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I detaljplanen ingår följande handlingar: 

Planprogram (denna text) 

Programkarta för Västra vägen, etapp 2 och 3, 2016-04-21. 

Utredningar som tillhör handlingarna: 

Översiktlig naturinventering och naturvärdesbedömning, Pro Natura (gm Camilla Finsberg), 2011-10-05. 

Förstudie av västra vägen – söder, Vägverket Konsult (gm M. Larsson), 2006-11-01. 

Ädellövskogar i Tanums kommun, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län (gm Artur Larsson och Mikael 
Finsberg, Pro Natura), 1997:11. 

Västra vägen, Grebbestad – Trafikstudie, Norconsult (gm Maria Young), 2012-10-02.   

Trafikutredning Västra vägen i Grebbestad, Reinertsen (gm Fredrik Johnson), 2015-02-04. 
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INLEDNING 
BAKGRUND 
Tanums kommun är Bohusläns till ytan största kommun. Den långa kustlinjen och de bördiga 
jordbruksmarkerna har sedan lång tid tillbaka lockat folk att bosätta sig i området. Ett karaktäristiskt drag för 
kommunen är ett flertal antal mindre samhällsbildningar. Merparten av dem är lokaliserade längs kusten och 
har sin historiska grund i fiskets utveckling, framförallt under de stora sillperioderna, samt fraktfarten och 
stenindustrins storhetstid under 1800-talet och 1900-talet. 

Grebbestad var vid början av 1900-talet norra Bohusläns näst största samhälle med nära 1000 invånare. 
Genom landhöjning och uppfyllnad skapades möjligheter att bebygga delarna längs vattnet vid 
Grebbestadkilen. Under 1930-talet förbättrades Strandvägen genom Grebbestads centrala delar och övertog 
Övre Långgatans funktion som landsväg. Än idag fungerar vägen som länk mellan väg 163 på samhällets 
norra respektive södra sida. I takt med bilismens ökning under årtionden har trafiken tagit mer och mer plats 
vilket belastar gatorna inom centrala Grebbestad, speciellt under sommarmånadernas högsäsong. 

Översiktsplanen från 2002 pekar ut de västra delarna av Grebbestad som den naturliga expansionsriktningen 
för samhället. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad påbörjades 2004 med diskussion 
om utveckling och framtida utbyggnad av infrastrukturen. Den fördjupade översiktsplanen antogs 2006 och 
är det styrdokument som gäller för den strategiska utvecklingen av Grebbestad idag.  

Kommunen tog under 2009 fram en åtgärdsplan för Grebbestad. Syftet med åtgärdsplanen var att redovisa 
åtgärder kommunen skulle kunna vidta för att hantera framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem i 
Grebbestad, med målet att trafiksituationen inte skulle förvärras vid ny exploatering. Västra vägen är en av 
beståndsdelarna i åtgärdsplanen. Västra vägen kommer genomföras som ett led i att avlasta den ansträngda 
trafiksituationen i Grebbestads centrala delar och är en förutsättning för ytterligare exploateringar i 
Grebbestadområdet. För närvarande pågår en åtgärdsvalsstudie som ser över de andra delarna i 
åtgärdsplanen. 

Detaljplanen för Västra vägen etapp 2 och 3 handläggs enligt plan- och bygglagen 2010:900 med normalt 
förfarande. Denna programhandling utgör första skedet av planprocessen. Syftet med planprogrammet är att 
identifiera och hantera de nyckelfaktorer som kan komma att spela in vid framtagandet av detaljplanen. Med 
planprogram som underlag kan en dialog med statliga myndigheter, kommunala instanser, berörda 
markägare och allmänheten intensifieras.  

Detaljplanen drivs i kommunal regi. Underlag för framtagande av detaljplan återfinns i kommunstyrelsens 
beslut 2011-10-05 § 281. Uppdrag om detaljplan gavs av kommunstyrelsen 2011-10-18. 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att avlasta trafiksituationen i Grebbestad genom att Västra vägen sammankopplar 
Grebbestads centrala och västra delar med väg 163 vid Greby. Planen syftar även till att skapa en central 
infartsparkering, förbättra förbindelser för gång- och cykeltrafik samt utreda förutsättningar för en 
återvinningsstation. Utöver detta syftar planen till att utreda möjligheter för utveckling av Charlottenlund 
och tillskapande av bostäder. Syftet med planen överensstämmer med fördjupad översiktsplan för 
Grebbestad med undantag för bostäderna. 

 Planering sker i olika etapper, varav denna detaljplan och planprogrammet avser etapperna benämnda 
”etapp 2 och 3”. Övriga etapper regleras i andra planer. Fullt utbyggd är tanken att Västra vägen ska 
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sammankoppla Väg 1009, Väg 1010, Väg 1011, Väg 1012 och 1013 med Väg 163 och skapa en förbifart. 
Från Väg 1010 planeras även för anslutning till hamnplanen och en framtida anslutning till Svinnäs.  

Detaljplanen för Västra vägen etapp 2 och 3 reglerar endast en del av den vägförbindelse som föreslås bilda 
Västra vägen. Förbindelsen är uppdelad i olika etapper (se figur 1) och arbete pågår parallellt med övriga 
delar, detaljplan för Västra vägen etapp 1 och Trafikverkets vägplan för sträckan mellan Väg 1012 och Väg 
1013. För tillfället pågår även arbete med planprogram för Svinnäs detaljplan. En förutsättning för 
detaljplanen och exploateringen på Svinnäs är att tillfart kan lösas genom Västra vägen. 

 

Figur 1: Kartan visar pågående planer för bildandet av Västra vägen. Detaljplanering pågår parallellt i Västra vägen etapp 1, etapp 2 och 3 
samt Svinnäs, områden markerade med rött. Trafikverkets vägplan hanterar anslutningen mellan väg 163 vid Greby och etapp 1, område 
markerat med gult. Trafikverket är även involverade i förändringar vid vägens korsning av Grönemadsvägen och Sövallsvägen. 

Med ett etablerat gång- och cykelnät kan oskyddade trafikanter ta sig till och från relevanta målpunkter som 
skola, förskola och centrum. Möjlighet att tillskapa bostäder kommer att undersökas.  

Målsättningen är att vägsträckningen i kombination med en centrumnära infartsparkering som har bra 
promenadmöjligheter till hamnplan och de centrala delarna av Grebbestad ska minska trafikbelastningen och 
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genomfartstrafiken i centrala Grebbestad. Västra vägen ger möjlighet till förbifart för den trafik som ska till, 
respektive kommer från, Svinnäs, Kuseröd, Krossekärr, Sövall m.m. vilket skulle kunna minska 
belastningen för korsningarna på vardera sidan om kyrkan (Gisslerödsbacken-Sövallsvägen och 
Gisslerödsbacken-Grönemadsvägen). En infartsparkering kan bidra till att mycket av söktrafiken efter 
centrala parkeringsplatser uteblir. 

Planen tillgodoser allmänna intressen av förbättrad infrastruktur och en avlastad trafiksituation. Nya gång- 
och cykelbanor ger möjlighet att ytterligare minska bilberoendet samt öka säkerheten för oskyddade 
trafikanter. En plats för ny återvinningscentral i relativ närhet till hamnplanen och servicepunkter finns 
föreslagen. Planen undersöker även möjligheten att ytterligare utveckla Charlottenlund, en av samhällets 
mötesplatser. Nya möjligheter till exploatering kan även resultera i bostäder som tillåter samhället att växa 
och utvecklas. 

Planen drivs i kommunal regi. En enskild fastighetsägare har uttryckt vilja att utreda förutsättningar för 
bostäder. Genomförandet av Västra vägen resulterar i möjligheten till ytterligare exploateringar i 
Grebbestadområdet, t.ex. Svinnäs. 

Marken inom planområdet är till stora delar obebyggd och består idag av betydande delar naturmark, med 
undantag för Charlottenlund, naturförskolan och några bostadsfastigheter samt verksamhet i form av en 
handelsträdgård. Hällmark och ädellövskog är de dominerade elementen även om viss del äldre 
jordbruksmark förekommer. Delar av ädellövskogen, framförallt i närheten av Charlottenlund, innefattar ett 
äldre skyddsvärt bestånd av grövre träd. 

Planförslaget (se bifogad programkarta) medför att hällmark och skog tas i anspråk. Genom planområdet 
kommer Västra vägen att sträcka sig i nord-sydlig riktning. Hällmarken och skogen som inte tas i anspråk 
vid anläggandet av vägen förblir intakt och planläggs som naturmark. I anslutning till Västra vägen i 
områdets södra delar anläggs infartsparkering. Gång- och cykelbanor föreslås förbinda omkringliggande 
områden med varandra på ett lämpligt sätt. Kända fornlämningar berörs inte av vägens sträckning utan 
förblir inom planens naturmark. Redan etablerad bebyggelse kommer att bestå, t.ex. kulturhistoriskt 
värdefulla Charlottenlund. Övrig exploatering föreslås till största del på tidigare brukad jordbruksmark som 
inte längre odlas. 

PLANPROCESSEN 
Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010:900 med normalt förfarande. En programhandling med 
tillhörande programsamråd är inte obligatoriskt utan ett extra steg som vidtas innan planprocessen enligt 
normalt förfarande tar vid. Figur 2 visar planprocessens olika steg, här visualiserat med planprogram och 
programsamråd.

 

Figur 2: Den röda pilen indikerar det senaste steget som planen genomgått i planprocessen. 

Möjlighet att lämna synpunkter kommer att ges under programsamråd, samråd och granskning. Synpunkter 
som lämnas in beaktas i den fortsatta planeringen. 

Planprogram Program-
samråd Kungörelse Samråd Samråds-

redogörelse Underrättelse Granskning Gransknings-
utlåtande Antagande Laga kraft
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PLANDATA 
Geografiskt läge, areal och avgränsning 
Planområdet är lokaliserat strax nordväst om centrala Grebbestad, se figur 3. Norra sidan av området ligger i 
anslutning till Grönemadsvägen och södra delen gränsar till Tage Vikströms gata och Sövallsvägen.  

 

Figur 3: Planområdet strax nordväst om centrala Grebbestad markerat med orange linje. 

Avgränsningen av planområdet har skett med hänsyn till parallellt pågående detaljplaner för Västra vägen 
etapp 1 och Svinnäs samt planens syfte, att vägen ska bilda en trafiklänk mellan centrala Grebbestad och väg 
163 norr om samhället. Hänsyn har även tagits till tidigare planlagd mark eftersom det finns 
rekommendationer i fördjupad översiktsplan för Grebbestad om att äldre plan bör ersättas med ny plan.  
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Västra delen av planområdet gränsar mot området som heter Gata. Planområdesgränsen följer den 
fastighetsgräns som utgör plangräns för Gatas gällande plan. Gränsen går över naturmark i form av 
hällmark. Norra delen av planområdet gränsar mot Grönemadsvägen och ett naturområde som behandlas i 
detaljplanen för västra vägen etapp 1. Delar av den norra gränsen går även längs plangräns för äldre gällande 
plan för bostadsområde.   

Nordöstra och östra delarna av planområdet fortsätter längs gällande plan för bostadsområde samt kyrkogård 
och bebyggelse i närheten av Grebbestads centrala delar. Planområdesgränsen går här genom gällande plan 
och innefattar de delar som behöver ändras enligt rekommendation. Södra delen gränsar mot Sövallsvägen 
och fortsätter ner mot Tage Vikströms Gata med befintlig bostadsbebyggelse enligt gällande plan. Gränsen 
går mot befintlig plan för bebyggelse vid centrum, samt planområdet för Svinnäs längst söderut. För en 
bättre överblick av gällande planer finns en karta i figur 8 under avsnittet ”Tidigare 
ställningstaganden/Detaljplaner”. Sydvästra delen följer plangräns mot detaljplan för Svinnäs samt delvis 
fastighetsgränser på sydvästra sidan och följer sedan fastighetsgränser norrut mot området Gata. 

Planområdets storlek har justerats från det ursprungliga beslutet i kommunstyrelsen om framtagande av 
detaljplan. En utvidgning av planområdet har skett i sydvästra delen för att kunna presentera alternativa 
sträckningar av vägen. 

Storleken på planområdet är ca 17 ha. Gisslerödsbäcken löper genom en del av planområdet. 

Markägoförhållanden 
Tanums kommun är markägare till Grebbestad 2:1, Tanums-Gissleröd 1:3, 1:4 samt 1:6, se figur 4. I övrigt 
är marken i privat ägo. 

 

Figur 4: Kommunala fastigheter markerade med rosa, privata fastigheter markerat med vitt (2016-04-08). Planområdets gräns markerat med 
orange linje. 
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Fastighetsrättsliga förutsättningar i och i anslutning till planområdet har i detta skede inte utretts närmare. 
Dessa frågor kommer att behandlas i kommande skeden av planprocessen där en detaljerad redovisning av 
fastighetsförhållanden, servitut och samfälligheter inom och intill planområdet kommer finnas. I ett senare 
skede av planprocessen kommer även förändringar för fastigheter utredas. 

AVVÄGNING MELLAN ALLMÄNNA OCH ENSKILDA INTRESSEN 
En avvägning sker genom att den totala nyttan av planen enligt dess syfte ställs mot eventuella motstående 
enskilda och allmänna intressen som påverkas av planen. Nedan listas några aspekter rörande allmänna och 
enskilda intressen som kan komma att påverkas av planen. Vissa aspekter kan anses vara av både allmänt 
intresse och enskilt intresse.  

Avvägningen baseras på förutsättningar och förhållanden kända av kommunen vid upprättandet av 
programhandlingen. Sannolikt finns fler intressen som kommunen hoppas få kännedom om genom 
programsamrådet där möjligheten ges för berörda parter att inkomma med synpunkter.  

Allmänna intressen 
Planens syfte är att förbättra infrastrukturen och på så sätt generera en bättre trafikmiljö för Grebbestad. 
Minskad belastning på vägarna i de centrala delarna medför positiva effekter för både boende i hela området 
och trafikanter som ändå behöver ta den vägen. Även framkomligheten förbättras med alternativa 
möjligheter och rutter, t.ex. för räddningstjänsten.  

En förbättrad trafiksituation är även en förutsättning för att ytterligare exploatering ska kunna ske i 
Grebbestad. Exploatering som kan generera bostäder och arbetstillfällen för att på så sätt tillåta samhället att 
växa. Genom att samhället växer skapas ett bättre underlag för service och andra allmänna intressen. I 
planen utreds möjligheten att skapa en permanent plats för Grebbestads återvinningscentral. 

Genom nya gång- och cykelbanor ges möjlighet att ytterligare minska bilberoendet samt öka säkerheten för 
oskyddade trafikanter. En allmän parkering kan ytterligare bidra till minskad trafik, i synnerhet den söktrafik 
som cirkulerar i de centrala delarna av samhället under högsäsongen.    

Charlottenlund kan komma att erbjudas möjligheter till utveckling inom plan. För den kommunala 
fastigheten som hyser Charlottenlund finns ett arrende och en förening som driver anläggningen. 
Förutsättningar för utveckling av Charlottenlund är i nuläget inte klarlagda och vilka intressen som kan 
komma att tillgodoses får redovisas i ett senare skede. Utvecklingsmöjligheter kan gynna allmänna 
intressen. 

För allmänheten som använder skogen som strövområde kommer viss del av naturmarken att försvinna och 
ersättas med väg. Fragmentering av skogen medför påverkan på djur- och växtliv. 

Enskilda intressen 
En fastighetsägare har uttryckt vilja att utveckla ett par bostadstomter i den mån det är möjligt. I 
planförslaget föreslås ett område för bostäder på fastigheten.  

Genomförandet av planen kan indirekt medföra nytta för enskilda intressen genom att Västra vägen kan 
innebära möjligheter till ytterligare exploateringar i Grebbestadområdet. 

Delar av vägsträckningen föreslås på mark som är i privat ägo. I den mån det blir aktuellt att gå vidare med 
planering av väg inom dessa områden kommer kommunen kontakta berörda markägare för att inleda 
diskussion och förhandling om villkor för marköverlåtelse. 
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För vissa enskilda fastighetsägare kan detaljplanen medföra en ökad olägenhet på grund av ökad trafik, 
närhet till trafik och trafikbuller. Samtidigt kommer trafiken att minska på väg 163 norr om centrum, vilket 
bedöms medföra minskade störningar för fastighetsägare utmed denna sträcka. I kommande skeden kommer 
risken för störningar att noggrant utredas. I nuvarande skede presenteras ett antal alternativa vägsträckningar 
för att öka möjligheterna att hitta en lösning som sammantaget kan uppfylla planens syfte samtidigt som 
negativa konsekvenser begränsas. Planförslaget är i nuläget inte detaljstyrt och kan komma att ändras. 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 
GRUNDLÄGGANDE HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER, 3 KAP. MILJÖBALKEN 
I miljöbalkens tredje kapitel ”Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vattenområden” 
föreskrivs bland annat att särskild hänsyn ska tas till områden som är ekologiskt känsliga, av betydelse för 
fiske och vattenbruk, som har stora natur- och kulturvärden och är av betydelse för friluftslivet. Sådana 
områden ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada värden eller försvåra 
näringarnas bedrivande. 

Ekologiskt särskilt känsliga områden, 3 kap. 3 § 

Delar av det aktuella planområdet omfattas av skydd enligt miljöbalken 3 kap. 3 § avseende ekologiskt 
särskilt känsliga områden. Efter att ha pekats ut i en ädelskogsinventering som utfördes på uppdrag av 
Länsstyrelsen (1997) finns ett ädellövskogsobjekt som åtnjuter ett visst skyddsvärde, se figur 5. Objektet 
ingår även i Tanums naturvårdsprogram (2011) som nummer 309, Lövskog vid Lunden, och pekas ut i den 
översiktliga naturinventering och naturvärdesbedömning som utfördes av Pro Natura (2011) på uppdrag av 
Tanums kommun. 
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Figur 5: Ädellövskogsobjekt utpekade vid inventering (1997) markerat med gult och mörkare gult. Planområdets gräns markerat med orange. 
Den gula färgen signalerar att objektet bedöms som klass 3 i naturvårdsprogrammet (2011). Söder om planområdet finns ett objekt markerat 
med mörkare gul färg, vilket signalerar klass 2. Det sistnämnda objektet hanteras i detaljplan för Svinnäs. 

Ädellövskogsobjektet är lokaliserat nord- och sydväst om Charlottenlund och bedöms i 
ädelskogsinventeringen som en klass 3 (visst skyddsvärde enligt en tregradig skala) vilket innebär att 
skogsnäringens normala naturvårdshänsynsregler anses tillräckliga för att bevara naturvärdena. 

Även i Tanums naturvårdsprogram görs bedömningen att området har naturvärden enligt klass 3 på en 
tregradig skala. Klass 3 står för höga naturvärden (där klass 2 står för högre naturvärden och klass 1 står för 
högsta naturvärden). Enligt naturvårdsprogrammet domineras skogen av medelgrov och mogen ek med 
inslag av gamla och grova träd, men i övrigt förekommer asp, björk och sälg. 

Objektet undersöktes även närmare i den översiktliga naturinventeringen och naturvärdesbedömningen från 
2011 (Pro Natura). Ädellövskogen delas i inventeringen upp i två olika områden, ett med högt naturvärde 
och ett med medelhögt naturvärde enligt den tregradiga skalan (där även lågt naturvärde finns som 
alternativ). Högt naturvärde kan husera hotade arter eller biotoper med lång leveranstid, i det här fallet rör 
det sig om grövre ädellövträd. Medelhögt saknar förekomst av hotade arter men har goda förutsättningar 
eller förutsättningar att inom överskådlig framtid kunna utveckla en miljö som hyser högre naturvärden. 

Mer information om naturvärden inom planområdet finns att tillgå på sidan 22-23, där även kartmaterial från 
naturinventeringen och naturvärdesbedömningen utförd av Pro Natura 2011 (se figur 9) presenteras. 

I kommunens översiktsplan anges att kommunen som markägare och som planerare ska undvika 
exploatering eller byggnation inom områden som inventerats som ekologiskt särskilt känsliga områden, 
vilket kan härledas till Miljöbalken.  
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Miljöbalkens 3 kap. 3 § förkunnar att ”Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk 
synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön”. Kommunen bör därför 
använda sig av principen undvik-minimera-kompensera.  

Planförslaget kommer att ta naturmark i anspråk. Att helt undvika ingrepp i den värdefulla naturen är 
svårförenligt med intentionerna i planen. Inventeringar och utredningar har visat att det finns mer eller 
mindre känslig natur i området. Genom att anpassa vägens sträckning kan den värdefulla ädellövskogen som 
befinner sig mellan berget och Charlottenlund bevaras, vilket är den del av skogen som innehåller de högsta 
naturvärdena. De ingrepp i naturmarken som krävs föreslås i stället ske i den del av skogen som hyser de 
lägre naturvärdena, således minimeras skadan.  

I kommande planskede utreds huruvida ingrepp i naturen kan komma att behöva kompenseras. 
Kompensation kan ske genom olika sorters aktioner, t.ex. genom att förbättra biotoper, skapa nya biotoper 
eller ge naturmiljöer ett långsiktigt skydd. Förslag på eventuell kompensation får beaktas i ett senare skede 
när omfattningen på ingreppet blir tydligare. 

Naturvård, 3 kap. 6 § 

Det aktuella planområdet omfattas inte av skydd enligt bestämmelser om naturvård enligt miljöbalken 3 kap. 
6 §. Det finns dock ett skydd längs kusten och i en förlängning av Gliskilen in över land på Svinnäs västra 
sida, alltså i planområdets närhet. Planförslaget påverkar inte det område som skyddas. 

SÄRSKILDA HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER, 4 KAP. MILJÖBALKEN 
De särskilda hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens fjärde kapitel syftar till att skydda utpekade 
områden som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns där. Det 
innebär att exploatering och andra ingrepp i miljön endast får ske om det inte finns hinder enligt miljöbalken 
4 kap. 2-8 §§ eller om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.  

Bestämmelserna gäller hela det bohuslänska kustområdet, från Brofjorden till den norska gränsen, och 
följande paragrafer i miljöbalkens fjärde kapitel gäller för Tanums kommun. 

Turism och rörligt friluftsliv, 4 kap. 2 § 

Kommunens kustområde är särskilt utpekat som av intresse för turismen och friluftslivet, där främst det 
rörliga friluftslivets intressen ska uppmärksammas och visas hänsyn vid utveckling och aktioner som 
påverkar miljön. 

Planområdet berörs i sin helhet av de särskilda hushållningsbestämmelserna i miljöbalken 4 kap. 2 §. 
Planförslaget innebär viss påverkan på det rörliga friluftslivet. Inom planområdet finns ädellövskogen som 
fungerar som strövområde för närboende. Stigar och andra spår i naturen visar att delar av området används 
frekvent. Planförslagets genomförande innebär att delar av skogsområdet tas i anspråk och att en del stigar 
eventuellt försvinner. 

Det rörliga friluftslivet kan även anses påverkas på ett positivt sätt genom att t.ex. se till värdet av tillgång 
till serviceorter, vilket gör det lättare för turister att ta sig till efterfrågade målpunkter. Det rörliga 
friluftslivet måste här ses i sin helhet, vad planförslaget kan bidra med för hela Grebbestadområdet. 

Planförslaget har stöd i den fördjupade översiktsplanen. Bestämmelserna i miljöbalkens fjärde kapitel utgör 
inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. Planförslaget ligger i linje 
med bestämmelsernas innebörd. 
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Obruten kust, 4 kap. 3 § 

Kommunens kustområde är utpekat som obruten kust, vilket innebär att turismens och friluftslivets, främst 
det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska 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 hinder för normal utveckling av tätorter eller lokalt näringsliv.  

Planområdet berörs i sin helhet av de särskilda hushållningsbestämmelserna. Dock påverkas inte kusten 
direkt utan planområdet ligger inom tätortsområdet och är omringat av redan ianspråktagen mark. Planen 
påverkar delar av naturen som idag är oexploaterad. Samtidigt förstärks ställningen för övrig naturmark 
inom planområdet genom att denna planläggs som naturmark. Planen syftar även till att stärka de 
kulturvärden som finns inom planområdet, genom att utreda möjligheter för utveckling av Charlottenlund. 

Planförslaget har stöd i den fördjupade översiktsplanen. Bestämmelserna i miljöbalkens fjärde kapitel utgör 
inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. Planförslaget ligger i linje 
med bestämmelsernas innebörd. 

NATURA 2000 
Planområdet omfattas inte av Natura 2000. Avrinning från planområdet sker först och främst till 
Gisslerödsbäcken. Strax söder om Sövallsvägen leds Gisslerödsbäcken in i en kulvert och mynnar sedan i 
nordvästra hörnet av Grebbestadkilen. De nordliga delarna av Grebbestadkilen är inte skyddat av Natura 
2000.  

I planområdets närhet ligger Gliskilen, vilken omfattas av Natura 2000. Gliskilen ligger dock inte i 
planområdets omedelbara närhet. I vilken mån avrinning från planområdet kan komma att belasta Gliskilen 
får studeras vidare i kommande planskede.  

Med tanke på planens syfte och mål bedöms inga direkta åtgärder krävas för att undvika skador på Natura 
2000. 

MILJÖKVALITETSNORMER, 5 KAP. MILJÖBALKEN 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller 
miljön i övrigt inom ett geografiskt område. 

Miljökvalitetsnormer för vatten anger de kvalitetskrav som gäller för varje vattenförekomst i Sverige. 
Vattenmyndigheten har i sin klassificering av vattenområden bedömt den ekologiska statusen för måttlig för 
Grebbestad inre skärgård. Den kemiska statusen (exklusive kvicksilver) uppnår god status. Målet är att god 
ekologisk status ska uppnås senast år 2021. Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för 
vatten och avlopp. Åtgärder inom planförslaget bedöms inte motverka att god ekologisk status kan uppnås år 
2021. 

Det finns idag inga indikationer på att miljökvalitetsnormer kommer överskridas eller riskerar att 
överskridas inom planområdet eller andra områden som påverkas av planförslagets genomförande. 

Planförslaget bedöms inte medföra risk för överskridande av gällande miljökvalitetsnormer. 

STRANDSKYDD 
Planområdet berörs inte av strandskydd. 

 



Plats för stämpel 

 

PLANPROGRAM Datum 16-04-21 
Detaljplan för Västra vägen etapp 2 och 3 

Diarienummer: 2009/1946-314 
16 

SVERIGES MILJÖMÅL 
I plan- och bygglagens och miljöbalkens portalparagrafer anges hållbar utveckling som ett viktigt syfte med 
de båda lagtexterna. För att på lång sikt uppnå en hållbar utveckling har regeringen formulerat sexton 
stycken miljömål. 

Av Sveriges 16 miljömål berörs Säker strålmiljö, Hav och kust i balans, Levande sjöar och vattendrag, 
Grundvatten av god kvalitet samt God bebyggd miljö men inte av en sådan omfattning som påverkar det 
nationella perspektivet eller som inte kan hanteras lokalt eller i plan. 

ÖVRIGA FÖRORDNANDEN 
Den översiktliga naturinventeringen och naturvärdesbedömningen påträffade inga rödlistade arter inom 
planområdet. 

Längs den nordöstra kanten av den tidigare brukade jordbruksmarken finns en stenmur utpekad i den 
översiktliga naturinventeringen och naturvärdesbedömningen. En stenmur i jordbruksmark omfattas av ett 
generellt biotopskydd. 

Vid besiktning av området med representanter från kommunens planavdelning respektive miljöavdelning 
kunde endast ett fåtal rester av vad som en gång i tiden kan ha varit en stenmur återfinnas. Resterna av 
muren ligger inte inom området för väg som pekas ut i programkartan. 

I ett senare skede får det utredas närmare om det finns stenmurar som omfattas av biotopskydd. Om dispens 
krävs från länsstyrelse ska detta anges. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTLIGA PLANER 
Tanums kommun har en kommuntäckande översiktsplan från 2002. Arbete pågår med en uppdatering som 
blickar fram mot 2030.  

För Grebbestads samhällsområde finns en gällande fördjupad översiktsplan som antogs av 
kommunfullmäktige 2006-02-06, § 4. Den fördjupade översiktsplanen uttrycker rekommendationer och råd 
för planering av det gällande planområdet. Den fördjupade översiktsplanen ersätter den kommuntäckande 
översiktsplanen inom aktuellt område. 

Den fördjupade översiktsplanen förkunnar att planering bör inrikta sig på förstärkning av vägnätet i den 
nordvästra delen av Grebbestad genom att en ny anslutningsväg byggs nordväst om samhället från 
Krossekärrsvägen/Sövallsvägen till väg 163. Ett utsnitt ur kartan som anger rekommendationer och 
bestämmelser kan ses i figur 6. 
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Figur 6: Del av rekommendationskarta från fördjupad översiktsplan för Grebbestad (2006). 

En stor del av planområdet ligger inom gällande detaljplan som bör ändras enligt övrig rekommendation 
(gul färg). Planen bör ändras eftersom den är inaktuell. 

Delar av planområdet har rekommendationen R14 för ”övriga områden”. Inom R14 (grå färg) ska mycket 
stor restriktivitet gälla mot ny bebyggelse om särskilt utpekade natur- och kulturvärden berörs. Det är mark 
som i dagsläget är hällmark och i huvudalternativet till planförslag kommer att förbli hällmark med 
planbestämmelsen natur. Vid en alternativ sträckning av vägen behöver delar av R14 tas i anspråk. 

Inom området benämnt R11 i den fördjupade översiktsplanen har kommunen reserverat delar av marken för 
den framtida vägsträckningen. Rekommendationen är att inga åtgärder får göras som kan försvåra 
anläggandet av en ny väg. Inom planområdet sträcker sig R11 från Grönemadsvägen i norra delen ner i en 
båge till Sövallsvägen, fortsätter sedan ner längs början av Tage Vikströms Gata och vidare söderut mot 
Svinnäs. 

Området benämnt R9 ligger strax söder om Charlottenlund och i direkt anslutning till R11. 
Rekommendationen är utbyggnad av fritidsanläggning. Ytan har även en rekommendation vad gäller 



Plats för stämpel 

 

PLANPROGRAM Datum 16-04-21 
Detaljplan för Västra vägen etapp 2 och 3 

Diarienummer: 2009/1946-314 
18 

markanvändning. För området R5 anges rekommendationen ”strategiskt område”, även för R5 finns en 
rekommendation gällande markanvändning.  

Figur 7 visar ett utsnitt ur kartan som anger markanvändning. Värt att observera är att området R9 från 
kartan över rekommendationer och bestämmelser här har fått rekommendationen om 
fritidsanläggning/parkering och råd om förändrad markanvändning. Enligt fördjupad översiktsplan ska 
området reserveras för fritidsändamål, framförallt under skolåret, men även kunna tjäna som plats för 
utvidgning aktiviteter på Charlottenlund. Området R5 som tidigare benämnts strategiskt område får här 
rekommendationen strategiskt område för bostäder, verksamheter eller dylikt. 

 

Figur 7: Del av markanvändningskarta från fördjupad översiktsplan för Grebbestad (2006). 

Den fördjupade översiktsplanen lyfter även fram följande frågor som viktiga att belysa i kommande 
detaljplanearbeten. Gång- och cykelstråk bör förstärkas. Mark bör reserveras för parkeringar utanför 
centrum. Hänsyn till natur- och kulturvärden bör visas. 

Planförslaget ligger i linje med vad som rekommenderas i den fördjupade översiktsplanen. Planering pågår 
även i detaljplan för Västra vägen etapp 1 och i planprogram inför detaljplan för Svinnäshalvön. 
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KOMMUNALA PROGRAM M.M. 
Tanums Naturvårdsprogram 

Naturvårdsprogrammet är en nulägesanalys av Tanums naturförhållanden och förutsättningar att bedriva 
naturvård. Bakgrunden till programmet står att finna i Riodeklarationen om hållbar utveckling – Agenda 21 
– där det lokala ansvaret för hållbar utveckling betonades starkt. Kommunfullmäktige antog 1997-03-03 sin 
första Agenda 21 med både kortsiktiga och långsiktiga mål, varav en överblick över värdefull natur var ett 
av målen. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2005-03-01 att söka bidrag för tre naturvårdsprojekt, där 
naturvårdsprogrammet var ett av de projekten.   

Naturvårdsprogrammet togs fram 2011 av miljöavdelningen på Tanums kommun genom kommunbiolog 
Ingvar Olofsson. Syftet med programmet är bland annat att kartlägga och definiera områden med värdefull 
natur och skapa underlag för fysisk planering. 

Delar av planområdet innehåller ett objekt, en ädellövskog, som i naturvårdsprogrammet har identifierats 
som värdefull och skyddsvärd natur. Ett genomförande av detaljplanen medför att delar av den värdefulla 
naturen ianspråktas.   

Strukturplan, norra Bohuslän 

Kommunfullmäktige antog 2009-10-26 ”Strukturplan/överenskommelse avseende användning av mark och 
vatten kopplat till Kustzonplanering och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän”. Från och med 2010-01-01 
ska strukturplanen vara vägledande för fysisk planering i norra Bohuslän. Strukturplanen tar fasta på norra 
Bohusläns attraktivitet tack vare kvalitéer som naturen och landskapsbilden, god tillgänglighet till natur och 
hav, kulturhistoriska värden samt levande kustsamhällen. Kommunerna ska planera en positiv och långsiktig 
utveckling för att främja dessa kvalitéer. 

Syftet med detaljplanen är att avlasta trafiken i centrala Grebbestad, främst kring Gisslerödsbacken, och på 
så sätt underlätta tillgängligheten till Grebbestad med omnejd. Ett genomförande av detaljplanen stödjer 
intentionerna i strukturplanen/överenskommelsen genom att den möjliggör anläggandet av västra vägen, 
vilken är en förutsättning för fortsatt utveckling av bostäder och verksamheter i Grebbestad och således 
bidragande till ett levande kustsamhälle. 

DETALJPLANER 
Planområdet omfattas av två gällande planer: 

• byggnadsplan för del av Tanums kommun (Gisslerödsområdet) laga kraft 1974-01-13 (14-TAN-1149 
och 02:251) 

• detaljplan för område kring hamnplan (Hamnplan-Gästis) laga kraft 1995-11-09 (1435-P95/5 och 
02:153) 

För en översikt, se figur 8. 
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Figur 8: Gällande planer i området. Gräns för ny detaljplan markerat med röd linje. 

Inom föreslaget vägområde, norr om Sövallsvägen, anger gällande plan (02:251) område för natur 
respektive bostäder. Bostäderna har fram till 1984-01-16 omfattats av nybyggnadsförbud och byggrätterna 
har därefter inte utnyttjats.  

För Charlottenlund medger gällande plan (02:251) området för folkparks och nöjesändamål samt bostäder. 
För naturförskolan anges området för bostäder.  

Intill Tage Wikströms gata anges gällande plan (02:153) område för natur. 

Gällande planer föreslås ändras genom att väg sträcker sig över mark sig över mark som idag är planlagd 
som park, plantering, natur, väg och bostäder. I planförslaget föreslås ett område för bostäder som idag är 
planlagt som bostäder enligt gällande plan. 

För båda planerna har genomförandetiden gått ut. 

Arbete pågår parallellt med detaljplan för Västra vägen etapp 1 och Trafikverkets vägplan för området norr 
om Gissleröds industriområde. För Svinnäshalvön pågår arbete med planprogram inför detaljplan. Svinnäs 
kommer att trafikförsörjas genom Västra vägen och det är viktigt att tillfarten och kopplingspunkten mellan 
Västra vägen och framtida väganslutning till Svinnäs koordineras. 
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FÖRORDNANDEN ENLIGT BYGGNADSLAGEN  
Förhållanden avseende eventuella förordnanden enligt byggnadslagen 110 § eller 113 § och dess innebörd 
för planen kommer utredas i ett senare skede av planprocessen. 

BEHOVSBEDÖMNING OCH MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING  
Enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 18 § och Miljöbalken 6 kap. 11 § skall kommunen göra en bedömning om 
detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan i samband med planens genomförande. Den så 
kallade behovsbedömningen ska lämpligtvis göras tidigt i planprocessen. Om planen kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning, även 
kallad MKB, skall upprättas. Innan kommunen kan fatta beslut om betydande miljöpåverkan ska en 
behovsbedömning upprättas och samrådas med Länsstyrelsen. 

En behovsbedömning har tagits fram av kommunen baserad på en förstudie av vägdragning daterad 2006-
11-01, en naturvärdesinventering daterad 2011-10-05 och en principskiss daterad 2016-02-18 för att utreda 
om en miljöbedömning erfordras. Följande punkter lyftes fram i behovsbedömningen som möjliga faktorer 
som kan medföra risk för betydande miljöpåverkan:  

• Optimera vägens placering i landskapet 

• Undvika eller minimera skador i utpekat naturvårdsobjekt och undersöka kompensationsåtgärder vid 
intrång 

• Buller från väg 

• Eventuella störningsdämpande åtgärder med hänsyn till intilliggande bostadsområden 

• Geotekniska förutsättningar 

• Säkerställa skyddsavstånd till kända fornminnen. Dialog förs med länsstyrelsen om eventuellt behov 
av ny inventering. 

• Hantering av dagvatten 

Ovanstående faktorer bör tas i beaktande vid den fortsatta planeringen. Behovsbedömningen kommer 
samrådas med Länsstyrelsen parallellt med planprogrammet. 

Förslag till kommunens ställningstagande 
Efter behovsbedömning har Tanums kommun kommit till följande preliminära slutsats: 

Behovsbedömning visar att detaljplanen för del av Tanums-Gissleröd 1:4 m.fl. medför risk för betydande 
miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed upprättas. Slutsatsen kan komma att 
omprövas i det fall faktorernas omfattning visar sig vara av den karaktären att de kan hanteras inom ramen 
för planarbetet. 

Innan kommunen tar formell ställning till betydande miljöpåverkan ska Länsstyrelsen ges möjlighet att yttra 
sig vid samråd. Länsstyrelsen kommer i yttrande om behovsbedömningen meddela om de delar kommunens 
uppfattning och bedömning. 

KOMMUNALA BESLUT 
• Kommunstyrelsens beslut 2011-10-05 § 281 att påbörja detaljplanearbetet för Västra vägen, 

Grebbestad, att avgränsningen är enligt kartbilagan, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att 



Plats för stämpel 

 

PLANPROGRAM Datum 16-04-21 
Detaljplan för Västra vägen etapp 2 och 3 

Diarienummer: 2009/1946-314 
22 

ta fram en uppdaterad kalkyl för planarbetets bedrivande, och att uppdra åt kanslichefen att enligt 
gällande arbetsordning beställa planarbetet.  

• Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-15 § 5 att godkänna förslag till medfinansieringsavtal mellan 
Trafikverket och Tanums kommun för upprättande av vägplan i samband med Västra vägen, att i 
investeringsbudget uppta erforderliga medel för upprättande av vägplan för Västra vägen, att 
bemyndiga kommunstyrelsen att göra de mindre justeringar i avtalet som behöver göras. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANFÖRSLAG 
NATUR 
Mark och vegetation 
Förutsättningar   
Landskapet runt planområdet består av lövskog, åkermark och bebyggelse insprängd mellan hällmarker. 
Inom planområdet finns de olika elementen representerade i olika utsträckning.  

Den västra delen av planområdet utgörs av högt belägen hällmark med karaktäristisk gles växtlighet. De 
vanligaste träden är tall och björk men viss krattväxande ek samt buskage förekommer. I de norra delarna 
samt en kil i de centrala delarna av planområdet dominerar tallen men med inslag av lövträd. De nordvästra 
delarna består av lövskog och gränsar till bebyggelse. Hällmarken och skogen i norra delarna av 
planområdet är högt belägen gentemot den kringliggande bebyggelsen, i synnerhet mot den angränsande 
östra sidan.  

I planområdets centrala delar återfinns ädellövskogen. Mellan hällmarken och Charlottenlund finns en 
lövskog som domineras av ek. Det finns även björk, ask, sälg, asp, alm, klibbal, tall och enstaka lönn. 
Skogen har förekomst av död ved. Ädellövskogen breder ut sig och de grövre dimensionerna och äldsta 
träden finns i närheten av Charlottenlund. Ädellövskogen pekas ut som område med höga naturvärden. 
Ädellövskogen gränsar till vanlig lövskog, jordbruksmark och till viss bebyggelse. Riklig förekomst av sly 
och buskage finns i skogsmarken mellan hällmarken och jordbruksmarken. 

Äldre jordbruksmark utgör en stor del av planområdets södra delar. Marken används inte längre i jordbruket 
men verkar underhållas. Längs östra sidan av den äldre jordbruksmarken finns mark som inte brukas utan 
där gräs och sly får växa mer fritt. I anslutning till det området går Gisslerödsbäcken som kommer genom en 
kulvert in i planområdet strax nordost om Charlottenlund och sedan åter leds in i en kulvert strax söder om 
Sövallsvägen. 

Inom planområdet finns ett antal stenmurar i olika skick, t.ex. längs fastighetsgränser och traktgränser. 
Stenmurar i jordbruksmarker skyddas av biotopskydd. Stenmurar som inte är i jordbruksmark saknar skydd. 

I södra delen av planområdet finns angränsande bebyggelse längs med Tage Vikströms Gata. På andra sidan 
gatan, söder om Sövallsvägen ligger en hällmark med stor höjdskillnad mellan toppen och den 
omkringliggande naturen. Det finns ett bestånd av gamla ekar invid bergsknallen. Ekarna har pekas ut i 
naturvärdesbedömningen som område med höga naturvärden.  

Naturvärdesbedömningen har tagits fram av Pro Natura 2011-10-05 (gm Camilla Finspång) där 
fältundersökningar genomfördes under augusti månad 2011. Utredningen sammanfattas: 

Högsta naturvärdet har de gamla och grova lövträd som finns kring parken Charlottenlund samt i det 
sydligaste delområdet. De äldre grova träden kan hysa många arter av olika slag. Dessa miljöer är sällsynta i 
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landskapet. De för Bohuslän typiska hällmarkerna samt strukturerna bäck/dike, stenmur, brynmiljöer ger alla 
ett medelhögt naturvärde på grund av att de är viktiga strukturer för biologisk mångfald. I övrigt bedöms 
naturvärdena vara låga. 

Figur 9 visar ett utsnitt ur en del av kartmaterialet som presenterades i naturvärdesbedömningen. 

 

Figur 9: Kartan visar naturvärdesbedömningens avgränsning av de olika marktyperna, samt en bedömning av naturvärden inom det 
avgränsade området (Pro Natura, 2011). 

I kartbilden från figur 9 har naturvärden markerats med färg, medan siffrorna beskriver vilken typ av område 
som avgränsats, t.ex. område 1 är en avgränsning av den äldre jordbruksmarken och färgen gul betyder lägre 
naturvärden. Röd färg symboliserar höga naturvärden. Som beskrivits tidigare återfinns de högsta 
naturvärdena i området kring Charlottenlund samt i den södra delen. En utförligare beskrivning kan 
återfinnas i rapporten från Pro Natura (2011). 

Planförslaget 
Planförslaget innebär att natur kommer att tas i anspråk. Sträckningen av vägen är i nuläget inte klar men för 
att kunna koppla samman Grönemadsvägen med Sövallsvägen kommer vägen att behöva anläggas där det 
idag är hällmark, lövskog, sly och äldre jordbruksmark. De olika alternativen på tänkt vägsträckning skiljer 
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sig något men har till stor del samma beröringspunkter. För att anlägga vägen kommer det krävas 
sprängning av hällmark. Hur mycket som måste sprängas får utredas i ett senare skede.   

Inom planområdet finns en del stenmurar. En stor del av murarna kan bevaras eftersom markanvändningen 
inom stora delar av planområdet förblir oförändrad. Om det visar sig att det finns stenmurar som omfattas av 
biotopskydd får dispens sökas hos Länsstyrelsen vid eventuella ingrepp. 

Geoteknik 
Förutsättningar 
Planområdet består till stor del av hällmark. De geotekniska förutsättningarna bedöms här vara goda. För de 
delar av planområdet som består av mjukmark kommer en geoteknisk utredning genomföras i ett senare 
skede som får visa om åtgärder måste vidtas för att säkerställa godtagbara geotekniska förhållanden.  

Planförslaget 
De geotekniska förhållandena inom planområdet bedöms initialt som goda med planens syfte och 
målsättning i åtanke. 

BEBYGGELSEOMRÅDEN 
Förutsättningar 
Inom planområdet finns idag ett fåtal enskilda bostadstomter samt en handelsträdgård.   

Planförslaget 
Planförslaget innehåller förslag på nytt bostadsområde. Enligt förslaget föreslås området i anslutning till viss 
befintlig bebyggelse på äldre jordbruksmark. En förutsättning för bostadsområdet är att tillfart kan lösas via 
Västra vägen samt att trafikbuller från den nya vägen kan hanteras på ett tillfredställande sätt. Den nya 
vägsträckningens förhållande till befintlig bebyggelse kommer att utredas vidare. 

SERVICE OCH MÖTESPLATSER 
Förutsättningar 
Inom planområdet finns i dagsläget mötesplatser i form av Charlottenlund och Naturförskolan. I anslutning 
till planområdets södra och sydöstra gräns ligger centrala Grebbestad där matbutiker och övrig service finns 
representerat. 

Planförslaget 
Planförslaget medför ingen större förändring av behovet för service och mötesplatser. Behov som kan uppstå 
hanteras lämpligen genom befintlig service i närområdet. Planförslaget saknar ny verksamhet för service. 

ARKEOLOGI 
Förutsättningar 
Inom planområdet finns det två registrerade fasta fornlämningar, vilka omfattas av skydd enligt 
Kulturminneslagen (KML). Lämningarna återfinns på hällmarksplatån i planområdets nordvästra del och 
består av stenrösen från bronsåldern med beteckningen RAÄ Tanum 1014:1 och 1014:2.  

Det finns även en stenmur med beteckningen RAÄ Tanum 2255 som inte betraktas som en fast fornlämning 
utan är klassad som ”övrig kulturhistorisk lämning” strax utanför planområdets nordvästra gräns. 

De befintliga fasta fornlämningarna uppdagades i samband med Göteborgsinventeringen 225 och 226 som 
genomfördes 1977. Stenmuren dokumenterades i samband med att RIO Kulturkooperativ utförde en 
arkeologisk undersökning i ett till planområdet angränsande område. 
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Dialog förs med länsstyrelsen om behovet av ytterligare undersökning i området. I dagsläget finns inget 
beslut. 

Planförslaget 
I den förstudie av vägsträckningen som togs fram 2006 presenterades två olika alternativ. Oavsett vilket av 
alternativen som avses kommer vägområdet befinna sig på ett avstånd som överstiger 30 meter från 
fornlämningarna med god marginal. Planförslaget medför ingen påverkan på de stenrösen som är skyddade 
enligt KML. 

Åtgärder kommer att behöva göras i närheten av den stenmur som återfinns i planområdets nordvästra gräns.   

KULTURMILJÖ 
Förutsättningar 
Grebbestads kyrka och området kring kyrkan ingår i kommunens kulturmiljövårdsprogram. En liten del av 
det område som hör till kyrkan innefattas i planområdet. Den delen används idag för skötsel av kyrkogården, 
t.ex. utrymme för kompostering. 

Inom planområdet ligger Charlottenlund, eller ”Lunden”, en folkpark som grundlades runt förra sekelskiftet. 
Charlottenlund har genomgått en del förändringar men kvarstår som en viktig mötesplats.   

Förutom kyrkan innehåller planområdet inte några kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller miljöer 
upptagna i kulturmiljövårdsprogrammet. 

Planförslaget 
Planen verkar för att stärka Charlottenlunds position som en mötesplats och kulturbärare. Inga förändringar 
föreslås för det område som kyrkan förvaltar. 

GATOR OCH TRAFIK 

Gator 

Förutsättningar 
Ett av planens syften är att avlasta den ansträngda trafiksituationen som råder i Grebbestad. Kännetecknande 
för Bohuskusten och dess kustsamhällen är tillströmningen av delårsboende och gästande turister, främst 
under sommarens högsäsong. Svårigheten med stora säsongsvariationer är att dimensionera vägnätet för att 
kunna hantera tillfälliga toppar. 

Västra vägen är inte tänkt som en lösning på alla trafikrelaterade problem som rör Grebbestad. Västra vägen 
kan däremot ses som en åtgärd som medför att trafiksituationen i det stora hela förbättras till den grad att ny 
exploatering kan tillåtas. 

Ett antal trafikmätningar och trafikutredningar har genomförts. Utredningarna visar att trafikflöden väntas 
minska på väg 163 mellan centrum och Greby norr om samhället vid ett genomförande av Västra vägen. 
Även minskningar på väg 1011 och 1012 vid kyrkan och skolan förväntas, vilket resulterar i att 
tillgänglighets- och säkerhetsproblem skulle minska. Trafiksäkerhet och framkomlighet förbättras genom att 
leda om trafik till en ny väg som avlastar väg 163 och Gisslerödsbacken genom samhällets norra delar. 

Planförslaget 
Planförslagets huvudalternativ baserar sig på den sträckning som pekats ut i fördjupad översiktsplan för 
Grebbestad, se programkarta huvudalternativ. En förstudie framtagen av Vägverket Konsult (2006) ligger 
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till grund för huvudalternativets principiella utformning av vägsträckning. Planförslaget enligt 
huvudalternativet går från Grönemadsvägen till Sövallsvägen och vidare ner utmed Tage Vikströms Gata för 
att slutligen ansluta till hamnplanen. 

I planförslaget föreslås även två alternativa sträckningar benämnda alternativ 2 och alternativ 3 på 
programkartan. Förslagen presenteras som idéer på hur vägen skulle kunna anpassas i händelse av att 
huvudalternativet inte anses genomförbart eller visar sig mindre lämpligt i förhållande till en alternativ 
lösning. 

Västra vägen ska kunna fungera som trafikmatning till Svinnäs, vilket medför att vägsträckningen måste 
kunna sammankopplas med den väg som föreslås försörja Svinnäs med trafik.  

Planförslagen har karaktären av principskiss och de olika alternativens tekniska genomförbarhet föreslås 
utredas vidare likväl som lokalisering och utformning. I ett senare skede av planprocessen får det klarläggas 
vilket förslag som är lämpligast. Vidare får trafikplanering utreda hur trafikreglering, så som skyltning m.m., 
kan säkerställa att trafikanter väljer den nya vägen. 

Gång- och cykelvägar 
Förutsättningar 
Inom planområdet finns idag inga gång- och cykelbanor. Det beror på att planområdet i stor utsträckning är 
tidigare oexploaterad mark i form av naturmark eller jordbruksmark. Tidigare planlagd mark har inga gång- 
och cykelbanor inom planområdet för aktuell detaljplan. I närområdet finns vissa gång- och cykelbanor 
alternativt trottoarer men i stor utsträckning är blandtrafik det gängse alternativet, se programkarta. 

Planförslaget 
Enligt planförslaget föreslås ny gång- och cykelbana binda samman de centrala delarna av Grebbestad och 
Svinnäs med målpunkter norr om planområdet, t.ex. skola, förskola och bostadsområden. 

Kollektivtrafik 
Förutsättningar 
Planområdet är inte försörjt av kollektivtrafik men anslutningspunkter finns i dess närhet, t.ex. vid 
hamnplanen i centrala delarna av Grebbestad samt vid skolan. Endast buss trafikerar Grebbestad men 
tågförbindelse finns vid Tanum station, mellan Tanumshede och Grebbestad. 

Planförslaget 
Planförslaget medför ingen förändring vad gäller försörjning med kollektivtrafik. Förändringar föreslås i 
form av att nya gång- och cykelbanor förbättrar möjligheterna att ta sig till befintliga anslutningspunkter. 

Parkering, varumottagning, utfarter 
Förutsättningar 
Inom planområdet finns för närvarande endast ett fåtal parkeringsplatser, främst lokaliserade i nära 
anslutning till Charlottenlund, förskolan och kyrkogården.  

Övrig mark inom planområdet är till största del oexploaterad, med undantag för mark i privat ägo där ett 
fåtal fastigheter har bostadshus. 

Planförslaget 
Planförslaget kommer inte nämnvärt att ändra på behovet av parkeringsplatser genom utveckling av t.ex. 
bostäder eller andra målpunkter. Däremot är en av målsättningarna med planen att skapa möjlighet till en 
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infartsparkering i nära anslutning till centrala Grebbestad. Syftet med den nya infartsparkeringen är att 
erbjuda parkering under högsäsong och således minska trafikbelastningen i de centrala delarna.  

Ingen ny verksamhet föreslås inom planområdet som skulle medföra ett ökat behov av varutransporter. 

Tillgänglighet 
Förutsättningar 
Planområdet ligger i direkt anslutning till centrala Grebbestad. Trots det är delar av planområdet relativt 
otillgängligt. De delar som är bebyggda löser god tillgänglighet genom befintliga vägar. I de delar av 
planområdet som består av hällmark och tät snårig skog utan anlagda stigar är tillgängligheten mindre god. 
Det finns en del upptrampade stigar i området, men inte i sådan utsträckning att det kan anses som god 
tillgänglighet.  

Planförslaget 
Planförslaget föreslås öka tillgängligheten genom gång- och cykelbanor inom området. Det gäller dock 
endast en del av området. Stora delar av naturmarken förblir oförändrad. Tillgängligheten förbättras också 
genom möjlighet till centrumnära parkering.  

I ett större perspektiv kan tillgängligheten anses öka genom att olika skilda delar av Grebbestad knyts 
samman. Med ett sammanhängande nät av gång- och cykelbanor kan trafikslag separeras och det underlättar 
för oskyddade trafikanter att nå sina målpunkter.  

FRIYTOR 
Lek och rekreationsområden 
Förutsättningar 
Lövskogen visar tecken på att den idag används för både lek och rekreation. Stigar visar att området beträds 
av människor på regelbunden basis. Spår av kojor visar att närboende barn använder skogen för lek. En 
enklare form av eldstad används gissningsvis av närboende vuxna, unga vuxna och barn vid grillning ute i 
naturen.  

Planförslaget 
I planförslaget föreslås inga nya ytor för lek och rekreation. Eventuellt kan den föreslagna infartsparkeringen 
komma att användas som fotbollsplan under förutsättning att den anläggs med grusbeläggning. Förändringar 
sker i naturmarken där vägområdet kommer ta plats men övrig naturmark förblir område för rekreation.  

VATTENOMRÅDEN 
Förutsättningar 
Det saknas vattenområden inom planområdet. 

Planförslaget 
Inga förändringar har skett vad gäller vattenområden. Eventuella dagvattenlösningar redovisas och beskrivs 
under avsnittet teknisk försörjning. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
VA 
Förutsättningar  
Planområdet ligger i direkt anslutning till centrala Grebbestad som försörjs med kommunalt VA. 
Kapaciteten i VA-systemet bedöms generellt som god för Grebbestad.  
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Ingen VA-utredning har tagits fram. Vid behov kommer frågan utredas under den fortsatta planprocessen. 

Planförslaget 
I det fall ny bebyggelse tillkommer inom planområdet kommer krav ställas på anslutning till kommunalt 
VA. 

Dagvatten 
Förutsättningar  
Delar av planområdet består av hällmark med låg infiltrationsförmåga. De delar som består av skog eller 
annan mjukmark har något bättre infiltrationsförmåga.  

Avrinning från planområdet sker först och främst till Gisslerödsbäcken. Strax söder om Sövallsvägen leds 
Gisslerödsbäcken in i en kulvert och mynnar sedan i nordvästra hörnet av Grebbestadkilen. För den 
sydvästra delen av planområdet sker avrinning till den bäck som mynnar i Gliskilen.  

Planförslaget 
En dagvattenutredning föreslås visa vilka tekniska lösningar som kan komma att krävas för att kunna 
hantera den ökade avrinningen inom planområdet samt de vägföroreningar som genereras. De alternativa 
planförslagen kan medföra att en ökad avrinning till Gliskilen.  

BRANDSÄKERHET 
Förutsättningar 
Räddningstjänsten kan under högsäsongen finna vissa svårigheter att ta sig fram genom trafiken. Alternativa 
utryckningsvägar finns för att ta sig till centrala Grebbestad.  

Viss möjlighet finns att ta sig fram till områdena Sövall, Krossekärr och Grönemad utan att använda väg 163 
söder om Greby men den alternativa rutten medför att viktig tid går förlorad. 

Planförslaget 
Planförslaget föreslår förbättringar i form av alternativa utryckningsvägar för räddningstjänsten. Västra 
vägen kan komma att bli viktig för skyndsam undsättning. 

HÄLSA OCH SÄKERHET 
BULLER 
Förutsättningar  
Stora delar av planområdet är obebyggt eller saknar bostadsbebyggelse. I delar av planområdet finns 
bostadsbebyggelse i direkt närhet till befintliga vägar.  

Buller ökar med ökade trafikmängder. Buller sjunker när avstånd mellan källa och mottagare stiger. Buller 
är också till viss del beroende av vilken typ av mark det är mellan källa och mottagare.  

Det är i dagsläget inte utrett hur mycket den befintliga bostadsbebyggelsen påverkas av buller på grund av 
närheten till befintlig väg och nuvarande trafikmängder. 

Planförslaget 
Planförslagets visar att den planerade Västra vägen går i omedelbar närhet till befintlig bebyggelse på vissa 
ställen. På en del sträckor finns befintlig väg och på en del av sträckor föreslås en helt ny väg byggas. Vissa 
bostäder kommer enligt föreslaget hamna närmare en väg än vad som idag är fallet.  
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Oavsett vägsträckning kommer viss bebyggelse med största sannolikhet utsättas för ökade bullernivåer 
eftersom trafikmängden kommer att öka. Den befintliga bebyggelse som preliminärt kommer utredas 
avseende bullerfrågan kan ses i kartan i figur 10. 

 

Figur 10: Programkartan med bostäder i vägens närhet markerade med gult. 

Bostäder närmast föreslaget vägområde har i kartan markerats med gult. I ett senare skede får en 
bullerutredning visa hur planförslagets alternativa sträckningar förhåller sig till bebyggelsen med hänsyn till 
bullernivåer. 

FÖRORENADE OMRÅDEN 
Förutsättningar 
Planområdet består till största del av naturmark. En liten del av planområdet är markerat som ”eventuellt 
förorenat men ej utrett” i kommunens kartskikt över förorenade områden. Den del av planområdet som är 
markerad ligger söder om Sövallsvägen och i anslutning till Tage Vikströms Gata och Grebbestads centrum. 
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Alla delar av Grebbestad centrum är markerade med samma beteckning, med undantag för 
bostadsfastigheter. 

Planförslaget 
Planförslaget föreslår inga förändringar som tillåter verksamhet som kan antas vara förorenande. Vid 
eventuella förändringar kommer det utredas vid behov. 

KLIMATFÖRÄNDRINGAR 
Förutsättningar 
Planområdet har sin lägsta punkt cirka 7 meter över havet och bedöms därför inte komma i direkt konflikt 
med stigande havsvattenstånd. Risker för översvämning som följd av väntade ökningar av klimatrelaterade 
nederbördsmängder bör dock beaktas vid beräkning och dimensionering av eventuella anläggningar för 
hantering av dagvatten i området. 

Planförslaget 
Planförslaget bedöms inte utsatt för risk vid klimatförändringar. Ej heller bidra till ökade klimatförändringar. 
För åtgärder som kan komma att krävas, se avsnitt för dagvatten. 

FORTSATT PLANARBETE 
Planprogrammet är inte en obligatorisk del i planprocessen utan har tagits fram för att i ett så tidigt skede 
som möjligt identifiera de nyckelfrågor som kommer bli aktuella i det fortsatt planarbetet. Efter att 
planprogrammet godkänts för programsamråd och det har genomförts kommer arbete fortsätta med att ta 
fram samrådshandlingar. De utredningar som krävs kommer att beställas.  

PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR PLANARBETET 
Samråd Januari 2017 

Granskning  Juli 2017 

Godkännande i miljö- och byggnadsnämnden September 2017 

Antagande i miljö- och byggnadsnämnden/ 
kommunfullmäktige 

Oktober 2017 

Laga kraft tidigast November 2017 
Om ingen överklagar kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen vinner den laga kraft ca en månad 
efter antagande. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planprogrammet har sammanställts av miljö- och byggnadsförvaltningen. 

 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
Kristoffer Blomfeldt   Olof Jönsson 
Planarkitekt    Tf planchef     
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