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PLANHANDLINGAR
Till planen hör följande handlingar:
•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser, skala 1:1 000 i A2-format
Illustrationskarta skala, 1:1 000 i A2-format
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

Övriga handlingar:
•
•
•
•

Fastighetsförteckning
Grundkarta
Samrådsredogörelse
Utställningsutlåtande

Utredningar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geoteknisk undersökning RGeo, Geosigma AB, daterad 2009-01-22
Geoteknisk undersökning inkl. radonmätning, PM, Geosigma AB,
daterad 2009-01-29, reviderad 2009-02-06
Bergteknisk undersökning, PM, Geosigma AB, daterad 2009-01-29
Översikt biotopkartering och Naturvärdesbedömning vid Rörvik,
Grebbestad, Tanums kommun Naturcentrum daterad 2009-06-02
Arkeologisk utredning, RIO Kulturkooperativ, daterad 2009, Nr 47
Trafikutredning Rörviksområdet i Grebbestad, Sigma Civil, daterad
2016-07-01
Geoteknisk undersökning MUR, Geosigma AB, daterad 2017-05-31
Geoteknisk undersökning PM, Geosigma AB, daterad 2018-10-21
Vatten och spillvatten och dagvattenutredning, Aqua Canale, daterad
2017-12-20
Biotopskyddsdispens för borttagning av stenmur Länsstyrelsen 201710-26

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till utbyggnad av bostäder i
anslutning till befintlig bostadsbebyggelse.
Planen omfattar en befintlig och 13 nya tomter för friliggande enbostadshus för helårsändamål. Tillfart till områdets västra del (en befintlig och
två nya tomter) sker från Rörviksvägen och tillfart till den östra delen
(elva nya tomter) sker från Tanumstrandsvägen via väg genom område
där detaljplanearbete för bostäder pågår i direktanslutning i söder.
De båda detaljplaneområdena har gemensam tillfartsväg och gemensamma ledningsdragningar och dagvattenhantering, varför de båda planerna samordnas och löper parallellt. Ett antagande av denna detaljplan
bedöms kunna ske först efter att angränsande plan i söder, ”Del av Ertseröd 1:5 samt Ertseröd 1:7 m.fl.” har vunnit laga kraft. Detaljplanen
vann laga kraft 2019-05-08.
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PLANDATA
Lägesbestämning och avgränsning
Planområdet är beläget i Rörvik cirka 1,5 kilometer söder om Grebbestad
centrum, mellan Rörviksvägen och väg 163. I öster gränsar planområdet
till handelsområdet för Sportshopen. I väster gränsar området till befintliga bostäder, i söder till planerade bostäder och i norr till natur- och ängsmarker.

Röd cirkel markerar planområdets läge

Areal
Planområdets areal är knappt 2,5 hektar och omfattar i huvudsak del av
fastigheten Tanums-Rörvik 1:56 och Tanums-Rörvik 1:221. Samtliga berörda fastigheter är listade i fastighetförteckningen.

Markägoförhållanden
Det berörda markområdet är i privat ägo.

PLANPROCESS
Planarbetet påbörjades före det att plan- och bygglagen (PBL 2010:900)
började gälla och upprättas därför enligt den äldre plan- och bygglagen
ÄPBL 1987:10. Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande.

Samråd genomfördes under våren 2009 och detaljplanen har därefter varit
föremål för utställning. Det innebär att berörda sakägare har haft två möjligheter att lämna skriftliga synpunkter på detaljplaneförslaget innan antagande. Planförslaget har stöd i översiktsplanen och något planprogram
har inte upprättats.
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Efter samrådet har planområdets avgränsning ändrats på följande sätt:
•

Del av naturmarken i öster har minskat. Det nyttjas av Sportshopen
för damm samt dike och ingår därför i detaljplan för Sportshopen.

•

Planområdet har utökats något åt nordost och bostadsgatans vändplats med omgivande naturmark har förskjutits i denna riktning.

•

Tidigare alternativa tillfartsvägar till fastigheten Tanums-Rörvik
1:56 är inte aktuella. Tillfartsvägen till Tanums-Rörvik 1:56 sker
istället från Tanumstrandsvägen i söder, genom angränsade planområde Ertseröd 1:5 och 1:7.

•

Planen har utökats i väster med fastigheten Tanums-Rörvik 1:221
och två nya fastigheter föreslås kunna styckas av. De nya fastigheterna får liksom ursprungsfastigheten tillfart från Rörviksvägen i väster, via befintlig väg.

Nedan visas plankarta och illustration för fastigheten Tanums-Rörvik
1:56 i samrådsskedet, vilka kan jämföras med plankarta och illustration i
efterföljande skeden.

Utdrag ur plankartans samrådshandling från 2009.

Utdrag ur illustrationskartans samrådshandling från 2009.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
För Tanums kommun gäller kommuntäckande översiktsplan 2030, antagen av kommunfullmäktige 2017-06-19.

Fördjupad översiktsplan
Området ingår enligt översiktsplanen i samhällsområdet Grebbestad för
vilket en fördjupad översiktsplan antagits av kommunfullmäktige 200602-06. Enligt denna fördjupade översiktsplan gäller för Rörviksområdet
där planområdet ingår att:

Avgränsning av strategiskt område (R5)
i FÖP Grebbestad. Planområdet markerat med röd cirkel.

”Området mellan Grebbestads camping och vägen till Tanumstrand föreslås som strategiskt område för samhällsutbyggnad på lång sikt. Olika typer av markanvändning - camping och annan turistanknuten verksamhet
likväl som bostäder - kan i framtiden övervägas. Med tanke på nuvarande
markanvändning (bostäder, camping och fritidsanläggningen Tanumstrand) föreslås att en studie av området som helhet görs innan kommunen tar ställning till vilken användning marken ska ha i framtiden. Utbyggnad av infrastruktur i form av va och gång- och cykelväg är en förutsättning.”

Fördjupad planstudie
Tanums kommun tog enligt intentionerna i den fördjupade översiktsplanen under 2007 fram en fördjupad planstudie för Rörviksområdet.
Planområdet ligger inom delområde 4 i planstudien – området mellan
Rörviksvägen och Tanumstrandsvägen.
Planstudien visar dels två större områden för handel och verksamheter,
dels ett antal mindre områden för bostäder, varav det aktuella området
utgör ett. I planstudien förutsattes att handelsområdet skulle trafikmatas via en ny väg som ansluts till Tanumstrandsvägen, och att bostadsområdet skulle trafikmatas från en ny väg i väster mot Rörviksvägen.
Planstudien med ovanstående förslag till markanvändning godkändes
av kommunstyrelsen 2007-10-03. Beslutet innebar att planstudien ska
gälla som underlag för fortsatt planläggning och utredning inom Tanums-Rörviksområdet.
Ändamålet och huvudsaklig avgränsning av detaljplanen överensstämmer
med intentionerna i planstudie för Tanums-Rörvik.

Planområdet är markerad med röd
streckad linje på utdrag ur markanvändningsförslag i planstudie för
Tanums-Rörvik.
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Detaljplaner
Det aktuella planområdet är tidigare inte planlagt. Planområdet är markerat med en vit streckad linje i illustrationen nedan.
Öster om planområdet finns en detaljplan, ”Del av Tanums – Rörvik
1:48, 1:54 och 1:56” för Sportshopen, vilken vann laga kraft 2010-08-26.
Gränsen för gällande plan är markerat med en blå streckad linje i illustrationen nedan.
Ett planprogram för utbyggnad av Sportshopen (Ertseröd 1:53 m fl) i sydost har tagits fram och varit på samråd våren 2017. Programområdet är
markerat med en grön streckad linje.
Söder om planområdet har en detaljplan för bostäder ”Del av Ertseröd 1:5
samt Ertseröd 1:7 m fl” vunnit laga kraft 2019-05-08. Planen möjliggör
uppförandet av cirka 20 enfamiljshus och har drivits parallellt med denna
plan eftersom tillfartsväg samt vatten-, spillvatten och dagvattenanläggningar kommer att vara gemensamma. Området är markerat med orange
streckad linje.

Aktuellt planområdet markerat med vit streckad linje på karta tillsammans med
angränsande gällande detaljplan (blå) och pågående planarbete (gul och grön).

Behovsbedömning
En behovsbedömning har gjorts som underlag för bedömningen om
planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Kommunens ställningstagande
Tanums kommun har bedömt att planens genomförande inte medför risk
för att betydande miljöpåverkan ska uppstå. Någon särskild
miljökonsekvensbeskrivning ska därför inte upprättas. Den påverkan på
miljön som planens genomförande innebär redovisas därför i direkt i
planbeskrivningen. Länsstyrelsen har i yttrande daterat 2009-05-14
meddelat att de delar kommunens uppfattning.
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AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
Grundläggande hushållsbestämmelser 3 kap MB
Planområdet ligger till en del inom kustområde som är av riksintresse för
friluftsliv enligt miljöbalkens 3 kap. Frågan om planförslagets förenlighet
med riksintresset är avgjord genom de bedömningar som gjorts i samband
med kommunfullmäktiges antagande av den fördjupade översiktsplanen
där planområdet ingår i ett strategiskt utvecklingsområde samt i den efterföljande planstudien som illustrerar detta.
Enligt 3 kapitel 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses
på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark
tas i anspråk.
Planområdet omfattar ängsmark som bedöms vara brukningsvärd jordbruksmark. Bostadsbebyggelse som lokaliseras i ett område som pekats
ut som lämpligt för bostäder i översiktlig planering, och i anslutning till
befintlig bebyggelse och infrastruktur, bedöms vara ett väsentligt samhällsintresse. På sikt bedöms all mark som pekats ut som lämplig för bostäder i den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad, och mer detaljerat
i planstudien för Tanums-Rörvik, behöva exploateras för att tillgodose
behovet av bostäder inom orten. Därmed kan detta lokala behov inte tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Norr om planområdet sparas ängsmarken, vilken
fortfarande kan brukas.

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB
Kustområdet och skärgården i Bohuslän från norska gränsen till Lysekil
omfattas på grund av natur- och kulturvärdena av särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljöbalkens 4 kap. Inom detta område får inte exploatering ske som påtagligt kan skada natur- och kulturvärdena. Turismens och det rörliga friluftslivets intressen ska beaktas. Bestämmelserna
ska inte utgöra hinder för utveckling av befintliga tätorter och lokalt näringsliv. Frågan är prövad i den fördjupade översiktsplanen. Planförslaget
som följer intentionerna i denna innebär en utveckling av den befintliga
tätorten och bedöms inte påverka riksintresset negativt.

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om kvalitet på mark,
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i yt- och grundvatten, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.
Vattenförekomster
Inom planområdet finns inga vattenförekomster.
Planområdets slutgiltiga recipient ”Grebbestads inre skärgård” ligger
cirka 400 meter åt sydväst och omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten. Enligt den senaste klassningen är den ekologiska statusen för vattenområdet måttlig, vilket beror på övergödning. Vattenmyndigheten har
beslutat att kvalitetskravet god ekologisk status ska uppnås till år 2027.
God ekologisk status med avseende på näringsämnen kan inte uppnås till
Planbeskrivning
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2021 på grund av att över 60 procent av den totala tillförseln av näringsämnen kommer från utsjön. Åtgärderna för denna vattenförekomst behöver emellertid genomföras till 2021 för att god ekologisk status ska kunna
nås till 2027.
Vattenförekomstens kemiska status uppnår ej god ytvattenstatus med avseende på kvicksilver, kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter
(PBDE) enligt den senaste klassningen. Halterna av kvicksilver och
PBDE i fisk bedöms överskrida EU:s gränsvärden i samtliga vattenförekomster i Sverige. Det går inte att avgöra inom vilken tid det är möjligt att
minska halterna. Vattenmyndigheten har därför beslutat om ett generellt
undantag i form av ett mindre strängt krav för kvicksilver, kvicksilverföreningar och PBDE. Ingen tidsram är satt för att nå kvalitetskravet om god
kemisk ytvattenstatus. De nuvarande halterna (december 2015) får dock
inte öka.
Enligt framtagen dagvattenutredningen leds dagvatten via ledningar till
damm för rening och fördröjning, samt därefter vidare via befintlig bäck.
Genom anläggandet av fördröjningsdammen sker inte utsläpp till befintligt vattendrag i större omfattning än tidigare. Detta innebär att påverkan
på vattenförekomsten ”Grebbestads inre skärgård” inte kommer att öka
vid ett genomförande av planförslaget.
Sammanfattning av påverkan på miljökvalitetsnormer
Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer
överskrids eller riskerar att överskridas inom det aktuella planområdet.
Tack vare föreslagen fördröjning och rening av dagvatten från området
bedöms ett genomförande av planen inte innebära att möjligheten att
uppnå miljökvalitetsnormen för vattenförekomster kommer att försämras
eller att uppsatta mål inte kommer att uppnås.

Områdets läge markerat med röd cirkel på utdrag ur Intressekarta, Planstudie Tanums-Rörvik.

Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:56 samt Tanums-Rörvik 1:221 m fl
Grebbestad, Tanums kommun

Planbeskrivning

10 (21)

Områdesskydd, 7 kap, MB
Natura 2000
Vattenområdet ”Tanumskusten”, cirka 600 meter väster om Rörvik och
planområdet är klassat som Natura 2000-område. Planområdet avvattnas
till Ertserödsbäcken som rinner ut i viken norr om Tanumstrand, strax innanför Natura 2000-området. I delar av Ertserödsbäcken förekommer
öring.
Dagvattnet från bostadsområdet ska ledas till en dagvattendamm för fördröjning och rening, innan det leds vidare via Ertserödsbäcken ut i recipienten. Dagvattendammen dimensioneras för ett 100-årsregn. Genomförandet av planen bedöms inte påverka Natura 2000-området negativt.
Biotopskydd 7 kap 11 §
Stenmurar i jordbruksmark är så kallade biotopskyddsområden eftersom
de utgör livsmiljö för djurlivet, framför allt grod- och kräldjur, vilka använder stenmurarna som övervintringsplatser.
Stenmuren som följer den södra fastighetsgränsen för Tanums-Rörvik
1:56 och ligger mellan ängs- och skogsmark omfattas delvis av biotopskydd. Den sammanlagda längden av stenmuren som berörs av biotopskydd är cirka 20 meter. Övriga stenmurar inom planområdet ligger antingen inom skogsmark eller inom tomtmark. Stenmuren kommer inte
omedelbart att behöva tas bort, men kommer inte kunna säkerställas i sin
ursprungliga form, då den kommer att ligga inom kvartersmark - bostad.
Som kompensationsåtgärd har föreslagits att stenarna flyttas och muren
återuppbyggs i anslutning till en befintlig stenmur i närområdet. Förslaget
är att förlänga stenmuren vid den norra fastighetsgränsen (se karta nedan).
Norr om detta läge planeras ingen ny bebyggelse.

Illustrationen visar del av stenmur som omfattas av biotopskydd (röd linje), nytt läge för
flytt av befintlig stenmur (orange linje). Samt övriga stenmurar inom och i anslutning till
planområdet (blå linjer).
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Länsstyrelsen har 2017-10-26 beslutat att ge dispens för att ta bort cirka
20 meter biotopskyddad stenmur på fastigheten Tanums-Rörvik 1:56.
Länsstyrelsen bedömer att åtgärden endast innebär en liten skada på biotopens naturvärden sett i ett långsiktigt perspektiv. Behovet av att ta bort
stenmuren för att kunna bebygga fastigheten väger enligt Länsstyrelsen, i
detta enskilda fall, tyngre än intresset att bevara biotopen intakt. Därmed
bedömer Länsstyrelsen att särskilda skäl för att bevilja dispens från biotopskyddsbestämmelserna föreligger.
Beslutet gäller endast under förutsättning att detaljplanen antas och vinner
laga kraft. Rivningsarbetet av den biotopskyddade stenmuren får inte ske
under grod- och kräldjurens övervintringsperiod, mellan 1 oktober till 30
april. Utförliga villkor och beskrivning av genomförandet finns i beslutet.
Bestämmelse att biotopskyddad stenmur inte får tas bort utan Länsstyrelsens tillstånd har införts på plankartan.

MILJÖMÅL
Sveriges riksdag har formulerat 16 miljökvalitetsmål. Målen beskriver de
kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser
måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt.
Nedan görs en kortfattad avstämning mot de nationella miljömål som bedöms vara relevanta för att klargöra hur planförslaget påverkar den nuvarande miljösituationen.
Begränsad klimatpåverkan
Förslaget innebär en etablering av bostäder i anslutning till en befintlig
tätort, Grebbestad, som ligger cirka 1,5 kilometer norr om Rörvik.
Säker strålmiljö
Berggrunden i Tanums kustzon har naturligt hög radonhalt. Enligt mätning klassificeras berget som normalradonmark. Boverkets byggregler
gällande gränsvärden för radon inomhus ska inte överskridas, vilket bevakas i bygglovskedet.
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Dagvatten från nya bostadsfastigheter och vägar leds till fördröjningsdamm för omhändertagande innan det leds via befintlig bäck ut i havet.
Genom att fördröja dagvattnet minskar belastningen på bäcken och vattenområdet utanför Rörvik som är ett Natura 2000-område. En förbättring
sker gentemot dagens situation där belastningen på Ertserödsbäcken blir
hög vid större nederbördsmängder. Föreslagen dagvattenlösning dimensioneras för att kunna klara nederbördsmängder vid ett 100 års-regn.
Ett rikt odlingslandskap
Uppförandet av småhusen planeras mestadels på ängsmark och en exploatering av området innebär därmed att jordbruksmarken kommer att
minska. Planområdet är dock utformat med utgångspunkt i planstudien
och norr om planområdet sparas ängsmark, vilken fortfarande kan brukas.
Jordbruksmarken bedöms inte tas i anspråk i strid mot gällande bestämmelser.
Flera stenmurar finns inom de delar av planområdet, som planläggs som
naturmark och bevaras. Den biotopskyddade stenmuren inom jordbruksmark som flyttas till gränsen mot ängsmarken i norr bibehåller biotopskyddet där den återuppförs i anslutning till jordbruksmark.
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Ett rikt växt- och djurliv
Ingen förekomst av grod- eller kräldjur är känd inom området idag, däremot är hasselsnok funnen inom närområdet. Stenmurar är viktiga miljöer
för djurlivet, framförallt grod- och kräldjur använder stenmurar som övervintringsplatser. Flera stenmurar finns i området och vid genomförandet
av planen kan en bit av en stenmur komma att tas bort, men kommer att
flyttas till ny plats inom planområdet.
Flyttning av stenmuren ses som kompensationsåtgärder, vilka genomförs
för att underlätta uppfyllelsen av miljömål och motverka skada på områdets naturvärden.
God bebyggd miljö
Bostäderna placeras enligt genomförd planstudie och anpassas till landskapet. Naturmark avsätts för att tillgängliggöra grönområden för de boende, men bidrar även till ett större sammanhängande grönstråk i Rörvik.
Befintliga tillfartsvägar, Tanumstrandsvägen och Rörviksvägen, kommer
att användas.
Bostäderna kommer att anslutas till det kommunala vatten- och spillvattennätet och dagvattnet fördröjas och renas.
Sammanfattning av påverkan på miljömålen
Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden vara i god
överensstämmelse med de nationella miljömålen.

Planbeskrivning
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FÖRUTSÄTTNINGAR; PLANFÖRSLAG
OCH KONSEKVENSER
Bebyggelse
Inom planområdet finns ett befintligt bostadshus i ett plan på cirka 160 m2
med tillhörande komplementbyggnad på 60 m2. Byggnaderna är uppförda
med ljusa träfasader och röda pannförsedda sadeltak.
Omgivande bebyggelse, utmed Rörviksvägen i väster och norr om planområdet, samt utmed Tanumstrandsvägen i söder består av både äldre och
nyare bostadshus och är av blandad ålder och karaktär.
Angränsande mark direkt söder om planområdet är idag obebyggt, men
ett detaljplanearbete pågår för cirka 20 friliggande bostadshus.
Öster om planområdet ligger handelsområdet Sportshopen med tillhörande parkeringar och lekland. Huvudbyggnaden är utformad med träfasader utan täckande färg.

Befintlig bebyggelse på fastigheten
1:221 i planområdets västra del

Planförslaget
Förslaget möjliggör byggandet av 13 nya friliggande enbostadshus. Bostadsområdets utbredning har anpassats till Sportshopens verksamhet i
norr och öster.
Föreslagna minsta storlekar på de nya fastigheterna varierar mellan 700800 m2 i områdets östra del. I den västra delen föreslås minsta fastighetsstorlek vara 1400 m2 för de nya fastigheterna och minst 2500 m2 för befintlig bebyggd bostadsfastighet.
Bostadsfastigheterna i den östra delen med en minsta fastighetsstorlek på
700 m2 föreslås kunna bebyggas med en huvudbyggnad (bostadshus) på
maximalt 140 m2 och komplementbyggnader (uthus/garage) på 50 m2.
Bostadsfastigheterna med en minsta fastighetsstorlek på 800 m2 föreslås
kunna bebyggas 150 m2 respektive 50 m2 för huvudbyggnad respektive
komplementbyggnad. I väster föreslås maximalt 170 m2 + 50 m2 för de
nya fastigheterna och 190 m2 + 60 m2 för befintlig bostadsfastighet.

Sportshopen - sett från planområdets
östra del.

Alla bostadhus inom planområdet föreslås få en högsta nockhöjd på +22
meter över grundkartans nollplan. Uthus/garage föreslås få högsta nockhöjd på 5,0 meter. Minsta taklutning för huvudbyggnad är 27 grader.
Bostadshus ska placeras minst fyra meter från fastighetsgräns och komplementbyggnad uthus/garage minst en och en halv meter. Uthus/garage
tillåts även sammanbyggas i tomtgräns.
Parkering ska inrymmas inom den egna fastigheten. Garage och carport
ska placeras så att minst sex meter uppställningsplats för fordon erhålls
mellan väg och port.
Mark som inte får bebyggas, så kallad ”prickad mark” är föreslagen i
bakkant på några tomter där de angränsar till naturmarkens höjdpartier.
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Illustration över föreslagen utbyggnad inlagd på ortofoto.

Natur och vegetation
Planområdet utgörs huvudsakligen av öppen mark, tidigare åkermark.
Området avgränsas i norr och öster av trädbevuxna bergknallar som tydligt avgränsar ett tydligt öppet rum. Ängsmarkens karaktär tyder på att
avståndet till underliggande berg mestadels är litet. Bergknallarna är bevuxna med blandskog och täta busksnår. Inga kända naturvärden finns i
området. Inte heller finns några sällsynta växter eller rödlistade arter registrerade. En naturvärdesbedömning har gjorts 2009 av Naturcentrum.
Stenmurar löper genom bergknallarna i skogen. Längs planområdets
södra gräns löper även en stenmur, vilken delvis omfattas av biotopskydd.
Ängsmarken mot nordost, sett från
Sportshopen.

Stenmur vid plangränsen i söder.

Planbeskrivning

Planförslaget
Planförslaget innebär att det huvudsakligen är ängsmarken som bebyggs
och att bergknallarna med vegetation sparas för att inrama bebyggelsen.
Den uppvuxna vegetationen i öster läggs som allmän plats NATUR i planen för att så långt möjligt bilda ett skydd mot handelsområdet öster om
föreslagen bostadsbebyggelse. Stenmurarna behålls i skogsmarken.
Den berörda biotopskyddade stenmuren kommer inte att kunna säkerställas i sin ursprungliga form, då den ligger inom kvartersmark BOSTAD.
Länsstyrelsen har i beslut 2017-10-26 gett dispens för att ta bort cirka 20
meter biotopskyddad stenmur. Beslut gäller under förutsättning att flera
villkor uppfylls, bland annat ska borttagna stenar återanvändas till uppbyggnad av en ny stenmur i planområdets norra del. Dispensen gäller under planens genomförandetid.
En bestämmelse att biotopskyddad stenmur inte får tas bort utan tillstånd
från Länsstyrelsen har införts på plankartan för att säkerställa att dispensen efterföljs.
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Markförhållanden
Geotekniska förhållanden
Geoteknisk utredning har tagits fram av Geosigma AB inför samrådet
2009. Inför utställningen har Geosigma utfört kompletterande undersökningar under 2017. Inför antagandet av angränsande detaljplan har ytterligare revideringar gjorts under 2018. De revideringarna berörde inte denna
detaljplan i någon del.
Planområdet utgörs dels av berg i dagen, dels av ängsmark som omgärdas
av bergen. Jorddjupen varierar mellan tre och elva meter. Den naturligt
lagrade jorden består av sand som överlagrar siltig lera som ligger över
friktionsjord. Den siltiga leran som ställvis är sandig, har en mäktighet
upp till tre meter. Lerlagrets mäktighet minskar mot de angränsande fastmarkspartierna.
Planförslaget
Stabilitet
Totalstabiliteten för området är tillfredsställande. Inga naturliga lerslänter
eller slänter av silt med större lutningar än 1:10, som kan orsaka jordskred, finns.
Grundläggning
Grundläggning av bostadshus kan ske med platta på mark eller med pålning. I planområdet finns sättningskänslig mark som berör elva bostadsfastigheter där byggnader ska pålas ned till berg (hus med blå markering i
illustration nedan). Pålning innebär att byggnaden inte belastar marken
ytterligare. Vid höjning av marken ska den tillkommande lasten lastkompenseras. Övriga bostadshus (röd markering nedan) kan utföras med
platta på mark och tål uppfyllnader av marken. Vid grundläggning ska organiska och lösa jordlager grävts ur, eventuell sprängning utförts, samt
uppfyllnad och packning av friktionsmaterial utförts. Uppfyllnader ovanför nuvarande markyta ska undvikas.

Bostadshus inom lerområde (blå markering) rekommenderas att grundläggas
med pålning. Övriga bostadshus (röd markering) kan grundläggas med platta på
mark.
Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:56 samt Tanums-Rörvik 1:221 m fl
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Sättningar
Sättningsberäkningar har gjorts utifrån rådande grundvattennivåer. Med
dagens grundvattennivåer kommer leran få en sättning om cirka 5 centimeter. Byggnaderna som uppförs i sättningskänsliga områden bör grundläggas med pålar (se rekommendationer för grundläggning i avsnitt nedan). Om grundvattennivåerna sänks kommer jorden att utsättas för extra
belastning. Vid en grundvattensänkning om cirka 1 meter kommer jorden
att utsättas för en extra last motsvarande cirka 0,6 meters uppfyllnad
(cirka 10 kPa).
En upplysning införs på plankartan om att marken är sättningskänslig och
att geoteknisk undersökning har utförts.
Förekomst av sten och block
Bergteknisk utredning har utförts av Geosigma AB. Besiktningen utfördes okulärt i samband med det geotekniska fältarbetet och finns redovisad
i en rapport. Området bedöms som stabilt med avseende på bergets egenskaper. Bergsryggarna är rundhällar med lägre branter som understiger 1
m i höjd. Ingen risk bedöms föreligga för nedfall av sten och block annat
än från de befintliga stenmurarna på bergsryggarna, men där är fallhöjden
liten.
Markradon
Berggrunden i Tanums kustzon har naturligt hög radonhalt. Om inte annat kan påvisas ska ny bebyggelse uppföras radonsäkert för ett boende
ska få en säker strålmiljö.
Planförslaget
Enligt mätning klassificeras berget som normalradonmark. En upplysning
införs på plankartan att bostadshus ska uppföras enligt Boverkets byggregler så att gällande gränsvärden för radon inomhus inte överskrids.

Fornlämningar
En arkeologisk utredning har utförts av Rio kulturkooperativ under juni
2009. Inga fasta fornlämningar har hittats inom området. Däremot fann
man sex kulturhistoriska lämningar; tre stenmurar, två röjningsrösen, och
en övrig lämning i form av en samling huggna staketstolpar i sten. Utredningen föreslår att lämningarna om möjligt bör inarbetas i det fortsatta
planförslaget. Om detta inte är möjligt föreslås att de två huggna staketstolparna av sten reses vid infartsvägen till området för att på så sätt knyta
an till den historiska användningen av platsen.
Utredningen anser att inga andra hinder föreligger en exploatering av området.
Planförslaget
Stenmurarna ligger till stora delar inom föreslagen naturmark och bedöms
inte bli påverkade av den föreslagna exploateringen av området.

Staketstolpe som föreslås flyttas till
områdets tillfart i söder.

Planbeskrivning

Tillfarten till området kommer att kräva att en öppning görs i stenmuren i
planområdets södra gräns. Staketstolparna i sten föreslås flyttas och resas
vid infarten till planområdet och området får en entré som knyter an till
platsens tidigare användning.
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Friytor och rekreation
I planområdets omgivningar finns gott om naturmark för friluftsliv och
rekreation. Öster om väg 163 finns stora strövområden. Väster om planområdet ligger Tanumstrand med småbåtshamnar, anlagda badplatser och
andra havsanknutna friluftsanläggningar samt strandområden med naturbad och orörd natur. Avstånd till havet och badplatser är 700–1000 meter.
Inom och i direkt anslutning till bostadsområdet finns orörda naturpartier
tillgängliga för lek och som utsiktsplatser.
Sportshopen har anlagt en större lekplats med skateboardramp, gungställningar och klätterställningar, vilken är öppen för allmänheten.
Planförslaget
Plats för att iordningställa en småbarnslekplats finns vid vändplatsen i
nordöst. En gångstig föreslås genom området och möjlighet finns även att
röra sig i ett sammanhängande naturområde mellan planområdena.

Planområdet med omgivande vegetation.

Trafik
Biltrafik
Flera detaljplaner upprättas inom Rörviksområdet vilket har föranlett att
en övergripande trafikutredning har tagits fram (Sigma Civil, daterad
2016-07-01). Syftet var att få en större överblick och ge ett gemensamt
förslag på utformning och dragning av vägarna i området.
Öster om planområdet passerar länsväg 163 mellan Fjällbacka och Grebbestad/Tanumshede. Från väg 163 leder Tanumstrandsvägen till Tanumstrands olika anläggningar. Väster om planområdet ansluter Rörviksvägen med utfart till väg 163. Siktförhållandena i anslutningspunkten
Rörviksvägen - väg 163 är mindre goda. Skyltad hastighet på väg 163 är
70 km/tim.

Rörviksvägens korsning med väg 163
mot Grebbestad

Söder om korsningen mellan väg 163 och Tanumstrandsvägen passerar
cirka 2000 fordon per årsmedeldygn (ÅDT). Skillnaden på hög- och lågsäsong är mycket stor då trafiken ökar till cirka 6000 fordon ÅDT under
högsäsong från cirka 1500 ÅDT under lågsäsong.
Planförslaget
Planområdet trafikmatas från två olika håll, väster och söder.
Tre fastigheter, en befintlig och två nya, belägna i den västra delen av
planområdet matas från Rörviksvägen. I samråd med Trafikverket har bedömningen gjorts att Rörviksvägen och korsningen med väg 163 klarar
trafikmängden från de föreslagna två nya tomterna. Befintlig tillfartsväg
bedöms ha erforderlig standard, men i planförslaget finns utrymme för en
eventuell breddning.

Avfart från väg 163 till Tanumstrandsvägen sett från söder.

Elva bostadsfastigheter i den östra delen av området trafikmatas från söder, via nytt planerat bostadsområde, samt via Tanumstrandsvägen och
väg 163.
Bostadsgatan föreslås byggas ut med en 4,5 meter bred asfalterad säckgata som avslutas med en vändplan. Vägområdet i planen är 5,5 meter
brett och vändplanen är dimensionerad för att en sopbil ska kunna vända.
Parkering ska inrymmas inom den egna fastigheten.
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Sportshopen

Tillfart för elva nya fastigheter sker från
söder – Tanumstrandsvägen (grön pil).
Tillfart till två nya fastigheter sker från
norr – Rörviksvägen (orange pil).
Planområdet är markerat med röd linje.

Tanumstrand

Gång- och cykeltrafik
Idag finns en gång- och cykelväg som sträcker sig från Grebbestad centrum till Sportshopen. Gång- och cykelvägen passerar Rörviksvägen från
vilken man kan ta sig till planområdet. Efter Sportshopen och söderut
längs väg 163 saknas gång- och cykelbana separerad från biltrafiken.
Kommunen avser att i framtiden bygga ut en ny gång- och cykelvägsförbindelse mellan Grebbestad och vidare söderut via Tanumstrand.

Gång- och cykelväg utmed väg 163.

Planförslaget
Inom planområdet föreslås ett fyra meter brett område för allmän gångtrafik. Det möjliggör för en gångstig att sammanbinda bostadsgrupperna och
för boende i den östra delen av området att lättare ta sig via Rörviksvägen
till Grebbestad.
För att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för gång och cykeltrafikanter föreslår trafikutredningen att befintlig gång- och cykelväg förbi
Sportshopen förlängs och fortsätter vidare mot Tanumstrand. Exploatörerna i området kommer vara med och delfinansiera kommunens utbyggnad av gång- och cykelvägen utmed Tanumstrandsvägen, se vidare i genomförandebeskrivningen.

Befintligt gång- och cykelvägnät visas
med lila linje.
Föreslagen ny gång- och cykelväg visas
med röd linje.
Röd punkt visar busshållplats och planområdet visas med svart linje.
Planområdet är markerat med svart linje
(Illustration från Sigma civils trafikutredning)
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Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats ligger vid Sportshopen, cirka 200 meter öster om
planområdet. Härifrån går busslinjer mot Tanumshede och Tanum station, samt mot Hamburgsund och Håby terminalen. Vid Tanum station
och Dingle station finns anslutningar till buss och tåg mot Strömstad respektive Uddevalla/Göteborg.

Tillgänglighet
Bebyggelsen planeras på en flack äng. Tillfarter, gångvägar och bebyggelse kan därför utan svårighet genomföras så att god tillgänglighet uppnås. Tillgänglighet i byggnader bevakas i bygglovsprövningen.

Vatten och spillvatten
Den kommunala vattenförsörjningen i Grebbestad kommer via en vattenledning från vattenverket i Tanumshede. Råvattnet leds till vattenverket
via en huvudledning från Nedre Bolsjön.
Kommunens avloppsreningsverk Bodalsverket ligger cirka två kilometer
sydöst planområdet och tar hand om avloppsvatten från Grebbestad. Kapaciteten i både vattenverket och avloppsreningsverket är tillräcklig för
att ansluta den planerade bebyggelsen.
En vatten-, spillvatten- och dagvattenutredning är framtagen av Aqua Canale och behandlar, förutom detta planområde, även en utbyggnad av
Sportshopen och angränsande detaljplan för bostadsändamål i söder. En
ny avloppspumpstation är föreslagen i den angränsande planen i söder
inom fastigheten Ertseröd 1:5. Den bedöms vara tillräcklig för även detta
område.
Planförslaget
Planområdet ska anslutas till det kommunala dricks- och spillvattennätet.
Kommunen har anvisat två anslutningspunkter, en väster om planområdet
och Rörviksvägen och en i nordost strax öster om föreslagen vändplan.
De två tomterna längst upp i nordost kommer att anslutas till den östliga
anslutningspunkten invid Sportshoppen och de resterande tomterna ansluts till anslutningspunkten i väster.
För att säkerställa åtkomst till ledningarna har ”g-områden” och ”prickad
mark” lagts till inom kvartersmark på plankartan. Det innebär att marken
blir tillgänglig för drift och underhåll av ledningar och att marken inte får
bebyggas.

Karta med rödmarkerade ledningsdragningar. Anslutningspunkter för
dricks- och spillvatten är markerade
med blå punkter.
Läge för dagvattendamm är markerad
med grön cirkel.
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Dagvatten
Planområdet avvattnas idag genom ett öppet dike. Diket leder till Ertserödsbäcken, som mynnar i havet norr om Tanumstrands hotellanläggning. I delar av Ertserödsbäcken förekommer öring och Ertserödsbäcken
ingår i Tanums kommuns naturvårdsprogram, klass 3, (högt naturvärde).
Havet utanför Tanumstrand ingår i Natura 2000-området Tanumskusten.
Inom fastigheten Tanums-Rörvik 1:221 finns en befintlig ledning som leder dagvatten från fastigheten Ertseröd 1:7 i söder till befintligt vägdike
längs med tillfartsvägen i norr.
Planförslaget
Åtgärder för hantering av dagvatten i området har tagits fram i utredning
av Aqua Canale. I utredningen beskrivs en gemensam dagvattenhantering
för den utbyggnad av bostäder som planeras inom Rörviksområdet.
Med hänsyn till recipientens höga naturvärden och att bäcken är fiskförande ska dagvattnet från planområdet vara lika rent som det är idag när
det når havet. De i dagvattenutredningen föreslagna åtgärderna syftar till
att rena dagvattnet från föroreningar samt att undvika stora flöden som för
med sig mycket slam.
Bild på en anlagd dagvattendamm.
(Foto Ulf Mühlenbock)

Åtgärder som föreslås utföras inom området är i korthet att de hårdgjorda
ytorna minimeras och att fördröjningsmagasin anläggs.
Marken för fastigheterna består av berg i dagen eller lera. Det gör att marken inom den egna fastigheten inte räcker till för att ta hand om dagvattnet från hårdgjorda ytor och tak. Dagvattnet från elva av de nya bostadsfastigheterna längst i väster och den befintliga bostadsfastigheten inom
detta planområde föreslås därför ledas till en ny dagvattendamm som anläggs väster om Rörviksvägen, inom kommunens fastighet Tanums-Rörvik 1:4. Den befintliga dagvattenledningen inom Tanums-Rörvik 1:221
kommer att läggas om och nya ledningar kommer att leda allt dagvatten,
även det från fastigheterna inom angränsande planområde, del av Ertseröd 1:5 och Ertseröd 1:7, till föreslagen dagvattendamm inom Ertseröd
1:4. Befintliga bostadsfastigheter som angränsar och har sin angöring via
tillfartsvägen i nordväst kommer inte att påverkas av utbyggnaden.
Dagvattendammen inom fastigheten Ertseröd 1:4 får funktionen att fördröja, magasinera och rena dagvattnet. Dammens storlek blir 350 m3 och
dimensioneras för ett hundraårsregn. Dammens utflöde 0–25 liter/sekund
styrs av en 100 millimeters ledning som mynnar i den angränsande
bäcken. Befintligt dike från dagvattendamm till havet, längd cirka 220
meter, samt befintliga dagvattentrummor måste rensas.
Dagvatten från två av fastigheterna och från 90 meter väg längst i norr
närmast Sportshopen fördröjs i ett magasin med 14 m3 vattenvolym innan
det leds via befintliga diken utmed ängsmarken, norr om planområdet,
och vidare till Ertserödsbäcken. Dagvatten från vändplanen avvattnas till
intilliggande gräsyta.
Både dammen och områdets ledningar har dimensionerats för att hantera
vattenmängderna från ett 100-års regn, varför det inte bedöms uppkomma
några olägenheter vid ett sådant regn.
För att säkerställa åtkomst till ledningarna har ”g-områden” och ”prickad
mark” lagts till inom kvartersmark på plankartan. Marken får då inte bebyggas utan marken ska vara tillgänglig för drift och underhåll.

Planbeskrivning

Detaljplan för del av Tanums–Rörvik 1:56 samt Tanums -Rörvik 1:221 m fl
Grebbestad, Tanums Kommun

21 (21)

Avfall
Kravet på källsortering och återvinning skall tillgodoses enligt de rutiner
och regler som gäller för renhållning, källsortering och kompostering i
kommunen. Återvinningsbart material transporteras till återvinningsstationer, närmaste finns i Grebbestad.
Planförslaget

Inom planområdet föreslås hämtning vid varje fastighet. Det finns även
ett område avsatt för gemensamt sophus vid infarten till angränsande
planområde del av Ertseröd 1:5 och Ertseröd 1:7 i söder. Det sophuset bedöms kunna samnyttjas av fastigheterna i de båda detaljplaneområdena.

El, tele och datakommunikation
Ellevio och Telia är nätägare inom området.
Planförslaget
El- tele- och dataförsörjning till området ska ske över det befintliga nätet.
En ny transformatorstation föreslås anläggas i angränsande detaljplanen i
söder och kommer ha kapacitet att även försörja detta område.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Allmänt
Planbeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska ange planens syfte och förklara dess innehåll.
Genomförandefrågorna är översiktligt belysta i den genomförandebeskrivning som tillhör planen.

Medverkande tjänstemän
Detaljplanen har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Linda
Hansson, planeringsarkitekt på uppdrag av exploatören.
Från Tanums kommun har Andrea Johansson på Miljö- och byggnadsförvaltningen, planavdelningen, medverkat som planhandläggare.

JUSTERING
Efter utställningen har texten i planbeskrivningen kompletterats med en
motivering till varför jordbruksmark tas i anspråk.
På plankartan och illustrationen samt i genomförandebeskrivningen har
inga ändringar skett.
Justeringarna av planhandlingarna bedöms inte innebära någon väsentlig
ändring av förslaget och föranleder ingen ny utställning av detaljplanen.
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Andrea Johansson
Planhandläggare

Linda Hansson
Planförfattare

Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:56 samt Tanums-Rörvik 1:221 m fl
Grebbestad, Tanums kommun

Planbeskrivning

