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Detaljplan för Grebbestad 2:1 m.fl., Grebbestadsbryggan. 
Miljö- och byggnadsnämnden avser att upprätta en detaljplan för Grebbestad 2:1 
m.fl., Grebbestadsbryggan. 

Syftet med planen är att göra en översyn av gällande detaljplan och ta ställning till 
om de planstridiga verksamheter och tillbyggnader som finns idag kan få 
permanent byggrätt. Planen skall också så långt som möjligt ange lösningar för de 
behov som inte har tillgodosetts tidigare, så som toaletter och lagerutrymmen för 
verksamheterna på bryggan. Planen avser även möjliggöra en utveckling av 
bryggdäck och gästhamn inom planområdet, samt pröva förutsättningarna för en 
etablering av ett kallbadhus med restaurang på Vadskär. 

Ett plansamråd har genomförts under 2001. På grund av att geotekniska problem 
har planarbetet därefter varit vilande fram till 2008 då ett reviderat planförslag 
arbetades fram, för vilket ett förnyat plansamråd genomfördes. 

Ett förslag till utställningshandlingar för detaljplanen nu har nu upprättats av WSP 
samhällsbyggnad. Förslaget innefattar bland annat möjligheter för en restaurang 
på Vadskär och för vissa verksamheter på båtar vid kaj i en del av hamnområdet.  

Dessa utställningshandlingar översänds nu för information och eventuella 
synpunkter.  

Handlingarna kommer även vara utställda på: 

- Entrén i kommunhuset, Tanumshede, öppet måndag-torsdag 8-12  och 13-
16.30, fredag 8-12 och 13-16.   

- InfoCenter, Grebbestad, öppet måndag-lördag 10-16.  

-  Kommunens hemsida; www.tanum.se/utstallning 

Upplysningar lämnas av planeringsarkitekt Olof Jönsson, tel; 0525/181 33. 

 

Den som har synpunkter på planförslaget kan lämna dessa skriftligen, till: 

Tanums kommun 
Miljö- och byggnadsnämnden 
457 81 TANUMSHEDE 
 
Senast 2010-04-19 ska synpunkterna ha inkommit till miljö- och 
byggnadsnämnden. Utställningsskedet är det formellt sista tillfället att lämna 
synpunkter på planförslaget, varpå den som inte inkommit med sådana skriftligen 
innan utställningstidens slut kan förlora rätten att överklaga ett beslut om 
detaljplanens antagande. Fastighetsägare ombedes att informera eventuella 
bostadsrättshavare, hyresgäster och boende om innehållet i denna skrivelse.  
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