
PLANBESKRIVNING      upprättad 2012-03-12 justerad 2012-11-06

Plankonsult: 
  
Sjölén & Hansson Arkitekter
Skolg. 17
456 61  Hunnebostrand
tel:0523-551 88

Uppdragsansvarig: Anders Hansson
Projektnr: 904

1 (45)

                      Antagen av KF 2013-06-17 § 66 
        Laga kraft 2013-07-16 

Detaljplan för 
del av Greby 1:4 m fl
Tanums kommun, Västra Götalands län

Dnr 2009.0207-314



PLANBESKRIVNING /  Detaljplan för del av Greby 1:4 m fl    

2 (45)  

Innehållsförteckning
Handlingar       3
Planarbetets syfte och huvuddrag   3
Bakgrund
Syfte
Förhållande till miljöbalkens bestämmelser
Plandata
Tidigare ställningstaganden
Miljömål
Energihushållning
Inverkan på miljön
Kommunala beslut 

Befintliga förutsättningar    13
Naturmiljö och landskapsbild
Geotekniska förhållanden
Kulturmiljö
Fornlämningar
Bebyggelse
Service
Trafik
Allmänna kommunikationer
Tekniska frågor  

Planförslag       21
Markanvändning
Gestaltning
Naturmiljö
Rekreation
Tillgänglighet
Barnperspektiv
Trafik
Riktlinjer för skyltning
Geotekniska rekommendationer
Stabilitet
Tekniska frågor
El
Uppvärmning 

Hälsa och säkerhet     37
Radon
Risker
Skyddsavstånd
Brandrisk
Externt industribuller
Trafikbuller
Miljökvalitetsnormer

Justeringar i antagandehandling     44
Medverkande i planarbetet



PLANBESKRIVNING /  Detaljplan för del av Greby 1:4 m fl    

3 (45)

Handlingar
Handlingar som ingår i denna version av detaljplanen. 
   
• Planbeskrivning (denna text) 
• Genomförandebeskrivning
• Plankarta med planbestämmelser
• Illustrationskarta 

• Geoteknisk utredning, WSP rev 2012-11-01. 
• Arkeologisk utredning, Riokultur 2010-04-12. 
• Miljökonsekvensbeskrivning, HydroGIS rev 2012-03-12. 
• Dagvattenutredning med VA-principer, AqVAtech rev 2012-02-07. 
• PM översvämningsrisk, WSP 2010-10-11. 
• Trafikbullerutredning, ÅF-Infrastruktur 2011-09-06. 
• Kartläggning av brandrisker, Prevecon 2010-09-10. 
• PM Bensinstationslägen, Prevecon 2011-08-30. 
• Redogörelse för samråd
•    Utlåtande efter utställning 
•      Fastighetsförteckning

Planarbetets syfte och huvuddrag
Bakgrund

Det finns ett behov av fler verksamhetstomter i Grebbestad. I dagsläget saknas dock 
byggklara tomter. Att möjliggöra utveckling av ett verksamhetsområde inom aktuellt område 
är ett led i arbetet att nå Tanums kommuns målsättning att det i kommunens större samhällen 
ska finnas tillgång till mark för företagsetableringar.

I den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad anges aktuellt området som strategiskt 
område för externt belägen trafikberoende verksamhet eller handel. Att upprätta en 
detaljplan för området befäster den planeringsinriktning som den fördjupade översiktplanen 
rekommenderar. I samband med detta har också markägaren till Greby 1:4 framfört önskemål 
om att pröva del av området för bostadstomter. Området planläggs enligt ÄPBL (SFS 1987:10).

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av ett verksamhetsområde för lätt industri 
i anslutning till Grebbestad tätort. Inriktningen för det planerade verksamhetsområdet är 
småindustri, hantverk samt handel / kontor. I planen ingår också att ge byggrätt för befintlig 
båtförvaringsverksamhet som idag inte är detaljplanelagd.

En del i planens syfte är också att pröva tomter för friliggande villor. Det planerade 
verksamhetsområdets yta omfattar ca 4,7 ha. Tillkommande ytor för bostadsbebyggelse 
omfattar ca 1,4 ha.

Förhållande till miljöbalkens bestämmelser

Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling. Enligt plan- och 
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bygglagens 2 kap. 1 § ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för 
vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 
behov. Användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning ska ges företräde. 
Vid planläggning ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken (MB) tillämpas. Även 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB ska iakttas eftersom planläggning inte får medverka till 
att en miljökvalitetsnorm överträds.

Särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB

Planområdet omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser, del av “obrutna kusten” 
(Bohuslän norr om Lysekil) enl. MB 4 kap. Inom detta område ska turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas. Det rörliga friluftslivets intressen 
kan i allmänhet sammanfattas som möjligheten att röra sig fritt i orörd natur. Exploatering och 
andra ingrepp i miljön får endast komma till stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt 
skadar riksintresset. Resultatet måste emellertid alltid bli att det ursprungliga landskapet och 
tidigare generationers kulturpåverkan i stor utsträckning skall lämnas kvar och synas. Särskilt 
skall sammanhängande partier av ursprunglig eller äldre karaktär bestå. Det är helheten som 
gör kustområdet “Bohuslän norr om Lysekil” intressant utifrån synsättet i 4 kap MB.

I miljöbalkens 1 kap 1 § anges följande riktlinjer:

... Miljöbalken skall tillämpas så, att ...... mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används 
så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god 
hushållning tryggas...”

Planområdet är inte detaljplanelagt sedan tidigare och förslaget innebär att brukad åkermark 
tas i anspråk till verksamhets- och bostadsbebyggelse. Tanums kommun har bedömt att 
större delen av markområdet är lämpat för verksamheter genom att anvisa det som strategiskt 
område för verksamheter i den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad. Kommunen har 
gjort bedömningen att det är rimligt att aktuell åkermark tas i anspråk med tanke på tätortens 
utveckling och att tillgång till alternativ, lämplig mark, saknas. Rekommendationen för 
Greby lyder att området ska ses som strategisk resurs på lång sikt för utbyggnad av externt 
belägen, i första hand trafikberoende verksamhet eller handel. På grund av den beräknade 
framtida trafikbelastningen i Grebbestad, som effekt av bl.a. Sportshopens planerade 
etablering, bedöms det inte lämpligt med ytterligare verksamheter söder om Grebbestad 
innan särskilda trafikåtgärder genomförts. Utöver Rörvik är två av de övriga fem strategiska 
områdena föreslagna för småskalig industri; Gissleröd och Greby. Efterfrågan och bristen 
av verksamhetstomter i närheten till Grebbestad samt kommunens målsättning att det i 
kommunens större samhällen ska finnas tillgång till mark för företagsetableringar är orsak 
till att området nu är föremål för detaljplanering. Aktuellt område ligger i anslutning till den 
planerade ”västra vägen” som då den blivit utbyggd förväntas bli den primära infarten till de 
västra delarna av Grebbestad. 

Tillgängligheten till angränsande natur- och rekreationsområden är säkrat genom 
utformningen av passager och gång-och cykelväg i detaljplanen.

Riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § MB

Strax norr om planområdet ligger riksintresse för naturvård med Havstenssundskusten inkl 
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Trossö-Kalvö-Lindö, Sannäsfjorden enligt 3 kap 6§ MB. Riksintresset ligger i sin helhet 
utanför planområdet. Ett vattendrag som går i nordsydlig riktning genom planområdets östra 
del mynnar i Sannäsfjorden. Åtgärder som påverkar vattenkvalitén i bäcken skulle kunna 
påverka riksintresset indirekt. Därför har bäcken inklusive en beväxt skyddszon bevarats inom 
verksamhetsområdet. Dagvatten från området ska tas om hand lokalt i två dammar innan det 
släpps ut i bäcken. En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram som behandlar naturvärden 
och dagvattenfrågorna i detaljplanen.

Riksintresse för kulturmiljövården

Drygt 500 meter sydöst om planområdet ligger Greby gravfält, KO50 som omfattas av 
riksintresse för kulturmiljövården. Kulturmiljön ingår i en helhet, där värden som utpekats i 
andra sammanhang ingår. Exempel på det är värdefulla odlingslandskap och ängs-/hagmarker. 
Planarbetet har utrett de effekter som exploateringen får för natur- och kulturvärden inom 
och i anslutning till området och redovisar åtgärder för att minska påverkan. Det visuella 
förhållandet till den skyddade och riksintressanta fornlämningsmiljön Greby gravfält 
har studerats i fotomontage. Fotomontagen har sedan varit till grund för utformning av 
planbestämmelser för att anpassa den planerade bebyggelsen till kulturvärden och befintlig 
bebyggelse. 

Miljökvalitetsnormer enl 5 kap MB

5 kap MB behandlar föreskrifter för hur miljökvalitetsnormer skall uppfyllas. 
Miljökvalitetsnormerna föreskriver kvalité på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt för att 
skydda människors varaktiga hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på människors 
hälsa eller miljön. 

Det bedöms att det aktuella tillskottet av bebyggelse och fordonstrafik, som följer då 
detaljplanen genomförs, inte medför risk för att gränsvärden för kvävedioxid, kväveoxid, 
svaveldioxid, bly och partiklar ( PM 10 ) i utomhusluft kommer att överskridas inom området 
eller på annat håll.

Det finns även en norm till skydd för musselvatten vilken är tillämpbar i Bohuslän (bl.a. 
Sannäsfjorden). Förutsatt att utsläpp och dagvatten hanteras på ett godtagbart sätt, bedöms inte 
miljökvalitetsnormen för musselvatten påverkas negativt.

Sammantaget bedöms planförslaget medföra en god hushållning med marken och vara 
förenlig med miljöbalkens bestämmelser.
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Markanvändningskarta för Grebbestad. Den röda ringen visar planområdets läge.
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Plandata

Planområdet ligger ca 2,5 km norr om Grebbestad centrum. Planområdet gränsar i öster 
till väg 163 mot Tanumshede och i norr mot väg 1013 mot Havstenssund. Den östra delen av 
planområdet utgörs av åkermark. Den västra delen som ligger något högre i terrängen utgörs 
av skogsmark med inslag av berg och mindre öppna ytor. Planområdet omfattar totalt ca 11,6 
ha. Planområdet ägs av privata fastighetsägare. Kartan nedan visar Planområdets omfattning.

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Grebbestad, antogs av kommunfullmäktige 
2006-02-06. Planavgränsningen för FÖP:en omfattar planområdet, som anges som ett av sex 
strategiska områden för utveckling av verksamhetsområden. Rekommendationen för Greby 
lyder att området ska ses som strategisk resurs på lång sikt för utbyggnad av externt belägen, i 
första hand trafikberoende verksamhet eller handel. Det rekommenderas även att vid fortsatta 
studier av området ska bl.a. stor vikt läggas vid hänsyn till det omgivande kulturlandskapet. 
Kartillustrationen på föregående sida visar markanvändningskartan för den fördjupade 
översiktsplanen för Grebbestad. 

Kustzonsplanering

Kommunfullmäktige har 2009-10-26 antagit ”Strukturplan/överenskommelse avseende 
användning av mark och vatten kopplat till Kustzonplanering och landsbygdsutveckling i 
norra Bohuslän”. Planen ska vara vägledande för den fysiska planeringen i kommunerna i 
norra Bohuslän och gäller från 1 januari 2010. Strukturplanen tar fasta på att Norra Bohuslän 

Planområdet, skala 1:4000

Aktnummer för plan eller bestämmelse

och kompletterad primärkartebas över "Tanumshede"
Framställd genom utdrag ur digital registerkartebas

Fastighetsredovisningen gällande 2012-03-09

Beteckningsstandard: motsv. TFA 4.6 B:5

Detaljredovisningen gällande 2012-02-20
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är ett attraktivt område tack vare kvalitéer som naturen och landskapsbilden, god tillgänglighet 
till natur och hav, kulturhistoriska värden samt levande kustsamhällen. Kommunerna ska 
planera för en positiv och långsiktig utveckling för att främja dessa kvalitéer.

Planförslagets förhållande till översiktliga 
planer

På grund av den beräknade framtida trafikbelastningen 
i Grebbestad, som effekt av bl.a. Sportshopens 
planerade etablering, bedöms det inte lämpligt med 
ytterligare verksamheter söder om Grebbestad innan 
särskilda trafikåtgärder genomförts. Utöver Rörvik är 
två av de övriga fem strategiska områdena föreslagna 
för småskalig industri; Gissleröd och Greby. Efterfrågan 
och bristen av verksamhetstomter i närheten till 
Grebbestad samt kommunens målsättning att det i 
kommunens större samhällen ska finnas tillgång till 
mark för företagsetableringar är orsak till att bägge 
områdena nu är föremål för detaljplanering.

Bostäder har inte stöd i den översiktliga planeringen. 
Delområdet prövas ändå i detaljplanen med syftet för 
bostäder därför att:

  
• det har förutsättningar att få de boendekvaliteer 
som gör helårsboende sannolikt.
• det främjar en positiv och långsiktig utveckling av ett högkvalitativt boende nära naturen 
och med en god tillgänglighet till natur och hav, kulturhistoriska värden samt levande kust-
samhällen.
• området kommer att anslutas till kommunalt VA-nät. 
• det ligger ca 400 m från befintligt kollektivtrafiklinje (busshpl); en ny cykelbana kommer 
att anordnas längs med vägen. 
• en cykel- och gångväg kommer att anordnas söderut mot Grebbestad. Avståndet till Greb-
bestad centrum är ca 1,1 km.

Detaljplaner

Planområdet är inte detaljplanelagt sedan tidigare. Det finns inte heller några planlagda 
områden i de närmaste omgivningarna som påverkar planläggningen av området.

Riksintressen och andra allmänna intressen

Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet

Det bohuslänska kustområdet, den så kallade obrutna kusten från Brofjorden och norrut till 
gränsen mot Norge, omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten 
enligt 4 kap MB. Området är i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de sammantagna natur- 

PLANOMRÅDE

Utdrag ur riksintressekarta, FÖP Grebbestad 
(illustration: Rådhuset Arkitekter)
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och kulturvärdena. Bestämmelserna innebär att turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen ska beaktas särskilt vid bedömningen av om exploatering eller andra 
ingrepp i miljön ska tillåtas. De särskilda hushållningsbestämmelserna utgör inte hinder för en 
normal utveckling av tätorter eller lokalt näringsliv. Planområdet ligger inom riksintresset. Se 
även rubriken Förenlighet med Miljöbalkens bestämmelser.

Riksintresse för naturvård

Norr om planområdet ligger riksintresse för naturvården Havstenssundskusten inkl Trossö-
Kalvö-Lindö, Sannäsfjorden. Riksintresset ligger i sin helhet utanför planområdet. Påverkan 
på riksintresset kan undvikas på samma sätt som för Natura 2000-området, se nedan. 

Riksintresse för kulturmiljövård

Drygt 500 meter sydöst om planområdet 
ligger Greby gravfält, KO50 som omfattas av 
riksintresse för kulturmiljövården. 

Gravfältet är bohusläns största 
järnåldersgravfält som med sin täta koncentration 
av gravhögar och inslag av resta stenar utgör ett 
dominerande inslag i landskapsbilden. Gravarna 
utgörs av runda högar med eller utan toppsten, 
långhögar och enstaka resta stenar. Nedanför 
gravfältet ligger öppna odlade marker. 

Kulturmiljön ingår i en helhet, där värden som 
utpekats i andra sammanhang ingår. Exempel 
på det är värdefulla odlingslandskap och ängs-/
hagmarker.

Natura 2000-område

Ett vattendrag som går i nordsydlig riktning 
genom planområdets östra del mynnar i 
Sannäsfjorden som är Natura 2000-område  
(SE 0520147). Åtgärder som påverkar 
vattenkvalitén i bäcken skulle kunna påverka 
Natura 2000-området indirekt. Därför har 
detaljplanen utformats med en grönyta kring 
bäcken. Det innebär att en beväxt skyddszon kan 
etableras kring  bäckfåran. Verksamhetsområdets 
dagvatten samlas upp i dammar för att inte påverka bäckens flöde 
men även möjliggöra sanering vid eventuella utsläpp.

Biotopskydd

Inom den östra delen av området finns en bäck, några diken och stenmurar. Dessa omfattas 
av det generella biotopskyddet.

Foto: AqVAtech AB.
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Vägförordnande

En remsa längs med väg 1013 samt väg 163 omfattas av vägförordnande, vilket innebär att 
området är en byggnadsfri zon. Längs med väg 1013 vägförordnandet 12 meter och längs med 
väg 163 vägförordnandet 30 meter.

Miljömål

Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål. Utöver dessa finns även tre 
övergripande miljömålsfrågor: fysisk planering och hushållning med mark och vatten samt 
byggnader, kulturmiljön samt hälsofrågor.

I miljömålsarbetet har länsstyrelserna en övergripande och samordnande roll som regionala 
miljömyndigheter. Länsstyrelserna ska ge kommunerna underlag och hjälpa dem att formulera 
lokala mål och åtgärdsprogram.

Tanums kommuns övergripande miljömål är ett långsiktigt uthålligt samhälle. I arbetet 
prioriteras områdena energi, transporter och livsmedel. 

I den aktuella detaljplanen beaktas miljömålen genom:
• En etappvis utbyggnad av verksamhetsområdet efter aktuellt behov. 
• Stora grönytor bevaras inom planområdet. Grönytorna fyller olika funktioner samtidigt 
som de bidrar på ett positivt sätt till miljön.
• Soprum för sortering av hushållsavfall och avfall från verksamhetsområdet anordnas.
• Skydd för naturminnen, biotopskydd.
• En särskild dagvattenutredning och en MKB görs i samband med planarbetet för att und-
vika att förorening av naturmiljön sker.
• Tillgänglighet till busshållplats och gc-väg

Energihushållning

Kommunen skall i den fysiska planeringen verka för en helhetssyn på energiområdet. 
Tillgängliga styrmedel skall användas för en optimal lösning beträffande hushållning med 
energi, men även avseende energieffektiva lösningar och ökad självförsörjningsgrad. Som 
ett planeringsstöd har kommunen upprättat en energiplan. Till grund för planen och dess 
fastställda mål ligger miljöpolicy för Tanums kommun samt nationella och regionala miljömål 
anpassade till internationella överenskommelser. 

Denna plan utgör en strategi för kommunens verksamhet avseende energifrågor och 
klimatpåverkan. Tanums kommuns övergripande miljömål är att bidra till ett långsiktigt 
uthålligt samhälle. Kommunen ska i all verksamhet och i alla beslut verka för att 
miljösituationen förbättras genom att främja biologisk mångfald, hushållning med naturresurser 
och ett naturligt kretslopp. I miljöarbetet prioriteras för närvarande energi, transporter och 
livsmedel.

Inriktning och Strategier

1. Minska den totala användningen av energi genom energihushållning och 
energieffektivisering
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2. Minska användningen av fossilbaserad energi genom energikonvertering

3. Minska sårbarheten i energiförsörjningen genom lokal energiproduktion och utökat 
kommunalt ägarinflytande.

Följande frågeställningar, som har en direkt eller indirekt påverkan på kommunens 
energibehov och därmed påverkan på klimat och miljö har beaktats planarbetet.

• Möjligheterna för de boende att ta sig till allmänna kommunikationer, service etc. Till-
gång till gång- och cykelväg.
• Bebyggelsen är inte placerad i ett klimatutsatt läge.
• Möjlighet att bygga passivhus utan att boarean minskas genom en planbestämmelse som 
tillåter en utökning av exploateringsgraden då passivhus med väggtjocklek över 300 mm 
byggs.

Inverkan på miljön

I samband med alla detaljplanearbeten genomförs en behovsbedömning för att utreda om en 
miljöbedömning erfordras. Enligt 5 kap 18§ PBL skall en miljökonsekvensbeskrivning enligt 
MB upprättas, om en detaljplan medger en användning av mark eller byggnader eller andra 
anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med 
mark, vatten och andra resurser.  

Detaljplanen för Greby 1:4 m.fl. anses i dagsläget medföra sådan påverkan att en 
miljöbedömning erfordras. Den betydande miljöpåverkan hänvisas till risken för negativ 
påverkan på Natura 2000. Risken för negativ påverkan kan härledas till att spill når 
Sannäsfjorden från planerade verksamheter. 

I arbetet med detaljplanen har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats. I MKB:en 
har detaljplanens utformning jämförts med att ingen utbyggnad skett, det s k nollalternativet. 
Genom inventeringar och beskrivningar behandlar MKB:en detaljplanens miljöpåverkan  
direkt eller indirekt på natur och kulturmiljöer inom och utanför planområdet. I MKB:en har 
identifierats vilka hot som finns och vilka åtgärder som krävs för att detaljplanen ska vara 
möjlig att genomföra. De redovisas kortfattat nedan och är följande:

• Höga naturvärden och rödlistad art av åkersyska. 
• Vattenförhållanden – naturvärden (vattendrag genom planområdet och Sannäsfjorden) i 
förhållande till ett förändrat klimat. 
• Planerade verksamheter – risken för utsläpp till vattendrag

Detaljplanen har anpassats för dessa genom:

• att områden avsatts för att skyddade jätteträd och lövskog. Detaljplanens omfattning har 
minskats för att behålla åkermark med åkersyska.
• att beräkningar av flöden för extrema väder (nederbörd) har beräknats och dagvatten-
dammar med fördröjning har dimensionerats för dessa. Vattendraget genom området ska inte 
påverkas.
• Utsläpp till Sannäsfjorden hindras genom dagvattenmagasin som även fungerar som re-
ning. Uppsamling av utsläpp är möjligt innan omkringliggande vattendrag kontamineras.
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Följande målkonflikter har i behovsbedömningen identifierats, vilka beskrivs i 
planbeskrivningen:

• Påverkan på landskapsbilden och kulturmiljön
• Påverkan på stenmurar, jätteträd och angränsande ädellövskog
• Boendemiljön för omkringliggande bebyggelse, buffertzoner
• Radon

Detaljplanen har utformats för att minimera dessa målkonflikter. I planbeskrivningen 
redovisas ett flertal fotomontage med inlagd bebyggelse från olika siktpunkter. Byggbar 
mark har begränsats i höjdled och placering beroende på landskapets topografi. Naturmark 
är avsatt mellan bostäder och verksamheter samt mot angränsande ädellövskog. Skydd för 
jätteträd är inlagd som planbestämmelse. Störande buller är beräknat och begränsat med 
planbestämmelser.  För säker grundläggning finns det planbestämmelse om radon.  

Kommunala beslut

Ks 2008-10-29, § 250. Förelåg ansökan om planprövningstillstånd,  2008-06-13.  Syftet 
är att upprätta en detaljplan för industritomter, affärsverksamhet och bostadstomter. 
Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka planprövningstillstånd för verksamhetstomter och 
bostäder på del  av Greby 1:3, 1:4, 1:12 och 1:13 väster om väg 163 enligt ansökan. Vid 
upprättande av detaljplan bör följande punkter utgöra utgångspunkter för planarbetet:

• Buffertzoner behövs mellan industrikvarter och bostäder.
• Lämplig infart till området bör anläggas från Havstenssundsvägen.
• Förhållandet mellan verksamheter och den befintliga bostadstomten Greby 2:69 behöver ges 
en bra lösning i planen.

• Diket genom området bör inte kulverteras.
• Planområdet omfattar en dalbotten med lera och de geotekniska förhållandena behöver där-
för utredas i ett tidigt skede.

• Kommunens skyltningspolicy skall beaktas.
• Områdets utformning i förhållande till väg 163 som utgör den norra infarten och entrén till 
Grebbestad bör ägnas stor omsorg. Den befintliga åkerholmen mot väg 163 bör bevaras som 
naturmark.

• GC-väg till Grebbestad bör utredas inom ramen för detaljplanearbetet.

MBN 2009-12-15 §316, planprogrammet godkändes för samråd.

MBN 2010-12-12 §357, Beslut att godkänna programsamrådsredogörelsen, att detaljplanen 
medför betydande miljöpåverkan, samt att godkänna planförslaget för samråd.

MBN 2012-03-27 § 72, beslut att godkänna detaljplan för utställning.
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Ovan: Miljöbilder från planområdet.

Befintliga förutsättningar
Naturmiljö och landskapsbild

Områdets centrala och östra delar utgörs av jordbruksmark. Området delas av en bäck, några 
diken och stengärdsgårdar. Dessa omfattas av det generella biotopskyddet. Bäckens vegetation 
domineras av bladvass. Den leder vidare norrut och mynnar så småningom i Sannäsfjorden. 

I den sydöstra delen av området finns en åkerholme.

Fastighetsägaren till Greby 1:4 bedriver jordbruk inom området. Jordbruksmarken fortsätter 
även norr om planområdet. Jordbruket ställdes 2009 om till KRAV-certifierad odling för hela 
området.

Terrängen och de befintliga naturförutsättningarna delar av området i två delar, där den 
västliga delen är mer höglänt och skogsbevuxen. Denna del av området är en mosaik av 
skog och mindre partier med öppna gärden. På höjdpartierna dominerar skog på hällmarker. 
Här växer främst tall, en, björk och asp. Även några mindre partier med öppen hällmark 
förekommer. De öppna markerna är tidigare åkermark och vissa av dem betas. I kanterna 
mellan hällmarkerna och den öppna marken växer lövträd, bland annat ek. Två ekar med en 
stamdiameter på ca 1 meter finns inom planområdet. Även inom denna delen av området 
finns stenmurar, vilka omfattas av biotopskydd. Dessa ligger främst i detaljplanens gräns. 
Biotopskyddsdispenser hanteras av länsstyrelsen. 

Dokumenterade naturvärden
Ädellövskog

Planområdet gränsar i söder och 
väster till ädellövskogsbestånd 175. 
Ädellövskogsbeståndet domineras av 
ekskog och är 9,7 ha stort. Skogsområdet 
består av smala randskogar som slingrar 
sig mellan hällmarker och öppna fält. 
Ädellövskogsbeståndet är av klass 3, vilken 
är den lägsta av de tre klasserna. Vid ett 
besök på plats av Miljöavdelningen gjordes 
bedömningen att även delar av skogsbeståndet 
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inom den västligaste delen av planområdet är av samma karaktär som den som inventerats som 
ädellövskog.

I FÖP:en för Grebbestad ingår denna del av området i analys om Grebbestads grönstruktur 
som område med sammanhängande grönstråk med naturvärden och värdefull landskapsbild.

Jätteträd

Inom området har två s k jätteträd dokumenterats av Miljöavdelningen. Med jätteträd avses 
träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd. Kommunen kan enligt 
7 kap 10§ MB besluta om naturminne för dessa träd. Ett eventuellt beslut om naturminne tas 
efter att planen vunnit laga kraft men ska regleras i detaljplanens exploateringsavtal. 

Den ena av de båda ekarna ligger i 
den norra delen av planområdet och i 
anslutning till huvudgatan. Denna ek 
är lågvuxen med lågt hängande grenar. 
Eftersom en gång- och cykelväg ska 
anläggas på denna sida vägen uppstår 
en konflikt mellan just detta träd och 
trafiklösningen. Trädets läge medför 
att rötter och en stor del av grenarna 
kommer att skadas när gång-och 
cykelbanan anläggs. Med tanke på en 
omfattande rotskada så får troligtvis 
trädet svårt att överleva. För att kunna 
få en godtagbar trafiklösning så 
kommer detta träd att avverkas men 
ersättas med ny plantering av träd 
enligt detaljplanen.

Utöver jätteträden finns det en grupp 
ekar i anslutning till gärdet i den västra 
delen av planområdet som bedöms 
som värdefull ur naturmiljösynpunkt. 
De är lägre klassade och kan på sikt bli 
värdefulla. Dock hamnar flertalet på 
kvartersmark och lokalgata och kan bli svåra att bevara. Ekarnas läge illustreras på kartan. 

Värdefullt odlingslandskap

En del av planområdet ingår i ett större sammanhängande öppet landskap som är avsatt som 
värdefullt odlingslandskap; 35-16 Greby. 

Geotekniska förhållanden
Topografi

Den låglänta delen av planområdet centralt och i öster består till största delen av åkermark, 
med mindre lokala högre områden med fastmark och berg i dagen.

Kartillustrationen ovan illustrerar ekarnas läge inom den västra 
delen av planområdet.
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Området avgränsas längst i öster av väg 163 och i norr av en mindre tvärled väg 1013. Ett 
antal diken korsar åkermarken varav det största går i nordsydlig riktning. Marknivån vid diket 
är ca +5 med dikesbotten på knappt +4. Mot öster stiger marknivån till ca +9 inom åkermarken 
och i sydväst till + 11-12 m ö h. I sydväst finns ett relativt plant område på nivå ca + 14 med 
fyllnadsmassor som anlagts vid byggnation av en båtförvaringshall. Ytan avgränsas genom en 
mindre slänt ner till naturlig marknivå i öster.

Fastmarksområdet i väster domineras av berg i dagen med lokalt begränsade jordlager, men 
området genomkorsas av två smala nordsydliga områden med något tjockare jordlager och 
sannolikt även till viss del fyllnadsmassor. Det högre belägna området har marknivåer upp 
emot + 15-20 m ö h. Den sydvästligaste delen, där marknivån uppskattas ligga som högst, har 
inte mätts in. Vägen i norr går bitvis i mindre bergskärning som övergår mot öster i en ett par 
meter hög bank just där den korsar åkermarken.

Jordlagerföljd

Jordlagren består under mulljorden i huvudsak av sand som inom lägre delar underlagras av 
lös lera ovan friktionsjord/morän på berg. Mulljorden är delvis sandig och har en mäktighet av 
ca 0,4 m inom åkermarken och ca 0,2 m inom den högre terrängen i väster.

Under mulljorden finns inom ett ytligt lager av siltig sand inom den lägre liggande terrängen 
med åkermark. Tjockleken är normalt 1 à 1,5 m i norr för att öka till 2 à 3 m inom den södra 
delen där avståndet är litet till berg i dagen områdena. Sanden innehåller rikligt med skal rester 
och ibland även siltig lera. I öster — där marken ligger högre — finns även grus i sanden.

Lera finns inom åkermarken framförallt centralt i planområdet där tjockleken är ca 15 m. 
Längst i öster är tjockleken drygt 5 m och i söder mellan ca 3 och 6 m. Mot djupet kan leran 
innehålla skikt med friktionsmaterial. Inom den högre liggande terrängen i väster finns ingen 
lera i de utförda provtagningspunkterna. Leran har ingen väl utvecklad torrskorpa i dess 
övre delar eftersom den huvudsakligen är belägen under grundvattennivån. Silt och sand 
förekommer som begränsade skikt och även som körtlar i flertalet upptagna prover. Skalrester 
finns också ner till minst 5 m djup. 

Lerans korrigerade skjuvhållfasthet är generellt mycket låg, mellan 9 och 12 kPa ned till 5 
m djup. Mot djupet ökar hållfastheten till närmare 20 kPa. Leran skall därför benämnas som 
mycket lös lera. 

Lerans vattenkvot varierar mellan ca 60 och 90 % och lerans konflytgräns varierar mellan 
ca 40 och 65 %. Lerans densitet ligger kring 1,50 och 1,65 t/m3. Densiteten är högre på 
större djup med ökad silt- och sandmängd. Lerans sensitivitet är mycket hög - närmare 200 - 
vilket innebär att hållfastheten sjunker dramatiskt vid omrörning/ störning. Leran är således 
högsensitiv. 

Friktionsjordens sammansättning har inte undersökts närmare. Dess mäktighet bedöms 
variera mellan någon meter upptill ca 5 m.

Berg

Bergets tektoniska egenskaper har inte närmare undersökts. Någon risk för blocknedfall 
bedöms inte föreligga till följd av måttliga nivåskillnader inom fastmarksområden där berg 
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förekommer. Berget utgörs huvudsakligen av granit-granodiorit.  Ett mindre berguttag (granit) 
har lokalt hittats med någon meters pallhöjd, vilket framgår av bilden till höger. Hällarna med 
berg i dagen kan betecknas som flacka med mycket måttliga lutningar och få genomskärande 
spricksystem.

Geohydrologi

Ytligt stående vatten förekommer periodvis inom den mest låglänta terrängen, främst längst 
i öster där ett flertal diken återfinns. I princip är det området mellan de två små berg i dagen 
områdena där uppträngande (artesiskt) vatten förekommer. Vid undersökningstillfället fanns 
is i detta området. Den största delen av åkermarken i väster är dränerad sedan tidigare. Ett 
grundvattenrör är installerat i friktionsjorden i anslutning till det större diket och nivån var vid 
avläsningstillfället belägen på +5,5 motsvarande en nivå något över befintlig mark. Förslagsvis 
utförs fler mätningar framöver för att få en bättre bild av grundvattensituationen.

I väster— inom fastmarken — 
har också vatten påträffats på litet 
djup i skruvhålen. Sannolikt blir 
vatten stående i de ytliga jordlagren 
i samband med nederbördsrika 
perioder.

Stabilitet

Med hänsyn till att terrängen 
inom åkermarken med lera 
endast lutar svagt bedöms 
stabilitetsförhållandena vara goda 
inom detaljplanområdet bortsett 
från mycket lokalt i norr där en 
några meter hög vägbank går ut 
på åkermarken. En vingsondering 
har utförts i borrpunkt 9, vilket 
indikerar ett ca 2 m löst skikt med 
lera vari teoretiskt en glidyta skulle 
kunna bildas. Om urgrävning av 
leran utförs innan vägbanken läggs 
ut finns inget stabilitetsproblem.

För att uppskatta förhållandena 
har beräkningar utförts med det 
försiktiga antagandet att den lösa 
leran fortsätter horisontellt in under 
vägbanken. Av resultaten framgår 
att erforderlig säkerhetsfaktor 
Fc=1,5 inte riktigt uppnås. För att 
säkerheten skall bli minst 1,5 krävs 
en mycket begränsad tryckbank 
motsvarande vikten 10 kPa (0,6 m 

	  

	  
Berghäll vid största lokala nivåskillnaden
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Foto: Rio Kulturkooperativ

jord).

Markradon

Radonmätning har inte utförts p g a årstiden då den geotekniska utredningen utfördes. 
Generellt utförs inte mätningar under vinterhalvåret till följd av risk för tjäle och fuktiga 
jordlager. Jordgasförhållanden kan med fördel mätas i den ytligt belägna sanden under 
sommarhalvåret.

Kulturmiljö

Planområdet är beläget drygt 500 meter norr om Greby gravfält, 
som är av riksintresse för kulturmiljövård, samt knappt 500 meter 
öster om den kända labyrinten vid Ulmekärr. Två lösfynd finns 
registrerade till Greby 1:3 och 1:4, en flintyxa respektive en guldten. 

Fornlämningar

I den västra delen av planområdet hittades vid inventering 
kulturhistoriska lämningar i form av hägnader och stenbrott. I 
dalgångarna består marken delvis av sandjord. Mot bakgrund 
av detta har en arkeologisk utredning 
genomförts av Rio Kulturkooperativ 
under oktober 2009.

Utredningen resulterade i att 6 
lämningar blev registrerade, varav den 
innehållande fynd har slutundersökts. 
Den fasta fornlämningen har avskrivits 
då slutundersökningen inte utvisade 
några fler fynd. 

De övriga lämningarna utgörs dels av 
fyra stenindustrilämningar, en rest av 
lägenhetsbebyggelse samt en boplats. 
Stenindustrilämningar är brottytor där 
det har brutits sten för olika ändamål, i 
det här fallet granit för byggnader och 
vägar. Lämningar efter stenindustri är 
mycket vanliga i norra och mellersta 
Bohuslän. Stenindustrin etablerades 
i Bohuslän under andra hälften av 
1800-talet och verksamheten fortsatte 
i stor skala fram till andra världskriget, 
varefter den blev en mer marginell 
företeelse. Lämningarna vid Greby 
utgörs utav småbrott och har tydliga spår 
av kilar och borrar. I ett utav brotten ligger 

10

Ill. 5. Utredningsresultat.

Kartbild som visar de omnämnda schakten. Den rödmarkerade 
anläggningen har avförts efter slutundersökning.
 Illustration: Rio Kulturkooperativ



PLANBESKRIVNING /  Detaljplan för del av Greby 1:4 m fl    

18 (45)  

gatstensämnen. Stenbrotten 
är troligtvis upptagna någon 
gång under 1900-1930-talet. 
Lämningarna är att betrakta 
som övrig kulturhistorisk 
lämning.

Enligt uppgifterna från 
fastighetsägaren har det 
stått en undantagsstuga på 
platsen där schakt 2 grävdes. 
Undantagsstugor uppfördes 
ofta åt äldre, eller icke 
arbetsföra personer. De fick 
bo på så kallat undantag. 
När den äldre generationen 
på en gård lämnade över åt 
sina barn var det vanligt att 
ett undantagskontrakt skrevs 
mellan parterna. På så sätt tryggades försörjningen för dem även efter att de hade slutat bruka 
gården. Den aktuella stugan skall ha blivit bygd 1906 och var bebodd några få år innan stugan 
revs. Anläggningen som påträffades i schakt 2 är med stor sannolikhet syllstenar och en rest 
av grunden till stugan. Fynden av tegel, porslin och glas som hittades i schakt 2 tyder på att 
bebyggelse skall ha stått på platsen under historisk tid. Inga synliga spår ovan mark finns 
men kulturväxter som till exempel syrén växer intill platsen. Lämningen är registrerad som 
lägenhetsbebyggelse och övrig kulturhistorisk lämning.

Anläggningarna i schakt 16 och 22 har slutundersökts. 

Bebyggelse

Inom planområdet finns tre befintliga bostadshus norr om väg 1013. Bostadshusen är av 
varierande tidsålder. Byggnaderna ligger väl indragna från vägen och det är framförallt 
fastigheten på Greby 1:13 som syns från vägen.

I anslutning till planområdet finns ytterligare fem bostadshus.

Sedan 1994 har det funnits ett företag 
som vinterförvarar båtar inom den 
sydvästra delen av planområdet. 2008 
byggdes en båthall för detta ändamål, se 
bild.

Service

Planområdet ligger ca 2,5 km från 
centrala Grebbestad. I Grebbestad 
finns åretruntöppna butiker, bank och 
Båthallen för vinterförvaring av fritidsbåtar i den 
sydvästra delen av planområdet. Foto: AqVAtech 

Bilden är tillhandahållen av Stig Karlsson.
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restauranger. Det finns förskola och skola 
upp till årskurs sex. I Grebbestad finns även 
en folkhögskola med flera utbildningslinjer. 
Det finns äldreboende i Grebbestad och 
vårdcentral i Tanumshede. 

Trafik

Planområdet berörs i första hand av trafiken 
på väg 1013 mot Havstenssund. Trafiken till 
Havstensund fördelas på väg 1012 och 1013. 
Fördelningen av trafiken är 54% för väg 1012 
och 46% för väg 1013. Hastigheten på väg 
1013 är 70 km/h och längs vägen finns för 
närvarande ett 12 meter brett vägreservat, 

vilket innebär att bebyggelse inte får placeras inom denna zon. 

Väg 163, öster om planområdet, är en primär länsväg och genomfartsled och förbinder 
Grebbestad med väg E6. Väg 163 är hårt belastad av trafik, särskilt sommartid. I Grebbestads 
centrum är trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblemen stora och en ökad belastning kan 
förväntas från tillkommande bebyggelse och generell trafikökning i området. Behovet av en 
förbättrad trafiksituation är stort. I detaljplanen kan det prövas om det finns skäl att upphäva 
vägförordnandet längs del av vägsträckan.

En etappvis utbyggnad av en ny väg i 
västra delen av Grebbestad föreslås från väg 
1013 till Svinnäs — ”Västra vägen”.  Vägen 
planeras byggas ut i tre etapper. En första 
etapp kan anläggas mellan Grönemadsvägen 
(väg 1011) till Havstenssundsvägen (väg 
1012) med utnyttjande av befintlig industriväg 
vid Gissleröd. En ombyggnad av korsningen 
mellan väg 1012 och väg 1013 (nordost om 
labyrinten i Ulmeröd) är viktig. På längre 
sikt anger förslaget en möjlighet att anlägga 
en ny vägsträcka mellan väg 1012 och väg 
1013 väster om Greby. Därmed skulle den 
västra delen av väg 1013 kunna tas bort och 
en ombyggnad av väg 1012 till gång- och 
cykelväg från Gissleröds industriområde och 
norrut övervägas.

Trafikmängder

Trafikmängderna på huvudvägnätet i 
Grebbestad har mätts av både Trafikverket (f d 
Vägverket) och Tanums kommun och redovisas 
i Vecturas trafikutredning för Grebbestad, 2009-
04-23. Trafikmängderna är uppdelade i lågsäsong- 

Väg 1013 möter väg 163 nordöst om planområdet. I 
fonden syns även busshållplatsen. 
Foto: AqVAtech AB.

Beräknade trafikmängder efter utbyggnad av 
Västra vägen. Illustration Vectura Grebbestad 
-Trafikutredning 090423
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respektive högsäsongstrafik eftersom trafikförhållandena skiljer sig kraftigt under året. 
Lågsäsong sträcker sig från oktober till mars och högsäsong från 1 juni till den 15 augusti.

Planområdet ligger i anslutning till mätpunkt 2 på kartan här intill.  

I dagsläget är siffrorna för mätpunkt två 454 ÅDT resp 1890 ÅDT. Motsvarande siffror 
efter utbyggnad av detaljplaner i Grebbestadsområdet är 600 resp 2100 ÅDT i mätpunkt 2. 
Trafikmängderna som Vectura räknat med för Grebbestad totalt är 1000 nya bilresor /dygn 
respektive 3000 nya bilresor/dygn för låg- respektive högsäsong.  

Allmänna kommunikationer

Västtrafik trafikerar sträckan Grebbestad-Tanumshede dagligen. Det finns en busshållplats 
i anslutning till väg 163, avståndet till busshållplatsen från infarten till det föreslagna 
bostadsområdet är ca 400 m. Tåget stannar vid Tanums tågstation, som ligger mellan 
Tanumshede och Grebbestad. Avståndet till järnvägsstationen från planområdet är ca 2 km.

Kartan visar busshållplatsens läge längs väg 163.

Tekniska frågor 

De befintliga byggnaderna inom planområdet får sitt renvatten från egna brunnar och har 
även egna avloppslösningar. 

Längs Havstenssundsvägen(väg 1013) går en högspänningsledning och det finns en 
transformatorstation strax norr om väg 1013 inom fastigheten Greby 1:4.
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Planförslag

Markanvändning
Verksamheter

Den östra delen av planområdet, som idag är jordbruksmark föreslås i framtiden 
användas som verksamhetsområde. Inriktningen skall vara lättare industri, hantverk samt 
affärsverksamhet. I anslutning till infarten till området skall det vara möjligt att anordna en 
bensinstation med försäljning av biogas. För att säkerställa att riskavstånd till bostadshus är  
tillräckliga har Prevecon gjort en bedömning och funnit att de två tomterna är likvärdiga ur 
denna aspekt. För störningsavstånd så bör luftningsventiler mm placeras på södra delen av 
tomten.

Den västra delen av verksamhetsområdet skall innehålla verksamheter som kan integreras 
med bostäder för att undvika störningar för de boende samt att få en effektiv markanvändning. 
Exempel på verksamheter som kan integreras med boende är hantverkslokaler, mindre butiker 
och kontor. 

Industritomter kommer att styckas av i storlekar efter behov. 

Diket som löper i nordsydlig riktning av området skall bevaras. En beväxt skyddszon längs 
med bäcken kommer att bevaras. Den förslagna dagvattenhanteringen inom området innebär 
att ytterligare öppna diken och fördröjningsdammar kommer att anläggas inom området. Dessa 
ytor kan med fördel utnyttjas som rekreationsytor för de personal inom området. 

Inom verksamhetsområdet bevaras ytterligare några naturområden som fungerar dels som 
skyddszoner för befintlig bebyggelse, dels som landskapsbevarande miljöer. 

Inom den sydvästra delen av planområdet finns en båthall. Ägaren till verksamheten har 
inga planer på att utvidga verksamheten eller ändra dess inriktning. Däremot äger samma 
fastighetsägare mer mark längre österut inom planområdet där planen kommer att medge 
verksamhetsområde om det i framtiden blir aktuellt med ytterligare etableringar. 

I samband med planarbetet har fotomontage från olika punkter tagits fram för att utreda 
byggnationens påverkan på kulturmiljön och landskapsbilden. Byggnadernas lägen och 
byggnadshöjder har anpassats för att minimera påverkan.

Bostäder

Terrängen och naturförutsättningarna delar naturligt av området söder om väg 1013 i två 
delar, där den västliga delen är mer höglänt och skogsbevuxen. I denna del av området föreslås 
nya villatomter väster om bergskrönet. Bebyggelsen skall anpassas till befintlig natur- och 
kulturmiljö. Mellan verksamhetsområde och bostadsbebyggelse skall en buffertzon bevaras i 
form av ett träd- och buskbevuxet område. Detta gäller även mot söder där det idag finns en 
befintlig verksamhet för vinterförvaring av båtar. Även vallar är anlagda för minska störningar 
både norr och söder om båthallen. Skyddsavstånd mellan de olika områdena redovisas 
under rubriken ”Skyddsavstånd” på sidan 35. Norr om väg 1013, i anslutning till befintlig 
bebyggelse, föreslås ytterligare en villatomt.
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Gestaltning
Principer och intentioner

• att lyfta fram och bekräfta 
de rumsliga sammanhangen 
genom en landskaps- och kul-
turmiljöanalys
• att komplettera planbe-
stämmelserna med rekommen-
dationer om utformning
• att ge stöd för bygglovs-
hanteringen
• att vara ett medel för att 
diskutera kvalitetsfrågor med 
byggherren och att hänvisa till 
gentemot grannar
• att ta vara på kvaliteter 
som finns i natur och terräng 
för att förtydliga områdets 
identitet

Det agrara landskapet

Planområdet är en del av 
ett större sammanhängande 
kultur- och jordbrukslandskap 
som sträcker sig från Säm 
i norr till Greby gravfält i 
söder. Hela landskapsavsnittet 
har stora kulturvärden och 
landskapsmässiga kvaliteter. 
Den befintliga bebyggelsen i 
dalgången ligger i huvudsak i 
traditionella bebyggelselägen 
och tar stöd i landskapets 
omgivande höjdryggar, 
åkerholmar o s v. Den del 
av området som planeras för 
verksamheter ligger inom denna 
del av planområdet, medan det planerade bostadsområdet ligger inom ett mer skogsbevuxet 
område väster om den höjdrygg som avgränsar verksamhetsområdet . 

I de landskapsstudier som har gjorts i samband med planarbetet har målsättningen varit att 
passa in bebyggelsen i landskapet i lägen där byggnaderna kan ta stöd i landskapet på samma 
sätt som i de traditionella bebyggelselägena. I den centrala delen av verksamhetsområdet 
kommer en öppen yta att bevaras. Området kan utnyttjas för dagvattenhantering, som kommer 
att var ganska utrymmeskrävande inom området.

I det aktuella landskapsavsnittet ligger flera åkerholmar som skyddas av det generella 

Ortofoto som visar planområdets läge i landskapet.
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biotopskyddet och för vilka planbestämmelser ytterligare kommer att reglera ett bevarande. 
Dessa åkerholmar är viktiga element i landskapet.

I det agrara landskapet ingår även befintliga stengärdsgårdar och diken. Dessa skyddas 
dels genom det generella biotopskyddet, dels genom planbestämmelser. I planläggningen 
av området betraktas dessa som kvalitetshöjande landskapselement som tillför 
verksamhetsområdet en kulturhistorisk dimension. 

Dagvatten

Dagvattnet inom planområdet kommer att omhändertas lokalt, vilket beskrivs närmare under 
rubriken ”Tekniska frågor” på sidan 29. 

De arealer som kommer att tas i anspråk för dagvattenhantering i form av öppna diken och 
flera dammar föreslås utformas på sådant sätt att de bl a kan fungera som rekreationsytor för 
personalen inom verksamhetsområdet.

Dessa ytor kan också användas för de kommunikationsstråk som behövs inom området. 

Bilder som visar olika sätt att lösa 
dagvattenhantering. Dammar och diken kan utformas 
för att få en bra närmiljö inom området. För att få ett 
bra resultat är markbehandlingen betydelsefull.
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På flygbilden visas varifrån de olika perspektiven är tagna. Numreringen hänvisar till respektive perspektiv.  
 
De fyra perspektiven ger en allmänbild av hur bebyggelsen kan komma att uppfattas i landskapet.
De orange ytorna illustrerar bebyggelsens läge i landskapet.

Kulturmiljö

Planområdet omfattas av de särskilda hushållningsbestämmelserna i 4 kap 1-3 §§ 
miljöbalken till skydd för områdets samlade natur- och kulturvärden. I kommunens 
kulturminnesvårdsprogram står det ”vid byggnationen eller likanande är det viktigt att husen 
placeras så att de förhistoriska sammanhangen bibehålls”. Kulturmiljön ingår i en helhet, där 
värden som utpekats i andra sammanhang ingår. Exempel på det är värdefulla odlingslandskap 
och ängs-/hagmarker, vilket beskrivs utförligare under rubriken det agrara landskapet ovan.

Planförslaget innebär inget direkt ingrepp i Greby gravfält eller i dess gränsbestämda 
fornlämningsområde, men eftersom gravfältet är ett viktigt besöksmål, är närområdets 
upplevelsevärden av stor betydelse. 

För att minska den visuella påverkan på landskapet ska åkerholmar och vegetation på 
höjdryggen mellan Greby gravfält och planområdet sparas. Den åkerholme som ligger inom 
planområdet kommer att skyddas genom planbestämmelser. Övriga åkerholmar skyddas genom 
det generella biotopskyddet.

Den närbelägna labyrinten vid Ulmekärr är avskärmad från planområdet av skogbeväxta berg 
och bedöms därför inte påverkas visuellt, även om den är en del av helheten. 

För att bedöma den föreslagna bebyggelsens visuella påverkan på kulturlandskapet har 
ett antal perspektivpunkter valts ut från vilka fotomontage med den föreslagna bebyggelsen 
har ritats in. Nedanstående bild visar perspektivpunkternas läge i landskapet. De markerade 
ytorna redovisar den huvudsakliga utbredningen av planerad bebyggelse. Under arbetets 
gång har byggnadernas höjd, läge och färgsättning justerats för att minmera påverkan på 
landskapsbilden.

Planbestämmelserna för verksamhetsområdet skall vara styrande för byggnadernas 
utformning och placering i landskapet.
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Aktnummer för plan eller bestämmelse

och kompletterad primärkartebas över "Tanumshede"
Framställd genom utdrag ur digital registerkartebas

Fastighetsredovisningen gällande 2011-01-25

Beteckningsstandard: motsv. TFA 4.6 B:5

Detaljredovisningen gällande 2010-08-25

Detaljplanegräns el motsvarande

Barrskog resp. lövskog

Dike (mitt- resp. kantlinje)

Mark- resp. sockelhöjd
Vatten- resp. avloppsbrunn

Gräns för gemensamhetsanläggning

Byggnader (takkontur karterad)
Byggnader (fasadlinje karterad)

Triangel- resp. polygonpunkter

Luftledning, el- resp. tele
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Bild 1:1 Befintligt från perspektivpunkt 1.

Kartan visar byggnadernas läge i 
planförslaget och i perspektiven. 
 
De gröna byggnaderna syns 
från perspektivpunkt 1 och 
de orange byggnaderna syns 
från perspektivpunkt 2. Från 
perspektivpunkt 3 syns inga av 
de föreslagna byggnaderna. 
Planförslaget påverkar  framförallt 
landskapsbilden då man kommer 
norrifrån, vilket redovisas i 
perspektivpunkt 4.  
 
Från samtliga perspektivpunkter 
redovisas det befintliga utseendet 
i bild :1 och den planerade 
förändringen i bild :2.

Perspektivpunkt 1 

Perspektivpunkt 1 är belägen en bit in på Falkerödsvägen. Härifrån kommer den 
planerade bebyggelsen att synas mest. Den byggnation som syns i denna vinkel är de tre 
verksamhetstomterna direkt väster  om diket. I denna vy ligger idag tre enfamiljshus i fonden 
med berg i bakgrunden. I planförslaget kommer de tre byggnaderna för verksamheter att 
hamna i fonden och utformningen av dessa byggnader är givetvis avgörande för hur deras 
inverkan på landskapsbilden upplevs.
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Bild 2:2 Planerad förändring

Bild 2:1 Befintligt utseende från perspektivpunkt 2.

Perspektivpunkt 2

Perspektivpunkt 2 är belägen vid utfarten från Greby gravfält. Vid konstruktionen av 
perspektivet har byggnadshöjderna och byggnadernas läge justerats för att skapa ett visuellt 
tilltalande utseende. Från denna perspektivpunkt hade läget och höjden på byggnaderna större 
betydelse än från perspektivpunkt 1 och flera justeringar har skett för att uppnå fria siktlinjer 
mellan byggnaderna samt en anpassning av de ”nya” horisontella linjerna till landskapet.

Bild 1:2 Planerad förändring
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Bild 3:1 Befintligt utseende från Greby gravfält.

Bild 3:2 Planerad förändring. Bebyggelsen är inte synlig från gravfältet.

Bild 4:1 
Befintligt 
utseende från 
infart till 
området från 
norr.

Bild 4:2 
Planerad 
förändring

Perspektivpunkt 3

Perspektivpunkt 3 är ligger 
på Greby gravfälts sydvästra 
sida. Bedömningen är att det 
är från denna punkt som man 
skulle kunna se längst ut över 
dalgången. Den planerade 
bebyggelsen ligger skymd 
bakom en skogklädd höjdrygg 
och syns överhuvudtaget inte 
härifrån. Bedömningen är att 
höjdryggen är så pass hög att 
även om skogen inte skulle var 
där skulle större delen av den 
nya bebyggelsen inte komma 
att synas.

De rastrerade ytorna på bild 
3:2 visar bebyggelsens läge i 
landskapet även om den alltså inte kommer att synas.

Perspektivpunkt 4

Den största påverkan på landskapet blir det när man kommer norrifrån på väg 163. 
Odlingslandskapet kommer till stor del att ersättas av asfalterade ytor. Dock kommer en 
ganska stor areal av områdets centrala del att bevaras som grönområde. Verksamhetsområdet 
kommer egentligen framförallt att synas norrifrån då man är nästan framme vid korsningen p g 
a att ett mindre berg ligger nära vägen och skymmer det längre norrut. 
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Tomtmark

Som tidigare nämnts kommer planbestämmelserna för verksamhetsområdet att vara styrande 
när det gäller placeringen av byggnaderna. I fotomontagen redovisas vilka delar av området 
som inte bör bebyggas om de fria siktlinjerna genom dalgången skall bibehållas. För övrigt är 
uppdelningen av tomterna och tomtstorlekar fria inom verksamhetsområdet.

I anslutning till befintlig bebyggelse som ligger i anslutning till det planerade 
verksamhetsområdet sparas eller anläggs skyddszoner med vegetation. Dessa skyddszoner 
kan också bidra till att den fysiska förändringen som planförslaget medför för omgivningen 
minskar.

Avseende planeringen av bostadsområdet är samtliga tomter tydligt avgränsade i landskapet 
och ligger längs kanterna på de öppna ängsmarkerna. De flesta tomterna har placerats på 
ängsmarken eller i skogsbrynen. De flesta tomterna ligger med en sida mot naturmark och den 
tydliga gränsen i landskapet mellan ängsmark och berg gör också att tomtavgränsningen blir 
distinkt. 

Inom bostadsområdet finns flera höga värden avseende naturmiljö som höjer boendets kvalité 
och skapar en kulturhistorisk förankring. Exempel på detta är det ena jätteträdet, som skyddas 
i planen men även inslag av ädellövskog i utkanten av planområdet samt spår av stenbrott på 
flera ställen i området. 

Bebyggelse

Verksamheter

Inspiration till bebyggelsen i verksamhetsområdet kan hämtas från lantbrukets 
bruksbyggnader. Arkitekterna Gunilla Bergström och Björn Edström har nyligen skrivit en 
rapport på uppdrag av LRF ”Utformningen av framtidens ladugårdsbyggnader”. En del av den 
kunskap som förmedlas där kan användas även för Greby verksamhetsområde. Flera likheter 
finns mellan de stora mer eller mindre industriella, gårdsenheter som Bergström och Edström 
skriver om och de verksamhetslokaler som planeras i de agrara landskapet. 

Inom verksamhetsområdet tillåts lägre takvinklar, men taken får inte vara för flacka. 
Takytorna kommer liksom för lantbrukets byggnader att bli stora och med enkla 
gestaltningsmedel kan man med takytorna skapa ett dynamiskt samspel med närmiljön. 
Exempel på hur detta kan göras visas på bilderna på denna och nästa sida. Syftet med 
referensexemplen är framförallt att visa vilka möjligheter som finns vid gestaltningen av stora 
byggnader. Utformningen av verksamhetslokalerna måste inte ha ett traditionellt formspråk, det 
viktigaste i bebyggelseutformningen är att husen verkligen tar stöd i de omgivande landskapet.

Material och färgval —verksamheter

Färgsättning skall anknyta och anpassas till det omgivande landskapet. Tak får inte vara 
svarta. Inom verksamhetsområdet föreslås en jordnära färgskala med utgångspunkt från 
följande baskulörer:
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Röda  NCS 5040-Y30R — NCS 5040-Y80R
Gula  NCS 4040-Y30R — NCS 4050-Y20R 
Gröna  NCS 6030-G90Y — NCS 7020-G90Y
Bruna  NCS 6020-Y40R — NCS 7020-Y50R
Grå  NCS S 8000-N

Fasad- och tak material regleras i 
planbestämmelserna för verksamhetsområdet. Det 
är väsentligt att byggnadernas volymer regleras. 
Planbestämmelser finns avseende maximal bredd och 
längd samt höjd.

Bostäder

Bebyggelsen inom bostadsområdet är anpassad till 
terrängen inom denna del av området som är lite mer 
kuperad än resten av planområdet. Bostadsområdet 
avgränsas naturligt mot verksamhetsområdet genom 
en mindre höjdrygg som löper i nord-sydlig riktning. 
Byggnaderna skall inte ligga för högt i landskapet för att 
undvika silhuettverkan mot dalgången. Tomterna vänder 
sig snarare mot de mindre partier av ängsmark som finns 
inom den västra delen av planområdet. De tomter som är 
lämpliga för suterrängbyggnader har en planbestämmelse 
som tillåter detta. 

Byggnadshöjder, våningsantal och takvinklar regleras 
med planbestämmelser.

Bostadsområdet ligger väl avskilt från befintlig äldre 
bebyggelse. Det finns en önskan om att bygga hus av 
traditionell typ  och därför medger planbestämmelserna 
att hus med förhöjda liv kan uppföras. Fasadmaterial 
skall i huvudsak vara träpanel på nya byggnader.

Naturmiljö

Åtgärder som påverkar vattenkvaliteten i bäcken 
skulle kunna påverka Natura 2000-området 
Sannäsfjorden (SE 0520147) indirekt. För att undvika 
detta är bäcken inklusive en beväxt skyddszon bevarad 
inom verksamhetsområdet. En dagvattenutredning har 
gjorts för att utreda eventuella risker med exploateringen 
och i så fall med vilka åtgärder man kan minska 
påverkan.

Inriktningen på det planerade verksamhetsområdet i 
den östra delen av området är väsentlig för den påverkan 

Löhammar ladugård, Malmström & Edström 
Arkitekter, foto: Lars Mongs

Färgskalan består av traditionella slamfärger .

Hotell i Bouliac, Frankrike
Jean Novel
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som området kommer att ge på naturmiljön. Fram tills nu har konventionellt jordbruk bedrivits 
inom denna del av planområdet. Genom den förändrade användningen av området kommer 
åtgärder att vidtas för att förhindra att förorenat vatten leds vidare ut i Sannäsfjorden, vilket är 
positivt.  Omställningen av jordbruksdriften (som kommer att fortgå norr om väg 1013), till 
kravcertifierad odling är även det en positiv faktor ur naturmiljösynpunkt. 

Inom den västra delen av området placeras bostadsbebyggelsen i första hand inom de 
öppna ytorna som tidigare har varit åkermark. I kanterna mellan hällmarkerna och den öppna 
marken växer lövträd, bland annat ek. Två jätteträd finns i området och beslut om eventuellt 
naturminne enligt 7 kap 10 § MB kommer att fattas av kommunen efter att planen vunnit 
laga kraft. När det gäller jätteträdet som ligger närmast väg 1013 har bedömningen gjorts att 
trädet kommer att avverkas i framtiden när gång-och cykelvägen byggs. Det har inte heller 
ansetts rimligt att lägga g/c-vägen norr om väg 1013, eftersom större delen av bostäderna och 
verksamhetsområdet  ligger söder om vägen.

Stenmurar, åkerholme samt bäck i odlings- och betesmarken omfattas av biotopskydd. 
Samtliga skyddas genom planbestämmelser.

För att skydda det värdefulla trädet som har identifierats inom området föreslås skyddszon 
kring detta, som i detaljplanen regleras med n1.  

I samband med 
miljökonsekvensbeskrivningen gjordes en 
utförligare naturinventering än den som 
tidigare gjorts. I en del av planområdet 
hittades en rödlistad art; åkersyska. För att 
skydda den större förekomsten av arten så togs 
detta område ur planen för att förbli åkermark. 
Arten kräver brukad jordbruksmark för att 
vara livskraftig. Det norra beståndet kommer 
att försvinna i och med plangenomförandet. 
En svårbestämbar art av björnbär påträffades 
också, som efter en dna-analys visade sig vara 
ett s k krypbjörnbär, hasselbjörnbär Rubus 
wahlbergii, som inte tillhör någon hotad art.

Rekreation

Inom bostadsområdet finns ytor avsatta för lek och rekreation. Genom gångvägar finns 
förbindelser med omgivande naturmark. Den planerade g/c-vägen ökar tillgängligheten till 
områden för närrekreation. 

Tillgänglighet

I största möjliga mån ska entréer göras tillgängliga för rörelsehindrade.  
Handikappanpassning av tomter och byggnader behandlas i bygglovsskedet.

N
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Skala 1:1000

 småbutiker, kontor,

 hantverkslokaler

Bensin/Biogasstation

delvis öppen dagvattenlösning

fördröjnings-
damm

dagvatten

fördröjnings-
damm

dagvatten

fördröjnings-
damm

dagvatten

natur

natur

befintligt dike

m
ed skyddszon

natur

natur

natur

servicegata

skyddsplantering

skyddsplantering

gångväg

skyddsplantering

skyddsplantering

natur
naturminne

jätteträd

lekplats

skyddsplantering

+16,0

sop-
hus

lekplatslekplats

gå
ng

vä
g

2012-03-12

UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av
Greby 1:4 m fl

TANUMS KOMMUN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Upprättad av Sjölén & Hansson Arkitekter AB

Anders Hansson
Arkitekt

ILLUSTRATIONSKARTA

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

ILLUSTRATIONER

Illustrationslinje

Föreslagen byggnad

Befintligt träd

Nyplanterat träd

Genomförandetiden slutar 5 år efter det att planen vunnit laga kraft
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åkersyska. För att rädda förekomsten togs den 

sydöstra delen av planområdet bort ur detaljplanen.
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Barnperspektiv

Barnkonventionen ställer krav på att barnens bästa beaktas i alla beslut som rör barn. I den 
aktuella planen berörs barnen i första hand avseende tillgången till trygga skolvägar respektive 
vägar till och från fritidsaktiviteter. Avståndet till Grebbestad centum är ca 1,1 km och ungefär 
detsamma till skolan, vilket inte gör barn boende i området berättigade till skolskjuts. En 
förutsättning för detaljplanens genomförande är anordnandet av en säker gång- och cykelväg 
till Grebbestad, se vidare under rubriken ”Gång- och cykelväg” nedan. 

En annan punkt som bör beaktas i den fysiska planeringen när det gäller barnens situation 
är tillgängligheten till mötesplatser, naturområden, gömställen, lekplatser (ordnade eller 
improviserade) inom bostadsområdet eller dess närhet. Planområdet innehåller stora 
naturområden med stora naturvärden som kommer att bevaras för rekreation och lek. I den 
sydvästra delen av planområdet kommer även en lekplats att anordnas.

Trafik

Infarter till planområdet kommer att anläggas från väg 1013 norr om planområdet.  Den 
befintliga båthallen i den sydvästra delen av området kommer att angöras via befintlig infart 
söderifrån tillsvidare. Planförslaget skall möjliggöra infart till båthallen även norrifrån även 
om vägen inte byggs ut förrän behovet uppstår.

Planområdet innehåller en separat vägslinga för verksamhetsområdet respektive en vägslinga 
för villaområdet. För de förslagna villatomterna norr om väg 1013 används befintliga infarter. 
Den nya infarten till bostadsområdet har utretts avseende siktförhållande, utformning av 
bullervall och gång-och cykelväg vid samråd med Trafikverket. Det finns fri sikt åt båda hållen 
som är mycket god eller medelgod (130-170 meter). 

Mark skall reserveras i detaljplanen för en utbyggnad av ”Västra vägen” mellan Greby och 
Svinnäs samt för cirkulationsplats i korsningen mellan väg 1013 och väg 163 då framtida 
förbifart realiserats. 

Siktförhållanden vid utfarten från bostadsområdet är god. Bilderna visar sikt 
åt väster (vänstra bilden) och sikt åt öster (högra bilden) på väg 1013.
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Gång- och cykelväg

En gång- och cykelväg föreslås 
mellan planområdet och Industrivägen, 
genom att en befintlig skogsväg rustas 
upp. Vid Industrivägen ansluter vägen 
till föreslagen gång- och cykelväg i 
detaljplanen för västra vägen, etapp 1, 
vilket innebär att ett sammanhängande 
gång- och cykelvägsnät kommer att 
binda samman planområdet med skola 
och service. 

När västra vägen planeras mellan 
väg 1013 och väg 1010 bör en gång- 
och cykelväg studeras i västra vägens 
sträckning som ansluter till föreslagen 
gång- och cykelväg längs väg 1013.

Parkering

För bostäderna inom området skall 
parkeringar lösas inom den egna 
fastigheten. 

När det gäller parkering för 
verksamhetsområdet följs generella 
parkeringsnormer. 

Kontor / handel  1 p-plats / 50 m2  BTA

Lager  1 p-plats / 200 m2 BTA 

Småindustri  1 p-plats / 100 m2  BTA

Riktlinjer för skyltning

Tanums kommun har upprättat riktlinjer för skyltning av butiks- och verksamhetslokaler 
inom kommunen. Riktlinjerna skall vara vägledande för den som behöver sätta upp en skylt, 
men även för kommunen när det gäller bedömning av bygglov och olovlig skyltning. Skyltning 
inom området regleras genom planbestämmelser.

I riktlinjerna anges generella riktlinjer enligt nedanstående punkter:

Skylten skall
• vara måttfull i storlek och färg
• ha fast sken om den skall vara belyst, belysningen får inte påverka närliggande bostads-
fönster.
• placeras i direkt anslutning till verksamheten som skylten avser och anpassas till byggna-
dens arkitektur
• placeras så att den tillsammans med eventuellt ytterligare skyltar på samma fasad
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• ger en god balans för hela fasaden och där skylten upplevs som en del av fasaden
• inte placeras på tak eller ovan takfoten
• placeras i direkt anslutning till entrén, gärna ovanför dörren eller ovanför ett skyltfönster.

Vid nybyggnad skall skyltplaceringar inarbetas i fasaderna, det är lämpligt att redan från 
början ange var skyltar får placeras.

I riktlinjerna beskrivs ett antal olika förekommande skylttyper. Kommunen förespråkar 
framförallt skyltar med friliggande bokstäver, eftersom de inte förvanskar byggnadens och 
omgivningens karaktär. Vid behov av flera skyltar på samma byggnad är det lämpligt med 
en samordnad skyltning, vilket bör ske i dialog med fastighetsägare, verksamhetsidkare och 
kommun. 

Geotekniska rekommendationer
Mark

Leran i området är normalkonsoliderad vilket innebär en risk för sättningar. Beroende på 
verksamhet och lerans beskaffenhet i de östra och centrala delarna av området bör ytterligare 
markbelastningar - överskridande någon halvmeters uppfyllnad - undvikas i möjligaste mån 
för att sättningar inte skall uppstå. Nuvarande höjdsättning av mark bör om möjligt bibehållas 
och åtgärder som förutom befintlig dränering kan ge permanenta grundvattensänkningar 
undvikas inom områden med lera.

Vid entréer och dylikt bör länkplattor läggas för att undvika sättningsskillnader 
mellan byggnader och mark. Vidare bör ledningar och kablar utformas för att kunna ta 
sättningsskillnader i övergångarna till pålade konstruktioner.

Grundläggning

Grundläggningsförhållandena inom planområdet skiljer sig varvid olika 
grundläggningsalternativ rekommenderas.

Fastmarksområdena

I fastmarksområdena bör byggnader generellt kunna grundläggas utan grundförstärkning. 
Dock skall grundläggning där del av hus grundläggs på berg och annan del på naturligt löst 
lagrad silt undvikas. Då jordlagren är begränsade kan urgrävning av silten utföras. Återfyllning 
utförs därefter med sprängsten eller möjligen sand som packas i skikt.

Den mer låglänta delen

Inom det låglänta området kan byggnader grundläggas på olika sätt beroende på 
byggnadernas utbredning, vikt och känslighet för sättningar, samt även på hur den omgivande 
marken kommer att utformas.

Enkla byggnader med belastning på marken som inte överstiger ca 10 kPa kan sannolikt 
byggas med platta på mark. Tyngre bebyggelse kan utföras med spetsburna pålar.

Vid stora koncentrerade laster och/eller sättningskänsliga konstruktioner kan pålning för 
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byggnadsstommen bli aktuell. Bottenplanets golv kan eventuellt läggas på mark. Störst 
möjlighet att undvika grundförstärkning finns i söder där lerlagrets tjocklek är som minst. 
Viktigast är dock att undvika sättningsdifferenser till följd av att jorddjupen varierar mycket 
inom framtida byggnadsyta. Således bör byggnationen placeras i förhållande till befintliga berg 
i dagenområden.

Schaktarbeten
Jordschakt

Grundvattennivån ligger förhållandevis högt och förekommande lera under sanden är mycket 
lös och sensitiv, vilket innebär att stabiliteten för djupare schakter (>2 m) kan kräva särskilda 
åtgärder i form av flacka slänter eller spont.

Bergschakt

Riskanalys skall utföras inför all sprängning, särskilt när befintliga byggnader och vägar 
finns i närområdet. Bergsprängningen i aktuellt projekt bedöms huvudsakligen bestå 
av viss plansprängning inom västra delen av området vid anläggande av småhus. Efter 
sprängningsarbeten för småhusgrunder ska marken återställas till befintliga höjder.

Grundvatten
Grundvattensänkning

För att undvika grundläggning av byggnader där grundvattensänkning kan krävas så har 
byggrätterna placerats ovanför de områden där vatten eventuellt ansamlas i i marknivå. De 
rekommendationer som den geotekniska undersökning föreskriver är att en projektering ska 
ske i varje specifikt fall där man ska gå ner i grundvattennivån.  Åkermarken är dränerad sedan 
tidigare med rörgravar på 60-70 cm djup. Vid större djup så bör kompletterande undersökningar 
för bestämning av möjligheten till temporär eller permanent grundvattensänkning undersökas. 
Detaljplanen har utformats så att inga byggrätter finns där den geotekniska undersökningen 
påvisar eventuella problem  med grundvattensänkningen och dess eventuella utbredning mot 
omgivningen.  

Lokalt omhändertagande av dagvatten

Det ytligt belägna sandlagret ger möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten 
i naturliga magasin. Det finns planbestämmelser om utformning och placering av 
dagvattenmagasin på ömse sidor om bäcken genom området. Vidare kan möjlighet finnas 
till mindre öppna magasin i den kuperade högre belägna terrängen med berg i dagen eller 
begränsade jordlager.

Stabilitet

Det eventuella stabilitetsproblemet som finns vid vägbanken åtgärdas förslagsvis med en 
mindre tryckbank med ca 60 centimeters höjd om närområdet skall exploateras. Tryckbanken 
blir antagligen en naturlig utfyllnad för att jämna till marken för byggnation.

Bullervall ligger på fastmark och bör luta 1:2 för att kunna fylla med sämre massor.
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Förslag på kompletterande undersökningar

Eftersom undersökningarna endast är översiktliga kan kompletterande undersökningar krävas 
för de enskilda industrianläggningarna/byggnaderna om alternativ utan grundförstärkning 
väljs.

Tekniska frågor
Renvatten- och spillvattenavloppsnät

Planområdet skall anslutas till det kommunala renvatten- och spillvattenavloppsnätet. En 
översiktlig studie av det allmänna VA-nätet visar att den närmast möjliga förbindelsepunkten  
med tillräcklig kapacitet är belägen i västra delen av Grebbestad, längs med den föreslagna 
”västra vägen”. Detta läge överstämmer också med kommunens översiktliga planer på 
utbyggnad av ledningsnätet i Grebbestadsområdet. Det nedströms belägna vatten- och 
avloppssystemet har kapacitet som medger anslutning av planområdet. Ledningssträckningen 
följer den framtida GC-vägen längs väg 1013 och ”västra vägen” som då kan samordnas med 
VA-ledningarna.

Anslutning till kommunalt spillvattenavlopp kan tidigast ske när det nya reningsverket 
i Grebbestad är i bruk eftersom reningsverket saknar kapacitet för en ökad belastning. 
Avloppet från planområdet bedöms kunna avrinna i självfallsledningar till en centralt belägen 
avloppspumpstation – se plankartan. Befintlig vattenförsörjning sker med borrade och 

grävda brunnar och bedöms 
inte påverkas av ändrad 
markanvändning. Lägen 
redovisas på karta. Innan 
exploatering ska anläggningar 
kontrolleras. Det finns risk 
för påverkan av borrade 
brunnar i samband med 
sprängningsarbeten.  
 
 

Dagvatten- och dränvatten

Dagvatten från planområdet avrinner naturligt till en bäck som löper i syd - nordlig 
riktning genom områdets centrala del. Bäcken mynnar i inre delen av Sannäsfjorden. 
Avrinningsområdet till bäcken är ca 1.6 km².

Sannäsfjorden ingår i Tanum kustens naturskyddsområde samt är även en del av ett Natura 
2000 område. Bäckens senare del, ca 250 m innan utlopp i Sannäsfjorden, går även genom 
ett Natura 2000 område med skyddsvärd ädellövsskog. Element som studerats avseende 
recipientpåverkan och/eller påverkan av Natura 2000 området har identifierats med metodik 
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enligt tillämpliga avsnitt beskrivna i ”Metodik för bedömningar enligt art. 6.3 – 6.4 i 
habitatsdirektivet” (Teknisk/Metodisk vägledning publicerad av EU-kommisionen).

Slutsatsen av inventeringen är att planens genomförande påverkar dagvattensituationen på 
följande sätt:

• Fysiska förändringar – förändrad avrinning, högre momentana flöden

• Utsläpp – Uppslamning i dagvatten och bäck/recipient både under byggtid och färdig 
utbyggt område, samt förorening på grund av trafik & verksamheter

• Förändrade förutsättningar vid befintligt Dikes/Markavvattningsföretag i bäcken

Projektet innebär att tidigare ängs-, åker och skogsmarker omvandlas till belagda och 
hårdgjorda ytor (tak, gator, gårdar och uppställningsplatser) med högre avrinningsfaktor. 
Resultatet blir större ytavrinning men framförallt större momentana dagvattenflöden från 
planområdet. Vidare medför utbyggnaden att riskerna för kontaminering av dagvatten från 
trafik och verksamheter ökar.

För att minimera negativ påverkan av recipienten är det väsentligt att utjämna 
flödesvariationerna, rena dagvatten samt även att möjliggöra omhändertagande av förorenat 
vatten. Detta uppnås genom att:

• Anlägga magasin – dammar - för utjämning och rening

• Infiltrera dagvatten där markförhållandena så medger - företrädesvis i anslutning till 
bostadsområdet

• Fördröja avrinningen i ”makadamfyllda diken”.

• Fördröja avrinningen i öppna diken.

Dammarna och dikena ger förutom flödesutjämnande funktion även en renande funktion 
genom biologisk aktivitet samt att tyngre uppslammade partiklar kan sedimentera innan utsläpp 
till bäcken, se kartillustration.
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Dikes- och markavvattningsföretag

Bäcken ingår i ett dikes-/markavvattningsföretag som företrädesvis omfattar ängs-/
åkermark utmed densamma. Delar av det planerade verksamhetsområdet – på ömse sidor 
bäcken – ingår i ”båtnadsområdet” (området som har nytta av markavvattningen) för 
nämnda företag. Åtgärder får inte vidtas som strider mot syftet och föreskrifterna för detta 
markavvattningsföretag. Om enskilda intressen påverkas negativt måste godkännande 
inhämtas från förvaltningsorganisationen för markavvattningsföretagen innan arbetena 
påbörjas. Ofta kan det vara nödvändigt att ansöka om omprövning hos Miljödomstol. 
Fördjupningar av diken och nydikningar utanför befintliga markavvattningsföretag måste även 
prövas enligt de nyare markavvattningsbestämmelserna i miljöbalken. 

För att undvika påverkan av diknings-/markavvattningsföretaget så har planerad bebyggelse 
och markanvändning utformats på ett sådant sätt att avrinningen till bäcken förblir oförändrad.  
I samband med samrådsskedet har framtida klimatförändringar arbetats in i detaljplanen 
varvid utjämningsmagasinen utökats och en kompletterande dagvattentrumma under väg 1013 
föreslagits för att klara ett 100-års regn. 

El

Skanova har kablar längs vägarna norr och öster om området. Längs väg 163 finns viktiga 
fiberanläggningar som försörjer Bohuslän. Anläggningarna kommer att kunna vara kvar i sitt 
nuvarande läge, däremot måste utsättning av kablar ske i samband med projektering av gc-väg 
längs väg 1013 och den framtida ombyggnaden av korsningen 163/1013. Mark för en framtida 
ny transformatorstation finns inlagd i planområdet.

Uppvärmning

Bostäder och verksamhetslokaler inom området avses värmas upp med bergvärme och 
luftvärmepumpar.

Hälsa och säkerhet
Radon

Berggrunden är radioaktiv i hela Bohuslän. Radonet kommer in i byggnaden genom 
otätheter i grundkonstruktionen. Byggnader skall utföras radonsäkert såvida inte 200 Bq/m3 
inomhusluft kan erhållas med lägre radonskydd, vilket ska visas vid bygglovgivning.

Problemet kan lösas genom radonsäker grundläggning.

Risker
Översvämningsrisk - havsnivå

Man räknar generellt med att lägsta inträngningsnivå för vatten vid nybyggnation skall 
vara +2,5 meter över nollnivån(höjdsystem RH 70) enligt klimat- och sårbarhetsutredningens 
rekommendationer efter beräkningar av möjlig framtida havsnivåhöjning.
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Då marknivån som ska bebyggas som lägst är belägen på nivåer från +5 m och högre bedöms 
inte havsnivån i sig utgöra ett problem för området. Dock bör den bäck som genomkorsar 
området studeras närmare. Botten i bäcken varierar mellan +3.3 och +4.3. Marknivån runt 
bäcken är från ca +4.80 och högre.

Avrinning till bäcken

Enligt tidigare utförd dagvattenutredning är avrinningsområdet till bäcken 1,6 km2 (160 
ha). Då avrinningsområdet är så pass stort används dimensionerande regn med 40 minuters 
varaktighet. Efter exploatering kommer dagvattenflödet vid olika regn öka eftersom andelen 
hårdgjorda ytor kommer att öka.

Återkomsttid Flöde l/s,ha Totalt flöde l/s
2 år 52 830
10 år 89 1420
50 år 171 2740
100 år 216 3460

Bäckens kapacitet

Dagvattenutredning (AqVAtech 2009-10-12, rev. 2012-02-07) anger att medelvattenföringen 
i bäcken är ca 20 l/s och att medeltalet av högsta årliga vattenföringar är ca 300-400 l/s. Enligt 
muntlig uppgift från boende i närområdet så har bäcken inte varit översvämmad de senaste 50 
åren.

Nivåer i och kring bäcken har avvägts och ett antal typsektioner har tagits fram. Sektionerna 
varierar något men en beräkning ger att bäckens kapacitet är ca 5 m3/s. I samband med större 
regn kan bäcken komma att översvämmas. I planområdets södra del passerar bäcken en 
öppning i en bropost. Denna är begränsande för vattenflödet ut från området då den bara är 
1m x 1m. (Bedömning av eventuella trånga sektioner nedströms planområdet och ovan nämnd 
broport har inte gjorts).

Vid en exploatering inom området kommer flödet till bäcken att öka. Beräknat flöde för både 
50- och 100-års regn kommer överstiga kapaciteten i trumman. Detta i sin tur kan leda till 
att marken närmast bäcken översvämmas. En siffra som nämnts av SMHI är att nederbörden 
bedöms öka med 10-20% varför klimatfaktorn 1,2 har använts i beräkningarna. För att klara 
ett 100-års regn på 5 m3 per sekund ( PM-Översvämningsrisk av WSP, dat 2010-10-11 samt 
PM avseende ökad dagvattenavrinning av AqVAtech AB, dat 2011-10-29) så ska en ny trumma 
under väg 1013 med diameter 100 cm att tas upp. Tillsammans med den befintliga broposten 
så ökar kapaciteteten till  2 400 kbm på 20 min. Det finns avsatt ett ”översvämningsområde” i 
planen som kompletterar bäcken och kan härbärgera resterande vattenmängd på 1000 kbm med 
en högsta höjd på +5,5 meter under 20 minuter. För att bäcken ska ha så god kapacitet som 
möjligt bör den rensas.

Översvämningsrisk - dagvatten

Eftersom de delar av planområdet som ligger i anslutning till diket också är det som är 
lägst belägna bör hänsyn till nivåer tas vid placering av byggnader inom detta område. 
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Säkerhetsnivå för att undvika att området där byggnation sker är alltför sankt bör vara 0,5-1 
m över dikets överkant. Lägsta golvnivå i området skall därför vara på +6,0 m, detta regleras i 
planbestämmelse för de fastigheter som ligger i riskområdet.

Skyddsavstånd

Inom det aktuella verksamhetsområdet skall endast lätt industri förekomma. För sådana 
verksamhetsområden skall det normalt sett vara ett skyddsavstånd på 50 m till bostadsområde. 
Vid gynnsam topografi kan skyddsavståndet vara något mindre. Inom planområdet 
finns flera skyddszoner mellan befintlig och planerad bostadsbebyggelse och planerade 
verksamhetsområden. Dessa områden utgörs huvudsakligen av bibehållna naturområden.

Inom de områden som utgör skyddszon inom planområdet kan vid en god planering mindre 
störande verksamheter finnas. Exempel på sådana verksamheter är småbutiker, kontor, 
hantverkslokaler etc — verksamheter som är integrerbara med bostäder. Även möjligheterna 
att använda skyddsområden för olika arealkrävande kretsloppslösningar bör tillvaratas. Inom 
den västra delen av verksamhetsområdet planeras för integrerbara verksamheter.

Brandrisk

Prevecon har tagit fram en utredning som definierar de brandrisker som finns inom området 
samt innehåller rekommendationer för skyddsavstånd mellan olika verksamheter. Handlingen 
är ingen fullständig riskanalys.

Bensinstation

En bensinstation som även skall sälja biogas är placerad på tomterna vid infarten till området 
som är belägen i planområdets nordöstra del. 

För att utröna eventuella risker med bostäder och tankstationer så har Prevecon gjort en 
kompletterande PM för bensinstationslägen. De finner att de två tomterna är likvärdiga 
avseende riskavstånd dvs det avstånd som är relaterat till olyckshändelser. När det gäller 
skyddsavstånd avseende störningsmoment som lukt etc så är det beroende på hur tomterna 
disponeras för att uppnå tillräckliga avstånd. 

I ”Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer” anges riktlinjer för 
avstånd mellan olika objektet och utrustning vid hantering av brandfarliga vätskor klass 1 på 
en bensinstation. Mellan lossningsplats och bostäder (A-byggnad) skall avstånd vara minst 
25 meter, mellan lossningsplats och stationsbyggnad (B-byggnad) skall avståndet uppgå till 
minst 12 meter. Avstånd mellan mätarskåp och bostad skall överstiga 18 meter. Råden gäller 
endast för hanteringen av fordonsbränsle på bensinstationer och omfattar inte transporter till 
bensinstationen. 

Lossningsplats skall planeras så att tankfordonet med lätthet kan köra till och från 
uppställningsplatsen utan att backa.

Om bensinstationen skall inrymma även biogas, skall följande avstånd beaktas:

• Avstånd mellan lossningsplats för tankfordon med brandfarlig vätska klass 1 och 
gaslager över 4000 l skall överstiga 25 meter.
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• Avstånd mellan gaslager över 4000 l och stationsbyggnad (A- och B-byggnad) skall 
överstiga 12 meter.

Om cistern med etanolbränsle placeras ovan mark skall en riskanalys utföras för att kartlägga 
risken för att cisternen påverkas av brand utifrån och möjliga konsekvenser av detta.

I ”Bättre plats för arbete”  rekommenderas som riktvärde ett skyddsavstånd på 100 meter 
från bensinstationer till bostäder, där 50 meter motiveras av riskhänsyn. Resterande avstånd 
motiveras med avsikt på buller, lukt, ljusstörningar och luftföroreningar och påverkas av de 
lokala förutsättningarna. Riskavstånd till verksamheter är 25 meter. 

Avstånd till väg där farligt gods transporteras skall vara 100 meter. Se nästa stycke.

Väg 163 och väg 1013

Planområdet gränsar i öster till väg 163 mot Tanumshede och i norr mot väg 1013 mot 
Havstenssund. Väg 163 är inte utpekad som rekommenderad transportled för farligt gods 
varken som primär eller sekundär led för farligt gods. Farligt gods transporteras dock på 
vägen men omfattningen är inte kartlagd. I samband med etablering av en bensinstation så kan 
transporterna komma att att öka. För biogasstationen så är planerna att den ska tillverkas lokalt 
och överföras med ledning från tillverkningsstället.

Industrier

Tänkta industrier i området är lättare industrier, hantverk samt affärsverksamhet. Eftersom 
stor och tung industri inte planeras i området skall avståndet mellan byggnaderna vara minst 
8 meter om de är belägna på olika tomter. Om industrier och byggnader är stora i storlek eller 
inrymmer stor brandbelastning kan längre avstånd och åtgärder komma att krävas.

Båthall

I områdets sydöstra del finns idag en hall där vinterförvaring av båtar sker.

Båtar med plastskrov består till största delen av polyester men även polyeten, polypropylen, 
trä och polyuretan är typiska material.  Totalt beräknas cirka 60 båtar finnas i lokalen. Båtarna 
är vanligtvis fyllda med bränsle, antingen diesel eller bensin.

Erfarenheter visar att bränder i båthallar blir kraftiga och lokalerna snabbt övertända. 
Branden kommer att spridas mellan båtarna och lokalen är troligtvis övertänd innan 
räddningstjänst är på plats. 

Brandgasspridning

Emissioner från en brand kan bestå av ett stort antal ämnen med olika hälso- och 
miljöeffekter. Vid förbränning av plast bildas ett stort antal organiska föreningar.  Ämnen som 
förbränns ger olika typer av hälsorisker vilka delas upp i akuttoxiska, exempelvis koloxid 
och persistenta ämnen som ger långvarig effekt, ex bensen som är cancerframkallande. 
Koncentrationerna vad en människa tål är även beroende på hur under hur lång tid människan 
exponeras.
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Förbränningen är i högsta grad okontrollerad och svårigheterna vid en mätning av 
emissionerna är betydande. Spridningen utomhus beror till största delen på väderförhållanden 
så som årstid, topografi, temperatur och vindhastighet men även brandgastemperatur och 
brandgashastighet.

Beräkningar visar att avståndet mellan boendemiljöer och båthallen skall vara minst 21 
meter för att uppfylla BBR:s krav. Vid utformning av boendemiljöer är det nödvändigt att 
beakta personriskerna. Utrymningsvägar skall därför vetta från båthallen.

En båtbrand ger stora mängder toxiska brandgaser som kommer att spridas i närområdet. En 
exponering utomhus under flera minuter bedöms påverka människors hälsa negativt, sannolikt 
kommer inte människor i närheten att vara kvar utomhus utan gå in. Boende med stängda 
fönster och ventilation i närområdet bedöms inte påverkas negativt av brandgasernas toxicitet.

Externt industribuller

Naturvårdsverket har utfärdat (SNV RR 1978:5) riktvärden med avseende på externt buller 
från industri. Utomhusriktvärden för externt industribuller anges som ekvivalent ljudnivå i 
dBA.

Tabellen gäller vid nyetablering av industri.

Ekvivalent ljudnivå i dBA dBA
Områdesanvändning Dag kl 07-18 Kväll kl 18-22, samt 

sön och helgdag kl 
07-18

Natt kl 22-07 Momentana ljud 
nattetid kl 22-07

Arbetslokaler för ej 
bullrande verksamhet

60 55 50

Bostäder och 
rekreationsytor i 
bostäders grannskap

50 45 40 55

Transporter inom området skall räknas med i anläggningens bulleremission. Trafiken på det 
allmänna vägnätet behandlas som vägtrafikbuller enligt t ex TRÅD. Transporter bör förläggas 
till tillfarter som ligger så långt som möjligt från bostäder. Transporter får endast undantagsvis 
ske nattetid.

Trafikbuller

På uppdrag av Tanums kommun har Vectura gjort en trafikutredning för Grebbestad 
tätort. Syftet med trafikutredningen är att beskriva nuvarande trafikmängder under vinter- 
respektive sommarhalvåret, beskriva vad kommande exploateringsområden kan innebära för 
trafikmängderna i Grebbestad, beskriva hur olika åtgärder påverkar trafikbelastningen på väg 
163, beskriva hur de ökade trafikmängderna påverkar bullernivåer och miljökvalitetsnormer i 
Grebbestad. 

Vecturas utredning har använts som underlag för den bullerutredning som hör till 
detaljplanen. 
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Trafikflöden
framtida
årsmedeltrafik

framtida högtrafik framtida lågtrafik nuvarande 
årsmedeltrafik

Väg 1013 2000 4500 1500 890
Väg 163 6500 10700 4900 3840

Väg 163 är markerad 70 km/t och väg 1013 är idag skyltad 70 km/t. Om det byggs en 
östlig led förbi Grebbestad kommer troligen en del genomfartstrafik att komma längre från 
planområdet. Denna utbyggnad ligger långt fram i tiden och kan i dagsläget inte beaktas. 
Därför görs beräkningar på nuvarande vägsituation för väg163.

Riksdagens buller- och vibrationsriktvärden

Bostad dB(A) Ekv dB(A) Max Vibr. mm/s
Ute (fasad) 55
Uteplats 70 
Inne 30 45 (natt) 0,4
Bostad låg nivå 

definition<30dB(A)
45

Arbetslokaler dB(A) Ekv
Ute (fasad) 65 
Inne 40

 Bullerberäkningar resultat och förslag till åtgärder

En bullerutredning har gjorts av ÅF-Infrastruktur AB daterad 2011-09-06. Beräkningar 
har gjorts i tre fall; nuläge, framtid med utbyggnad enligt FÖP (fördjupad översiktsplan för 
Grebbestad) och  framtid enligt FÖP med utbyggnad av ”västra vägen”.  Utbyggnad enligt FÖP 
innebär att flera nya bostadsområden väster om Grebbestad får sin genomfartstrafik på väg 
1013. Beräkningarna visar resultatet för högtrafik (sommar) och lågtrafik (resten av året).

 I samtliga fall så överskrids riktvärdet för husen närmast väg 1013 med 5 dB medan 
övriga hus klarar riktvärdet 55 dB för samtliga beräkningsfall. För att klara riktvärdena 
utomhus för husen längs med väg 1013 kan man dämpa bullret med en bullervall eller en 
hastighetssänkning till 60 km/h (från 70 km/h). Effekten av hastighetssänkningen innebär att 
riktvärdet för utomhusvärdet klaras i alla fall utom vid utbyggnad av ”västra vägen”.  För att 
klara utbyggnaden av ”västra vägen” skulle ett bullerskydd i form av en 1 meter hög bullervall 
kunna placeras nära väg 1013 och samtidigt väl integreras i miljön mellan vägen och tomtgräns 
till blivande bostäder (se vägsektion A-A). Där marken sluttar nedåt blir bullervallen högre 
men ovankanten ska följa vägbanan. Uteplatserna på det södra området kommer troligen att 
ligga i söderläge vilket gör det gynnsamt ur bullersynpunkt. 

Tabell 3. 1) Naturvårdsverkets förslag 1991 och Vägverkets mål 2001:88. 2) Naturvårdsverkets riktvärde för 
arbetslokaler från 2003. 40 dB motsvarar även BFS 1993:57

Tabell 2. Riksdagens riktvärden som överensstämmer med Vägverkets planeringsmål. ”Bostad låg nivå” 
(bakgrundsninvå <30 dB(A)ekv är enbart Vägverkets mål.
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Tabellen visar gränsnivåer för föroreningar i utomhusluft (miljökvalitetsnormer).

I planen föreskrivs att en bullervall med en höjd på mellan 1 och 3 meter anläggs vid 
bostäderna längs med väg 1013 enligt illustrerad vägsektion. Anledningen att föreslå en 
bullervall i planen trots att ”västra vägen” inte byggs ut är att en senare förändring av den 
fysiska miljön kan upplevas som negativ då skärmen/ vallen  till exempel kan skymma en 
utsikt. 

Miljökvalitetsnormer

Mätningar av luftföroreningar har utförts av Luft i Väst under 2004. Enligt dessa mätningar 
överskrids inte miljökvalitetsnormerna i dagsläget i Grebbestad. I bedömningen har man tittat 
på nivåerna av kvävedioxid NO2 och mängden partiklar PM10 i luften.

I Vecturarapporten redovisas beräknade värden för den framtida trafiksituationen i 
Grebbestad vid fullt utbyggda detaljplaner. Beräkningarna visar att utbyggnaderna inte 
kommer att bidra till att kvalitetsnormerna för NO2 och PM10 överstigs. Beräknade 
årsdygnsnivåer för PM10 är 18 μg/m3. Beräknade årsdygnsnivåer för NO2 är 20 μg/m3. 

Det bedöms att det aktuella tillskottet av bebyggelse och fordonstrafik, som följer då 
detaljplanen genomförs, inte medför risk för att gränsvärden för kvävedioxid, kväveoxid, 
svaveldioxid, bly och partiklar ( PM 10 ) i utomhusluft kommer att överskridas inom området. 
Miljökvalitetsnormerna föreskriver kvalité på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt för att 
skydda människors varaktiga hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på människors 
hälsa eller miljön.

Miljökvalitetsnorm
Kvävedioxid 60 μg/m3

 (dygnsmedelvärde)
Kväveoxid 30 μg/m3 (årsmedelvärde)
Svaveldioxid 100 μg/m3

 (dygnsmedelvärde)
Bly 0,5 μg/m3 (årsmedelvärde)
Partiklar(PM10) 50 μg/m3

 (dygnsmedelvärde)

Fisk- och musselvatten

Diket, som löper genom Planområdet i nordsydlig riktning mynnar ut i Sannäsfjorden 
som omfattas av miljökvalitetsnormen för fisk- och musselvatten. Förutsatt att utsläpp och 
dagvatten hanteras på ett godtagbart sätt, bedöms inte miljökvalitetsnormen för musselvatten 
påverkas negativt av den planerade utbyggnaden.

Vattenförekomst

Sannäsfjorden är en vattenförekomst enligt Förordningen (2004:660) om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön (VFF). Vattenområdet omfattas därmed av miljökvalitetsnormer 
enligt 5 kap MB, 4 kap VFF samt Länsstyrelsen Västra Götalands läns föreskrifter om 
kvalitetskrav för vattenförekomster (14 FS 2009:533). Miljökvalitetsnormen utgör 
kvalitetskrav och syftar till att vattenförekomsterna ska uppnå hög eller god ekologisk 
status och god kemisk ytvattenstatus senast den 22 december 2015, om de inte omfattas 
av bestämmelser om konstgjorda eller kraftigt modifierade vattenförekomster eller 
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av bestämmelser om undantag (tidsfrist eller mindre strängt krav). I planarbetet har  
vattenförekomstens miljökvalitetsnormer beaktas genom att kontaminerat vatten kan 
uppsamlas och renas i dammar, diken och makadamfyllda magasin innan renat vatten släpps 
ut i vattendragen.  Detta ska även säkerställa att miljökvalitetsnormerna för till exempel det 
skyddade musselvattnet kan uppfyllas i framtiden.

För den aktuella vattenförekomsten gäller följande miljökvalitetsnormer och undantag:

Justeringar i antagandehandling

• Under rubrik Stabilitet s 34 är texten kompletterad med text om bullervallens utformning.
• Under rubrik Bensinstation s 40 har texten om skyddsavstånd förtydligats.
• Plankartan har justerats med ledningsrätter för elkablar längs väg 1013, uppdaterad sektion 

för bullervall/störningsskydd och utökad prickmark vid bensinstationslägen.

Medverkande i planarbetet

Geoteknisk utredning  rev 2012-11-01 Michael Engström, WSP Göteborg
Arkeologisk utredning 2010-04-12  Benjamin Grahn-Danielsson, Riokultur 
Miljökonsekvensbeskrivning rev 2012-03-12 Lars-Harry Jenneborg, HydroGis
Dagvattenutredning m VA rev. 2012-02-07 Urban Vikingsson, AqVAtech AB
PM - översvämningsrisk 2010-09-11  Jenny Johansson, WSP Samhällsbyggnad 
Trafikbullerutredning  2011-09-06  Perry Ohlsson, ÅF Infrastruktur AB 
Kartläggning av brandrisker 2010-09-10  Håkan Rönnqvist, Maria Sand, Prevecon
PM Bensinstationslägen 2011-08-30  Håkan Rönnqvist, Prevecon

Referenser:

Grebbestad - Trafikutredning     Vectura
 ”Utformningen av framtidens ladugårdsbyggnader”  Malmström & Edström Arkitekter  
        genom Gunilla Bergström   
        och Björn Edström, på uppdrag av  
        LRF
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Medverkande tjänstemän från Tanums kommun:

Fysisk planerare:   Moa Leidzén

Upprättad av Sjölén & Hansson Arkitekter 2012-03-12. Reviderad 2012-04-12.

Justerad 2012-11-06. 
 

 

   Anders Hansson, Arkitekt MSA


