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INLEDNING/BAKGRUND
Det aktuella området berör delar av Ulmekärr, Gissleröd och Kuseröd väster om
Grebbestads centrum. Det utgörs i huvudsak av ett delvis skogsbeklätt bergsområde
och gränsar i väster, söder och nordost till befintlig bostadsbebyggelse. I öster finns i
nära anslutning till det aktuella området ett verksamhetsområde.
Inom det aktuella planområdet föreslås en utbyggnad av bostäder, huvudsakligen i
form av avstyckade tomter för enbostadshus, men även i form av tätare exploatering
av bostäder i bostadsrättsform.
Kommunstyrelsen medgav 2005-06-01 planprövningstillstånd.
Ett förslag till planprogram godkändes för samråd av miljö- och byggnadsnämnden
2006-02-28 §55 och sändes ut 2006-03-20 till samtliga sakägare enligt
fastighetsförteckningen samt till kommunala och statliga myndigheter, med begäran
om synpunkter senast 2006-05-05
Med ledning av framkomna synpunkter utarbetades ett planförslag, som godkändes
för samråd av miljö- och byggnadsnämnden 2007-01-23 §16. Detta planförslag
sändes 2007-01-30 ut på samma sätt och till samma samrådskrets som
planprogrammet, med begäran om synpunkter senast 2007-03-19.
Länsstyrelsen har uttryckt att planen inte kan antas förrän vatten- och
avloppsfrågorna är lösta på ett godtagbart sätt. Ett nytt reningsverk kommer att
kunna tas i bruk senast 2011-09-30. Därmed har detta hinder undanröjts på ett
tillfredsställande sätt. Mark finns reserverad och projekteringen pågår.
Genomförandetiden för detaljplanen är 15 år. Tiden börjar löpa från 2011-09-30 efter
det att planen vunnit laga kraft.
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Efter smärre redaktionella ändringar föreligger nu en antagandehandling av
planförslaget.

PLANOMRÅDET
PLANDATA
Läge
Området är beläget strax väster om Grebbestads centrum. Det omfattas av den
fördjupade översiktsplanen för Grebbestad och beskrivs där som område för
bostäder.

Översiktsbild över planområdet från öster

Areal
Planområdet omfattar i sin helhet ca 23 ha.

Markägare
Marken inom det aktuella området är både i kommunal och enskild ägo.

MARK OCH VEGETATION
Det aktuella utredningsområdet utgörs huvudsakligen av ett höglänt bergsområde
med karaktäristisk hällmark. Inom hällmarken är den högre vegetationen sparsam,
vilket innebär att området bildar ett vidsträckt, öppet landskapsrum. Den
trädvegetation som finns utgörs främst av tall med inslag av bl a björk. P g a markoch vindförhållanden är trädvegetationen låg och knotig. Enar är vanligt
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förekommande och markvegetationen domineras av ljung, ris och lavar. Hällmarken,
som är relativt flack, har ett stort inslag av berg i dagen.

Hällmark

Ett antal större och mindre dalsänkor löper genom bergsområdet. Här är jordlagret
tjockare, vilket i kombination med ett mer vindskyddat läge innebär goda
växtförutsättningar. Dalsänkorna utgör därför täta, frodiga skogsområden som bildar
slutna landskapsrum. Högre tallskog förekommer inom vissa delar och inslaget av
lövträd bl a ek och björk ökar. Dalgångsområdena, liksom lägre delar av hällmarken,
innehåller sanka partier. Utbredningen av sank mark är som störst inom låglänta
partier i den norra delen av planområdet. Det aktuella planområdet gränsar i norr till
en vidsträckt myr-/mossmark, som tidigare utnyttjats som torvtäkt.
Strax norr om planområdet har ett våtmarksområde, på privat initiativ, kompletterats
och förbättrats inom myr-/mossmarksområdet. Området har iordningställts med
gångstigar, vilket innebär att området kring våtmarken är allmänt tillgängligt. Det
utgör ett värdefullt tillskott till landskapsbilden och ger stora rekreationsmöjligheter.

Högre tallskog med inslag av ek

Inom hela området finns rester efter stenbrytning i form av stenbrott och skrotsten. I
den nordöstra delen av planområdet finns bl a ett vattenfyllt, mindre stenbrott som
utgör ett attraktivt inslag i landskapet. Ett antal stengärdesgårdar löper även genom
området.
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Vattenfyllt stenbrott i den nordöstra delen av planområdet

I områdets södra del finns ett mindre, låglänt område som utgörs av öppen
ängsmark.

BEFINTLIG BYGGNATION I ANSLUTNING TILL PLANOMRÅDET
Planområdet ligger inom samhällsområde Grebbestad. Utbyggnaden av bostäder är
en utveckling av samhällets befintliga bebyggelsestruktur. Planområdet gränsar mot
söder, väster och nordost mot befintlig bostadsbebyggelse. Strax öster om området
finns ett industriområde med lättare industriverksamhet, där en utvidgning med två
industritomter mot väster kan bli aktuell. I nära anslutning till den sydöstra delen av
området finns en ny förskola och ny skola planeras. Den befintliga bebyggelsen
regleras i detaljplaner.

Befintlig bebyggelse i anslutning till områdets södra delar
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FORNLÄMNINGAR
I början av 2007 genomförde Bohusläns Museum en särskild arkeologisk utredning
med provgrävning inom delar av fastigheterna Ulmekärr, Gissleröd och Kuseröd.
Inom planområdet finns inga sedan tidigare kända fornlämningar. Närområdet är
dock rikt på fornlämningar. Bohusläns Museum har utfört en arkeologisk
undersökning inom och i anslutning till planområdet.
Undersökningen föregicks av en inventering av utredningsområdet varvid två tidigare
okända hällristningslokaler påträffades (NY2 och NY3). Ny2 låg strax utanför
planområdets gräns inom den angränsande detaljplanen intill ett pumphus. Lokalen
innehöll tre skepp och ett antal skålgropar inom ett 3x5 m stort område. Skeppen
antyder att ristningen härrör till bronsålder period IV. Det är i så fall den västligaste
bronsåldersristningen i Tanum. NY3 låg i planområdets västligaste del. Lokalen låg i
hällmarken i en sluttning mot sydväst och innehöll minst 2-3 skålgropar inom minst
2x2 m stort område.
I områdets södra del påträffades en eventuell boplats (NY1) inom ett cirka 19x24 m
stort område. I ett schakt påträffades rikligt med slagen flinta och eventuella
bergartsavslag. Området ligger cirka 20 m ö.h.

Karta upprättad av Bohusläns museum redovisande nya fornminnesfynd
I en smal sänka i områdets nordöstra del påträffades totalt tre avslag av flinta i två
schakt och intill påträffades diabasförekomst i berget. I denna del av
utredningsområdet finns tecken på förhistorisk närvaro. Fyndmängden är dock liten
och området är tidigare stört av en va-ledning.
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I området finns lämningar av stenbrytning i form av ett stenbrott och huggen sten. I
enlighet med Bohusläns Museums rekommendationer genomförs en översiktlig
kulturhistorisk dokumentation av de stenbrott som finns inom området.
Planförslaget redovisar att NY1 ligger inom naturområde i planen och ej påverkas
exploatering. NY2 ligger utanför det aktuella planområdets gräns och påverkas ej
heller av ny exploatering. NY3 ligger inom naturmark och utanför kvartersmark för
bostadsbebyggelse i det nu föreliggande planförslaget. Lämningarna av stenbrytning
ligger inom naturmark i detaljplanen och görs tillgängliga för allmänheten genom
befintliga gångstigar anslutna till planens vägsystem.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
GÄLLANDE REGELVERK
Enligt MB 3 kap 1 § skall mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt
föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän
synpunkt god hushållning.
Det aktuella området ingår inte i områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv
enligt miljöbalken (MB) 3 kap. Däremot omfattas området i sin helhet av
hushållningsbestämmelser enligt MB 4 kap. Hushållningsbestämmelserna omfattar
hela kustområdet från riksgränsen mot Norge till Lysekil, som därmed är av
riksintresse p g a de samlade natur- och kulturvärdena. Det innebär att turismens och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt skall beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag inom kustområdet och
skärgården.
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan
ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.
Bestämmelsen utgör dock inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av
det lokala näringslivet.
Det aktuella området omfattas ej av strandskydd.
Enligt PBL 2 kap 1 § skall mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt
föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän
synpunkt god hushållning.
Enligt PBL 2 kap 3 § skall bebyggelse förläggas till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till:
- de boendes och övrigas hälsa,
- jord- berg- och vattenförhållanden,
- möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan
samhällsservice,
- möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar.
- Enligt PBL 3 kap 1 § skall byggnader placeras och utformas på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och
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kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är
estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god
helhetsverkan.
Vidare skall enligt PBL 3 kap 2 § byggnader placeras och utformas så att deras
avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerhet eller på annat sätt medför
fara eller olägenheter för omgivningen.

KOMMUNALA BESLUT
Kommunstyrelsen medgav 2005-06-01 planprövningstillstånd.
Ett förslag till planprogram godkändes för samråd av miljö- och byggnadsnämnden
2006-02-28 §55 och sändes ut 2006-03-20 till samtliga sakägare enligt
fastighetsförteckningen samt till kommunala och statliga myndigheter, med begäran
om synpunkter senast 2006-05-05
Med ledning av framkomna synpunkter utarbetades ett planförslag, som godkändes
för samråd av miljö- och byggnadsnämnden 2007-01-23 §16. Detta planförslag
sändes 2007-01-30 ut på samma sätt och till samma samrådskrets som
planprogrammet, med begäran om synpunkter senast 2007-03-19.
Totalt inkom 28 st yttranden.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-01-18 § 67, att ställa ut planförslaget.
Detta har därefter hållits utställt under tiden 2009-02-17 till 2009-03-16, i entrén till
kommunhuset, Tanumshede och på Grebbestads infocenter.
Underrättelse om utställning har tillsänts samtliga kända sakägare enligt
fastighetsförteckningen.
Totalt har 16 yttranden inkommit under utställningstiden (se utställningsutlåtandet).

ÖVERSIKTSPLAN, ÖP 2002
I översiktsplanen för Tanums kommun (ÖP 2002), aktualitetsförklarad 2004, beskrivs
delar av det aktuella utredningsområdet som ett utvecklingsområde för bostäder. En
fördjupad översiktsplan för Grebbestad antogs av kommunfullmäktige i Tanums
kommun 2006-01-18.
I den fördjupade översiktsplanen omfattas det aktuella utredningsområdet av vad
som beskrivs som område för utbyggnad av bostäder.
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Översiktsbild över området sedd från norr

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTPLAN FÖR GREBBESTAD (FÖP )
Planområdet ingår i den nyligen antagna fördjupade översiktsplanen för Grebbestad
(2006-02-06 §2). Utbredningen och omfattningen av detaljplaneområdet har stöd i den
översiktliga planen. I FÖP:en redovisas även den planerade nya vägen, Västra vägen med
en gång och cykelväg, som skall ansluta till det aktuella planområdet.
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Markanvändningskarta från fördjupad översiktsplan för Grebbestad (antagandehandling)
Aktuellt område utgörs av brunt område markerat DP.
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Översikt med planområdets läge i Grebbestad

11

DETALJPLANER
Det aktuella planområdet omfattas inte av någon gällande detaljplan. Planområdet
gränsar mot söder, väster och nordost till detaljplanelagda områden för
bostadsbebyggelse. Den aktuella plangränsen ligger i konnektion (kant i kant) med
gränsen till dessa områden. Mot öster skall detaljplanen vara i konnektion med den
vägplan som skall upprättas för ny infartsväg till Grebbestad, den s k Västra vägen.

PLANERINGSMÅL
Enligt PBL 5 kap 18 § skall detaljplaner grundas på ett program som anger
utgångspunkter och mål för planen, om det inte är onödigt. Nedanstående mål är
vägledande för den föreslagna planläggningen:
-

Att tillskapa nya byggrätter för bostadsändamål uppdelade mellan tomter för
friliggande enbostadshus och flerbostadshus

-

En disponering av området där bebyggelsegrupper, gatustrukturer och naturmark
tillsammans bildar en attraktiv och funktionell boendemiljö

-

En utformning av bebyggelsen där byggnader anpassas för att samspela med det
omgivande landskapet

-

Att inom området utforma ett grönstråk med rekreativa och visuella värden som
fungerar som passage till omgivande naturområden

-

Reglering av infarter och gatustruktur för att hålla hög trafiksäkerhet och för att
begränsa störningar

PLANFÖRSLAG
Samtliga tomter och kvarter inom planområdet är för bostadsändamål. För att
planområdet skall bli utformat på ett tillfredsställande sätt, finns det i detaljplanen
bestämmelser som ligger till grund för detaljutformning av byggnationen.

MARKANVÄNDNING
I enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad föreslås bostäder inom
utredningsområdet. Det aktuella förslaget innebär en gruppvis byggnation av
bostäder där huvuddelen av bebyggelsen utgörs av friliggande enbostadshus på
avstyckade tomter. Inslag finns dock även av tätare exploatering av bostäder i
bostadsrättsform inom det låglänta markområdet i den sydöstra delen.
Bebyggelsen bryts upp i två huvuddelar av ett genomgående, brett bälte av
naturmark. Naturmarken utgörs i denna del både av flack hällmark och ett trädbeväxt
dalgångsstråk. Trädvegetationen utgör en visuell barriär mellan huvudområdena,
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vilket innebär att en exponering av området som helhet undviks.
Bebyggelsestrukturen uppfattas därmed som mer småskalig. En uppdelning inom
varje huvudområde i mindre bebyggelseområden genom smalare passager av
naturmark, obebyggda mindre höjdpartier samt en variation i bebyggelseutformning
utifrån de landskapliga förutsättningarna gör bebyggelsen mindre kompakt och
kontakten med omgivande naturlandskap tydligare.
Exploateringsgraden inom planområdet är relativt hög för att utnyttja den exklusiva
mark som tas i anspråk. Tomterna för friliggande enbostadshus begränsas i storlek,
främst inom områden med hällmark. En minsta tomtstorlek finns dock generellt,
vilken anges nedan under respektive tomttyp.
Inom det område som ligger närmast centrum och serviceutbud föreslås en
utformning med tätare exploatering av bostäder i bostadsrättsform, vilket innebär en
annorlunda bebyggelsestruktur i jämförelse med de friliggande enbostadshusen,
vilket tillför en valmöjlighet i boendet.

Ett äldre befintligt bostadshus inom planområdet med karaktär av
gammal stenhuggarbostad

BYGGNADSUTFORMNING
Stor vikt skall läggas vid att anpassa bebyggelsen till det landskap den byggs i. En
reglering av bl a byggnadshöjd, byggnadsmaterial, typ av tak m m görs därför i
planbestämmelserna. Generellt gäller att nivåskillnader överstigande 0,5 m ska tas
upp i sockel. Uppfyllnad får endast göras i ringa omfattning. Den varierande
karaktären i landskapet ger upphov till varierande planbestämmelser för
bebyggelsen, vilket beskrivs utförligare i det kvalitetsprogram som utgör en del av
planhandlingarna. Variationerna har i förslaget delats upp i fem bebyggelsetyper.
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Planillustration med områden med olika hustyper markerade
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bebyggelsetyp 1
Denna bebyggelsetyp omfattar enbostadsbebyggelse inom höglänt, flack hällmark.
Områdena utgör inte karaktäristiska lägen vad gäller byggnadstradition i bohuslänska
kustsamhällen. Bebyggelsen bör i dessa lägen inte utformas enligt denna tradition
utan istället anpassas till det omgivande landskapet vad gäller form och färgsättning.
Inom områden med hällmark har landskapet generellt ett högt visuellt värde. Det
flacka, höglänta läget ger en exponering både utifrån och inom området som är större
än den för bebyggelse i låglänt terräng.
Bebyggelsen skall i dessa lägen därför utformas med en lägre byggnadshöjd,
flackare takvinkel, mindre än 22˚, och med fasader som utgörs huvudsakligen av trä
och med en mörkare färgsättning för att anpassas till och underordnas de
landskapliga värdena. Husen får byggas i max 1 plan, vilket kompenseras med en
relativt stor byggnadsyta, 150m2.
Huvuddelen av den planerade bebyggelsen ligger inom höglänt terräng med
hällmarkskaraktär.

Flygperspektiv över de norra och mellersta bebyggelsegrupperna

bebyggelsetyp 2
Denna bebyggelsetyp omfattar enbostadsbebyggelse som är belägen inom
hällmarksområden, men inom sluttningspartier. Detta läge föranleder en bebyggelse
som i huvudsak följer utformningsförutsättningarna för bebyggelsetyp 1. Skillnaden
ligger i att den sluttande terrängen skapar förutsättningar för att utforma byggnader
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med ett souterrängplan. Därmed utnyttjas markytan mer effektivt som boyta samtidigt
som omfattande sprängning/schaktning och utfyllnader undviks.

bebyggelsetyp 3 och 4
Bebyggelsetyperna omfattar enbostadsbebyggelse inom tomter på låglänt mark.
Detta läge i randzonen mellan berg och ängs-/jordbruksmark har större likheter med
karakteristiska lägen enligt bohuslänsk byggnadstradition för kustsamhällen, och kan
därför i större utsträckning utformas i likhet med denna.
Bebyggelsen föreslås därför utformas som 1 ½-planshus med brantare takvinkel 2735˚. Fasaderna föreslås utföras huvudsakligen i trä och få en ljus färgsättning.
Bebyggelsetyperna 3 och 4 skiljer sig åt genom största tillåtna byggnadsyta där typ 3
föreslås få en tillåten byggnadsyta på 100m2, och typ 4 en tillåten byggnadsyta på
70m2. Typ 4 föreslås i karaktär knyta an till traditionen för stenhuggarbebyggelse.
Den är belägen kring ett område med lämningar efter tidigare stenbrytning. Inom
området finns ett befintligt bostadshus av stenhuggarbostadskaraktär som slår an
tonen för utformning av omgivande bebyggelse.

bebyggelsetyp 5
Bebyggelsetypen omfattar det låglänta markområdet i den sydöstra delen av
planområdet. Inom detta område föreslås en tätare exploatering av
bostadsbebyggelse i bostadsrättsform. Lättillgängligheten och närheten till centrum
med service m m innebär att området är attraktivt för en bred grupp av människor.
Genom att variera storleken på, och typen av, bostäder breddas denna attraktivitet
ytterligare.
De landskapliga förutsättningarna innebär dels att området har en tydlig avgränsning,
vilket gör det till en separat boendeenhet, dels att den plana ängsmarken ger en stor
valmöjlighet i disponering och utformning av boendemiljön. Planförslaget innebär en
relativt tät bebyggelse som inspireras av gårdsbebyggelsens disponering och
storleksmässiga variation av byggnader. En variation mellan parhus, radhus och
mindre enbostadshus kan relateras till gårdens mangårdsbyggnader, uthus och
ladugårdslängor.
Med hänsyn till den föreslagna utformningsprincipen föreslås byggnader i 1-1½-plan,
som i byggnadsarea varierar mellan 50 och 180 m2. Taken föreslås anknyta till
bohuslänsk byggnadstradition genom ett utförande med röda, matta takpannor och
en taklutning på 27-35˚. Fasaderna föreslås ett utförande med träpanel och med en
variation i färgsättning som redovisas i kvalitetsprogrammet.
De geotekniska förutsättningarna inom området kräver att mer omfattande
geotekniska utredningar utförs i samband med projektering och grundläggning av
bebyggelsen.

Då indelningen i de olika bebyggelsetyperna syftar till att knyta an bebyggelsen till
omgivningen föreslås liknande utformningsprinciper för utemiljön inom tomt-
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/kvartersmark. Tillsammans skall tomt-/kvartersmark och byggnader därmed utgöra
en enhet som samspelar med det omgivande landskapet.
Ny byggnation skall utgöras av sunda hus där man vid byggnationen använder säkra
tekniska lösningar (tex radonskydd) och material för att undvika risk för ohälsa. Stor
miljöhänsyn skall även tas beträffande drift och underhåll samt framtida
återanvändning, återvinning eller deponi. Miljöriktiga och återanvändbara material
skall användas.
Vad gäller terrasser och uteplatser i anslutning till bostadshus skall dessa anpassas
till omgivande tomtmark och ligga i marknivå. Terrassen/uteplatsen skall i storlek ej
överstiga 25% av bostadshusets byggnadsarea.

Flygperspektiv över bostadsbebyggelsen i den sydvästra delen av planområdet

UTEMILJÖ
Det slutna landskapsrum som löper i nordvästlig/sydostlig riktning centralt inom
planområdet och som utgörs av ett tätt, frodigt dalgångsområde bevaras och utgör en
viktig del i det grönstråk som delar planområdet i två huvudsakliga
bebyggelseområden. Stråket, som även omfattar delar av den vidsträckta, flacka
hällmarken, bryter den visuella kontakten mellan huvudområdena, vilket medverkar
till en mer småskalig upplevelse av bebyggelsen. Mindre passager av naturmark
mellan tomter, obebyggda höjdpartier samt vägstrukturen inom området medverkar
till en uppdelning i bebyggelseområden där varje grupp blir en definierad och
avgränsad enhet.
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Grönstråket har utöver den avgränsande funktionen ett stort värde för attraktiviteten i
boendemiljön och fungerar både som tilltalande blickfång inifrån bostaden och som
värdefullt närrekreationsområde.
Stråket blir dessutom viktigt ur tillgänglighetssynpunkt. Människors och djurs
tillgänglighet till naturmarken norr om planområdet säkerställs genom passagen, som
bildar en länk genom området mellan Grebbestads centrum och omgivande
rekreationsområden. Naturstigar med anslutning till vägar, bebyggelsegrupper och
befintliga stigar skall iordningställas. Då området inom vissa delar är sankt kan
stigarna genom dessa partier lämpligen anpassas utan några större åtgärder i
naturen.

Naturmiljöer i anslutning till den planerade bebyggelsen

Tillgängligheten till naturområden norr om planområdet säkras även genom den östra
tillfartsvägen, även om denna passage i sig inte utgör ett grönstråk. Tillfartsvägen
förses vid infarten med gångbana som längre in i området ansluter till en befintlig
promenadväg ut i naturområdet norr om den planerade bebyggelsen.
Inom området finns ett flertal leklekytor lokaliserade. Lekytorna placeras i nära
anslutning till bebyggelse och är lokaliserade så att samtliga boende har ett område
för lek inom rimligt gångavstånd.

Naturmark och tillgängliga vägar/stigar inom planområdet som skapar
tillgänglighet till omgivande naturområden utan några större åtgärder.
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Grönområde med visuella och rekreativa värden
Vid uppbyggnad av bostadsområdet bör stor hänsyn tas till den befintliga
vegetationen inom hällmarksområdena. Vindpinade tallar, enar, ljung, ris, mossor och
lavar är element som tillsammans med det kala berget har stor betydelse för
karaktären och områdets visuella attraktivitet. Dessa element skall därför bevaras i
så stor utsträckning som möjligt. Mellan tomterna bildar de skärmar och passager
med höga visuella och rekreativa kvaliteter.
Inom tomt-/kvartersmark bör hänsyn tas till det omgivande landskapet på samma sätt
som bebyggelsen skall knyta an till sin omgivning och dess karaktär. I det aktuella
området kommer bebyggelsen att fördelas på tomtmark med tre huvudsakliga
karaktärer. Nedan beskrivs dessa som tomttyp 1, 2 och 3.
tomttyp 1
Tomttyp 1 omfattar tomter för enbostadshus belägna i höglänt terräng på hällmark.
Inom det aktuella planområdet utgör detta huvuddelen av tomterna. Som beskrivits
ovan har hällmarken stora visuella kvaliteter. Det kala berget med sparsamma inslag
av hällmarksvegetation utgör en attraktiv karaktär som bör bevaras så långt det är
möjligt. Tomterna skall därför utformas som naturtomter. I planbestämmelserna
begränsas tillåtligheten för sprängning/schaktning och uppfyllnad till grundläggning
av byggnader samt iordningställande av infart och uppställningsplats för bil. Stora
anlagda gräsmattor är exempel på element som kräver omfattande ingrepp i
landskapet och som innebär stora förändringar i landskapsbilden, och som därmed
inte är lämplig inom tomtmark belägen på hällmark. Tomttyp 1 omfattar tomter med
motsvarande bebyggelsetyp 1 och 2. Tomterna har en minimistorlek på 900 m2
tomttyp 2
Denna tomttyp omfattar tomter för enbostadshus inom låglänta områden. Delar av de
aktuella områdena utgörs idag av ängsmark. Inom de centrala, norra och östra
delarna av planområdet utgörs de av mer eller mindre sanka, delvis trädbeväxta
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dalgångsområden. För att möjliggöra bebyggelse inom dessa delar krävs viss
utfyllnad för grundläggning av byggnader samt för dragning av vägar och VA.
Utfyllnaderna innebär att landskapet kommer att förändras.
Gemensamt för samtliga tomter inom tomttyp 2 är att de till skillnad från
hällmarksområdena omfattar områden med ett relativt mäktigt jordlager, vilket
underlättar etablering av vegetation. Gemensamt är även den tydliga mänskliga
påverkan på områdena, dels i samband med genomförandet av planen och dels
genom tidigare hävd och skogsbruk.
Trädgårdstomter lämpar sig väl inom dessa områden, vilket ger varje, enskild
tomtägare en större valfrihet i utformningen av utemiljön inom tomtmark. Tomttyp 2
omfattar tomter med motsvarande bebyggelsetyp 3 och 4. Tomterna har en
minimistorlek på 900 m2 med undantag för tomterna med stenhuggarbebyggelse där
minimistorleken är 650 m2.
tomttyp 3
Denna tomttyp omfattar området med tätare exploatering av bostadsbebyggelse i
den sydöstra delen av planområdet. Förutsättningarna för detta område är i
huvudsak desamma som för tomttyp 2. Området utgörs idag av ängsmark. Skillnaden
ligger i typen av bebyggelse och områdets planerade karaktär. Området planeras ej
att avstyckas i tomter utan skall utgöra en varierad gruppbebyggelse i
bostadsrättsform. Trädgårdar och enskilt ägd tomtmark förekommer därför inte.
Bebyggelse och utemiljöer inom området skall disponeras så att de utemiljöer som
bildas har förutsättningar att fungera som gemensamma grönytor med visuella och
rekreativa värden. Då markområdet idag inte besitter sådana värden krävs en
utformning av utemiljöerna. Områdets utemiljöer skall förutom rekreativt och visuellt
värdefulla grönytor även innefatta lek- och parkeringsytor. Möjlighet bör även finnas
för de boende att inom områden närmast bostaden utnyttja marken för odling eller
liknande.
Ett stråk på cirka 10 m längs den sydöstra plangränsen utgör parkmark. Inom detta
område skall det befintliga dagvattendiket ligga kvar som ett öppet dike. Det föreslås
även en breddning som ger en mer meandrande form, i enlighet med
planillustrationen. Breddningen föreslås dels för att öka kapaciteten för
dagvattenflödet, dels för att öka dess visuella värde. I anslutning till diket föreslås
gruppvisa planteringar med träd för att ge området en förstärkt karaktär och en ökad
attraktivitet (se vidare under rubriken vatten och avlopp).

SERVICE
Grundskola, förskolor och övrig kommunal och kommersiell service finns i
Grebbestads centrum.
I nära anslutning till det aktuella planområdet finns en ny förskola och ny skola
planeras.
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VÄGAR, TRAFIK OCH PARKERING
Ett förslag för avlastning av centrumtrafiken via en väg väster om centrum med
anslutning till väg 163 i den norra delen av samhället har studerats i den fördjupade
översiktsplanen. Delar av vägsträckningen för den s k ”Västra vägen” gränsar till
planområdet.
”Västra vägen” är en kommunal trafikled med även gång- och cykelväg och skall
regleras i en annan detaljplan, som är under upprättande av Tanums kommun.
Denna detaljplans avgränsning skall ligga i konnektion med planen för
bostadsområdet gräns i öster.
En första etapp av vägutbyggnaden omfattar sträckningen från väg 163 fram till
Grönemadsvägen, väg 1011. Fortsatt vägsträckning mot centrum förväntas enligt
Vägverket konsult inte vara aktuell inom de närmsta 10-15 åren. Vägens anslutning
till Grönemadsvägen har planerats utifrån detta scenario.
Fullt utbyggd beräknas trafikmängden för Västra vägen till maximalt ca 3000
fordon/dygn. Väghållningsmyndigheten avser att behålla Grönemadsvägen som
allmän väg. Vägavsnittet fram till Grönemadsvägen föreslås av Vägverket utföras
med en bredd på 7m. Gång- och cykelbanan skall utföras med 3m bredd i direkt
anslutning till vägen, men avskiljd med en kantsten. Vägen dimensioneras för
hastigheten 50 km/h och skall uppfylla kraven i Vägverkets regelsamling, VGU, för att
eventuellt kunna upptas som allmän väg vid ett senare tillfälle.

Det exakta läget och utförandet av Västra vägen regleras alltså i en annan detaljplan.
Området vid den befintliga stenbron bedöms dock vara en lämplig plats för
övergångsställe gång- och cykelväg för vidare sträckning mot skola/förskola och
centrum.
Planområdet planeras med två tillfartsvägar. Dels för att undvika för tät trafikering,
vilket är av stor betydelse både för säkerheten och för att reducera störningar, dels
för att underlätta för en etappindelning av området. Uppdelningen med två
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infartsvägar innebär dessutom att det grönstråk som löper genom hela planområdet i
nordvästlig-sydostlig riktning lämnas fritt från genomkorsande bilvägar. Den infart
som föreslås mata de östra delarna av området planeras leda in i området från öster.
Den andra infarten planeras i den sydvästra delen, strax väster om befintlig
bostadsbebyggelse och matar därmed den västra delen av området. De två
tillfartsvägarna föreslås ansluta till mindre lokalgator, till vilka utfarterna från
bostäderna i huvudsak sker. Därmed undviks utfarter direkt till de mer trafikerade
infartsvägarna.
Från infarterna och fram till de första avstickande lokalgatorna, d v s inom de mest
trafikerade vägavsnitten, planeras vägarna med en bredd på 3,5 m samt en gångoch cykelväg med 1,5 m bredd i direkt anslutning till vägen. Körbana och g/c-bana
föreslås utformas i ett och samma plan med samma ytskikt. En markering med målad
linje kan tydliggöra vilket område som utnyttjas av gående och cyklister samtidigt
som g/c-området vid möte mellan två bilar kan utnyttjas som mötesplats. Trafiken
inom det aktuella planområdet bedöms vara så begränsad att denna lösning är
lämplig, vilket innebär att vägbredderna kan hållas nere med lägre hastighet och
reducerat behov av sprängning som följd. G/c-vägarna inom planområdet ansluter till
planerad g/c-väg längs Västra vägen. De mindre lokalgatorna planeras med en bredd
på 3,5 m utan separata g/c-vägar.

Principsektioner för infartsväg typ 1 respektive lokalväg typ 2

Inom varje tomt planeras utrymme för två uppställningsplatser för bilar, varav den
ena i garage. För området i den sydöstra delen av planområdet planeras för 1.2
biluppställningsplatser/hushåll. Uppställningsplatserna ligger här inom ett antal
gemensamma parkeringsområden. Inom planområdet planeras dessutom för ett
antal parkeringsytor med plats för besökare till de boende samt till de omgivande
naturområdena.
Längs samtliga körvägar skall belysning finnas. Belysningen föreslås variera i höjd
inom olika delar av planområdet. Belysningsarmaturernas karaktär skall dock vara
enhetlig för att fungera som ett sammanhållande element. Utformning av
vägområden, inklusive belysning, beskrivs kvalitetsprogrammet.
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Översiktskarta med planområdet och planerade bilvägar och g/c-stråk
KOLLEKTIVTRAFIK
Busstation med kollektivtrafik mot Strömstad och Göteborg finns vid hamnplan i
Grebbestads centrum. Busslinjen GRETA trafikerar även en slinga inom Grebbestad.
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TILLGÄNGLIGHET
Samtliga bostäder inom det aktuella planområdet skall göras tillgängliga för
rörelsehindrade.
Några av de allmänt tillgängliga parkeringsplatser som skall finnas inom området
kommer att utföras som handikapplatser.
Vägarnas bredd och övriga utformning sker med hänsyn till tillgänglighet för
räddnings- och renhållningsfordon.
Sammanlänkningen av nya och befintliga promenadvägar med körvägar och g/cvägar innebär att tillgängligheten för människor till omgivande naturmark säkerställs.
Grönstråket genom området fungerar även som passage och spridningskorridor för
djur och växter.

GEOTEKNIK
En geoteknisk utredning har utförts av Tellstedts AB, Göteborg 2006-09-20 med en
komplettering daterad 2009-03-26 . Utredningen visar att den mark som utgörs av
berg och fast morän inte medför några problem i form av otillfredsställande stabilitet
där den planeras utnyttjas för bostadsbyggnation. De områden som däremot kan
kräva åtgärder eller noggrannare geotekniska studier i samband med byggnation
omfattar dels ängsmarken i den sydöstra delen av planområdet, dels det låglänta,
sanka området centralt inom planområdet. Osäkerheten kring stabilitet i dessa
områden beror på att avståndet till fast grund är stort eller att det varierar kraftigt
inom området.
För det förstnämnda området, ängsmarken, kan den nuvarande marknivån anses
kunna ligga i samma nivå vid nybyggnation, utan uppfyllnader och utan risk för
översvämning eller att släntstabilitet mot bäcken äventyras. Man föreslår dock att en
mer detaljerad geoteknisk utredning utförs med utgångspunkt i mer precist fastslagna
huslägen i samband med bygglovsskedet.
För det sistnämnda området, den sanka dalgången, kommer en uppfyllnad av
marknivån att göras med hänsyn till väg och VA-sträckningar. Uppfyllnader skall
utföras i samråd med sakkunniga inom det geotekniska området för att säkerställa en
tillfredsställande stabilitet. Säkerställandet av dessa åtgärder regleras i
planbestämmelserna genom skrivning om att den geotekniska utredningen skall
beaktas vid planens genomförande.

RADON
Stora delar av kustområdet i Bohuslän utgörs av högradonmark. Eftersom
markstrålning kan ge upphov till förhöjda radonhalter i byggnader finns det i
detaljplanen en bestämmelse, som anger att bostadshus skall utföras radonsäkert,
såvida inte gränsvärdet 200 Bq radongas / m3 inomhusluft kan erhållas med lägre
radonskydd.
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Rätt grundläggning tillsammans med tätning runt rör m m alternativt ventilationsåtgärder i husgrund / platta tillsammans med tätning runt rör m m bör tidigt
övervägas.

VATTEN OCH AVLOPP
En utredning pågår angående eventuella förändringar kring omfattningen av det
kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Idag ligger planområdet
utanför kommunalt verksamhetsområde. Vatten- och avloppsnät inom det planerade
bostadsområdet byggs ut av exploatören och VA-utredningen redovisar lägen för
anslutningar till det kommunala VA-nätet. Vid den östra infarten till området finns idag
en brandpost.
Enligt Tanums kommuns Vatten- och avloppspolicy av 2002-01-28 ställs vid
detaljplaneläggning av nybyggnation krav på urinseparering. Sedan den 1 juli 2008
är det frivilligt med urinseparering vid anslutning till det kommunala avloppsnätet. Om
en sådan separering ska vara möjlig behövs gemensamma urintankar med
tömningar 2 ggr/år. Ledningar för urinseparering kommer att anläggas i huvudsak i
samma sträckning som spillvattenledningar. Utrymmen för eventuella urintankar
säkerställs inom E2-områden inom planområdet.
En separat dagvattenutredning har utförts av Aqua Canale AB med beräknade
flöden, avrinningsriktningar och lägsta golvhöjder på nybyggnader.
Dagvatten omhändertas lokalt och avledes till öppna dagvattendiken inom såväl
naturmark och parkmark som kvartersmark. Generellt gäller att befintliga öppna
diken/bäckar med dagvattentillförsel inom planområdet bör hållas öppna. Specifikt
gäller det diket längs plangränsen mot det befintliga bostadsområdet i den södra
delen av planområdet, bäcken som leder ner i bostadsrättsområdet norrifrån samt det
större diket längs den sydöstra plangränsen. Bevarandet av det förstnämnda diket
säkerställs genom att ett u-område läggs in genom kvartersmark längs dikets
sträckning. Den befintliga bäcken som leder ner i bostadsrättsområdet behåller sin
nuvarande sträckning och föreslås en förlängning genom bostadsrättsområdet dels
som en slingrande bäckfåra och dels som en hårdgjord ränndal längs en av de
planerade gångvägarna. Även denna bäckfåra säkras genom ett u-område genom
bostadskvarteret. Bäcken föreslås därefter mynna ut i det större befintliga diket. Det
större diket föreslås förläggas inom ett område med parkmark. Det redovisas även en
breddning som ger det en mer meandrande form, dels för att öka kapaciteten för
dagvattenflödet och dels för att förstärka dess visuella kvaliteter. Diket är grävt som
ett dagvattendike och omfattas inte av strandskydd. Den norra delen av diket föreslås
breddas och fördjupas och som därvid kan utnyttjas som en reserv för brandvatten.
Våtmarksområdet i anslutning till den västra delen av planområdet utgör också en
reserv för brandvatten.

VÄRME
Bostadsbebyggelsen skall uppvärmas med vattenburet system.
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AVFALL
I området skall olika typer av avfall omhändertas enligt kommunens anvisningar och på
ett ekologiskt riktigt sätt.
I detaljplanen finns i anslutning till tillfartsvägarna tre områden reserverade för
hantering av hushållsavfall.

EL
Komplettering med transformatorstationer kommer att ske inom planområdet.
Lokaliseringen av dessa har skett i samråd med eldistributör och bör om möjligt
samlokaliseras med byggnader för avfallshantering. Befintlig luftledning genom den
norra delen av planområdet kommer att förläggas i kabel.

Principplan för befintligt och nytt VA-system
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FÖRESLAGEN EXPLOATERINGS FÖRENLIGHET MED GÄLLANDE
REGELVERK

TURISM OCH FRILUFTSLIV
Det aktuella planområdet redovisas i den fördjupade översiktsplanen, FÖP, för
Grebbestad som område för bostäder. Det är beläget inom samhällsområdet och i
direkt anslutning till befintlig bostadsbebyggelse. Bebyggelsen planeras för
helårsboende vad gäller storlek och standard. Den planerade bostadsbebyggelsen
anses därmed vara en utveckling av den befintliga tätorten.
Detaljplanen säkerställer ett stråk av naturmark som dels fungerar som
närrekreationsområde för boende i området, och dels som en passage till de
vidsträckta naturområdena norr om planområdet både från det planerade
bostadsområdet och från Grebbestads centrum.
Det nyligen iordningsställda våtmarksområdet norr om planområdet utgör ett
betydande tillskott till naturmiljön. Från planområdet är denna miljö tillgänglig som
rekreationsområde genom kombinationen av befintliga och nya vägar och stigar.
Planförslaget bedöms inte strida mot bestämmelserna i MB 3 kap. 1 § och 4 kap.
1-2 §§.

NATURVÅRD
Området har genom sitt läge, sina geotekniska förutsättningar, närhet till service,
befintlig bebyggelse och infrastruktur förutsättningar för utveckling av en god och
hälsosam boendemiljö. Begränsningen i tomtstorlekar, relativt tät exploatering av
tomter samt inslag av flerbostadshus syftar till ett effektivt utnyttjande av den
exklusiva mark som tas i anspråk. Planbestämmelser reglerar utformning och
placering av bebyggelsen. Bestämmelserna skall säkerställa en fortsatt attraktiv
landskapsbild och förhindra att bebyggelsen får en negativ exponering i känsliga
lägen. Bestämmelserna syftar även till att begränsa ingrepp i naturmiljön vid
byggnation.
Grönstråken tillsammans med det sammanhängande systemet av vägar och stigar
innebär dels möjligheter till närrekreation och vackra utblickar från bostaden, dels
tillgänglighet till de vidsträckta naturområdena norr om planområdet. Grönstråket
fungerar som passage och spridningskorridor för djur och växter.
Förslaget bedöms inte strida mot bestämmelserna i PBL 2 kap. 1 och 3 §§ eller PBL
3 kap 1-2 §§.
Kommunen har gjort bedömningen att detaljplanen genom sitt genomförande inte
innebär någon betydande miljöpåverkan.
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STÖRNINGAR
Planen föranleder inga restriktioner angående störningar. Gällande
miljökvalitetsnormer enligt MB för svaveldioxid, svävande partiklar och bly i luften
kommer inte att överskridas. Gränsvärden för kvävedioxid kommer inte att överskridas.
Strax öster om det planerade bostadsområdet finns ett industriområde. Det omfattar
dock bara lättare industriverksamhet och bedöms inte medföra någon betydande
störning.
Bullerstörningar som överskrider rekommenderade gränsvärden bedöms inte
uppkomma p g a bostadsbebyggelsens närhet till den planerade ”Västra vägen”.
Hastigheten på denna väg kommer att begränsas till 50 km/tim. Minsta avståndet
mellan bostadsbebyggelse och planerad körbana för biltrafik överstiger 20 m.

MILJÖKONSEKVENSER
Kommunen och Länsstyrelsen har tidigare gjort bedömningen att planförslaget inte
innebär någon betydande miljöpåverkan. Någon separat miljökonsekvensbeskrivning
följer därför inte detaljplanen. Under denna rubrik tas däremot planens behandling av
dagvattenhantering och landskapsbild upp, vilket är områden där stor omsorg lagts ner
i planarbetet för att skapa goda, hållbara lösningar.
Dagvattenhantering
En utredning av dagvattensituationen har gjorts av Aqua canale. Planförslaget bedöms
inte innebära någon betydande förändring av den rådande dagvattensituationen. Det
nuvarande förslaget, vilket redovisas mer utförligt under rubriken vatten och avlopp
ovan, innebär att dagvattnet kommer att avledas enligt samma princip som idag. Det
innebär infiltration och avledning till dagvattendiken. Avledningen via diken sker i
huvudsak i tre riktningar. Förslag för säkerställande och förbättrande av avledning i
dessa riktningar beskrivs för de tre dikena under rubriken vatten och avlopp. Det
största diket föreslås få en utvidgning för att öka kapaciteten. Detta dike ligger i direkt
anslutning till bostadsrättsområdet, vilket p g a den relativt täta exploateringen jämfört
med dagens situation, där området utgör ängsmark, är det område som kommer att
generera den största volymen dagvatten jämfört med dagsläget. I anslutning till
infartsvägen föreslås att diket breddas och fördjupas för att därigenom kunna utnyttjas
som reserv för brandvatten i denna del av området.
Det område i den mellersta delen av planområdet som berörs av större
markuppfyllnader bedöms inte innebära några betydande miljökonsekvenser för
omgivande områden. Marken kommer inte att sänkas på någon del, vilket innebär att
markarbetena inte medför någon förändring i dikesnivå för omgivande diken. Någon
risk för att uppfyllnaderna skulle medföra en förändring av grundvattennivån inom den
närliggande moss-/myrmarken bedöms därför inte föreligga.

Landskapsbild
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Exploatering av det aktuella planområdet genom byggnation av bostäder kommer att
innebära en förändring av landskapsbilden. Förändringen har dock stöd i den
översiktliga planeringen och området har goda förutsättningar för tillskapandet av
goda, attraktiva och hållbara boendemiljöer. Det omfattas inte av riksintresse för
naturvård och friluftsliv enligt MB 3 kap., däremot av det generella riksintresset för
norra Bohusläns kustområde som helhet enligt MB 4 kap. Stödet i den översiktliga
planeringen tillsammans med det centrumnära läget, de planerade förbättringarna i
infrastruktur i anslutning till planområdet m m bedöms som viktiga kriterier för att
området kan ses som en del i en lämplig utveckling av den befintliga tätorten.
Stor vikt har i planförslaget lagts vid att utforma planbestämmelser som innebär att
bebyggelsen anpassas till landskapet och den lokala byggnadstraditionen. Som ett
komplement och ett underlag för framtida tomtköpare, bygglovshandläggare m fl har
ett kvalitetsprogram tagits fram. Kvalitetsprogrammet illustreras och förtydligar de
ambitioner som ryms i planbestämmelserna. Det beskriver de utformningspriciper och
de karaktärsdrag som är viktiga för planförslaget både vad gäller bebyggelse, natur/parkmark och tomtmark.

Delar av våtmarksområdet norr om planområdet

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Planens genomförandetid är 15 år efter att planen har vunnit laga kraft.
Efter utställningen har följande redaktionella justeringar gjorts i samband med
upprättandet av antagandehandlingar:
Grundkartan har ajourförts
Plankartan har kompletterats med:
- en planbestämmelse om lägsta golvhöjd i förbindelse med VA
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-

en planbestämmelse om att tillstånd krävs för markarbeten inom skyddsavstånd
från fornlämning
ett mindre område på kvartersmark i söder prickas bort (ingen byggrätt här) med
hänsyn till fornlämning och närboendes önskemål
två infarter till befintliga bostäder förtydligas

Planbeskrivningen har kompletterats med:
-

på sidan 23 under Geoteknik med att: Tellstedts AB har kompletterat texten
avseende bostadsområdet i den sydöstra delen av planområdet med att
nuvarande marknivå anses kunna ligga i samma nivå vid nybyggnation, utan
uppfyllnader och utan risk för översvämning eller att släntstabilitet mot bäcken
äventyras. Man föreslår dock att en mer detaljerad geoteknisk utredning utförs
med utgångspunkt i mer precist fastslagna huslägen i samband med
bygglovsskedet.

-

på sidan 24 under Vatten och avlopp med att : en separat dagvattenutredning har
utförts av Aqua Canale AB med beräknade flöden, avrinningsriktningar och lägsta
golvhöjder på nybyggnader.

Genomförandebeskrivningen har kompletterats med:
- på sidan 5 med fastighetsrättsliga frågor
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