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Kungörelse - Detaljplan på utställning
Ett förslag till detaljplan för del av Svenneby 2:14 med flera, Andreastorpet, i Tanums
kommun finns nu utställt för granskning. Planområdet ligger i den södra delen av Tanums
kommun, strax söder om Svenneby.
Syftet med detaljplanen är att uppdatera den gamla byggnadsplanen. Det finns en efterfrågan
av bostäder i denna del av kommunen, men den gällande byggnadsplanen är otidsenlig,
såtillvida att den inte är anpassad efter den omgivande bebyggelsen och de
landskapsförutsättningar som finns på platsen.
I den gällande byggnadsplanen är större delen av dalgången planlagd för boende, medan man
i den nya detaljplanen vill placera bebyggelsen i huvudsak längs dalgångens sidor.
Planförslaget innebär en ändrad disposition av området i förhållande till tidigare
byggnadsplan och inte någon egentlig ändrad användning.
Planförslagets innehåll överensstämmer med inriktningen i översiktsplanen. Kommunen
bedömer att planförslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar
kommunens åsikt.
Utställningstid: 2017-10-19 till och med 2017-11-21
Utställningsplats
Förutom på kommunens hemsida, www.tanum.se/pagaendedetaljplaner, finns
detaljplanehandlingarna tillgängliga på följande platser under utställningen:
 Kommunhusets entré, Tanumshede
Öppettider: måndag-fredag 08:00-16:30
 Tedacthuset, entré H, Storemyrsvägen 2, Tanumshede
Öppettider: måndag-fredag 08:00-16:30
 Biblioteket Hamburgsund
Öppettider: måndag 10:00-14:00, onsdag 15:00-18:00, fredag 10:00-14:00
För mer information, kontakta planavdelningen, mbn.diarium@tanum.se,
telefon: 0525-180 00. Ansvarig planeringsarkitekt är Leif Fred.
Synpunkter
Har du synpunkter på planförslaget ska du skicka in dem till miljö- och byggnadsnämnden
senast den 21 november 2017. Skriv ner dina synpunkter och skicka till Tanums kommun,
Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE eller mbn.diarium@tanum.se
Uppge vilket ärende det gäller samt ditt namn, fastighetsbeteckning och adress. Den som inte
senast under utställningen har framfört sina synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga
beslutet att anta detaljplanen.
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