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Detaljplan för Tanums-Gissleröd 1:3 m.fl.
Tanums kommun avser att ta fram en ny detaljplan för Tanums-Gissleröd 1:3
m.fl. i Grebbestad.
Syftet med detaljplanen är att befästa planeringsinriktningen som presenteras i
Fördjupad översiktsplan för Grebbestad som antogs av kommunfullmäktige
2006-02-06 § 4. Konkret betyder det att Industrivägen förlängs och kopplar
samman Grönemadsvägen och väg 1012 (Havsstensundsvägen). Den nya
vägsträckningen bildar därmed en första etapp av en planerad västra infart till
Grebbestads centrala delar. Planen ger även stöd för en utbyggnad av en separerad
gång- och cykelväg längs den nya vägsträckningen. En del i planens syfte är även
att avgränsa områden, dels för en framtida skola och dels för ytterligare
verksamhetsetablering i anslutning till befintligt verksamhetsområde samt att
medge en viss utökning av byggrätterna inom det befintliga verksamhetsområdet.
I planen ingår också en befintlig bostadsfastighet.
Ett planförslag har upprättats av Tyréns AB på uppdrag av Tanums kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2010-03-23 § 68 att
godkänna planförslaget för samråd. Detta planförslag översänds nu för
information och för att ge möjlighet att lämna eventuella synpunkter.
Förslaget finns också utställt vid entrén i kommunhuset i Tanumshede samt på
InfoCenter i Grebbestad från 2010-04-19 till och med 2010-05-28. Planförslaget
finns också tillgängligt på kommunens hemsida; www.tanum.se/samrad
Upplysningar lämnas av plan- och byggchef Martin Kvarnbäck, tel: 0525-182 88.
För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit
senast 2010-05-28, helst skriftligen, till:
Tanums kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
457 81 TANUMSHEDE
Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bemötas av Tanums
kommun. Med anledning av inkomna synpunkter samt med hänsyn till resultat av
erforderliga utredningar (t.ex. gällande dagvatten) kan revideringar komma att
göras av planförslaget. Planen kommer senare att ställas ut och fastighetsägare,
myndigheter och organisationer får då ytterliggare möjligheter att lämna
synpunkter. Den som inte senast under utställningen har framfört sina synpunkter
kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.
Fastighetsägare ombedes informera eventuella bostadsrättshavare, hyresgäster och
boende om innehållet i denna skrivelse.
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