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Kungörelse - Detaljplan för utställning
Ett förslag till detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:56 och Tanums-Rörvik 1:221 med
flera, i Grebbestad, Tanums kommun, är aktuellt för utställning. Syftet med detaljplanen
är att ge möjlighet till utbyggnad av bostäder i anslutning till befintlig
bostadsbebyggelse. Detaljplanen omfattar en befintlig och tretton nya tomter för
friliggande enbostadshus för helårsändamål.
För Tanums kommun gäller Översiktsplan 2030, antagen av kommunfullmäktige 201706-19. I översiktsplanen anges att Fördjupad Översiktsplan för Grebbestad, 2006-0206, fortfarande är gällande med några rekommendationer som tillägg. I den fördjupade
översiktsplanen för Grebbestad pekas området mellan Grebbestads camping och
Tanumstrandsvägen ut som ett strategiskt område för samhällsutbyggnad på lång sikt. I
enlighet med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen togs det 2007 fram en
fördjupad planstudie för Rörviksområdet. Detaljplanens ändamål och huvudsakliga
avgränsning stämmer överens med intentionerna i den fördjupade planstudien.
Detaljplanen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan.
Utställningstid: 22 mars 2018 till och med 24 april 2018
Utställningsplats
Förutom på kommunens hemsida, www.tanum.se/pagaendedetaljplaner, finns
detaljplanehandlingarna tillgängliga på följande platser under utställningstiden:
• Kommunhusets entré, Tanumshede
Öppettider: måndag-fredag 08:00-16:30
• Tedacthuset, entré H, Storemyrsvägen 2, Tanumshede
Öppettider: måndag-fredag 08:00-16:30
• Infocenter, Grebbestad
För öppettider, ring 0525-100 80
Information lämnas av Andrea Johansson, planeringsarkitekt, telefon: 0525-183 61,
e-post: mbn.diarium@tanum.se
Synpunkter
Har du synpunkter på detaljplaneförslaget ska du skicka in dem till miljö- och
byggnadsnämnden senast den 24 april 2018. Skriv ner dina synpunkter och skicka till
Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE eller
mbn.diarium@tanum.se
Uppge vilket ärende det gäller samt ditt namn, fastighetsbeteckning och adress.
Den som inte senast under utställningen har framfört sina synpunkter skriftligen kan förlora
rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.
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