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Planstudie Tanums – Rörvik
Den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad antogs av kommunfullmäktige
den 6 februari 2006, § 4. I denna konstateras att ytterligare studier av
Rörviksområdet behövs för att väga olika intressen, både enskilda och allmänna
mot varandra. Kommunen har därför beslutat gå vidare med en studie av detta
område.
Syftet med studien är att beskriva och analysera områdets förutsättningar och
utifrån en sådan analys ta fram förslag till hur området ska kunna användas i
framtiden.
Efter diskussion i Plangruppen ansågs det att nästa steg i processen är att
samråda konceptet till planstudien med berörda sakägare. Ett utskick görs till
samtliga fastighetsägare i området där dessa ges tillfälle att inkomma med
synpunkter.
Länsstyrelsen tydliggjorde under samråd med Plan- och byggavdelningen att för
att planstudien ska accepteras som ersättning av planprogram för efterföljande
detaljplaner krävs det att planstudien behovsbedöms och samråds med
Länsstyrelsen likväl som med sakägare enligt PBL. Planen har under våren 2007
varit ute på samråd. Föreligger nu programsamrådsredogörelse, samt reviderad
planstudie..
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen beslutade den 29 mars 2006, § 71,
att rekommendera att miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att göra ett
planprogram över området R 5 och västra delen av R 14 i fördjupningsplanen för
Grebbestad.
Kommunstyrelsen beslutade den 28 mars 2007, § 108
att godkänna planstudien för samråd,
att godkänna behovsbedömningen för samråd med Länsstyrelsen och eventuellt
berörda myndigheter och kommuner, och
att planstudien även bör omfatta en utvidgning av stuguthyrning inom område 4
”myren”.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 maj 2007, § 15
att förlänga samrådstiden till den 28 maj 2007
Kommunstyrelsen beslutade den 20 juni 2007, § 204,
att godkänna informationen som underlag för fortsatt arbetet med
samrådsredogörelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna programsamrådsredogörelsen,
att bredda verksamhetsområdet inom Tanums-Rörvik 1:56 åt öster,
att skicka ut den färdiga kartan tillhörande planstudien till de berörda som yttrat
sig under samrådet, samt
att godkänna den reviderade planstudien som underlag för fortsatt planläggning
och utredning av Tanums-Rörviks området.
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