier och regleras med 
skyddsbestämmelsen m₂. 

• Villkor för lov har formulerats och innebär att startbesked för 
bostadsändamål inte får ges förrän lokalgata och dagvattenanläggning är 
utbyggd.  

• Planbeskrivningen har uppdaterats och förtydligats gällande bland annat 
dagvattenhantering, trafik och buller och geotekniska förutsättningar. 

Planhandlingarna var på granskning under mars och april 2018, där berörda har lämnat 
ytterligare synpunkter på förslag till detaljplan.  

Inför antagande har planhandlingarna förtydligats avseende geoteknik, hantering av 
lösa block och sten, inlösen av allmän plats, justering och minskning av planområdet 
vid dagvattendammen.  

Planerad jordvall vid diket i öster har utgått varvid planområdet minskas i den östra 
gränsen till att överensstämma med fastighetsgränsen mellan Ertseröd 1:5 och 
Ertseröd 1:53.  

Lantmäteriet har fattat beslut om fastighetsbestämning av osäker gräns mellan 
Ertseröd 1:5 och 1:7. Fastighetsägarna/exploatörerna har kommit överens om att 
detaljplanens gränser då inte ska justeras och att fastighetsgränsen får anpassas till 
detaljplanens gräns i senare lantmäteriförrättning. 
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Därtill har redaktionella ändringar gjorts. Förändringar i planbeskrivningen är 
markerade med linje i högermarginalen. 

 

Plandata 

Geografiskt läge, areal och avgränsning 

Planområdet är beläget i Rörvik cirka två kilometer sydost om Grebbestad centrum, 

strax norr om Tanumstrandsvägen. Området som planeras bebyggas gränsar i öster 

till jordbruksmark, i norr till skogsmark, jordbruksmark och bostadsbebyggelse, i 

väster till skogsmark/hällmark och i söder till skogsmark/hällmark och befintlig 

bebyggelse. Område för dagvattendamm ligger cirka 300 meter nordväst om 

föreslaget bostadsområde och omges av jordbruksmark samt bebyggelse i norr. Öster 

om område för dagvattendamm går Rörviksvägen med bebyggelse på dess östra sida.  
 
Avgränsningen av planområdet har anpassats till fastighetsgränser och gränser för 
angränsande detaljplaner som är under arbete. Område för dagvattendamm har 
avgränsats utifrån behov av yta och fastighetsgränser. 

Planområdets areal är cirka 4,6 ha inklusive området med fördröjningsdamm.  

Markägoförhållanden 

Planområdet omfattar del av fastigheten Ertseröd 1:5, del av Ertseröd 1:53, samt 
Ertseröd 1:7 vilka är i privat ägo. De nya bostadsfastigheterna avses genom 
avstyckning bilda egna fastigheter.  

Dagvattendammen föreslås anläggas på kommunal mark inom del av fastigheten 
Ertseröd 1:4.  

Mark som planläggs för gång- och cykelväg (GC-väg) innefattar del av Ertseröd 1:5, 
Ertseröd 1:2 och Ertseröd 1:3.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 
För Tanums kommun gäller Översiktsplan 2030, antagen av KF 2017-06-19. Enligt 
översiktsplanen ingår aktuellt detaljplaneområde i samhällsområde Grebbestad. I 
översiktsplanen anges att Fördjupad översiktsplan för Grebbestad, 2006-02-06, 
fortfarande är gällande med några rekommendationer som tillägg. I 
rekommendationerna för Grebbestad anges bland annat att ny bebyggelse ska 
anpassas till befintlig bebyggelsestruktur och omgivande landskap. När ny bebyggelse 
tillkommer är tillfredställande lösningar för vatten och avlopp en viktig förutsättning. 
I samband med planering av nya bebyggelseområden ska tillgång till allmänna stråk 
och grönstruktur säkerställas.  

I den fördjupade översiktsplanen pekas området mellan Grebbestads camping och 
Tanumstrandsvägen ut som ett strategiskt område för samhällsutbyggnad på lång 
sikt. Enligt intentionerna i den fördjupade översiktsplanen tog Tanums kommun 
under 2007 fram en fördjupad planstudie för Rörviksområdet. Planstudien kan ses 
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som ett planprogram för efterföljande detaljplanearbeten. Ertseröd 1:5 och Ertseröd 
1:7 ligger inom område som anges som ”utvecklingsområde för befintlig verksamhet” 
där boende kan ingå. Del av området anges även som naturområde ”som präglas av 
skog, berg och jordbruksmark som bildar sammanhängande landskapsavsnitt. 
Obebyggda höjdpartier är viktiga för närrekreation och för att knyta samman 
landskapet”. 

Befintlig verksamhet som avses inom Ertseröd 1:5 är småföretag som är inhyrda i en 
gårdsbyggnad. Viss hästverksamhet bedrivs även med betesdrift på marker i 
området.  

Denna detaljplans förslag om att planlägga området för bostadsbebyggelse avviker 
från planstudien för Rörviksområdet då den föreslagna bebyggelsen föreslås vara 
permanent- eller delårsboende. Förslaget förhåller sig till viss del till 
rekommendationerna som ges i planstudien då placeringen av bostadshusen 
förhåller sig till naturvärden och landskapet. Naturmark avsätts inom planområdet 
för närrekreation och allmänhetens passage. Höjdryggen som ligger centralt i 
planområdet sparas och planläggs inte. Detta gör det fortsatt möjligt för människor 
att röra sig genom området samtidigt som det finns möjligheter till ett fortsatt 
fungerande växt- och djurliv. I planstudien föreslås att den gång- och cykelväg som 
idag går längs med väg 163 ska förlängas till Tanumstrandsvägen, bort mot 
Tanumstrand. Aktuell detaljplan möjliggör utbyggnad av föreslagen gång- och 
cykelväg. Kommunstyrelsen har ställt sig bakom den avvikande användningen genom 
att lämna planbesked (2012-06-20) för prövning av utveckling av bostäder på platsen. 

 

Planområde 
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Markanvändningsförslag ”Planstudie Rörvik (2007)”. Planområde inringat med rött. Området 
anges som ”camping, uppställning Tanumstrand, boende”, ”sammanhängande natur 
berg/skog/dal” och ”betesmark/rörligt friluftsliv”.  

Naturvårdsprogram 
I Tanum kommuns naturvårdsprogram (2011) ingår Ertserödbäcken som ett 

naturområde klass 3, vilket innebär ett högt naturvärde, på grund av bland annat 

förekomst av öring. Ertserödbäcken berörs av avrinningsområde för dagvatten.    

Detaljplaner 
Det aktuella området är inte planlagt. I Rörviksområdet pågår planläggning av ett 
flertal angränsande områden. Direkt norr om planområdet pågår detaljplanearbete 
för 14 bostadstomter, varav 13 nya och en befintlig i Detaljplan för bostäder på del av 
fastigheten Tanums-Rörvik 1:56 m fl. Detaljplanearbetet sker parallellt med denna 
detaljplan då frågor angående trafik, vatten, spillvatten och dagvatten hanteras 
gemensamt. Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:56 och denna detaljplan förväntas 
därmed kunna gå ut på utställning respektive granskning samtidigt. 

Direkt öster om planområdet pågår planläggning för Utbyggnad av Sportshopen, 
Ertseröd 1:53 m fl med butik och lagerutrymmen samt yta för markparkering. Planen 
är i programskedet.  

Detaljplan för del av Ertseröd 1:3 m fl innefattar 21 nya bostadstomter direkt söder 
om planområdet och Tanumstrandsvägen. Detaljplanen antogs av 
kommunfullmäktige den 19 juni och har vunnit laga kraft.  

 

Lokalisering av angränsande detaljplaneområden. Aktuellt detaljplanområde är markerat i 
rödstreckade linjer.  

DP utbyggnad av Sportshopen 

DP Ertseröd 1:3 m fl 

DP Tanums-Rörvik 1:56 m fl 

Planområdet 

 

Planområde 
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Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning  
I samband med alla detaljplanearbeten genomförs en behovsbedömning för att 
utreda om en miljöbedömning erfordras. Enligt 4 kap 34 § PBL ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt miljöbalken upprättas, om planens 
genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Parallellt med upprättandet av samrådsförslaget har en behovsbedömning 
beträffande betydande miljöpåverkan upprättats av miljö- och 
byggnadsförvaltningen i Tanums kommun, 2014-09-24. Slutsatsen av 
behovsbedömningen var att planförslaget inte kan antas leda till en betydande 
miljöpåverkan förutsatt att några frågor utreds i fortsatt planarbete. Dessa frågor 
berör dagvattenhantering, bebyggelsens anslutning till kommunalt vatten- och 
spillvattennät, bevarande av grönstråk, utbyggnad av GC-väg, avfallshantering, 
radonsäkert byggande och bebyggelsens placering i landskapet.  

I Länsstyrelsens samrådsyttrande 2014-12-16 delas även denna bedömning. Efter 
samrådet har VA-lösning utretts i en särskild utredning. Enligt den bedömning som 
gjorts i samband med VA-utredningen påverkar inte planförslaget Natura 2000-
området på ett sådant sätt som föranleder upprättande av en MKB. Krav angående 
radonsäkert utförande enligt SSI:s normer införs som upplysning på plankartan. 
Planförslaget innehåller användning för GC-väg, gemensam avfallshantering och 
reglerar byggnadernas placering i landskapet.  

VA-utredningen, framtagen av Aqua Canale 2017-12-20, finns tillgänglig på 
kommunens hemsida tillsammans med planhandlingarna.  

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen i Tanums kommun beslutade 2012-06-20 att medge planbesked 
för utveckling av bostäder inom del av Ertseröd 1:5. Under hösten 2012 genomfördes 
markanvändningsstudier för delar av Rörviksområdet på initiativ av ägaren till 
Ertseröd 1:53 (Sportshopen), i syfte att beskriva handelsföretagets utveckling. 
Studierna innefattade bland annat bebyggelseutveckling, trafikfrågor och gång- och 
cykelvägar. Studierna resulterade i ett samlat ställningstagande från 
kommunstyrelsen i beslut 2013-02-27. Beslutet innefattade planbesked för 
utbyggnad av Sportshopen, planbesked för bebyggelse inom Ertseröd 1:7 och en 
omprövning av planbeskedet för Ertseröd 1:5. I kommunens beslut omprövas delar 
av de slutsatser om markanvändningen som dras i 2007 års fördjupade planstudie för 
Rörviksområdet. Kommunstyrelsens beslut var gällande under förutsättning att 
följande frågor utreddes under planprocessen: 

att planområdet ska gränsa till detaljplan för Tanums-Rörvik 1:56 m fl 

att detaljplanen ska innefatta väg till och från området. 

att följande frågor ska utredas i planarbetet. 

• Nya bostäder enligt ansökan tillför ytterligare trafik till en redan 
överansträngd trafiksituation kring Grebbestad. För att förbättra 
trafiksituationen, eller i varje fall inte försämra den ytterligare behöver varje 
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ny exploatering bidra till åtgärder som förbättrar trafiksituationen i 
Grebbestadsområdet. Det kan ske exempelvis genom utbyggnad av GC-väg 
längs med väg 163 mot Grebbestad, åtgärder för kollektivtrafik eller 
infartsparkering för tätorten. 

• Planarbetet behöver redovisa en trafiklösning som inbegriper en trafiklösning 
för nya bostäder inom Tanums-Rörvik 1:56 (Sandströms). 

• Eventuella nya bostäder bör ges en god inpassning i landskapet och i 
möjligaste mån ta stöd i omgivande berg. 

• Lämplig anslutningspunkt till kommunalt vatten och avlopp samordnas om 
möjligt med närliggande planområden. 

• En översiktlig geoteknisk bedömning av förutsättningarna för att bygga på 
mjukmarken liksom en naturinventering behöver göras i ett tidigt skede av 
planarbetet. 

• Möjligheten att i planen säkerställa sammanhängande gång- och 
cykelvägstråk är av betydelse för möjligheterna till en genomtänkt struktur av 
sådana kommunikationsstråk. Detta behov ökar i takt med att samhället 
byggs ut. 

• Detaljplanen behöver i öster omfatta en buffertzon samt eventuellt 
störningsdämpande åtgärder med hänsyn till en eventuellt tillkommande 
utbyggnad av Sportshopen. Risk för störningar utreds. 

• Mindre störningskänsliga alternativa användningar bör övervägas inom 
Ertseröd 1:5. Frågan huruvida den skogsklädda höjdryggen bör bevaras som 
naturmark eller bebyggas ska utredas i planstudien. 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 

Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap 
miljöbalken 
Planområdet ligger i utkanten av det kustområde som är av riksintresse för friluftsliv 
enligt miljöbalkens 3 kapitel 6 §.  

I miljöbalkens kapitel 3, ”grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- 
och vattenområden”, föreskrivs bland annat att särskild hänsyn ska tas till områden 
som är ekologiskt känsliga, av betydelse för fiske och vattenbruk, har stora natur- och 
kulturvärden och har betydelse för friluftslivet, jord- och skogsbruket. Sådana 
områden ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada värdena 
eller försvåra näringarnas bedrivande. Områden som är av riksintresse för naturvår-
den, kulturmiljövården eller friluftslivet ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada intresseområdena (MB 3 kap § 6). 

Arkeologiska utredningar och naturvärdesinventeringar har tagits fram för 
planområdet (läs mer under rubrikerna Natur och Arkeologi). Arkeologiska fynd 
påträffades inom Ertseröd 1:7 inom område som föreslås planläggas som naturmark 
och lokalgata. Naturvärdesinventeringarna visar inte att några höga naturvärden 
berörs. Den föreslagna detaljplanen kommer enligt naturvärdesinventeringarna att 
innebära en mindre inskränkning av friluftslivet. På grund av områdets ringa storlek 
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och få stigar bedöms besöksfrekvensen vara låg. Den föreslagna exploateringen 
bedöms inte påverka värden i angränsande riksintressen.  

Detaljplanen avgränsas så att den skogsbeklädda höjdryggen inte ingår i 
detaljplaneområdet och således inte kan bebyggas. Naturmark (NATUR) avsätts i 
planen för att skapa sammanhängande rekreationsstråk. Planförslaget bidrar till 
utökade möjligheter för gående och cyklister att röra sig i området vilket förbättrar 
tillgängligheten till närliggande rekreationsområden. Planförslaget överensstämmer 
huvudsakligen med översiktsplanens intentioner och bedöms vara förenlig med en ur 
allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap 
miljöbalken. Planförslaget bedöms inte påtagligt påverka riksintresset för friluftsliv. 

 

Karta över riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap miljöbalken, i grönt mönster. Karta hämtad 

från Länsstyrelsens karttjänst webbgis.  

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap 
miljöbalken 
Stora delar av kustområdena i Tanums kommun är av riksintresse enligt 4 kap 2-3 § 
Miljöbalken för turism, rörligt friluftsliv och obruten kust. Exploateringsföretag och 
andra ingrepp i miljön får endast komma till stånd om det kan ske på ett sätt som 
inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden samt inte är ett hinder för 
turismens och det rörliga friluftslivets intressen.  

Planförslaget bedöms inte påverka friluftsliv, eller natur- och kulturvärden negativt. 
Se resonemang ovan under avsnittet ”Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 
kap miljöbalken”. Planförslaget överensstämmer också huvudsakligen med 
översiktsplanens intentioner. Planförslaget bedöms inte påtagligt påverka 
riksintresset enligt 4 kap 1 § miljöbalken. 

Natura 2000 
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Vattenområdet utanför Rörvik är klassat som Natura 2000-område. Planområdet 
avvattnas dels genom ett öppet dike som löper i fastighetsgräns mellan Ertseröd 1:5 
och Ertseröd 1:53 och dels via dagvattenledningar som ansluter till en föreslagen 
dagvattendamm för fördröjning. Dagvattnet från dammen rinner sedan ut i 
Ertserödsbäcken, som mynnar ut i havet, norr om Tanumstrands hotellanläggning. I 
delar av Ertserödbäcken finns fiskbestånd av öring.  

I samband med att en VA-utredning har tagits fram till planförslaget har påverkan på 
Natura 2000-området utretts. Sammantaget bedöms planförslaget inte medföra 
någon negativ påverkan på Natura 2000-området. Genom att fördröja dagvattnet i 
diken och damm kommer en viss rening ske innan dagvattnet rinner ut i havet. Diken 
och fördröjningsdamm dimensioneras efter nederbördsmängder från ett 100-års 
regn. Påverkan på Natura 2000-området redovisas även i avsnitt Teknisk 
försörjning/Dagvatten.  

Miljökvalitetsnormer, 5 kap miljöbalken 
Förordningen för utomhusluft anger maximala föroreningsnivåer för kvävedioxid och 
kväveoxider, svaveldioxid, bly samt partiklar (PM 10). Mätningar av luftföroreningar 
har utförts av Luft i Väst under 2004. Enligt dessa mätningar överskrids inte 
miljökvalitetsnormerna i Grebbestads centrum. Aktuellt planområde är beläget 
utanför Grebbestads centrum och anses därmed ha mycket goda förutsättningar för 
att uppfylla miljökvalitetsnormer för luft.  

Förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön anger kvalitetskrav för 
ytvatten, grundvatten och skyddade områden. Recipienten för områdets dagvatten är 
Grebbestads inre skärgård som omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten. Den 
ekologiska statusen för vattenområdet klassas som måttlig. Enligt beslut från 
vattenmyndigheten ska kvalitetskravet god ekologisk status uppnås till år 2027. 

Förordningen för fisk- och musselvatten anger begränsningar för vissa ämnens 
förekomst i fisk- och musselvatten samt i fisk- och musselkött. Vattenförekomstens 
kemiska status avseende kvicksilverhalter bedöms som ej god enligt den senaste 
klassningen. Kvicksilverhalterna i fisk överskrider EU:s gränsvärden i samtliga 
vattenförekomster i Sverige.  

Biotopskydd 
Enligt 7 kap 11 § miljöbalken omfattas stenmurar i anslutning till jordbruksmark av 
biotopskyddet. För att en stenmur ska omfattas av biotopskyddsbestämmelserna ska 
minst en sida av muren gränsa till jordbruksmark. Inom planområdet finns ett flertal 
stenmurar, de flesta i numera uppvuxen skog. I planområdets norra gräns finns en 
stenmur som angränsar till jordbruksmark. Den kommer delvis att behöva flyttas i 
samband med att lokalgata dras fram till angränsande detaljplaneområde för 
Tanums-Rörvik 1:56. Ansökan för dispens från biotopskyddet hanteras inom 
detaljplanen för Tanums-Rörvik 1:56. 

I fastighetsgräns mellan Ertseröd 1:5 och Ertseröd 1:53 finns ett dike som omfattas av 
biotopskydd för diken i jordbruksmark, enligt 7 kap 11 § miljöbalken. I VA-
utredningen föreslås att diket rensas för att omhänderta dagvatten från 
bostadsfastigheter inom Ertseröd 1:5. För en planerad utbyggnad av Sportshopens 
verksamhet på Ertseröd 1:53, behöver diket dras om och breddas. För åtgärder som 
innebär att diket breddas och dras om ska dispens sökas hos Länsstyrelsen. Ansökan 
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om dispens från biotopskyddet söks i samband med planläggning för utbyggnad av 
Sportshopen, innan den detaljplanen antas.  

 

Strandskydd 
Detaljplaneområdet omfattas inte av strandskyddet.  

Sveriges miljömål 
I syfte att uppnå en hållbar utveckling har regeringen formulerat 16 nationella 
miljömål. Nedan sammanfattas planförslagets påverkan på berörda miljömål.  

Begränsad klimatpåverkan 

Planområdets läge gynnar valet av hållbara transportmedel. Det är cykelavstånd in till 
Grebbestad, som ligger cirka två kilometer norr om Rörvik. Kollektivtrafikförbindelser 
finns mot Grebbestad, Tanumshede och söderut.  

Utbyggnaden av bostäder i Rörviksområdet kommer att medföra en viss ökning av 
biltrafiken på Tanumstrandsvägen. Dock är utbyggnaden av gång- och cykelvägen en 
åtgärd som bidrar till att målet om begränsad klimatpåverkan uppnås.  

Alla bostadshus kommer troligen värmas upp med enskilda värmesystem.  

En gemensam hantering av hushållsavfall anordnas i planområdet med möjlighet till 
källsortering.  

Sammantaget bidrar planförslaget till att miljömålet uppfylls.  

Frisk luft  

Ökningen av biltrafiken på Tanumstrandsvägen medför att utsläpp av bilgaser ökar 
något. Gränsvärdena för luftföroreningar i utomhusluft överskrids dock inte.  

Hav i balans samt levande kust och skärgård  

I samband med planens genomförande säkerställs omhändertagandet av dagvatten 
från tomter och väg. Dagvattendike och fördröjningsdamm anordnas för att 
omhänderta dagvattnet innan det leds ut i havet. Genom att fördröja dagvattnet sker 
en viss rening av dagvattnet innan det rinner ut i havet.  

Föreslagen dagvattenlösning dimensioneras för att kunna klara nederbördsmängder 
vid ett 100 års-regn. Målet anses vara tillgodosett.  

Ett rikt odlingslandskap 

Del av befintlig jordbruksmark planläggs som naturmark. Inom naturmarken finns ett 
flertal stenmurar som kan bevaras.  

I västra delen av planområdet planläggs tidigare odlingsmark som kvartersmark. 
Denna del har idag ett lågt brukningsvärde och är delvis igenvuxen med buskar och 
sly.  

God bebyggd miljö  
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Placering av bostadstomter och dragning av infrastruktur anpassas till landskapet. 
Utformning av bostadshusen regleras för att de ska förhålla sig till omgivningen på 
ett naturligt sätt. Naturmark avsätts bland annat för att skapa buffertzon mot 
Sportshopen men även för att möjliggöra allmänhetens och boendes passage genom 
området, mellan föreslagen tomtmark för bostäder. Naturområdena bildar en del i 
ett större sammanhängande grönstråk i Rörvik.  

Rekommenderade bullernivåer för bostäder bedöms inte överskridas till följd av 
utbyggnaden av bostadsbebyggelse i Rörviksområdet. 

I samband med att fler bostäder tillskapas i området möjliggörs utbyggnad av vatten- 
och spillvattennätet. För den tillkommande bostadsbebyggelsen bildas ett 
avtalsområde, som ansluts till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Det 
innebär att fastighetsägarna ansvarar för vatten- och spillvattennätet fram till 
anslutningspunkten för det kommunala vatten- och spillvattennätet. Det finns även 
en möjlighet för befintliga bostäder utanför planområde att ansluta sig till 
avtalsområdet.  

Utbyggnaden motiverar även en förlängning av befintlig gång- och cykelväg mot 
Tanumstrandsvägen.  

Ett fornlämningsområde har identifierats vid arkeologiska undersökningar inom 
Ertseröd 1:7. Fornlämningen som påträffats berörs av exploateringen och dragningen 
av ny lokalgata. I samband med planens genomförande behöver fornlämningen tas 
bort. Sammantaget bedöms planförslaget uppfylla kriterierna för att uppnå 
miljömålet.  

FÖRUTSÄTTNINGAR, PLANFÖRSLAG OCH 
KONSEKVENSER 

Natur 

Förutsättningar   

En naturvärdesinventering för Ertseröd 1:5 har tagits fram av Rio Kulturkooperativ 
(2012-12-06). En kompletterande naturvärdesinventering har därefter tagits fram för 
Ertseröd 1:7 (2013-06-19) i samband med att planområdet utökades. Dessa 
sammanfattas översiktligt nedan. 

Planområdet består av igenväxande åkermark omgivet av lövskogsbårder i 
varierande ålder samt ett mindre skogsområde med äldre tallskog i nordost. Centralt 
i området finns mark med nyligen avverkad ungskog. Planområdet omges till stor del 
av hällmarker med lägre tallar, ljung, kråkbär och lingon. Biotopen utgör miljö med 
goda förutsättningar för nattskärra och hasselsnok. Ett flertal stengärdesgårdar finns 
i området men endast i den norra gränsen ligger de i vad som klassas som 
jordbruksmark och är där av skyddade enligt det generella biotopskyddet.  

I planområdets nordöstra del finns ett cirka 100 år gammalt tallbestånd med inslag av 
gran. Tallarna har potential att utgöra rast- och spaningsplatser för rovfågel men inga 
rovfåglar observerades vid inventeringstillfället Inga andra indikationer på 
naturvärden har konstaterats. I den västra delen av planområdet finns en liten yta 
med tallskog utan några speciella naturvärden. 
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I planområdets sydöstra del finns en äldre sälg (i bakkanten av den sydostligast 
belägna föreslagna tomten) som om möjligt bör sparas. Äldre lövträd är generellt sett 
värdefullt för den biologiska mångfalden. Kan man spara en del av dem gynnas bland 
annat fågelfaunan i området. 

 

Planförslaget  

Den nordöstra delen av området med ett äldre tallbestånd föreslås exploateras med 
en ny tillfartsväg vilket innebär en viss negativ påverkan på det lokala fågellivet. I 
övrigt föreslås bostadshus på mark med lövskog och tallskog där inga speciella 
naturvärden observerades. Inga större konflikter bedöms föreligga gällande 
nattskärra och den tilltänkta bebyggelsen. Hällmarken som är en biotop för 
Hasselsnok ligger utanför utredningsområdet och påverkas därmed inte av 
exploateringen.  

Den föreslagna detaljplanen bedöms innebära en mindre inskränkning av friluftslivet. 
På grund av att det inte finns några befintliga stigar i området bedöms 
besöksfrekvensen vara låg. Vidare saknas attraktiva friluftsvärden. 

I den sammanfattande bedömningen av naturvärdesinventeringen bedöms det inte 
föreligga några större konflikter mellan naturvärden och detaljplanen. För att skapa 
ett sammanhängande grönstråk i Rörviksområdet har naturmark (NATUR) avsatts 
inom detaljplanen. Bevarande av naturmark bidrar till att möjliggöra rekreation för 
boende i närområdet. Naturmarken utgör även ett buffertområde mot Sportshopens 
verksamhet i öster.  

Bebyggelseområden 

Förutsättningar 

I direkt angränsning till planområdet, inom Ertseröd 1:5, finns ett antal bostadshus 
för helårsboende med tillhörande ekonomibyggnader. Bebyggelsen utgörs av trähus i 
1–2 våningar med sadeltak. Byggnaderna är placerade på flacka partier nedanför en 
höjdrygg. Höjdryggen är karaktärsgivande för landskapsbilden och syns tydligt från 
Tanumstrandsvägen.  

 

 
Befintliga byggnader inom Ertseröd 1:5. I bakgrunden till höger skymtar en del av höjdryggen. 
Bild tagen från Tanumstrandsvägen i augusti 2016. 
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Inom Ertseröd 1:7 står Mossemyrtorpet, ett torp från 1800-talet. Huset har tidigare 
hyrts ut för sommarboende. Det ligger något avskilt från övrig bebyggelse och omges 
av lövträd och mindre buskage med jordbruksmark i norr. Torpet med tillhörande 
byggnader är idag i behov av upprustning för att kunna fortsätta användas i 
bostadsändamål. 

 

Bild på Mossemyrtorpet. Byggnaden omges av tät vegetation och jordbruksmark. 

Bild tagen i augusti 2014.  

Planförslaget  

Planförslaget möjliggör etablering av 21 småhus. Föreslagna bostadshus är 
friliggande och anläggs på tidigare naturmark och odlingsmark. I samrådsförslaget 
ingick 18 enbostadshus, därefter har två bostäder tillkommit. Enligt beslut i Tanums 
miljö- och byggnadsnämnd, 2017-09-26, får ytterligare en bostadsfastighet prövas 
inom Ertseröd 1:7.  

På de sydligaste tomterna inom Ertseröd 1:5 föreslås bostadshusen placeras i nivå 
med närmast befintlig byggnad. Husen placeras runt höjdryggen som är en tydlig 
rumslig markör i landskapet. Bostadshusen inom Ertseröd 1:5 kommer att synas från 
Tanumstrandsvägen och påverka landskapsbilden. En bestämmelse som reglerar 
tillåten nockhöjd över grundkartans nollplan införs i plankartan för att byggnaderna 
inte ska dominera i landskapsbilden och placeras allt för högt upp i terrängen. Högsta 
punkten på höjdryggen är +27,5 meter. Tillåtna nockhöjder för de tomter som är 
mest exponerade från Tanumstrandsvägen begränsas till +21 respektive +22 meter 
över nollplanet. För de två tomterna i norra delen som är belägna högre upp i 
terrängen är högsta tillåtna nockhöjd +23,5 respektive +25 meter. Angivna 
nockhöjder medger att 1 ½-planshus eller tvåvåningshus får uppföras, beroende på 
bostadshusets placering i terrängen. Föreslagen bebyggelse bedöms inte medföra 
påtagligt negativa konsekvenser för landskapsbilden. 
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Sektion, bostadsbebyggelse som föreslås i södra delen av Ertseröd 1:5. Nockhöjden begränsas 
till +22 meter över grundkartans nollplan för att byggnaden ska förhålla sig till topografin. 

 

Sektion, bostadsbebyggelse som föreslås i norra delen av Ertseröd 1:5 med något större 
huvudbyggnad. Terrängen är högre i denna del av området. Föreslagen nockhöjd på +25 m 
innebär att byggnaden inte kommer att skymma områdets högsta punkt +27,5 meter.  

 

Inom Ertseröd 1:7 är terrängen flack vilket innebär att de nya bostadshusen blir 
mindre exponerade i landskapet. Höjdryggen skymmer sikt från Tanumstrandsvägen. 
I denna del av planområdet föreslås nockhöjder mellan +21,5 till +22,5 meter, 
beroende på fastighetens placering i terrängen.  

Föreslagna storlekar på bostadsfastigheter varierar i området. Inom Ertseröd 1:5 får 
fastigheterna vara mellan 800–1200 m². Två bostadsfastigheter som föreslås närmast 
Tanumstrandsvägen får vara mellan 700–1200 m². De två nordligaste fastigheterna 
inom Ertseröd 1:5 samt merparten inom Ertseröd 1:7 får vara mellan 850–1500 m². 
Undantaget är bostadsfastigheten där Mossemyrtorpet ligger, där endast minsta 
tillåtna storlek regleras till 850 m².  

Största tillåtna byggnadsarea anpassas till fastighetens storlek. På de mindre 
bostadsfastigheterna är största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad 125 m² och 
för komplementbyggnader 50 m². På de större fastigheterna är största tillåtna 
byggnadsarea 170 m² för huvudbyggnad och 50 m² för komplementbyggnader. 
Undantaget är bostadsfastigheten med Mossemyrtorpet där komplementbyggnader 
får vara totalt 70 m², på grund av befintliga komplementbyggnader. Byggrätten på 
denna fastighet innebär att torpet och tillhörande komplementbyggnader kan 
bevaras.  

Bostadshus som föreslås i den norra delen av Ertseröd 1:5 placeras i tomternas 
bakkant. Området närmast lokalgatan förses med prickmark vilket innebär att 
byggnad inte får uppföras. Närmast den byggnadsfria zonen införs korsmark vilket 
innebär att marken får med undantag av uthus och garage inte får förses med 
byggnader.  

Minsta takvinkel regleras för samtliga bostadshus och komplementbyggnader till 27 
grader, likt befintliga byggnader i närområdet. 

För att vatten-, spill- och dagvattenledningarna ska få täckning behöver lokalgatan 
höjdsättas. Planbestämmelse om föreskriven markhöjd införs i plankartan för 
LOKALGATA. I förhållande till lokalgatan är det även aktuellt att några av tomterna 
höjs för att självfall ska uppnås. Tillkommande markbelastning har utretts utifrån 
platsens geotekniska förutsättningar och redovisas i en geoteknisk utredning, läs 
avsnittet Hälsa och säkerhet/Geoteknik.  

+25 
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Service och mötesplatser 
I Grebbestad tätort, cirka 2,5 kilometer norr om området, finns ett utbud av 
kommersiell service i form av matbutiker, affärer och restauranger. Offentlig service 
finns även så som skolor, vårdcentral och idrottsanläggningar.  

I nära anslutning till planområdet ligger Tanumstrand hotell och konferens och 
Sportshopen, en butik som säljer frilufts- och sportartiklar.  

Grebbestad kan nås med kollektivtrafik och en gång- och cykelväg som går längs med 
väg 163.  

Insynsskydd 
De föreslagna bostadsfastigheterna inom Ertseröd 1:5 vetter mot Sportshopens 
utbyggnadsområde inom fastigheten Ertseröd 1:53. I anslutning till byggnaden 
föreslås varumottag anordnas. Strålkastarljus från lastbilar som angör varumottaget 
kan få en viss bländande effekt på bostadshusen som ligger närmast varumottaget. 
Skydd mot sådana störningar men i viss mån även mot buller kommer att uppföras 
vid varumottaget men hanteras inom planområdet och i detaljplanen för 
Sportshopens utbyggnad.  

I planhandlingarna har tidigare funnits med insynsskydd med jordvall. Jordvallen har 
nu utgått ur planförslaget inför antagande. Eventuellt skydd mot insyn mot 
Sportshopens utbyggnad kommer att hanteras i detaljplanen för Sportshopens 
utbyggnad.  

Marken där jordvallen föreslogs att anläggas har stabilitetsproblem och det förelåg 
risk för sättningar. Förutsättningarna för att anlägga en jordvall strax öster om diket 
redogörs i den geotekniska utredningen Slutsatsen i utredningen är att även 
stabiliteten inte är tillfredsställande med annat än en vall med höjden 1,0 meter, 
vilket bedöms vara alltför lågt för att funktionen insynsskydd ska tillgodoses. 

Arkeologi 

Förutsättningar 

I oktober 2012 genomförde Rio Kulturkooperativ en frivillig arkeologisk utredning 
inom fastigheten Ertseröd 1:5. En kompletterande utredning gjordes för Ertseröd 1:7 
sommaren 2013. Inom området fanns sedan tidigare inga kända fornlämningar. 

Under den första inventering som gjordes inom fastigheten Ertseröd 1:5 grävdes 18 
schakt med maskin. Fyra fornlämningar påträffades, tre stenbrott och en grund efter 
en jordkällare. I schakten hittades inga fynd eller anläggningar. Inom fastigheten 
finns det inga spår efter förhistoriska aktiviteter och Rio Kulturkooperativ anser att 
inga antikvariska åtgärder är nödvändiga. 

På Ertseröd 1:7 grävdes 30 schakt under sommaren 2013. Under inventeringen 
påträffades fynd i tre av schakten som tolkats som rester från en boplats bestående 
av två kokgropar, en härd och fyra stolphål. Dessa fynd har bedömts vara en fast 
fornlämning. Kring fornlämningen fastställdes ett fornlämningsområde (se område 
inringat i blått på översiktskarta nedan) som behövs för att bevara fornlämningen och 
ge den tillräckligt med utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. 
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Efter samrådet genomfördes en arkeologisk förundersökning av Kulturlandskapet 
(2015:2) inom området för den nyupptäckta boplatsen RAÄ 2319 inom Ertseröd 1:7. 
Elva schakt grävdes inom fornlämningsområdet, bland dessa gjordes fynd i fem 
schakt. Totalt identifierades elva anläggningar bland fynden; sex stolphål, tre gropar 
och fem eldstäder. Kulturlandskapet bedömer att platsen främst använts för 
värmealstrande aktiviteter. Anläggningarnas art tyder på att platsen är ett 
brukningsområde och inte en boplatsyta. Fornlämningsområdet anses vara ett 
kulturhistoriskt intressant område då den kan dateras till övergångsperioden mellan 
neolitikum och bronsålder. Kulturlandskapet anser att platsen bör undersökas vid 
bebyggande med rådande detaljplan som utgångspunkt för att ytterligare utreda 
förekomst av eventuell boplats i närområdet.  

 

Översiktskarta över förundersökningsområdet med schaktinmätningar, markerade i grått. 
Fornlämningsområde är markerat med blå linje (Illustration: Kulturlandskapet, 2015). I 
planförslaget har en bostadsfastighet tillkommit i södra delen av fornlämningsområdet där 
schakt 2 ligger.  

Planförslaget  

Boplatsen RAÄ 2319 kommer att påverkas av den föreslagna lokalgatans sträckning 
vidare mot Ertseröd 1:7 samt dess anslutning mot Tanums-Rörvik 1:56, samt 
bostadsfastigheter som planeras i anslutning till, delvis inom, fornlämningsområdet. 
Inom del av fornlämningsområdet där lokalgatan dras har tre kokgropar påträffats. 
För planens genomförande behöver fornlämningen tas bort.  
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Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kulturmiljölagen (KML). Det innebär att det 
är förbjudet att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, 
plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Ansökan om tillstånd 
till ingrepp i fornlämning har beviljats av länsstyrelsen enligt beslut 2017-08-29. 
Tillståndet innebär att hela fornlämningen kan tas bort. Exploatören ansvarar för och 
bekostar borttagande av fornlämningen.  

Kulturmiljö 
Kulturmiljön är präglad av 1800-talets jordbrukslandskap. Mossemyrtorpet och 
stengärdsgårdarna är exempel på efterlämningar från denna period. Viss 
jordbruksmark finns bevarad och används för betesdrift men stora delar är idag 
igenvuxen med lövträd. Förutom en stengärdsgård i norra gränsen av planområdet 
omfattas de inte av något skydd.  

Mossemyrtorpet kan enligt aktuellt planförslag bevaras men planläggs inte med en 
skyddsbestämmelse. Det innebär att torpet får rivas och ersättas med ny 
huvudbyggnad och komplementbyggnader. Befintliga stengärdesgårdar i västra delen 
av området påverkas delvis av ny fastighetsindelning och dragning av lokalgata. Vissa 
av dem kommer att tas bort i samband med att bostadshusen uppförs, framför allt på 
tomterna i sydvästra delen av området. De stengärdesgårdar som ingår i naturmark 
(NATUR) i planen kan bevaras men är inte skyddade enligt 7 kap 11 § miljöbalken. 
Den stengärdesgård som löper i norra plangränsen är biotopskyddad. Dispens från 
biotopskyddet för borttagande av den stengärdesgården hanteras inom planarbetet 
för Tanums-Rörvik 1:56. Dispensen har beviljats av Länsstyrelsen.  

Sammantaget bedöms planen ha en viss negativ påverkan på kulturmiljön då några 
stengärdesgårdar kommer att behöva flyttas/tas bort vid uppförande av 
bostadsbebyggelse och lokalgata. Fastighetsägaren ansvarar för skötseln av de 
stengärdesgårdar som eventuellt bevaras inom kvartersmark.  

Trafik 

Biltrafik 

Förutsättningar 

Rörviksområdet trafikmatas huvudsakligen via Tanumstrandsvägen. Väg 163 passerar 
cirka 400 meter från planområdet och förbinder området med Grebbestad i norr och 
Fjällbacka i söder. Väg 163 är en statlig väg medan Tanumstrandsvägen är en enskild 
väg som sköts av Ertseröds samfällighetsförening som innehar 
gemensamhetsanläggningen Ertseröd ga:6. 

Trafiksituationen på väg 163 och Tanumstrandsvägen skiljer sig mellan hög- och 
lågsäsong. Under högsäsong kan situationen beskrivas som ansträngd. På grund av 
detaljplaneläggning av ett flertal områden i Rörviksområdet har Trafikverket begärt 
att en övergripande utredning ska tas fram för befintlig och förändrad trafiksituation 
vid utbyggnad. Trafikutredning Rörviksområdet i Grebbestad har tagits fram av 
Sigma, 2016-07-01. Utredningen redovisar dagens trafikmängder och beräknad 
trafikmängd vid full utbyggnad av området. Förslag ges på ny trafiklösning och 
utformning av vägar inom området. Bullernivåer längs med Tanumstrandsvägen 
redovisas enligt befintlig situation och situation efter utbyggnad (läs mer under 
avsnittet Hälsa och säkerhet/Buller). Trafikutredningen sammanfattas kort nedan.  
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På väg 163 är hastighetsbegränsningen 70 km/h. Trafikflöde per årsmedeldygn (ÅDT) 
är 1900 fordon, varav andelen tung trafik 5 procent. Under högsäsong ökar 
trafikflödet upp till 6100 fordon/dag (mätår 2015) medan det under lågsäsong 
minskar till 1500 fordon/dag (mätår 2009). På Tanumstrandsvägen är 
hastighetsbegränsningen 50 km/h. Under högsäsong är trafikflödet på 2000 
fordon/dag och under lågsäsong 650 fordon/dag. 

Trafikberäkningarna utgår från utbyggnaden i Rörviksområdet som innefattar cirka 
50 småhus, båtplatser samt utbyggnad av Sportshopens befintliga verksamhet. Vid 
full utbyggnad av området beräknas trafikmängden lite mer än fördubblas. Två 
korsningar har kapacitetsberäknats utifrån den trafikmängd som genereras vid 
utbyggnad; infarten till Sportshopen och korsning till Tanumstrandsvägen från väg 
163. Slutsatsen i trafikutredningen är att befintliga korsningar har tillräcklig kapacitet 
även efter full utbyggnad. 

Ur Trafikutredning Rörviksområdet, Grebbestad (Sigma). Karta över de två korsningar som 
kapacitetsberäknats; infarten till Sportshopen (A) och korsningen till Tanumstrandsvägen (B).  

Planförslaget  

En ny lokalgata, LOKALGATA, anläggs med anslutning från Tanumstrandsvägen. 
Lokalgatan blir tillfartsväg för samtliga bostadsfastigheter inom planområdet samt 
planlagda bostäder inom Tanums-Rörvik 1:56. Ett vägområde på sex meter avsätts 
för körbana och slänter.  

En vändplan anordnas i lokalgatans västra ände och dimensioneras för mindre 
lastbilar.  

Likt Tanumstrandsvägen föreslås lokalgatan bli en enskild väg som förvaltas av en 
samfällighetsförening. 

Utbyggnad av 21 bostadshus innebär en liten påverkan på trafikflödet på 
Tanumstrandsvägen med en ökning på cirka 120 fordonsrörelser per dygn (beräknat 
på 6 resor/hushåll). Trafiksäkerheten bedöms vara god då låga hastigheter ska hållas 
på lokalgatan. Trafikflödet ger en försumbar påverkan på trafiksituationen i 
Grebbestads centrum. 
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Väghöjder regleras i plankartan med plushöjder på ett antal ställen för att säkerställa 
att avrinning kan ske enligt den lösning som anges i VA-utredningen (se TEKNISK 
FÖRSÖRJNING/ Vatten och spillvatten, dagvatten).  

Gång- och cykeltrafik 

Förutsättningar 

En gång- och cykelväg är anlagd mellan Grebbestad och Sportshopen, längs med väg 
163. Tanumstrandsvägen har i dagsläget ingen gång- och cykelväg. 

Planförslaget  

I Trafikutredning Rörviksområdet föreslås den befintliga gång- och cykelvägen 
förlängas vidare från Sportshopen via den norra sidan av Tanumstrandsvägen för att 
ansluta till planområdet. Därefter föreslås en överfart till den södra sidan av 
Tanumstrandsvägen för att ansluta till planerat bebyggelseområde på Ertseröd 1:3 
och vidare mot Tanumstrands Hotell och Konferens.  

 

Föreslagen sträckning av gång- och cykelväg (i gul linje) ur trafikutredningen (Sigma). Del a 
ingår i detaljplaneområdet.  

En förlängning av den befintliga gång- och cykelvägen förbättrar trafiksäkerheten 
avsevärt för fotgängare och cyklister längs med Tanumstrandsvägen. 

Ett område för gång- och cykelväg (GC-VÄG) avsätts i plankartan intill 
Tanumstrandsvägen. Vägområdet är totalt fem meter brett nordost om lokalgatan, 
med plats för 2,5 meter bred gång- och cykelbana, slänt och dike. Sydväst om 
infartsvägen krävs ett bredare vägområde på cirka åtta meter för att klara rådande 
nivåskillnader vid anläggning. Tanums kommun har för avsikt att bygga ut hela gång- 
och cykelvägen när utbyggnaden av Sportshopens verksamhet är färdigplanerad.  

Kollektivtrafik 

Förutsättningar 

Närmaste busshållplats är belägen vid Sportshopen med ett gångavstånd på 500 
meter. Hållplatsen trafikeras av linje 875 och 878 mellan Tanumshede-Håby och 
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Tanumshede-Grebbestad. Under vardagar är det totalt cirka sju avgångar under 
förmiddagar och sju avgångar under eftermiddag/kvällstid i respektive riktning. 
Avgångarna är något färre under helger. 

Planförslaget  

Tillgängligheten till befintlig busshållplats förbättras för gående och cyklister vid 
utbyggnad av gång- och cykelväg längs med Tanumstrandsvägen. I samband med den 
utveckling som sker i Rörviksområdet med tillkommande helårsboende uppstår ett 
ökat underlag för kollektivtrafik. 

Parkering, varumottag 

Förutsättningar 

Inga anlagda parkeringsplatser finns inom planområdet.  

Planförslaget  

Boende- och besöksparkering löses inom respektive fastighet. I plankartan införs 
prickmark på sex meter avstånd från lokalgata för att det ska finnas utrymme för 
uppställning av bil framför garage. Avståndet mellan angöringsplats och 
bostadsentréer överstiger inte 25 meter i förslaget. 

Inom programhandling för utbyggnad av Sportshopen föreslås ett nytt varumottag 
med angöring från Tanumstrandsvägen, strax öster om aktuellt planområde. Vid 
fortsatt planering av Sportshopens område kommer frågan om påverkan gentemot 
bostadsområdet att behandlas.  

Tillgänglighet 
Terrängen varierar inom området. I västra delen föreslås tomtmark på relativt flack 
mark medan tomterna i östra delen ligger på sluttande mark. Tillgängligheten inom 
tomtmark i västra delen bedöms som mycket god. I östra delen finns tomter som 
lutar upp till 1:10. Det är möjligt att inom dessa tomter skapa en god tillgänglighet 
mellan parkeringsplats och bostadsentré. Tillgängligheten inom varje 
bostadsfastighet bevakas i bygglovsskedet.  

Teknisk försörjning 

Vatten och spillvatten 

Förutsättningar  

Den kommunala vattenförsörjningen i Grebbestad är löst genom en vattenledning 
från vattenverket i Tanumshede. Råvattnet leds till vattenverket via en huvudledning 
från Nedre Bolsjön. Tanums kommuns avloppsreningsverk, Bodalsverket, ligger i 
Bodalen/Nästegård, cirka tre kilometer nordöst om Kämpersvik och cirka 3,5 
kilometer sydöst om Grebbestad. Planområdet ligger i närheten av ett större område 
som är anslutet till det kommunala vatten- och spillvattennätet via avtal.  

Planförslaget  

En kombinerad vatten-, spillvatten- och dagvattenutredning har tagits fram av Aqua 
Canale, 2017-12-20. Utredningen redogör för utbyggnad av vatten- och 
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spillvattenledningar i området. Ny bebyggelse ska anslutas till det kommunala 
verksamhetsområdets anslutningspunkt via avtal, ett så kallat avtalsområde för 
vatten och avlopp. Det innebär att exploatören ansvarar för utbyggnaden av vatten- 
och spillvattensystemet fram till en av kommunen anvisad anslutningspunkt. 
Anslutningspunkten ligger strax norr om föreslagen fördröjningsdamm (se karta 
nedan). Ledningsnätet fram till anslutningspunkten kommer att ägas och skötas av 
fastighetsägarna inom planområdet och eventuellt ytterligare fastigheter som ansluts 
via detta system gemensamt.  

Från anslutningspunkten dras en ledningssträcka österut, under Rörviksvägen och 
vidare längs med befintlig väg mot Tanums-Rörvik 1:221, en sträcka på cirka 350 
meter till planområdets norra del. Längs med sträckan finns redan idag VA-ledningar 
som försörjer befintliga fastigheter. Dessa byts ut till nya ledningar med högre 
kapacitet för att klara tillkommande bostäder.  

 

 

 
Kartunderlag från VA- och dagvattenutredningen (Aqua Canale 2017). Ledningssträckan 
markeras i rött. Anslutningspunkt finns nordväst om föreslagen dagvattendamm. 

För att underlätta genomförandet, i det fall intilliggande detaljplan inte genomförs, 
träffas avtal som avser att säkerställa ledningsdragning och fördröjningsdamm (se 
avsnittet ORGANISATORISKA FRÅGOR).  

I samband med att vatten- och spillvattennätet byggs ut kan befintliga bostadshus 
väster om Ertseröd 1:5 och fastigheter mellan Ertseröd 1:3 och 1:5 ansluta sig. Även 
fastigheter söder om Tanumstrandsvägen kan ansluta sig. Kommunen bedömer att 
kapaciteten i vatten- och spillvattenledningarna är tillräcklig för att tomterna, utöver 
dem som ingår i utredning, ska kunna ansluta sig.  

Spillvattennätet bedöms vara rätt dimensionerat för de fastigheter som ansluter sig. 
Färdigt golv behöver vara minst 30 cm högre än markhöjden vid förbindelsepunkten, 
i annat fall krävs en villapump som tar hand om spillvatten och dagvatten. En 

Anslutningspunkt 

Kommunalt VA 

Ledningssträcka, 
avtalsområde 



27 

 

upplysning införs i plankartan; Vid anslutning av VA med självfall ska lägsta höjd på 
färdigt golv vara 0,3 meter över marknivå vid anslutningspunkten.  

En avloppspumpstation föreslås för bostäder inom Ertseröd 1:5. Plats för 
pumpstation avsätt inom användningsområde E₁ - Teknisk anläggning, pumpstation i 
den östra delen av planområdet, i anslutning till naturmark. Inom område för teknisk 
anläggning finns även utrymme som krävs för anläggande och drift och underhåll av 
pumpstationen.  

Rekommenderat avstånd från bostadshus till avloppspumpstationer är 50 meter. I 
planförslaget krävs ett avsteg från rekommenderat avstånd av tekniska skäl. 
Beroende på placering av närmast belägna bostadshus är avståndet cirka 30–50 
meter. För att pumpstationen inte ska placeras för nära bostadshus införs 
bestämmelsen p₁ - pumpstation ska placeras minst 20 meter från LOKALGATA i 
plankartan.  

Dagvatten 

Förutsättningar  

Planområdet i öster avvattnas genom ett öppnet dike som löper i delar av 
fastighetsgränsen mellan Ertseröd 1:5 och Ertseröd 1:53. Del av fastigheten Ertseröd 
1:3 och bostadsbebyggelse på Mon avvattnas även mot diket, via en ledning som 
löper under betesmarken i öster inom Ertseröd 1:5. Detta dike ansluter på Ertseröd 
1:53 till Ertserödsdiket/-bäcken. I väster avvattnas planområdet via ledning under 
Tanums-Rörvik 1:221, fortsätter i vägdiken för att sedan ansluta till Ertserödbäcken, 
som mynnar ut i havet norr om Tanumstrands Hotell och Konferens. 
Avrinningsområdet klassas som Natura 2000-område.  

Enligt den geotekniska undersökningen från 2013-06-28, ligger grundvattenytan 
relativt högt, mellan 0,1 och 0,7 meter under markytan. Det bedöms inte finnas 
några förutsättningar för att en permanent grundvattensänkning ska ske i området.  

Planförslaget  

I VA-utredningen beskrivs en gemensam dagvattenhantering för den utbyggnad som 
planeras i Rörviksområdet. Inom planområdet består marken för nya tomter av berg i 
dagen eller lera vilket medför att det blir svårt att infiltrera större vattenvolymer på 
dessa bostadsfastigheter.  

En dagvattendamm som omhändertar och fördröjer dagvattnet från väg och 
tomtmark föreslås cirka 300 meter väster om planområdet, inom den kommunalt 
ägda fastigheten Ertseröd 1:4. Dagvattendammen dimensioneras för föreslagen 
utbyggnad inom planområdet, samt för de bostadshus som föreslås i detaljplan för 
Tanums-Rörvik 1:56 och Tanums-Rörvik 1:221. Dammens storlek blir cirka 350 m³ 
räknat på ett 100-årsregn. Ertserödbäcken rinner förbi väster om tänkt placering av 
dagvattendammen. Marken utarrenderas för bete i dagsläget och består av 
jordmaterial ovan lera.  

Tomterna i öster inom Ertseröd 1:5 avvattnas dock via dagvattenmagasin mot det 
befintliga diket i öster. Dimensioneringen av dagvattenanläggningarna innebär att 
det flöde som tillkommer efter exploateringen kommer att fördröjas och således inte 
öka belastningen på befintliga diken, varken inom eller utanför planområdet.  
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Dammens flöde leds ut i Ertserödbäcken och rinner därefter ned mot bäckens 
avrinningsområde och ut i havet. Område för dagvattendamm planläggs inom E₄ - 
Teknisk anläggning, dagvattenhantering. För drift och underhåll bildas en 
gemensamhetsanläggning. Den yta som avsätts för dagvattendammen inkluderar 
dimensionering av själva dammen samt den yta som krävs för drift och underhåll, 
exempelvis tillfartsväg till dammen. 

I antagandehandlingarna har planområdet med kvartersmark E₄ - Teknisk anläggning 
fördröjningsdamm, minskats med ca 10 meter från den norra gränsen, med syfte att 
skapa ett större avstånd mellan damm och tillfartsväg och närliggande fastighet.  

 

 
Exempel på hur en anlagd dagvattendamm med liknande dimensionering och utformning kan 
se ut i landskapet. Hämtat från Håby Kyrka, Munkedal kommun. (Bildkälla: Aqua Canale 2017) 
 

Till följd av framtida klimatförändringar som exempelvis en höjd havsnivå har 
dammens höjdsättning studerats. Dagvattendammen föreslås placeras + 1,1–1,8 
meter över dagens havsnivå. Om havsnivån höjs med två meter ska detaljplanen 
möjliggöra att dammens kan flyttas till en högre nivå. I plankartan avsätts ett större 
område, teknisk anläggning E₄, inom Ertseröd 1:4 för att säkerställa att dammen kan 
anläggas till en höjd av +2 meter över dagens havsnivå om framtida behov uppstår till 
följd av höjd havsnivå. I den geotekniska utredning, av Geosigma, bedöms dammen 
kunna anläggas på denna placering utifrån de rekommendationer som ges enligt 
gällande förslag (se Hälsa och säkerhet/geoteknik). 

För att säkerställa att dagvattendammen byggs ut när exploateringen av bostäderna 
påbörjas införs ett villkor för lov i plankartan. Det innebär att startsbesked för 
bostadsändamål inte får ges förrän dagvattenanläggningen är utbyggd. Villkoret 
gäller även utbyggnad av dagvattenmagasin (E₁) samt ledningar till dammen.  

Anläggande av dagvattendamm ses även som en vattenverksamhet och omfattas 
därför av vattenverksamhetsbestämmelserna. Exploatören ansvarar för att anmälan 
om vattenverksamhet skickas in till länsstyrelsen gällande etablering av 
dagvattendamm och eventuella åtgärder för diken. Information om 
vattenverksamhet och krav på anmälan införs som upplysning på plankartan.  

För nya tomter (8 st) inom Ertseröd 1:5 avleds dagvattnet via dagvattenledningar till 
fördröjning i ett dagvattenmagasin som byggs inom E₁ - Teknisk anläggning, 
pumpstation och dagvattenmagasin. Fördröjningsmagasinet dimensioneras för att 
fördröja en volym på 14 m³. Utloppet för dräneringsmagasinet når diket som löper 
parallellt i fastighetsgränsen mot Ertseröd 1:53. För att enbart fördröja dagvattnet 
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från de 8 bostadstomterna inom Ertseröd 1:5 kan diket kvarstå, dock behöver 
åtgärder som omläggning av kulvert (ledning från Ertseröd 1:3 och Mon) inom 
Ertseröd 1:5 och rensning av diket genomföras. För dessa åtgärder ansvarar 
exploatörerna. Skötsel tillfaller sedermera samfällighetsföreningen som förvaltar den 
gemensamhetsanläggning där dike och dagvattenanläggningar kommer att ingå.  

I dagvattenutredning redovisas ett samlat förslag där dikesbredden kommer att 
dimensioneras för att även omhänderta dagvattenflödet från planerad utbyggnad av 
Sportshopen inom Ertseröd 1:53. För att kunna fördröja dessa tillkommande 
dagvattenvolymer föreslås gränsdiket breddas och förlängas i sin sträckning utmed 
den gemensamma fastighetsgränsen. Omläggning av diket kommer att genomföras i 
detaljplan för Ertseröd 1:53 när de befintliga dikena på denna fastighet igenläggs och 
ersätts med nytt med ungefärligt läge enligt bilden nedan.  

 

 

Befintlig sträckning av dike visas med mörkblå streckade linjer. Ny sträckning  
med breddat och förlängt dike visas med ljusblå streckade linjer.  

Lokalgatan som löper parallellt med tomterna avvattnas direkt mot naturmarken. 
Den tomt som ligger längst norrut inom Ertseröd 1:5 avvattnas direkt mot 
dagvattendammen via ledningar.  

För nya tomter (12 st) inom Ertseröd 1:7 leds dagvattnet via ledningar till den nya 
dagvattendammen för fördröjning. Det gäller även dagvattnet från ny väg och 
vändplatsen i sydväst. Lokalgatan och tillkommande bostadstomter behöver höjas för 
att spill- och dagvattenledningar ska få självfall och täckning.  

Samtliga dagvattenledningar och övriga flödesvägar dimensioneras för att kunna 
klara ett 100-årsregn. Därmed förväntas inga olägenheter uppstå vid hög 
nederbördsmängd. I samband med att ny dagvattendamm tillskapas och nya 
ledningar dras så behöver befintliga diken och dagvattentrummor som ingår i 
dagvattenhanteringen, rensas. Eventuellt behöver även några dagvattentrummor 
läggas om. Nya byggnader bör ha en färdig golvhöjd minst 50 centimeter över högsta 
högvattenyta för att undvika omfattande återställningskostnader.  

Dagvatten ska omhändertas inom respektive nybildad bostadsfastighet. Dagvatten 
som kommer uppströms och rinner ned mot huskroppen ska anslutas till 
ytvattenintag (dagvattenbrunn med kupol). Det gäller såväl nya som befintliga hus. 
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Ytvattenintaget placeras i lågpunkt och ansluts med dagvattenledning till 
dräneringsbrunnen. Hus och tomtytor ska anslutas till dagvattenledning 
(dagvattenservis). Dagvattenlösning för hus och tomt granskas i bygglovsskedet.  

Dikesbredd och dimensionering av fördröjningsdamm har beräknats utifrån ett 100-
årsregn. I avrinningsområdet finns höga naturvärden som inte får påverkas negativt 
till följd av planens genomförande. Genom att fördröja dagvattnet i 
makadammagasin och damm kommer en viss kväverening ske. Slam stannar i 
magasinet och når inte havsvattnet. Det ökade dagvattenflödet som planen ger 
upphov till kompenseras och förbättras gentemot dagens situation där dagvattnet 
rinner direkt mot havet via befintligt dike och Ertserödbäcken. Sammantaget bedöms 
belastningen på Ertserödbäcken och Natura 2000-området inte öka till följd av 
planförslaget. Vid dikning och pumpning av länsvatten till befintliga diken eller 
dagvattenledningar, ska erforderliga åtgärder vidtas för att avskilja sand och slam. 

Påverkan på dagvattenflödet i samband med Sportshopens utbyggnad kommer att 
utredas och klargöras i samband med att detaljplan tas fram för denna del.  

Värme och energi 

Inom planområdet kommer värmetillförseln sannolikt att ske genom enskilda 
värmesystem. Uppvärmning av bebyggelsen inom planområdet bör ske med 
vattenburna system. Om möjligt bör flexibla uppvärmningssystem anpassade till 
förnyelsebar energi användas.  

Enligt Miljöbalken 1 kap 1§ samt 2 kap 5§ ska samtliga verksamheter hushålla med 
energi. I första hand ska förnybara energikällor användas.  

El, tele och elektronisk kommunikation  

Ellevio som ansvarar för ledningsnätet i Tanums kommun har distributionsledningar 
inom planområdet. Planområdet ansluts till befintligt el- och telenät. För områdets 
elförsörjning placeras ett utrymme för transformatorstation (E₂) i anslutning till ny 
lokalgata.  

Eventuell flytt av befintliga ledningar och markarbeten för elförsörjning inom 
planområdet bekostas av exploatören. 

Avfallshantering 

Förutsättningar  

Närmaste anläggningar för återvinning är återvinningsstationen vid Repslagaregatan i 
Grebbestad, en miljöstation på bensinmacken i Grebbestad och 
återvinningscentralen i Tyft, öster om Tanumshede. Rambo AB ansvarar för 
sophanteringen i Tanums kommun.  

Kravet på källsortering och återvinning ska tillgodoses enligt de rutiner och regler 
som gäller för renhållning, källsortering och kompostering i kommunen. 

Planförslaget  

Planförslaget är utformat för en gemensam sophantering (E₃) med ett miljöhus som 
uppförs nära lokalgatans anslutning till Tanumstrandsvägen. Den gemensamma 
sophanteringen gäller även för bostäder som ingår i förslag till detaljplan för Tanums-
Rörvik 1:56. Byggnaden ska därmed dimensioneras för att inrymma avfall från cirka 
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30 hushåll. Sopbilar har möjlighet att vända med en så kallad ”T-vändning”, vilket 
innebär att den backar in vid hämtning.  

Inom området ges en byggrätt som innebär att en byggnad på max 50 m² får 
uppföras. För att byggnaden inte ska placeras för nära lokalgatan och skymma sikten 
mot korsningen till Tanumstrandsvägen införs prickmark på plankartan närmast 
vägområdet.  

 
Principskiss yta för sophantering. Miljöhus placeras mot angränsande naturmark, resterade yta 
används till uppställning. Utrymme för T-vändning visas i skrafferat område.  

Brandsäkerhet 

Brandstationer finns i Tanumshede och Hamburgsund. Vid eventuell brand är 
insatstiden för brandkåren beräknad till cirka 20 minuter. Den totala insatstiden 
bedöms under vinterhalvåret, vår och höst uppgå till cirka 20 minuter, medan det 
under sommarhalvåret är svårt att nå planområdet inom denna tid. Avståndet mellan 
uppställningsplats och bostad överstiger inte 50 meter.  

Hälsa och säkerhet 

Buller 

Förutsättningar  

Tillåtna riktvärden för buller intill bostäder regleras i Bullerförordningen (2015:16). 
Denna har från 2017-07-01 angivit riktvärden för buller från vägtrafik som inte bör 
överskridas enligt följande: 

• Högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad 

• Högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid uteplats  

• Högst 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats 

Den största bullerkällan i området är Tanumstrandsvägen. I Trafikutredning för 
Rörviksområdet ingår en trafikbullerutredning (framtagen av ÅF 2016-05-18). I 
utredningen redovisas ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå enligt befintligt 
trafikflöde på Tanumstrandsvägen samt en framtida situation, beräknad utifrån 
förväntad ökning av trafikflödet vid utbyggnad av bostäder i området. Då trafikflödet 
skiljer sig mellan hög- och lågsäsong har utgångspunkten för bullerberäkningarna 
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varit trafikflödet som genereras under högsäsong. Vid full utbyggnad beräknas 
trafikflödet under högsäsongen vara ca 2200 fordon/dygn.  

Bullerutredningen för nuvarande situation visade att tillåtna ekvivalenta ljudnivåer 
och maximala ljudnivåer inte överskrids för något av bostadshusen i anslutning till 
planområdet. 

Planförslaget  

Trafikflödet på Tanumstrandsvägen förväntas öka vid utbyggnad av bostäder i 
Rörviksområdet. I trafikutredningen utgår bullerberäkningarna för en framtida 
situation från de bostadshus som presenterades i samrådsförslaget. Efter samrådet 
har förslaget justerats angående placering av bostadshus och ytterligare två tomter 
har tillkommit inom Ertseröd 1:5. I bedömningen huruvida tillkommande bebyggelse 
klarar riktvärdena för buller har avståndet mellan vägmitt och aktuell placering av 
bostadshusen varit utgångspunkten. Enligt aktuellt förslag är avståndet mellan 
närmaste bostadshus och Tanumstrandsvägens vägmitt 45 meter. Gränsen för 
tomtmark går cirka 30 meter från vägmitt.  

I den bullerkartering som redovisas i trafikutredningen går gränsen för 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå cirka 20 meter från Tanumstrandsvägens vägmitt. Området som 
utsätts för 50 dBA ekvivalentnivå ligger som närmast cirka 30 meter från vägmitt. Det 
innebär att planerade bostadshus inom Ertseröd 1:5 klarar de riktvärden som gäller 
vid fasad och uteplats. Bostadshus inom Ertseröd 1:7 ligger utanför det område som 
påverkas av trafikbuller från Tanumstrandsvägen.  

Bullerkartering över ekvivalenta ljudnivåer i en framtida trafiksituation på Tanumstrandsvägen. 
Riktvärden för ekvivalent ljudnivå vid fasad och uteplats, 60 dBA respektive 50 dBA, överskrids 
inte för planerade bostadshus i planområdet. Riktvärdena överskrids inte för de två 
bostadsfastigheter (ej synliga i kartan) som har tillkommit i närheten av Tanumstrandsvägen.  

De maximala ljudnivåer som beräknats enligt framtida trafiksituation visar att en 
ljudnivå på max 70 dBA går cirka 20 meter från vägmitt. Det innebär att alla 
uteplatser vid bostadshuset klarar riktvärdena.  
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Bullerkartering över maximala ljudnivåer i en framtida trafiksituation på Tanumstrandsvägen. 
Högsta tillåtna maxnivå för uteplats på 70 dBA överskrids inte för närmast föreslagna 
bostadshus.  

Sammantaget visar bullerberäkningarna att samtliga bostadshus inom 
detaljplaneområdet klarar de riktvärden som anges i bullerförordningen. Inga 
bullerdämpande åtgärder behandlas därmed inom planen.  

Skyddsavstånd 

Boverket rekommenderar ett skyddsavstånd på 50 meter för pumpstationer. 
Placeringen av pumpstationen i planområdet innebär ett skyddsavstånd på 30–50 
meter, beroende på placering av närmaste bostadshus. Oönskad lukt kan uppstå men 
risken minskar ju större avståndet är mellan bostadsbebyggelse och pumpstation. 

Geoteknik 

Förutsättningar 

En geoteknisk utredning har tagits fram av Tellstedt i Göteborg AB daterad 2013-06-
28. Geosigma AB har kompletterat utredningen utifrån de nya förutsättningarna som 
tillkommit i planområdet sedan samrådsförslaget i Geoteknisk undersökning för 
Tanums-Rörvik, Geosigma AB, (MUR 2017-05-31 och PM 2017-12-12). Dessa har till 
antagandeskedet i delar förtydligats med PM inför detaljplan, 2018-10-21.  

Nedan sammanfattas delar ur den geotekniska undersökningen/utredningen. 

I den västra delen av planområdet, inom Ertseröd 1:7, består jordprofilen generellt av 
mulljord som underlagras av sand ovanpå lera på friktionsjord på berg. Planområdets 
östra del utgörs av mulljord som underlagras av lera och sand, med inslag av gyttja, 
på friktionsjord ovan berg. 

Vid undersökningstillfälle i november 2012 uppmättes grundvattenytor i samtliga 
skruvprovtagningspunkter på ett djup mellan 0,1 och 0,7 meter under markytan. Vid 
undersökningstillfälle i maj 2013 varierade djupet mellan 0,1–1,26 meter under 
markytan. Grundvattentrycket i leran och underliggande friktionsjord har inte 
uppmätts i undersökningarna. Grundvattenytan varierar med nederbörden, vilket gör 
att olika grundvattenytor kan uppmätas under året. Det rekommenderas att 
dagvatten fördröjs i fördröjningsmagasin inom planområdet.  
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I den kompletterande geoteknisk utredning, framtagen av Geosigma 2017-12-12 har 
området för dagvattendammen (del av Ertseröd 1:4) tillkommit och undersökts 
genom nya borrprov. I området för dagvattendammen består översta marklagret av 
mulljord och därunder av lera och silt med en mäktighet om cirka 20 till 25 meter. 
Mot berget återfinns friktionsjord.  

Geosigma har även bedömt huruvida det är möjligt att anlägga en jordvall mot 
Sportshopens utbyggnadsområde (Ertseröd 1:53), baserat på borrprov som tagits i 
tidigare geoteknisk undersökning från 2014. Inom denna del av planområdet beskrivs 
marken bestå av ett lager sand och silt överst och därunder lera cirka två meter ner i 
jordprofilen. Provtagningen visar att leran är lös och högsensitiv, vilket innebär att 
stor försiktighet ska vidtas vid alla typer av mark- och grundläggningsarbeten där 
vibrationer och schaktning kan förekomma. Utförande av en jordvall har utgått. 

Planförslaget 
Sättningar 
Sättningsberäkningarna utgår från rådande grundvattennivåer inom respektive 
område. Om grundvattennivåerna i framtiden sänks i förhållande till dagens nivåer 
kommer lerjorden att utsättas för en extra belastning. Vid en grundvattensänkning om 
ca 1 meter kommer jorden att utsättas för en extra last motsvarande ca 0,6 meters 
uppfyllnad (ca 10 kPa). Utifrån dagens grundvattennivåer kommer leran att få en 
sättning om cirka 5 centimeter med befintliga markbelastningar. 

Byggnader som uppförs i sättningskänsliga områden (lerområden) bör grundläggas 
med pålar (se rekommendationer för grundläggning i avsnitt nedan). Pålarna skall 
dimensioneras minst för den sättning om 5 centimeter som kommer att bildas 
beroende på en sänkning av dagens grundvattennivåer. Skall mark inom lerområden 
belastas med en permanent last bör lastkompensation utföras så att det sammantaget 
inte blir någon lastökning på marken och därigenom minimera risken för sättningar. På 
plankartan införs byggnadstekniska bestämmelsen b2 om lastkompensation vid 
markuppfyllnad och byggnation på kvartersmark. 

Där dagvattendammen ska anläggas, på fastigheten Ertseröd 1:4, är marken 
sättningskänslig. Detta innebär att upplag för dammen kan behöva förstärkas. 
Exempelvis bör den planerade dammens krön grundförstärkas med KC-pelare. 
Föreslagen utformning av dagvattendammens sidor (slänter) får inte utsättas för 
större belastningar än 20 kPa, vilket motsvarar ungefär 1 meter uppfyllnad inklusive 
körlaster för arbetsmaskiner. Maximal släntlutning bör vara 1:5. En byggnadsteknisk 
bestämmelse b1 införs därför på plankartan om maximal belastning och släntlutning.  

Stabilitet  
I den geotekniska utredningen som gjordes av Tellstedt har stabilitetsförhållandena 
för Ertseröd 1:5 och 1:7 kontrollerats och beräknats. Slutsatsen i utredningen är att 
stabiliteten inom området är tillfredställande både under nuvarande förhållanden 
och efter exploatering. Inga naturliga ler- eller siltslänter med större lutning än 1:10 
finns, varför risken för skred är liten. I Tellstedts utredning framkommer att lokala 
stabilitetsproblem i schaktgravar kan förekomma. Detta är en fråga som hanteras i 
samband med markarbeten, där säkerhetsåtgärder vidtas.  

I den kompletterande undersökningen har Geosigma sett över nya placeringar av 
bostadshusen och bedömer även utifrån gällande planförslag att totaltstabiliteten i 
området är tillfredsställande. Konsekvenser av markuppfyllnader på tomtmark 
beskrivs nedan tillsammans med bostadshusens grundläggning. 
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Området för dagvattendammen är relativt plant och ingen naturlig skredrisk föreligger 
i nuläget. Dock måste arbeten här ske varsamt på grund av den sättningskänsliga 
marken. För dammen i övrigt enligt Sättningar ovan.  

För stabilitet och rekommenderat utförande avseende schakt för VA- och dagvatten-
ledningar inom fastigheten Tanums-Rörvik 1:221 hänvisas till den geotekniska 
undersökningen. 

Grundläggning 

Grundläggning av bostadshus föreslås ske med platta på mark eller med stödpålar till 
berg. Inom planområdet finns sättningskänslig mark som berör 8 bostadstomter där 
byggnader ska grundläggas till berg (tomter med blå cirkel i illustration nedan). Pålning 
innebär att byggnaden inte kommer att belasta marken. Dock ska vid erforderlig 
permanent markuppfyllnad inom dessa områden, den tillkommande lasten 
lastkompenseras så att det sammantaget inte blir någon lastökning på marken. På 
plankartan införs planbestämmelsen b2 inom berörda delar.  

Övriga byggnader (markerade med röd cirkel) kan utföras med platta på mark. Vid 
grundläggning ska organiska och lösa jordlager grävas ur, eventuell sprängning göras, 
samt uppfyllnad och packning av friktionsmaterial utföras på geotextil. 

 

Rekommenderad grundläggning av bostadshus. På tomter med blå cirkel ska hus pålas ned till 

berg och för tomter med röd markering kan hus utföras med platta på mark. 

Vid grundläggning av dagvattendamm föreslås spont användas. Vidare ska tillses att 
grundvattenytans trycknivå understiger dammens botten med minst 0,5 meter. Inga 
uppfyllnader större än 1 meter får utföras i dagvattendammens närhet. Vid en 
detaljprojektering bör kompletterande geotekniska utredningar göras för att 
fastställa hur dammen ska grundförstärkas. Om eventuell framtida höjning av 
havsnivån sker kan dammen flyttas österut, till högre belägen markyta och höjas med 
cirka 30 centimeter. Geoteknisk gäller då samma förutsättningar likt gällande förslag. 
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Grundvattennivåer och markavvattning  
I området har det konstaterats att grundvattenytan ligger högt. Under 
samrådsskedet har Länsstyrelsen i yttrande daterat 2014-12-16 framhållit att de 
avråder från planering där markavvattning krävs. Inför granskningsskedet har VA-
utredningen föreslaget en höjning av delar av tomtmarken inom planområdet samt 
att dagvatten från fastigheterna omhändertas via ledningar som sedan leds ut och 
fördröjs i dike eller dagvattendamm. I den geotekniska utredningen har den 
föreslagna markuppfyllnaden ingått i stabilitets- och sättningsberäkningarna.  

För att kunna bevaka grundvattennivåerna rekommenderas att grundvattenrör 
installeras i området så att grundvattenytans nivå kan kontrolleras och verifieras 
innan projektstart och byggande. Detta gäller särskilt sättningskänsliga områden och 
för de byggnader som eventuellt uppförs med källare. Upplysning införs på 
plankartan. 

Vid schaktning vidtas skyddsåtgärder för att länshållningsvatten inte ska spridas på 
sådant sätt att Ertserödbäcken och Natura 2000-område påverkas.   

Berg och block 

En översiktlig bergteknisk utredning har upprättats av Geosigma i Tekniskt PM-Berg, 
daterad 2017-07-14. I utredningen ingår en häll- och sprickkartering som utförts 
inom och i anslutning till planområdet i syfte att bedöma bergstabiliteten i området. 
Förekomst av lösa block har undersökts i de naturliga bergssluttningarna, ned mot 
föreslagna bostadstomter. Beskrivning och lokalisering av karterade hällar och slänter 
redovisas i Karteringsredovisning-Berg (bilaga 2).  

Inom planområdet domineras berggrunden av granit (Bohusgranit). Det förekommer 
flera naturliga bergsslänter med varierande lutning, från flacka hällområden till 
branta bergsslänter.  

Under inventeringen noterades lösa block på några bergspartier. Under rådande 
förutsättningar bedöms de inte utgöra risk för människor och byggnader. I samband 
med exploatering bör de dock rensas eller säkras.  

Lokaler med lösa sten och block, enligt tabell 1–2 i Karteringsredovisning-Berg, som 
finns inom allmän plats samt i anslutning eller direkt utanför planområdet ska rensas 
bort eller säkras innan planen antas. Ansvarig för dessa åtgärder är exploatörerna. 
Kontakt ska tas med fastigheten Ertseröd 1:4 för tillstånd att rensa/säkra slänt 1 med 
lokalerna 9–11 som redovisar lösa block utanför planområdet. Även slänt 3 med 
lokalerna 15–17 utanför planområdet redovisas som instabil, sprickig eller 
innehållande lösa sten/block. Dessa ligger inom Ertseröd 1:5, som är en av 
exploatörerna. Lokalerna 12–14 ligger inom allmän plats och bedöms också behöva 
säkras eller rensas. Nedan förtydligas förhållandet i en illustration av planförfattaren. 

Lösa sten och block inom kvartersmark regleras med planbestämmelse m1. 

Uppmätta sprickriktningar och sprickornas egenskaper bedöms skapa gynnsamma 
förutsättningar för släntstabilitet och grundläggning av byggnad på berg. Vid 
detaljprojektering av bergschakt och grundläggning av byggnad på berg 
rekommenderas att en bergsakkunnig gör en bedömning anpassad efter de 
förutsättningar som anges i detaljprojekteringen.  
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Illustration som visar hur de undersökta lokalerna förhåller sig till planområdesgränsen och 

planens allmänna platser (NATUR). Nummer på slänter och lokaler enligt Geosigma. 

En planbestämmelse för skydd mot störningar införs på kvartersmark som berörs av 
berg med förekommande lösa block: m1 - Lösa stenblock inom eller i anslutning till 
byggrätt ska rensas bort eller säkras. Säkerhetshöjande åtgärder villkoras vilket 
innebär att: Startbesked för bostadsändamål på kvartersmark som omfattas av 
bestämmelsen m1 får inte ges förrän skyddsåtgärder genomförts.  

I aktuellt planförslag kan schaktning av berg behöva ske inom Ertseröd 1:5. Vid 
detaljprojektering bör stabiliteten säkerställas genom att skapa naturligt stabila 
slänter i samråd med bergsakkunnig. För byggnader som ska grundläggas på berg, 
eller där bergschaktning sker vid grundläggning införs en upplysning på plankartan: 
För byggnad som ska grundläggas på berg ska en bergsakkunnig utföra en 
bedömning gällande stabilitet vid detaljprojektering.  

Markradon 

Enligt SGU:s flygradiometriska karta som visar markens halter av de naturligt 
förekommande radioaktiva isotoperna av kalium, uran och torium, utgörs kustzonen 
där nu aktuellt planområde ingår huvudsakligen av högradonmark.  

På plankartan finns en upplysning om att ny bebyggelse ska uppföras i radonsäkert 
utförande såvida det inte kan påvisas att markradon förekommer i endast ringa 
omfattning enligt SSI:s normer. 

Administrativa bestämmelser 
I plankarta införs villkor för lov för att säkerställa att de allmänna ytorna som krävs 
byggs innan exploatering för bostäder påbörjas i området. Villkoret innebär att 
startbesked för bostadsändamål inte får ges förrän lokalgata och 
dagvattenanläggning är utbyggd. Dagvattenanläggningen innefattar dagvattendamm, 
dagvattenmagasin och dagvattenledningar. Ett villkor införs även för att säkerställa 
att skyddsåtgärder ska genomföras för de bostadsfastigheter som har förekomster av 
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lösa block. Det innebär att startbesked för bostadsändamål på kvartersmark som 
omfattas av bestämmelsen m1 får inte ges förrän skyddsåtgärder genomförts.  

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

Detaljplanens genomförandetid är fem (5) år från den dag planen vinner laga kraft. 

Genomförandetid är en administrativ bestämmelse som anger den tid inom vilken 
detaljplanen är tänkt att genomföras. Fastighetsägarna har under planens 
genomförandetid en garanterad byggrätt i enlighet med planen. Om kommunen inte 
ändrar eller upphäver planen fortsätter den att gälla och ge byggrätt även efter 
genomförandetiden har slutat.  

Huvudmannaskap  

Det ska alltid finnas en huvudman som ansvarar för att ställa iordning och förvalta 
allmän platsmark. Huvudmannaskapet i aktuell detaljplan föreslås vara delat, det vill 
säga kommunalt och enskilt. I övriga detaljplaner som är under arbete i närområdet 
föreslås en liknande fördelning angående delat huvudmannaskap.  

Kommunen är huvudman för gång- och cykelväg (GC-VÄG). Tanums kommun 
bedömer att gång- och cykelvägen är ett allmänt intresse och bör därför anordnas 
och förvaltas av kommunen. Huvudmannaskapet föreslås vara enskilt för LOKALGATA 
och NATUR. I Rörviksområdet är huvudmannaskapet redan idag enskilt för allmänna 
platser så som lokalvägar och naturmark, däribland Tanumstrandsvägen som en 
samfällighetsförening ansvarar för. Vid enskilt huvudmannaskap åligger ansvaret för 
allmän plats, fastighetsägarna gemensamt. För skötseln inrättas en 
gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen. 

Gemensamhetsanläggning  

Gemensamhetsanläggning behöver bildas för skötseln av lokalgata och naturmark, 
dvs de områden som ska skötas gemensamt av fastighetsägarna. De blivande 
bostadsfastigheterna behöver även tillgång till tekniska anläggningar, som i det här 
fallet är vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar.  

Vid bildandet av en gemensamhetsanläggning regleras hur fastigheterna ska 
samverka för att bygga, sköta och fördela kostnaderna för anläggningarna. 
Gemensamhetsanläggningen blir gemensam egendom för de fastigheter som får del i 
den.  

Normalt bildas en samfällighetsförening som ansvarar för förvaltningen av 
gemensamhetsanläggningen. Samfällighetsföreningen är en juridisk person där 
medlemmarna är de fastighetsägare som har en andel i gemensamhetsanläggningen.  

Ansökan om bildandet av gemensamhetsanläggning görs hos 
lantmäterimyndigheten. Vid förrättningen fattas bland annat beslut om fördelningen 
av kostnader, åtgärder, andelstal, drift- och underhållsfrågor med mera.  

Markreservat för gemensamhetsanläggning  

I detaljplanen införs egenskapsbestämmelsen g – marken ska vara tillgänglig för 
gemensamhetsanläggning på kvartersmark med användning för tekniska 
anläggningar och inom kvartersmark för bostad för områden där ledningsdragning är 
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aktuell. Bestämmelsen om markreservat för gemensamhetsanläggning innebär att 
områdena reserveras för att ge utrymme för en gemensamhetsanläggning.  

Ansvarsfördelning 

 

Allmän plats  

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

LOKALGATA Exploatör Ny samfällighetsförening 

GC-VÄG Tanums kommun Tanums kommun 

NATUR Exploatör Ny samfällighetsförening 

Ledningsnät för vatten 
och spillvatten 

Exploatör Ny samfällighetsförening 

Ledningsnät för 
dagvatten 

Exploatör Ny samfällighetsförening 

El, tele och elektroniska 
kommunikationer 

Ledningsägare Ledningsägare 

Kvartersmark 

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

B - Bostäder Respektive fastighetsägare Respektive fastighetsägare 

Vatten och spillvatten Respektive fastighetsägare 
från anvisad 
anslutningspunkt. 

Respektive fastighetsägare 

Dagvatten Respektive fastighetsägare Respektive fastighetsägare 

E₁ - Teknisk anläggning 
(pumpstation, 
dagvattenmagasin) 

Exploatör Ny samfällighetsförening 

E₂ - Teknisk anläggning 
(transformatorstation) 

Nätägare Nätägare 

E₃ - Teknisk anläggning 
(miljöhus) 

Exploatör Ny samfällighetsförening 

E₄ - Teknisk anläggning 
(fördröjningsdamm) 

Exploatör Ny samfällighetsförening 
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g-område 
(vatten-, spillvatten- och 
dagvattenledningar) 

Exploatör Ny samfällighetsförening 

Allmän plats  

Lokalgatan inom Ertseröd 1:5 och 1:7 projekteras och byggs ut av exploatörerna efter 
antagandet av detaljplanen. Om avtal inte träffas regleras genomförandet och 
kostnadsfördelningen i lantmäteriförrättning.  

Exploatörer ansvarar för genomförandet av åtgärder inom naturområde såsom 
iordningställande av dike och bergsäkring av lösa sten och block. Även lösa block 
direkt utanför planområdet ska säkras eller bortrensas.  

Ansvaret för ordningsställandet och kostnadsfördelning regleras i avtal mellan 
exploatörerna.  

Ledningar för vatten-, spill- och dagvatten byggs ut av exploatörerna och ingår i 
gemensamhetsanläggning.  

Exploatörerna söker anläggningsförättning för allmän platsmark. I 
anläggningsbeslutet anges deltagande fastigheter samt fastigheternas andelar i 
utbyggnad och förvaltning.  

Genomförandeansvar för gång- och cykelväg (GC-VÄG) samt drift åligger Tanums 
kommun. Marken för gång- och cykelväg ska lösas in av kommunen.  

Den slutliga utformningen av gemensamhetsanläggningar avgörs i 
lantmäteriförrättning.  

Kvartersmark 

För den tekniska anläggningen pumpstation och dagvattenmagasin (E₁) bildas en 
gemensamhetsanläggning som förvaltar planområdets VA-anläggningar. 
Ledningsdragning för VA-anläggningar inom kvartersmark för bostad ingår även i 
gemensamhetsanläggning. Tekniska anläggningen för miljöhus (E₃) föreslås ingå i 
planområdets gemensamhetsanläggning för lokalgata och naturområde. 
Exploatörerna ansvarar för att miljöhus samt vändyta i anslutning till denna uppförs.  
För tekniska anläggningen dagvattendamm (E₄) föreslås gemensamhetsanläggning 
för berörda bostadsfastigheter bildas. Den slutliga utformningen av 
gemensamhetsanläggningar avgörs i lantmäteriförrättning.   

Inom avstyckade bostadsfastigheter ansvarar respektive fastighetsägare för att 
byggnader, vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar med mera genomförs 
liksom för underhåll av dessa.  

Avtal 

Planavtal 
Planavtal är upprättat mellan kommunen och exploatörerna.  

Exploateringsavtal  
Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören för Ertseröd 1:5 
samt mellan kommunen och exploatören för Ertseröd 1:7. I avtalet regleras 
kostnader och ansvarsfördelning för utbyggnad och drift av lokalgatan och utbyggnad 
av tekniska anläggningar. I exploateringsavtalet regleras även anslutningen av 
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områdets vatten- och spillvattenledningar till kommunens vatten- och spillvattennät. 
Avtalet ska vara undertecknat och godkänt av kommunstyrelsen innan planen antas i 
kommunfullmäktige.  

Övriga avtal till grund för lantmäteriförrättningar 
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap för gång- och cykelvägen. All övrig 
markanvändning regleras genom enskilt huvudmannaskap, vilket innebär att 
utbyggnaden av infrastrukturen sker av exploatörerna (fastighetsägarna). 

För drift- och underhållet (förvaltningen) ansvarar den för området bildade 
samfällighetsföreningen. Denna förening förvaltar de gemensamhetsanläggningar 
som lantmäteriet bildar. 

I exploateringsavtalen mellan kommunen och exploatörerna svarar exploatörerna för 
erforderliga ansökningar av lantmäteriförrättningar.  

Det är angeläget att frivilliga överenskommelser träffas mellan exploatörerna innan 
detaljplanen antas. Härigenom tydliggörs de ekonomiska konsekvenserna för 
enskilda fastighetsägare. 

Förhandlingar har inletts mellan exploatörerna och mellan exploatör/enskild 
fastighetsägare om ansvar för utbyggnad och drift av vägar, vatten-, spillvatten och 
dagvattenledningar och naturområden. Inför förhandlingarna har följande avtal 
(överenskommelser) tagits fram:  
 

1. Överenskommelse mellan exploatörerna om gemensamhetsanläggningar 
berörande Ertseröd 1:5,1:7, 1:53 och rättigheter berörande Tanums-Rörvik 1:56 

• byggande av vägar, vatten och avlopp inom planområdet 

• byggande av vatten och avlopp utanför planområdet 

• byggande av dagvattenledningar och dagvattendamm utanför planområdet. 

Säkerställande av rättigheter för Tanums-Rörvik 1:56 avseende vägar, VA-

ledningar inom planområdet 

2. Överenskommelse mellan Tanums-Rörvik ga:5, ga:6 och Ertseröd 1:7 

• rätt att ersätta Gamla Rörviks samfällighetsförenings VA-nät med nytt VA-nät 

och dagvattennät 

• rätt för Ertseröd 1:5 och 1:7 samt Tanums-Rörvik 1:56 och 1:221 att använda 

det nya VA-nätet 

 

3. Överenskommelse om servitut berörande Ertseröd 1:7 och Tanums-Rörvik 1:221 

• servitutsrätt för Ertseröd 1:7 att använda område för VA-ledningar 

• rätt för Tanums-Rörvik 1:221 att ansluta två tomter till VA-ledningarna 

 

4. Överenskommelse mellan å ena sidan Ertseröd 1:5 och 1:7 och å andra sidan 
Ertseröd 1:18, 1:19, 1:27, 1:45, 1:46 och 1:47 
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• reglerar bostadsfastigheternas deltagande i ett ”internt” ledningsnät utefter 

Tanumstrandsvägen 

• reglerar kostnaderna för andel i utförande av förbindelseledningarna 

(inklusive pumpstation) fram till kommunens anslutningspunkt 

 

5. Eventuell överenskommelse (ej framtagen) om rätt att ansluta detaljplaneområdet 
Ertseröd 1:3 till detaljplanens VA-anläggning 

• VA-anläggningen för detaljplanen Ertseröd 1:5, 1:7 är dimensionerad för 

anslutning av detaljplaneområdet Ertseröd 1:3 

• överenskommelsen avser reglera villkoren för anslutning av 
detaljplaneområdet Ertseröd 1:3. 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser för 
fastigheter 

Fastighetsbildning 

Sammantaget kan 21 bostadsfastigheter nybildas genom avstyckning, nio från 
Ertseröd 1:5 och tolv från Ertseröd 1:7. 

Den planerade gång- och cykelvägen planläggs som allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap, vilket innebär att kommunen ansvarar för genomförande och 
framtida drift och underhåll av gång- och cykelvägen. Kommunen har rätt att lösa in 
den allmänna platsmarken (gång- och cykel) med kommunalt huvudmannaskap och 
kommunen är skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in marken. 
Inlösenskyldigheten är ovillkorlig och gäller så länge som detaljplanen gäller. Avsikten 
är att marken genom fastighetsreglering ska överföras till den kommunägda 
fastigheten Ertseröd 1:4 från fastigheterna Ertseröd 1:2, 1:3 och 1:5. Markägaren har 
rätt till ersättning för den allmänna platsmarken som avstås och beslut om ersättning 
fattas i en lantmäteriförrättning. Antingen bestäms ersättningen efter vad 
fastighetsägarna har kommit överens om, alternativt bestäms ersättningen av 
lantmäteriet enligt bestämmelserna i expropriationslagen. Exploatörens avstående av 
allmän plats (Ertseröd 1:5) reglerats i exploateringsavtal. 

Osäker fastighetsgräns  

Gränsen mellan Ertseröd 1:5 och 1:7 har under planarbetets gång haft ett osäkert 
läge. Lantmäteriet har fattat beslut om fastighetsbestämning (2018-10-24, 
ärendenummer O181507), vilket innebär att plangränsen inte kommer att 
sammanfalla med fastighetsgräns, se bilden nedan som översiktligt redovisar 
fastighetsgränsen i förhållande till plangränsen. Förrättningen har inte vunnit laga 
kraft när antagandehandlingarna upprättats.  

Exploatörerna, tillika fastighetsägare, har kommit överens om att detaljplanens 
gränser inte ska justeras, och att fastighetsgränsen får anpassas till detaljplanens 
gräns i en lantmäteriförrättning, exempelvis i samband med avstyckning av 
bostadsfastigheter.  

Grundkartan kommer inte att uppdateras med avseende på den bestämda gränsen. 
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Bilden visar hur den osäkra gränslinjen tillika planområdesgräns (röd linje) skiljer sig från den 

inmätta fastighetsgränsen (grå linje) enligt fastighetsbestämningen. 

Anläggningsförrättningar 

Samordnad utfart och miljöhus 

Lokalgatan inom Ertseröd 1:5 och 1:7 avses utgöra utfartsväg för tomtplatser inom 
Tanums-Rörvik 1:56. Miljöhuset kommer även att tjäna bostäderna inom Tanums-
Rörvik 1:56. Exploatören av detaljplanen för Tanums-Rörvik 1:56 ska ansöka om 
inträde i den gemensamhetsanläggning som bildas för utfartsvägen och för miljöhus 
inom Ertseröd 1:5 och 1:7. Kostnader för inträde regleras i en överenskommelse eller 
genom beslut av lantmäteriet.  

Vatten-, spillvatten och dagvattenanläggningar  

VA-utredningen anvisar två anslutningspunkter till kommunens verksamhetsområde. 
VA-ledningar med fördröjningsdamm byggs ut av berörda exploatörer. 
Fastighetsägarna ansvarar för anläggningarnas förvaltning. Denna förvaltning läggs 
fast i lantmäteriförrättning enligt anläggningslagen. Exploatörerna till detaljplanen 
för Ertseröd 1:5 och 1:7 söker lantmäteriförrättning.  

Vatten-, spillvatten och dagvattensystemet kommer att vara gemensamt vilket innebär 
att bostäderna inom detaljplanen för Tanums-Rörvik 1:56 ska anslutas till nätet.  

Avtal avses träffas som reglerar rådighet till erforderlig mark för ledningsdragning 
och fördröjningsdamm samt omprövning av berörda gemensamhetsanläggningar. 
Förhandlingar om dessa avtal genomförs parallellt med förhandlingarna om 
exploateringsavtal. Rådigheten säkerställs genom beslut i lantmäteriförrättning.  

Åtgärder utanför planområdet 

VA-ledningar kommer att dras utanför planområdet. Det gäller dagvattenledningar 
som förbinder planområdets bostadskvarter med tekniska anläggning för 
dagvattenfördröjning (fördröjningsdamm) inom Ertseröd 1:4 och vatten- och 
spillvattenledningar som dras till anslutningspunkten för det kommunala VA-nätet. 

Inmätt fastighetsgräns 
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Ledningsdragningarna berör fastigheterna Ertseröd 1:4, Tanums-Rörvik 1:50, 1:221 
och gemensamhetsanläggningarna Tanums-Rörvik ga:5 och ga:6 (befintliga 
gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp). I viss mån påverkas även 
Tanums-Rörvik ga:7 (befintlig utfartsväg) och Tanums-Rörvik ga:3 (Rörviksvägen), 
främst under tiden för byggnation av VA-anläggningar i och i anslutning till vägarna.  

De vatten- och spillvattenledningar som idag ingår i Tanums-Rörvik ga:5 och ga:6 och 
förvaltas av Gamla Rörviks samfällighetsförening kommer ersättas av nya ledningar. 
Det nya ledningsnätet för vatten- och spillvatten samt dagvattensystemet i området 
är till stora delar gemensamt för denna detaljplan och för den intilliggande 
detaljplanen för Tanums-Rörvik 1:56 m fl. Utbyggnaden ska utföras av och samordnas 
mellan exploatörerna i de båda detaljplanerna. Exempelvis kan det nya ledningsnätet 
inom de båda planområdena utgöra en gemensamhetsanläggning, där alla 
fastigheter som använder ledningsnätet ska ingå, och de befintliga 
gemensamhetsanläggningarna (Tanums-Rörvik ga:5 och ga:6) får i så fall upphävas. 
Hur det nya spill- och vattennätet ska inrättas som gemensamhetsanläggning avgörs 
slutgiltigt i en lantmäteriförrättning, och det är exploatörerna som ansvarar för 
ansökan om lantmäteriförrättning som även ska avse omprövning av Tanums-Rörvik 
ga:5 och ga:6.   

Gång- och cykelvägen ska ha sin övergång strax väster om infarten till planområdet 
och korsa Tanumstrandsvägen. Eftersom gång- och cykelvägen kommer att ansluta 
direkt till befintlig vägbana, kommer den att ta utrymme i anspråk som är upplåtet till 
gemensamhetsanläggningen för Tanumstrandsvägen (dike och slänter). Av denna 
anledning kan gemensamhetsanläggningen för Tanumstrandsvägen, Ertseröd ga:6, 
behöva omprövas. 

De fastigheter som tillkommer i samband med detaljplanens genomförande kommer 
ha sin utfart mot Tanumstrandsvägen och ska inträda i den befintliga gemensamhets-
anläggning Ertseröd ga:6. Inträdet kan ske genom en överenskommelse om andelstal 
och ersättning träffas mellan samfällighetsföreningen och ägaren av den fastighet 
som ska inträda. Överenskommelsen ska godkännas av lantmäteriet och 
godkännandet får samma verkan som beslut vid en förrättning. Alternativt ansluts 
bostadsfastigheterna genom att lantmäteriet fattar beslut i en förrättning. 

 

Fastighets- 
beteckning 

Åtgärd/konsekvens 

Ertseröd 1:5 • Avstyckning till nya bostäder, nio stycken. 

• Upplåtelse av allmän plats till gemensamhetsanläggningar för lokalgata, 
natur  

• Upplåtelse av kvartersmark till gemensamhetsanläggning för teknisk 
anläggning; pumpstation, dagvattenmagasin och miljöhus.  

• Upplåtelse av mark till ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten.   

• Avstående av allmän plats till Ertseröd 1:4 (gång- och cykelväg). 
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Ertseröd 1:7  

 

• Avstyckning till nya bostäder, tolv stycken. 

• Upplåtelse av allmän plats till gemensamhetsanläggningar för lokalgata, 
natur 

• Upplåtelse av mark till ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten.   

Tanums-Rörvik 
1:56, 1:221 

 

• Upplåtelse av markutrymme för ledningsdragning, vatten, spillvatten 
och dagvatten 

 

Ertseröd 1:4 • Inlösen av mark för allmän plats (gång- och cykelväg). Mark ska genom 
fastighetsreglering överföras från Ertseröd 1:2, 1:3 och Ertseröd 1:5. 

• Upplåtelse av markutrymme för dagvattendamm och tillfartsväg till 
dammen. 

Tanums-Rörvik 
ga:5 

• Gemensamhetsanläggning ersätts med nya ledningar och omprövas. 

Tanums-Rörvik 
ga:6 

• Gemensamhetsanläggning ersätts med nya ledningar och omprövas. 

Tanums-Rörvik 
ga:7 

• Nya ledningar läggs inom vägområdet. 

Ertseröd 1:2 • Avstår mark, för allmän plats (gång- och cykelväg). Marken överförs till 
kommunens fastighet Ertseröd 1:4. 

Ertseröd 1:3 • Avstår mark för allmän plats (gång- och cykelväg). Marken överförs till 
kommunens fastighet Ertseröd 1:4 

Tanums-Rörvik 
1:50 

• Nya ledningar för vatten- och spillvatten dras och ersätter befintliga 
ledningar inom fastigheten (Tanums-Rörvik ga:5 och ga:6). Ny 
dagvattenledning kommer att anläggas i samma sträckning som övriga 
ledningar.  

Ertseröd ga:6 • Tillkommande bostäder ska inträda i gemensamhetsanläggningen för 
utfart till allmän väg. Gemensamhetsanläggningen kan behöva 
omprövas med anledning av gång- och cykelvägens överfart. 

Tanums-Rörvik 
ga:3 

• Ny dagvattenledning dras i vägen och nya vatten- och 
spillvattenledningar kommer att korsa vägområdet.  
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Befintligt markavvattningsföretag 

I detaljplaneområdet finns ett markavvattningsföretag från 1953 (Ertseröds 
dikningsföretag). Företagets omfattning redovisas i kartan nedan. Deltagande 
fastigheter från 1953 är Ertseröd 1:2, 1:3, 1:5 och 1:10 samt Tanums-Rörvik 1:56. Idag 
har 1:3 och 1:10 tillsammans bildat Ertseröd 1:53 och ingående idag är också Tanums-
Rörvik 1:226.  

I samband med detaljplanen för Tanums-Rörvik 1:226 (Sportshopen), träffade 
fastighetsägarna överenskommelse om att godkänna flyttning av diket för anpassning 
till detaljplanen. Diket har flyttats enligt överenskommelsen. 

 

 

Dikningsföretagets omfattning visas i skrafferat område.  

Avsikten är att avveckla det befintliga markavvattningsföretaget och ersätta detta med 
gemensamhetsanläggningar som reglerar utbyggnad och förvaltning av dagvatten. 
Dessa gemensamhetsanläggningar bildas genom lantmäteriförrättning. 

Delägarna i markavvattningsföretaget avser träffa överenskommelse om att 
markavvattningsföretaget ska upphöra. Denna överenskommelse överlämnas till 
mark- och miljödomstolen för beslut. Den formella avvecklingen genomförs i särskild 
ordning. 

Ekonomiska frågor  
• Exploatörerna svarar för samtliga kostnader som är förenade med 

detaljplaneringen av Ertseröd 1:5 och 1:7. Kostnadsansvaret för 
genomförandet av detaljplanen avser bland annat iordningställande av 
lokalgata, natur (dike, insynsskydd och plantering), vatten- och 
spillvattenanläggning, dagvattenanläggningar och miljöhus.  

• Kostnadsansvaret preciseras i de exploateringsavtal som är under 
upprättande. 

• Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap för allmänna platser, betecknad 
NATUR och LOKALGATA. Det innebär att kostnaderna för drift och underhåll 
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av dessa allmänna platser åvilar den samfällighetsförening som förvalta den 
gemensamhetsanläggning som bildas. 

• Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser, 
betecknade GC-VÄG. Tanums kommun ansvarar för genomförande och drift. 

• Det interna vatten- och spillvattennätet (ej dagvatten) ansluts till det 
kommunala vatten- och spillvattennätet. Dagvatten omhändertas lokalt och 
fördröjs i damm och magasin. För drift och underhåll svarar den 
samfällighetsförening som ska förvalta den gemensamhetsanläggning som 
bildas för vatten-, spillvatten och dagvattenanläggningarna.  

• Exploatörerna ansvarar för ansökan om nödvändiga 
gemensamhetsanläggningar, vilket även framgår av exploateringsavtalet, 
samt för eventuella ersättningar för upplåtelse av mark. 

FORTSATT PLANARBETE 
Detaljplanen är i antagandeskedet. Synpunkter och kommentarer från 
remissinstanser och sakägare har tillsammans med kommunens ställningstagande 
sammanställts i ett granskningsutlåtande, som biläggs planhandlingarna. 
Kompletteringar för geoteknik, bergteknik och dagvatten har genomförts inför 
antagande.  

Preliminär tidplan för planarbetet 
Samråd  3:e kvartalet 2014 

Granskning  1:a kvartalet 2018 

Godkännande i miljö- och byggnadsnämnden 4:e kvartalet 2018 

Antagande i kommunfullmäktige 4:e kvartalet 2018 

Laga kraft tidigast  4:e kvartalet 2018 

Om ingen överklagar kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen vinner den 
laga kraft 3 veckor efter antagande. 

Medverkande i planarbetet 
Planhandlingarna har upprättats av Contekton Arkitekter Fyrstad AB, genom Johanna 
Berg och Per-Yngve Johansson (antagandeskedet). Planhandläggare för Tanums 
kommun är Sandra Olsson och Andrea Johansson.  

Medverkande konsulter som har utfört tillhörande utredningar är Aqua Canale, 
Geosigma AB, Tellstedt i Göteborg AB, Sigma Civil, Lennart Lehrman, Henric Ernstson, 
Kulturlandskapet och Rio Kulturkooperativ.  

 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

 

Andrea Johansson Johanna Berg/Per-Yngve Johansson 

Planhandläggare Planförfattare 
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