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INLEDNING 

Bakgrund 

Systembolaget och Coop/Konsum är i behov av större lokaler i 
Grebbestad och planerar nu båda för en utbyggnad. För Grebbestad 26:3 
(Systembolaget) gäller detaljplan som medger handel och bostäder i 
våningsplan två. För fastigheten Grebbestad 2:116 (Coop/Konsum) gäller 
en detaljplan som medger handel, bostäder och kontor. Befintlig 
användning vill fastighetsägarna ha kvar, men för att klara en utbyggnad 
av butikslokalerna måste fastigheternas byggrätter utökas. 

Gräns för programområdet 
markerat med svart linje. Kommunstyrelsen har 2009-11-04 och 2009-06-24 fattat beslut om att 

låta pröva program till detaljplan för de båda fastigheterna. 

 

Syfte 

Avsikten är att inom planområdet utöka byggrätterna för Coop och Sy-
stembolaget. Utöver utbyggnaden finns andra frågor som behöver lösas 
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och klarläggas i samband med upprättandet av detalplanen. Det är bl.a. 
byggnads utformning mot Nedre Långgatan, parkeringsbehovet, 
varutransporter och översvämningsrisker som behöver behandlas för de 
båda fastigheterna. Dessutom finns mer övergripande frågor som berör 
ytor intill de båda fastigheterna. Det är framför allt lokalisering av 
busshållsplats, Sältevägens användning samt möjlighet till torg och 
gångstråk framför respektive entré. 

För att i ett tidigt skede få in synpunkter på förslaget skickas aktuellt 
planprogram för samråd. Samråd kommer att ske med länsstyrelsen, stat-
liga organ och myndigheter, kommunala instanser samt övriga som är 
berörda av de åtgärder som föreslås i programmet. Efter genomfört sam-
råd kommer Miljö- och byggnadsnämnden att ta ställning till fortsatt 
arbete och upprättande av detaljplan. 

Grebbestad 26:3 

Grebbestad 2:116

Grebbestad 2:1 

Gräns för programområdet 
markerat med svart linje.

Programområdet 

Programområdet ligger vid hamnplanen i centrala Grebbestad och omfat-
tar fastigheten Grebbestad 2:116 och södra delen av Grebbestad 26:3 
samt intilliggande gatumark och parkering på fastigheten Grebbestad 2:1. 
Programområdet är ca 8 600 m2 stort. 

Fastigheten Grebbestad 2:116 ägs av Konsumentföreningen Bohuslän-
Älvsborg, Grebbestad 26:3 av PeO Hedemyrs Fastighets AB och Greb-
bestad 2:1 av Tanums kommun. För mer detaljerad redovisning av fastig-
hetsägarförhållanden, servitut och samfälligheter inom och intill pro-
gramområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. 

 

Program för detaljplan för GREBBESTAD 2:116 och 26:3 m fl Planprogram

Coop och Systembolaget, Tanums kommun  Samrådshandling 2010-02-12



 4 (26) 

PLANFÖRHÅLLANDEN 

Översiktliga planer 

Tanums kommun har en kommuntäckande översiktsplan från 2002. 

För Grebbestads samhälle finns en fördjupad översiktsplan antagen av 
kommunfullmäktige 2006-02-06. Det aktuella programområdet ligger inom 
befintligt planlagt område med främst kommersiell och allmän service. 
Den nu föreslagna användningen överensstämmer med den fördjupade 
översiktsplanen. 

Detaljplaner 

Programområdet omfattas av del av detaljplan för Grebbestad 26:3 (Sy-
stembolaget) laga kraft 2000-04-19 (1435-P14 och 02:151:1), del av Gäs-
tis-hamnplan (Coop/Konsum) laga kraft 1995-11-09 (1435-P95/5 och 
02:153) och en mindre del av Kv Plåtslagaren ändring av 101 + 131, 
stranden (gångväg öster om Systembolaget) laga kraft 1990-02-27 (1435-
P90/4 och 02:151). 

För området medger planerna handel och bostäder respektive handel, 
bostäder och kontor. Planernas genomförandetid har gått ut. 

I väster gränsar programområdet till detaljplan för Grebbestad 2:404 
(ICA) laga kraft 2007-03-13. (1435-P89 och 02:153:1). 

Gällande detaljplaner vid före-
slaget programområde. 
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Gällande fastighetsplan för 
Grebbestad 2:116. 

Kulturhistorisk värdefull bygg-
nad gränsar till planområdet. 

Fastighetsplan 

För fastigheten Grebbestad 2:116 gäller fastighetsplan Gästis-Hamnplan 
(1435-P96/4, 02:153F) laga kraft 1995-11-09. En fastighetsreglering har 
skett efter fastighetsplanen och fastigheten Grebbestad 2:118 och del av 
2:117 ingår numera i 2:116. 

Vid framtagandet av detaljplanen föreslås gällande fastighetsplan upphä-
vas. 

ÖVRIGA RIKTLINJER 

Kulturminnesvårdsprogram 

Planområdet ingår i område som innehar rekommendationer i Tanums 
kommuns Kulturminnesvårdsprogram.  Rekommendationerna lyder  
”I de områden där utrymme för nybebyggelse finns, bör gälla att nya hus 
inplaceras i samhället på ett sådant sätt som stämmer med den befintliga 
bebyggelsen samt att husen exteriört anpassas till de omgivande byggna-
derna”. 

Handelsbyggnaderna på Grebbestad 2:116 (Coop/Konsum) och Grebbes-
tad 26:3 (Systembolaget) kommer att byggas till. Avsikten är att bygga 
till med utseende och utformning i huvudsaklig överensstämmande med 
de nuvarande byggnaderna. 

Kulturhistorisk bebyggelseinventering 

Kulturhistoriks bebyggelseinventering, Grebbestad (Bohusläns Bygg-
nadsCultur och Bohusläns museum, hösten 2008, rev nov 2009) godkän-
des av Miljö- och byggnadsnämnden 2009-12-15 som ett kommunalt 
underlagsmaterial i prövning av ärenden enligt PBL. 
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Inom planen har ingen byggnad klassats som kulturhistoriskt värdefull. 
På fastigheten Grebbestad 26:7 norr om Sältevägen i anslutning till plan-
området finns två äldre bostadshus, varav det ena har fått klass I i den 
kulturhistoriskbedömningen. 

Strukturplan norra Bohuslän 

Kommunfullmäktige har 2009-10-26 antagit ”Strukturplan/överenskom-
melse avseende användning av mark och vatten kopplat till Kustzon-
planering och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän”. Planen ska vara 
vägledande för den fysiska planeringen i kommunerna i norra Bohuslän 
och gäller från 1 januari 2010. Strukturplanen tar fasta på att Norra 
Bohuslän är ett attraktivt område tack vare kvalitéer som naturen och 
landskpasbilden, god tillgänglighet till natur och hav, kulturhistoriska 
värden samt levande kustsamhällen. Kommunerna ska planera för en 
positiv och långsiktig utveckling för att främja dessa kvalitéer. 

Programområdet utgör del av centrum i kustsamhället Grebbestad och 
påverkar arbetstillfällen och service, infrastruktur samt kollektivtrafik. 
Detta innebär att planarbetet följer intentionerna i strukturplanen/överens-
kommelsen och innebär positiv och långsiktig utveckling främst för 
kvalitéen levande samhällen. 

Skyltpolicy 

Tanums kommun har en skyltpolicy, ”Riktlinjer för skyltning” (2007), 
vilken ska vara vägledande för butiks-/fastighets- och skyltägare. 
Riktlinjerna ska också vara vägledande för kommunen när det gäller 
bedömning av bygglov och olovlig skyltning. 

I detaljplanen för området kan bestämmelser komma att införas om 
skyltars placering på fasader. 

Skyddsavstånd 

Planområdet ligger inom skyddsavstånd från befintligt reningsverk i 
Grebbestad. Reningsverket planeras att tas ur drift 2011/2012. 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB 

Kommunens kustområde är utpekad som obruten kust, vilket innebär att 
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen sär-
skilt beaktas vid exploateringsföretag. Det innebär att de samlade natur- 
och kulturvärdena inom området inte påtagligt får skadas. De särskilda 
hushållningsbestämmelserna är dock inte tänkta att fungera som ett hin-
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der för normal utveckling av tätorter eller lokalt näringsliv.  

Planområdet är redan bebyggt och ligger inom planlagt område i centrala 
Grebbestad, varför åtgärderna i programförslaget inte bedöms stå i strid 
mot vad som föreskrivs i 4 kap MB. 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljö-
kvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt 
område.  

Med anledning av Grebbestads snabba expansion och rådande trafiksitua-
tion så har kommunen tagit fram en trafikutredning för samhället. Utred-
ningen har arbetats fram under år 2009 av Vectura. I utredningen konsta-
teras att miljökvalitetsnormerna för luft (i första hand kväveoxid NO2 och 
partiklar PM10) inte överskrids vare sig i dagsläget eller efter att en ut-
byggnad skett enligt vad som redovisas i kommunens fördjupade över-
siktsplan. De föreslagna åtgärderna i planförslaget bedöms påverka ut-
redningsresultatet ytterst marginellt. 

Trafikbullernivåerna utefter bl.a. Nedre Långgatan är relativt höga och 
överskrider gällande riktvärden under såväl låg- som högsäsong. Buller-
nivån gränsar under högsäsong till det av Vägverket eftersträvande värde 
på 65 dBA, ekvivalentnivå. Planförslaget som bl.a. medger utökade 
byggrätter torde leda till en trafikökning i anslutning till planområdet. 
Trafikökningen bedöms dock inte bli av sådan storlek att den blir märk-
bar i beräkningsavseende. Dock kommer antalet störningstillfällen att öka 
och märkas av boende längs med de gator som ansluter till planområdet. 

Miljökvalitetsnormer för vatten anger de kvalitetskrav som gäller för 
varje vattenförekomst i Sverige. Vattenmyndigheten har i sin klassifice-
ring av vattenområden bedömt att den ekologiska statusen är måttlig för 
Grebbestads inre skärgård. Den kemiska statusen (exklusive kvicksilver) 
uppnår god status. Målet är att god ekologisk status ska uppnås senast år 
2021. Området är anslutet till kommunalt dagvattenledningssystem och 
åtgärder inom planförslaget bedöms inte motverka att god ekologisk sta-
tus kan uppnås år 2021. 

Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer 
överskrids eller riskerar att överskridas inom områden som kan komma 
att beröras eller påverkas av aktuella planer inom programområdet. Pro-
gramförslagets genomförande bedöms inte medföra risk för överskridan-
de av gällande miljökvalitetsnormer. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, PROGRAMOM-
RÅDET 

Mark och landskap 

Programområdet ligger centralt i Grebbestad, längst in i Grebbestads 
kilen. Området är flackt och marknivån varierar mellan +0,8 m till +1,6 
meter. Lägst är det norr om Systembolagets byggnad och den högsta 
punkten finns på Sältevägen framför blomsteraffären. 

Programområdet är i anspråktaget genom byggnader, gator och hårdgjor-
da ytor för parkeringar. Vegetationen inom programområdet är begränsad 
och utgörs endast av en mindre gräsyta öster om Systembolaget samt 
mindre träd och buskar runt Coop/Konsums parkering. 

Geoteknik, radon 

Inom och i anslutning till programområdet har flera geotekniska 
undersökningar gjorts. En genomgång av befintliga utredningar har gjorts 
av Bohusgeo AB som sammanfattningsvis redovisar följande: 

”Leran inom och i anslutning till planområdet har enligt tidigare 
undersökningar hög sensitivitet (kvicklera). Samtliga undersökningar 
är utförda före år 1995, vilket bl.a. innebär att Skredkommissionens 
anvisningar för beräkning av släntstabiliteten inte är uppfyllda. 

I anslutning till småbåtshamnen har ett skred uppkommit år 1976, 
varefter en tryckbank lagts ut och banddräner satts ned för att 
förhindra höga grundvattentryck. Enligt utredning är dessa åtgärder 
inte tillräckliga. Detta innebär att åtgärder måste utföras för att 
förbättra släntstabiliteten vid hamnplanen innan ny exploatering görs. 

I slänten norr om området har artesiska tryck uppmätts. Mätningarna 
är av korttidskaraktär och bör kompletteras och nya beräkningar bör 
göras av släntstabiliteten.” 

Tanumskustens berggrund, sk. Bohusgranit, har naturligt hög radonhalt.  

Fornlämningar 

Inom det berörda området finns inga registrerade fornlämningar. 

Bebyggelse och verksamheter 

Inom programområdet finns idag på fastigheten Grebbestad 2:116 en 
byggnad på 965 m2 som inrymmer dagligvarubutik för Coop/Konsum. 
Byggnaden är i en våning och har en ljus träfasad med platt tak och ryms 
inom befintlig byggrätt. I gällande plan medges byggnadshöjden + 6,0 m 
över nollplanet för större delen av byggnaden. För en mindre del mot 
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Sältevägen gäller högsta byggnadshöjd + 4,5 meter över nollplanet. Gäl-
lande plan medger handel, kontor och bostäder (ej i bottenvåning mot 
Nedre Långgatan). Gällande plan anger inga restriktioner vad avser lägsta 
nivå på färdigt golv. Byggrätten medger ett ytterligare våningsplan med 
handel, kontor eller bostäder, förutom nuvarande butik. 

En mindre outnyttjad byggrätt finns i fastighetens sydöstra del, mot Ned-
re Långgatan. Byggrätten är på 200 m2 och har en föreskriven byggnads-
höjd på +8,5 meter över nollplanet. Här finns enligt gällande plan möjlig-
het att uppföra handel, kontor eller bostäder, dock ej bostäder i bottenvå-
ningen mot Nedre Långgatan. Lägsta tillåtna nivå på färdigt golv är i 
denna del +1,85 m. Inom området är det idag anlagt parkeringsplatser. 

Grebbestad 2:116 
Coop/Konsum sett från sydöst.

 

Grebbestad 26:3 
Butiker och Systembolaget norr 
om Sältevägen. 

På fastigheten Grebbestad 26:3 finns inom programområdet två bygg-
nadskroppar. Den lägre byggnaden inrymmer blomsteraffär samt klädbu-
tik och upptar en yta på ca 250 m2. I gällande plan tillåts en våning inom 
byggrätt. Tvåvåningsbyggnaden inrymmer på entréplanet Systembolaget. 
Inom övervåningen inryms sex lägenheter. Tvåvåningsbyggnaden upptar 
en yta på ca 650 m2. Planen medger två våningar med en begränsning på 
8,0 meter i totalhöjd. I gällande plan finns inga restriktioner vad avser 
lägsta tillåtna nivå på färdigt golv. Båda huskropparna har ljusmålad stå-
ende träpanel och tegelrött tak samt har uppdelade sadeltak med gavlarna 
ställda mot hamnplanen, vilket medför att byggnadernas skala upplevs 
mindre. Gällande detaljplan för denna bebyggelse tillåter handel med 
bostäder i andra våningsplanet. Tillåten byggrätt är på 230 m2 respektive 
650 m2, vilket innebär att all byggrätt inom området är utnyttjat. 

I programområdets sydvästra del, på fastigheten Grebbestad 2:1, ligger 
kommunens offentliga toaletter inrymda i en mindre byggnad med tillhö-
rande ramp. Byggnaden är uppförd i stående träpanel målad i en ljusgrå 
färg och tegelrött sadeltak. Byggnaden är uppförd inom en gällande bygg-

Den offentliga toaletten 
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rätt för handel och kontor på ca 100 m2. Inom byggrätten medges en 
högsta höjd på +8,5 meter över nollplanet och Lägsta tillåtna nivå på 
färdigt golv är i denna del +1,85 m.  

Gator och trafik 

Angöring, tillfarter 

Programområdet gränsar i öster till Nedre Långgatan, väg 163. Vägen är 
huvudgata genom Grebbestad och mycket hårt belastad under sommar-
månaderna. Huvuddelen av trafiken till och från området kör Nedre 
Långgatan och vidare in på Tage Wikströms gata. En mindre del av trafi-
ken kommer även via Tärnegatan, norr om planområdet.  

Det planeras en ny tillfart till centrum en ”västra väg” från Havstens-
sundsvägen till Tage Wikströms gata. När ”västra vägen” är utbyggd kan 
trafik norrifrån ledas via denna väg till hamnplan och då avlasta väg 163. 

Parkering och varumottag 

Söder om Coop/Konsums butikslokal finns parkering med 40 platser, 
varav några ligger på kommunens fastighet. För personalen finns fem 
parkeringsplatser väster om byggnaden vid varumottagningen. Planområdet markerat på vägnäts-

kartor. Västra vägen är streckad. Inlastning sker genom att lastfordonen kör in från Nedre Långgatan via 
Sältevägen in på den egna fastigheten mellan personalparkeringarna och 
byggnaden. Utfart sker på Tage Wikströms gata. Till butiken kommer 
både transporter från Coop centralt och lokala transporter (mjölk och 
bröd). De centrala transporterna anlöper ca 15 gånger/vecka sommartid 
och 10-12 gånger/vecka vintertid. De lokala transporterna är tre turer 
dagligen, sex dagar i veckan under sommartid och tre-fyra dagar i veckan 
vintertid. Tillsammans innebär det att under sommarmånaderna kommer 
det ca 30 transporter/vecka och lastar av varor hos Coop/Konsum och 
resten av året ca 20 transporter/vecka. Leveranserna sker med alla storle-
kar på lastfordon även lastbilar med släp (24 meter). 
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Parkering för Systembolagets kunder sker på hamnplanen. För boende i 
de sex lägenheterna ovanpå Systembolaget och personal finns idag tio 
parkeringsplatser norr om och i omedelbar anslutning till Systembolaget 
och blomsteraffären. Parkeringarna nås via Tärnegatan. För bostäderna 
norr om Systembolaget finns 13p-platser inom lastområdet för bl.a. Sy-
stembolaget. Platserna nås via Tärnegatan. 

Varumottagning till Systembolaget, blomsteraffären och klädbutiken sker 
via lastområdet norr om byggnaderna. Varuintaget nås genom att varu-
transporter backar från Tärnegatan. Transporterna varierar från mindre 
fordon upp till fordon med släp. Till Systembolaget kommer ca två trans-
porter dagligen året om. 

Varumottag Coop/Konsum 

Varumottag Systembolaget 

Parkering och varumottag 
Systembolaget 

 

Kollektivtrafik 

Grebbestads busstation ligger vid hamnplanen, söder om Systembolaget 
och väster om Konsums varumottagning. Här passerar dagligen 26 turer 
sommartid och 20 turer vintertid. Busslinjerna är 875 (Tanumshede-
Dingle), 877 (Havstenssund-Tanumshede-Grebbestad) och 878 GRETA 
(Tanumshede-Grebbestad). 

Idag kör alla bussarna in från Nedre Långgatan via Sältevägen till bussta-
tionen och därefter ut via Tage Wikströms gata. Svängradien räcker inte 
till för infart på Tage Wikströms gata, utan att mark behöv tas i anspråk 

Busstationen i Grebbestad 
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från parkeringen utanför Coop/Konsum. Idag är sikten även dålig vid 
utfart från Sältevägen. Sommartid har bussarna svårt att ta sig fram vid 
busstationen, eftersom många människor och fordon rör sig i området. 
Det uppstår ofta köer vid utfarten från Tage Wikströms gata mot Nedre 
Långgatan, vilket resulterar i att tidtabellerna inte kan hållas. Önskemål 
har framförts från bussbolagen om att flytta hållplatsen för att bättre kun-
na hålla tidtabellen och därigenom bl.a. nå tågen inom utsatt tid. 
Kommunen har resonerat med Västtrafik om flytt av busstationen. Alter-
nativa lägen studeras vidare i planarbetet. 

Busstationen sett från söder 

 

Gång- och cykelvägar 

En gångväg finns öster om Systembolaget, mellan Tärnegatan och Sälte-
vägen. Utmed Tage Wikströms gata finns idag gångbana på norra sidan 
mot Konsums parkering, medan det saknas på den södra sidan utanför 
fiskaffären och klädbutikerna. Det hade varit önskvärt med gångbana på 
båda sidor, men gatubredden medger tyvärr inte detta. Vid de diskussio-
ner som förts i kommunen har det framkommit att gångbanan är bäst 
placerad på den södra sidan. 

I gällande plan för fastigheten Grebbestad 26:3 finns mark avsatt för all-
män gångtrafik för passage från Tärnegatan till Hamnplan främst avsett 
för boende på Äldreboendet Tärnegården. När detaljplanen för Grebbes-
tad 2:404 (ICA) upprättades togs gångrättigheten för allmän gångtrafik 
bort längs med den östra fasaden av ICA-byggnaden. Ett avtal finns om 
fortsatt möjlighet för fotgängare att passera förbi på ICAs fastighet. 

I trafikutredning Grebbestad gjord av Vectura 2009 redovisas bl.a. att 
kvaliteten på gång- och cykelvägarna är låg mellan hamnplan/Tage Wiks-
töms gata och norröver utmed väg 163, medan kvaliteten är hög söderut 
från hamnplan längs med vattnet ned till Ångbåtsbryggan. 
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Störningar, risker 

Höga vattenstånd 

Det är naturligt med vattenståndsvariationer utmed våra kuster och emel-
lanåt orsakar ett högt vattenstånd översvämningar längs kusten. Klimat-
förändringar och temperaturhöjningar kan dock på sikt leda till en höj-
ning av världshavens medelvattennivå och förändrade mönstren för ne-
derbörd, vindar och havsströmmar. Risken för höga vattenstånd och över-
svämningar av låglänta områden tros därför komma att öka i framtiden. 
Detta innebär att marken runt havsviken längst in i Grebbestad som redan 
idag svämmas över emellanåt kan drabbas oftare och vattnet komma att 
stiga högre, vilket innebär att fler byggnader riskerar att utsättas för över-
svämning. Högsta högvatten (HHW) är för Grebbestad uppmätt till +1,45 
meter över nollplanet. På hundra års sikt kan enligt beräkningar högsta 
högvattnet istället ligga på mellan +1,95 till +2,45 meter över nollplanet 
räknat i grundkartans höjdsystem RH 70. 

Systembolaget har en golvnivå på +1,8 meter och Coop/Konsumbyggna-
den har en golvnivå på +1,4 meter. 

Buller 

Enligt trafikutredning Grebbestad, Vectura, överskrider trafikbullernivå-
erna gällande riktvärden längs med bl.a. Nedre Långgatan. Nivåerna 
överskrids under såväl vinter som sommar. Under sommaren gränsar 
ekvivalentnivåerna till 65 dBA. 

Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Programområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och 
avlopp och befintliga byggnader är anslutna till kommunens va-ledningar 
och dagvatten system. En ökning av belastningen till det kommunala 
avloppsreningsverket kan ske tidigast hösten 2011 då det nya verket är i 
drift. 

Värme, el och tele 

Systembolagsbyggnaden värms upp med bergvärmepump. 

En transformatorstation finns inom planområdet vid busstationen. Fastig-
heterna inom programområdet är anslutna till befintligt el- och telenät i 
området. 

Avfall 

Kravet på källsortering efterföljs idag enligt de rutiner och regler som 
gäller för renhållning, källsortering och kompostering i kommunen. 
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PROGRAMFÖRSLAGET 
Se programskiss på nästföljande sida. 

Bebyggelse och verksamheter 

Inom programområdet föreslås utökade byggrätter. 

Coop/Konsum kommer förutom att utöka butiksytan med ca 450 m2 även 
skifta entrésida. Entrén för Coop/Konsum avses att flyttas till fasaden i 
väster mot hamnplanen. Entréerna för såväl Systembolaget som 
Coop/Konsum kommer därigenom att vara vända mot en gemensam plats 
med möjlighet till torgbildning. 

Varumottagningen för Coop/Konsum kommer efter tillbyggnaden att 
ligga mot Nedre Långgatan (väg 163). Utformningen behöver studeras 
och utformas på ett tilltalande och trafiksäkert sätt, eftersom det bl.a. rör 
sig mycket folk utefter Nedre Långgatan/väg 163. 

Coop/Konsums outnyttjade byggrätt med möjligheten att bygga ytterliga-
re ett våningsplan med handel, kontor eller bostäder föreslås vara kvar 
som idag. 

För fastigheten Grebbestad 26:3 innebär det att Systembolaget får möj-
lighet att bygga ut med ytterligare ca 210 m2. Blomsteraffä-
ren/klädbutiken får möjlighet att legalisera den yta de använder idag och 
bygga in och snygga upp den norra sidan. 

Diskussion pågår om eventuellt annat läge för toalettbyggnaden eller om 
byggrätten även ska nyttjas för café eller kioskverksamhet. Något nytt 
läge för toaletterna har inte hittats ännu, men frågan om nytt läge alterna-
tivt utökad verksamhet behandlas vidare i det fortsatta planarbetet. 

Tillgänglighet och golvnivåer 

Marken inom programområdet, är flack och förutsättningarna är goda för 
en god tillgänglighet för rörelsehindrade. Utbyggnaderna inom området 
kommer att vara tillbyggnader till befintliga butikslokaler, vilket innebär 
att golvnivåer anpassas till befintliga nivåer. 

 

Planprogram Program för detaljplan för GREBBESTAD 2:116 och 26:3 m fl

Samrådshandling 2010-02-12 Coop och Systembolaget, Tanums kommun 



 

 

15 (26)

Programskiss 

Skala 1:1000 

Alt  buss-
hållplats 

Ny vändplan Bef. gångväg blir 
gårdsgata  mot Sälte-

vägen.

Nya parkerings-
platser för boende 

och personal. Alt.  buss-
hållplats Passage från Tärne-

gatan till Hamnplan. 

Alt.  buss-
hållsplats 

Utformning av 
varumottag ska 
studeras noga 

WC flyttas?

Gångbana flyttas till 
södra sidan av gatan. 
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Planprogram Program för detaljplan för GREBBESTAD 2:116 och 26:3 m fl
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Parkering Coop/Konsum 
 

Gator och trafik 

Allmänt 

Trafiksituationen i korsning Nedre Långgatan och Tage Wikströms gata 
är idag hårt ansträngd. Utökade butiksytor ger mer kundtillströming och 
fler trafikrörelser. I Trafikutredning Grebbestad (Rapport version 1.1 
Vectura Consulting AB) föreslås åtgärder för att öka framkomligheten 
genom orten, bl.a. föreslås att begränsade leveranstider för varutranspor-
ter, utbyggnad av infartsparkeringar och sommarbusslinje. I det fortsatta 
planarbetet bör trafikströmmar med in- och utfarter från parkeringsytor 
studeras ytterligare. 

Parkering 

Kommunen tillämpar normen 20 platser/1000 m2 för butik och 30,3 plat-
ser/1000m2 för systembolagsbutik. Det är svårt att uppskatta parkerings-
behovet när efterfrågan varierar så mycket mellan sommarmånaderna och 
resten av året. Under sommarmånaderna kommer även många utav kun-
derna sjövägen, med båt istället för bil. En sammanvägning av kommu-
nens normer och butikernas behov bedöms utgöra en lämplig grund. 

För de platser som inte kan lösas inom den egna fastigheten tillämpas 
parkeringsköp av platser på hamnplanen, vilket regleras genom avtal med 
kommunen. Hamnplanens parkeringsplatser är hårt belastade sommartid 
och kommunen planerar bl.a. införande av parkeringsavgifter och ut-
byggnad av infartsparkering, för att öka rotationen och belastningen på 
parkeringsplatserna i centrala Grebbestad. 

För Coop/Konsum försvinner fem personalplatser vid föreslaget torg. 
Kundparkeringen har ca 40 platser och de kommer att vara kvar. Ca sex 
platser kan behöva tas bort beroende på hur varumottagningen kommer 
att lösas. Coop/Konsum uppskattar sitt behov till ca 40-45 parkeringsplat-
ser för kunder. Detta innebär att Coop/Konsum behöver omdisponera 
parkering för anställda samt se över antalet kundparkeringsplatser. 

40 befintliga kund p-platser.
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Parkering Systembolaget 
 

Nytt läge för p-platser öster om 
Systembolaget 

 

Där Systembolaget föreslår sin utbyggnad finns idag sex parkeringsplat-
ser, fem platser för boende och en personalplats. Vid den föreslagna 
vändytan tas mark med fem parkeringsplatser för boende i anspråk. På 
bakgården mot Ica och Interflora brukar ca fyra bilar parkera idag, dessa 
bedöms kunna vara kvar men struktureras upp. 

I stället för de platser som försvinner föreslås nio nya parkeringsplatser 
för boende öster om Systembolagsbyggnaden. Dessa kommer att nås via 
Sältevägen. Vägen föreslås på denna sträcka bli s.k. gårdsgata där trafi-
ken sker på gåendes villkor. En strukturering av övriga platser på bakgår-
den mot Ica och Interflora bedöms kunna innebära ca fyra-fem platser. 
Vid vändytan bör ca tre platser. Kan ovanstående ordnas innebär det att 
antalet platser blir det samma som idag. På grund av bl.a. utökad butiks-
yta behöver behovet av parkeringsplatser ses över i det fortsatta planarbe-
tet. 

 

 

 

Varumottagning 

Coop/Konsum kommer att flytta sin varumottagning från hamnplanen för 
att vända entrén mot en framtida torgbildning. Olika alternativ av placer-

9 nya p-platser 
för boende. 

3 boende p-platser 

4-5 boende och 
personal p-platser 

4 p-platser 
för boende 

8 p-platser 
för boende 
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ing av varumottagningen har studerats och nedan redovisas två alternativ. 
Då det ibland förekommer två lastfordon samtidigt vid Coop/Konsums 
varumottagning har ett alternativ på Sältevägen inte bedömts som genom-
förbart. 

I båda förslagen ligger varumottagningen med plats för två lastbilar i 
fasaden mot Nedre Långgatan, vilket innebär att den kommer att ligga väl 
synligt och intill Grebbestads mest trafikerade gata. Det ställer stora krav 
på utformning av lastkaj m.m. så att detta inte upplevs skräpigt. Någon 
form av skydd, spaljé, plantering eller liknande kommer att behövas mot 
Nedre Långgatan. 

 

Coop/Konsum alternativ 1 Nytt läge för Coop/Konsums va-
rumottagning sett från nordöst. Lastfordonen kör in på Sältevägen från Nedre Långgatan och backar där-

efter in på den egna fastigheten. Efter lossning kör fordonen ut på Sälte-
vägen och vidare ut på Nedre Långgatan. Backningsrörelser måste i detta 
alternativ ske på en kort sträcka av Sältevägen. I gällande detaljplan finns 
utfartsförbud mot Sältevägen, vilket måste tas bort enligt detta förslag. 
Utfartsförbudet mot Nedre Långgatan ska dock gälla även i fortsättning-
en. Alternativet påverkar i hög grad grannfastigheten norr om planområ-
det. Alternativet förutsätter att inga transporter med släp (24 meter) 
kommer att angöra butiken. 

 
Coop/Konsum alternativ 1 
Illustration varumottag 

1. Kör in på 
Sältevägen

 

3. Kör ut2. Backar till 
lastintaget.
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Coop/Konsum alternativ 2 
I detta alternativ föreslås lastfordonen köra direkt in på den egna fastig-
heten från Nedre Långgatan. Fordonen kör fram mot befintlig kundpar-
kering och backar till lastbryggan. Efter lossning föreslås fordonen ha en 
direktutfart till Nedre Långgatan. I gällande detaljplan finns utfartsförbud 
Nedre Långgatan, vilket måste tas bort enligt detta förslag. Vid en ev. 
flytt av busshållsplats till Nedre Långgatan kan konflikter uppstå mellan 
utkörande lastfordon och busshållplatsen. Sex kundparkeringar försvin-
ner. Alternativet förutsätter att varutransporten fortsätter söderut eller 
vänder på annan plats. Möjligheter finns att angöra för en varutransport 
med släp (24 meter). Huvuddelen av ytan mellan butik och gata kommer 
att hårdgöras. 

Coop/Konsum alternativ 2 
Illustration varumottag  

1. Kör in

2. Kör fram 
3. Backar bak

4. Kör ut

 

 

 

Systembolaget 
Systembolaget kommer efter tillbyggnaden att ha kvar sin inlastning som 
idag. En flytt av varumottaget till Sältevägen har diskuterats men anses 
inte lämplig med tanke på framkomligheten på Sältevägen och framtida 
torgbildning. Förslaget skulle även kräva en ombyggnad av hela butiken, 
vilket medför för stora investeringskostnader. 

För att förbättra Systembolagets varumottagning föreslås en vändyta vid 
anslutningen mot Tärnegatan. Vändplatsen bedöms kunna utformas för 
att ett 12 meters lastfordon ska kunna vända med backning inom System-
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bolagets fastighet. Ingen backning ska då behöva ske på Tärnegatan. För-
slaget innebär att parkeringsplatser för boende och gångvägen måste tas 
bort för att vändplatsen ska rymmas inom fastigheten. Utformningen får 
studeras vidare i planarbetet. Förslaget förutsätter att inga dragbilar 
kommer att angöra varumottagningen med släp. 

 

4. Kör ut

2. Svänger runt 
3. Backar bak 
till lastintaget. 

1. Kör in 

Systembolaget  
Vändplats och varumottagning 

 

Förslag om begränsade leveranstider kan införas för att förbättra fram-
komligheten. Butikstransporter styrs då till tider på dagen när trafikrörel-
serna är färre. Detta är en åtgärd som kommunen kan komma överens om 
tillsammans med butiksägare i området, men regleras inte i en detaljplan. 

 

Gång- och cykelvägar 

På sikt bör Sältevägen göras om till gårdsgata mellan Nedre Långgatan 
och gång- och cykelväg mot Systembolaget. I dagsläget måste bussarna 
köra in denna väg för att komma till busstationen, men på sikt när 
busstationsfrågan är löst kan det vara lämpligt att sträckan mellan 
Systembolaget och Coop/Konsum blir gång- och cykeväg. 

Idag finns gångbana endast på norra sida av Tage Wikströms gata. Det 
hade varit önskvärt med gångbanor på båda sidor om gatan, men detta 
ryms inte utan att intrång görs på den befintliga parkeringen söder om 
Coop/Konsum. Eftersom en stor del av gångtrafikanterna rör sig utefter 
södra sidan av Tage Wikströms gata flyttas över gångbanan till denna 
sida. I det fortsatta planarbetet kommer möjligheten att studeras vidare. 
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Kollektivtrafik 

I kommunens diskuteras hur kollektivtrafiksituationen i Grebbestad ska 
lösas på ett bättre sätt än idag. Nedan följer en sammanställning av Sam-
hällsbyggnadsförvaltningens genomgång av utgångspunkter och förslag 
till alternativ för busshållplats. Val av lokalisering kommer att studeras 
vidare vid upprättandet av ett planförslag. 

Utgångspunkter 
LINJEFAKTAo En ny busshållplats bör vara anpassad till en ”västra väg”.  

Lokaltrafik är sådan trafik som 
endast går inom Tanum t.ex. 
GRETA och 877 mellan Tanum 
och Havstenssund. 

o Fungera både ur tillgänglighetsperspektiv för resenärer och framkom-
lighet för bussar i linjetrafik 

o På sikt är det önskvärt att även lokaltrafik trafikerar genom Grebbes-
tad för att nå boende i södra Grebbestad och Grebbestad cam-
ping/nyplanerad etablering för Sportshopen 

Regionaltrafik går mellan flera 
kommuner t.ex. 875 mellan Dingle 
och Strömstad. Regionaltrafiken 
har ofta en snäv tidtabell och är 
anpassad till tågavgångar. Princi-
pen för regionaltrafiken är att den 
ska trafikera huvudväg med ett 
stopp i varje tätort. Regionaltrafi-
ken bör principiellt därför inte 
trafikera en ny ”västra väg”.  

o Om busshållplatsen flyttar från nuvarande plats behövs en plats för 
buss att vända, samt att vänta in tidtabell (om detta inte är möjligt vid 
ny lokalisering). Diskuterade alternativ: 

- Befintlig vändslinga vid Tanumsstrand 

- Vid den nyplanerade Sportshopen (finns avsatt plats för busshållplats 
samt vändslinga i den nya detaljplanen (överklagad))  

- Anordna en ny vändslinga vid befintlig busshållsplats på grönytan mitt-
emot Grebbestad camping 

 

Alternativ 
Nedan finns fyra alternativ med en beskrivning, samt fördelar (+) och 
nackdelar (-) listade. 

1. Busstationen kvar som idag 
Bussar i regionaltrafik trafikerar längs med väg 163, bussar i lokaltrafik 
trafikerar ”västra vägen” med gemensamt stopp på hamnplanen (Greb-
bestad busstation). 
 

 I direkt anslutning till centrumfunktioner 
 Finns möjlighet för bussen att vända  
 Fungerar både för bussar i regionaltrafik och lokaltrafik (t.ex. 

875 respektive 878) 
 Finns möjlighet för bussar att vänta in tidtabellen 
 Går att anpassa till en ny ”västra väg” 

 

 Framkomlighet för bussen TW gata, dock förbättras framkom-
ligheten vid busshållplatsen när Coop flyttar sin inlastning  

 Trafik framför entréer till butiker 
 Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter 
 Konflikt med torg 
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2. Busshållplats vid Nedre Långgatan 
A: Bussar i lokal- och regionaltrafik trafikerar längs med väg 163. 
B: Alternativt utgår stopp för lokaltrafik i söder- eller norrgående rikt-
ning (beroende på vilket håll bussen går) och trafikerar ”västra vägen”. 
 

 Framkomlighet för bussen, framförallt för bussar i regionaltrafik 
 Nära centrumfunktioner på hamnplanen 

 

 Ej inom synhåll från centrumfunktioner på hamnplanen 
 Begränsat med utrymme för att anordna hållplatser 
 Hållplatsen för norrgående trafik är osäker ur trafiksäkerhets-

synpunkt då sikten i korsningen mellan på Övre och Nedre 
Långgatan är begränsad  

 Otydlighet för resenärer (B) 

 
 

3. Busshållplats vid hamnplan längs med Tage Wikströms gata 
A: Regional- och lokaltrafik trafikerar hamnplanen via ”västra vägen” 
eller Krossekärrsvägen. B: Alternativt utgår stopp för bussar i regional-
trafik vid Grebbestad hamnplan/centrum (trafikerar väg 163 och stannar 
vid Grebbestad camping samt Grebbestad kyrka). 

 I direkt anslutning till centrumfunktioner 
 Finns möjlighet för bussar att vänta in tidtabellen 
 Finns plats för att möjliggöra utrymme för två bussar på håll-

platsen samtidigt 
 Busshållplatsen är avskild från ytor där oskyddade trafikanter 

rör sig 
 Är anpassade för lokaltrafik till en ”västra väg” 

 Framkomlighet för bussar i regionaltrafik (A) 
 Försämrad tillgänglighet till kollektivtrafik i Grebbestad cent-

rum (B) 
 Otydlighet för resenärer (B) 

 

 
 

4. Busshållplats vid hamnplan i kombination med busshållplats vid 
Nedre Långgatan 
Bussar i regionaltrafik trafikerar längs med väg 163, bussar i lokaltrafik 
trafikerar ”västra vägen” 
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 Framkomlighet för bussar i regionaltrafik 
 Hållplats för lokaltrafik i direkt anslutning till centrumfunktio-

ner (tillgänglighet för resenärer) 
 Anpassad till en ”västra väg” 

 Separata lösningar för respektive typ av kollektivtrafik. 
 Otydlighet för resenärer. 

 

 

Illustration hållplatser 
Alternativa hållplatslägen 

2

4

1 

2 3 4

4 
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Teknisk försörjning 

Anslutningar kommer att ske till befintliga ledningsnät. 

Hälsa och säkerhet 

Mark och geoteknik 
Kompletterande geoteknisk utredning kommer att behövas vid fortsatt 
planarbete, bl.a. måste nya beräkningar av släntstabiliteten göras för 
slänten norr om området.  

Åtgärder för att förbättra släntstabiliteten vid hamnplanen bör utredas 
vidare. 

Radon 
Byggnader ska uppföras radonsäkert efter gällande normer. 

Höga vattenstånd 
Det som föreslås i planprogrammet är tillbyggnader på befintliga 
butikslokaler, vilket innebär att golvnivåerna i utbyggnaderna måste 
anpassas till befintliga golvhöjder för att säkerställa tillgängligheten till 
byggnaderna. Vid nybyggnation inom området bör kommunens 
rekommendationer om lägsta golvninvå på +2,5 meter följas. Det är 
önskvärt att översvämningsproblematiken studeras för hela Grebbestad, 
gärna parallellt med planarbetet, för att ta fram behov av eventuella 
skyddsåtgärder. 

Buller 
En utökad butiksyta medför större kundtillströmning och fler trafikrörel-
ser, vilket innebär fortsatt höga bullernivåer för de utsatta fastigheterna 
utmed väg 163. Vägverket är väghållare och ansvarar för eventuella bul-
lerdämpande åtgärder på fasader/fönster för att åstadkomma lägre ljudni-
vå inomhus. 

Fläktar och kylanläggningar ska placeras och utformas så att de inte 
överskrider gällande bullernivåer. 
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BEHOVSBEDÖMNING 

Allmänt 

Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om ett genomförande av 
programförslaget kan antas innebära betydande miljöpåverkan eller ej. 
Om ett genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en 
miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning upprät-
tas (MKB). Innan kommunen tar ställning om betydande miljöpåverkan 
ska länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig. 

Under framtagandet av aktuellt programförslag har en särskild behovsbe-
dömning gjorts av kommunen för att bedöma om genomförandet av pro-
gramförslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I programtex-
ten redovisas, vad som i detta skede, bedöms vara programförslagets 
konsekvenser och påverkan på omgivningen. 

Förslag till ställningstagande 

Planens genomförande bedöms sammantaget inte medföra en betydande 
miljöpåverkan. En särskild MKB ska därför inte upprättas. 

Samråd 

Länsstyrelsen ska ges tillfälle att yttra sig över behovsbedömningen och 
kommunens förslag till ställningstagande. Länsstyrelsen kommer sedan i 
ett yttrande meddela om de delar kommunens bedömning. 

FORTSATT ARBETE, GENOMFÖRANDE 

Planprocess 

Samråd kring planprogrammet kommer att ske med länsstyrelsen, andra 
statliga organ och myndigheter, kommunala instanser samt övriga som är 
berörda av de åtgärder som föreslås i programmet. Inkomna synpunkter 
på förslaget kommer att bemötas och sammanställas i en samrådsredogö-
relse, vilken kommer att ligga till grund för Miljö- och byggnadsnämn-
dens beslut om arbetet ska drivas vidare till detaljplan. Detaljplanen 
kommer i så fall att handläggas enligt rutinerna för normalt planförfarande, 
vilket bland annat innebär att ett planförslag kommer att vara föremål för 
såväl samråd som utställning, innan det kan tas upp för antagande. 
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Planprogram Program för detaljplan för GREBBESTAD 2:116 och 26:3 m fl

Samrådshandling 2010-02-12 Coop och Systembolaget, Tanums kommun 

Preliminär tidplan 

Mars 2010 Programsamråd 

April 2010 Beslut om fortsatt planarbete 

Behov av ytterligare studier och eventuella 
utredningar 

Vid ett fortsatt planarbete bör nedan redovisade frågor studeras 
vidare: 

• Geotekniska förhållanden inom och i anslutning till program-
området 

• Studier av trafik och parkering, trafikströmmar, in- och utfarter, 
behov sommartid/vintertid 

• Kollektivtrafiksituationen och busstationens placering 

• Gestaltningsutredning av torg mellan Systembolaget och 
Coop/Konsum 

• Studier av nya byggnaders volymer, utformning samt använd-
ning 

• Perspektivbilder och fotomontage 

Ansvar och huvudmannaskap 

Ansvaret och kostnader för att genomföra föreslagna förändringar 
inom programområdet ligger på fastighetsägarna vad avser föränd-
ringar inom egna fastigheter. Vad avser förändringar och kostna-
der inom områden med allmän anknytning regleras detta i exploa-
teringsavtal mellan kommunen och fastighetsägarna. För allmän 
platsmark inom programområdet är kommunen huvudman. Vid 
ett fortsatt planarbete kommer de administrativa, ekonomiska och 
tekniska frågorna att belysas mer ingående. 

MEDVERKANDE I PLANARBETET 
Programförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom 
Sören Mannberg, planingenjör och Linda Hansson, planeringsar-
kitekt på uppdrag av Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg 
och PeO Hedemyrs Fastighets AB. 

Programförslaget har handlagts av Moa Leidzén, planeringsarki-
tekt, Samhällsbyggnadsförvaltningen Tanums kommun. 

 

Moa Leidzén   Sören Mannberg 
Tanums Kommun  Rådhuset Arkitekter AB 
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