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1 Sammanfattning  

Miljökonsekvensbeskrivningen tillhör planprogram Grebbestad Östra och avhandlar effekterna av en exploatering av 

området och vilka konsekvenser det skulle kunna medföra. I området föreslås en exploatering och utveckling av 

tätorten med hus, vägar och övriga verksamheter. Exploateringsområden är de ytor där byggnation i någon form 

kan tillåtas medan vägkorridorer är de genomfartsvägar som ska binda samman områdena med tätorten och 

omkringliggande vägnät. Vägar är tänkt som lokalgator.  

En utbyggnad av hela området kommer att ha påverkan på natur- kultur och friluftslivet i området och kommer 

också att påverka landskapsbilden. Alternativ utveckling, att bara Kärra 2:1 byggs kommer innebära mindre 

påverkan än om hela planförslaget byggs, dock bedöms planförslaget tåligt i de flesta delar och endast några 

byggnationer skulle innebära betydande inverkan och medföra stora konsekvenser för djur- och natur. Det handlar 

då främst byggnation i dalgången in i området (exploateringsområde 10 samt vägalternativ A) samt om 

skyddsföreskrifter gällande dagvatten och hasselsnok inte följs.  

1.1 Sammanfattning vatten 

När det gäller föroreningsmodellering har en beräkning skett för en full utbyggnad av både vägar och bostäder. Ett 

fullt utbyggt område med lokalt omhändertagande av vatten innan det når recipienten kommer inte innebära att 

något utsläpp ligger över Göteborgs stads riktlinjer för dagvattenutsläpp. Göteborgs stads riktlinjer används då det 

saknas generella riktlinjer i riket för dagvatten. En stor osäkerhet finns då alla siffror bygger på att vattnet tas om 

hand lokalt och att det saknas siffror för hur det blir om lokalt omhändertagande inte lyckas i alla delar eller inte 

genomförs. Lokalt omhändertagande av vatten blir där ett absolut krav för att klara hanteringen av dagvatten från 

området.  

1.1.1 Skyddsåtgärder från dagvattenutredning 

Följande åtgärder föreslås för att minska risken för översvämning: 

• Öppna dagvattenstråk förespråkas då dessa kan leda bort förhållandevis stora flöden. Öppna ytliga 

avledningssystem kan även medföra andra fördelar som bevarad vattenbalans, minimerad 

föroreningspåverkan och berikad stadsmiljö.  

• Dagvattenåtgärder inom allmän platsmark och längre från källan kan behövas där planbestämmelser för 

kvartersmark eventuellt inte räcker till för att klara fördröjningsbehov enligt dagvattenutredningen.  

• Det föreslagna exploateringsområdet som ligger mestadels på berg föreslås få fördröjningen på allmänna 

ytor i befintliga diken nedströms på vägen till Tanumstrand. 

1.1.2 Framtida utredningar 

För att kunna ta hand om dagvatten lokalt måste de totala fördröjningsmagasinernas kapacitet räknas ut för varje 

exploateringsområde och säkerställas att de verkligen byggs.  En kompletterande utredning bör tas fram för vad 

200-års regn innebär om alla områden exploateras och då med hänsyn taget till de nya markförhållandena så att 

infrastrukturen inte skadas eller blockeras.  

1.2 Sammanfattning exploateringsområden 

12 exploateringsområden är föreslagna inom planområdet. Flera av dessa ligger högt och synligt och skulle bidra till 

att skapa en ny landskapsbild vid Grebbestad och innanför tätorten. De fyra delområdena 6, 9, 11 och 12 ligger högt 

och skulle dominera landskapet om de byggs samtidigt skulle de också kunna bidra till att förtydliga stadsbilden och 
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bli tydliga landmärken om de exploateras rätt. Exploateringsgrad och utförande har stor betydelse.  

Exploateringsområde 6 och 9 bedöms inte medföra betydande påverkan på landskapsbilden om bebyggelsegrad och 

byggnation sker som en naturlig del och förlängning av tätorten. Dalgången söder om områdena klarar denna 

exploatering. Exploateringsområde 11 och 12 bedöms medföra betydande förändring av landskapsbilden om de 

bebyggs, oavsett om de bebyggs med 1 eller flera plan, konsekvensen är betydande påverkan på landskapsbilden 

men inte självklart negativt. En exploatering av området 11 kan innebära en kumulativ effekt som blir negativ för 

landskapet samt djur och natur då det gäller tillfartsvägar och annan infrastruktur. Hur man bygger de två 

exploateringsområdena blir avgörande, en bebyggelse i flera plan skulle kunna bli ett landmärke eller kollidera med 

befintlig stadsutveckling och allt detta måste illustreras närmare för avgörande.  

Exploateringsområde 6 bedöms väl avvägt med tanke på risken för att stöta på livsmiljöer för hasselsnok och andra 

arter, men riktade inventeringar måste ske innan exploateringen genomförs då det bedöms som ett kärnområde för 

hasselsnok samt att det finns nattskärra i området.  

Ett område som bedöms som mindre tåligt för exploatering är byggnation i dalgången i det öppna jordbruks- och 

kulturlandskapet. Här finns både naturvärden, friluftsliv, kulturhistoriska värden, landskapsbild samt jordbruksmark 

som alla i sig är känsliga för exploatering i olika grad. Dessa intressen sammanfaller med delområde 10. I 

planprogrammet anförs offentlig service samt besöksnäring som väsentliga samhällsintressen. Även om 

besöksnäringen är mycket viktig för näringslivet och samhället i stort är det också så att det måste vägas mot 

övriga intressen och en byggnation av hela exploateringsområde 10 kommer innebära stora konsekvenser för flera 

av de faktorer som bedöms som känsliga i området.  

 

Exploateringsområden med kända fornlämningar utritade. 
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Tabell över konsekvens av byggnation av de olika exploateringsområdena. Färgerna i tabellen står för olika grad av konsekvens. 

Exploaterings-

område 

Landskapsbild Kulturmiljö Naturmiljö Friluftsliv Odlingslandskap 

1    
Befintliga stigar går 

i ytterkanter 

 

2  
I området finns 

flera lämningar och 

det är också 

utpekat i 

arkeologiska 

utredningen 

 Befintliga stigar går 

i ytterkanter 

 

3  
 

 
Befintliga stigar går 

i ytterkanter 

 

4  
 

 
Befintliga stigar går 

i ytterkanter 

 

5  
I området finns 

flera lämningar och 

det är också 

utpekat i 

arkeologiska 

utredningen 

 
Befintliga stigar går 

i ytterkanter 

 

6 Små till märkbara 

konsekvenser 

beroende på höjden 

av byggnationen 

 I området finns 

visst naturvärde, 

delområdet 

kommer också att 

omfattas av delar 

där skyddade arter 

befinner sig eller 

använder frekvent.  

Befintliga stigar går 

i ytterkanter 

 

7  
I området finns 

lämningar och det 

är också utpekat i 

arkeologiska 

utredningen 

 
I området finns det 

både klättring och 

fotbollsplaner i 

dagsläget 

 

8  
I området finns 

flera lämningar och 

det är också 

utpekat i 

arkeologiska 

utredningen 

 Vissa stigar 

påverkas  

 

9 En byggnation 

kommer innebära 

förändrad 

horisontbild men 

utgör en 

förlängning av 

stadsbilden 

I området finns 

flera lämningar och 

det är också 

utpekat i 

arkeologiska 

utredningen 

Visst naturvärde 

finns 
Vissa stigar 

påverkas  

 

10 Stor påverkan 

genom att det idag 

saknas bebyggelse i 

ett öppet 

Inom området finns 

en del registrerade 

fornlämningar 

Visst naturvärde 

finns det knytet till 

vattendraget i 

området samt 

Genom att området 

ingår i ett större 

öppet landskap 

med 

Området kommer 

gå från 

jordbruksmark till 

bebyggd  
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jordbrukslandskap randzoner för 

spridning av arter 

promenadstigar 

utmed 

åkerkanterna 

kommer de påverka 

friluftslivet då 

området in längre 

upplevs som ostört. 

11 Området kommer 

att bli högt beläget 

och synas från 

mycket långt håll, 

beroende på hustyp 

och höjd samt 

delområde 12 kan 

det innebära 

mycket stora till 

små konsekvenser 

för landskapsbilden 

    

12 Området kommer 

att bli högt beläget 

och synas från 

mycket långt håll, 

beroende på 

byggnation av 

hustyp och 

delområde 12 kan 

det innebära 

mycket stora till 

små konsekvenser 

för landskapsbilden 

  Vissa stigar 

påverkas 

 

 

Stora eller 
mycket stora 
negativa 
konsekvenser 

Märkbara 
negativa 
konsekvenser 

Små negativa 
konsekvenser 

Ingen 
förändring eller 
försumbara 
negativa 
konsekvenser 

Märkbart 
positiva 
konsekvenser 

Positiva 
konsekvenser 
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1.3 Sammanfattning vägalternativ 

Trafikförsörjningen ska enligt Översiktsplan 2030 vara planerad så att den är möjlig att bygga ut etappvis i 

samband med utbyggnad av nya områden öster om Grebbestad. Gatorna planeras som lokalgator och inte 

genomfartsvägar och alla alternativ är konstruerade utifrån detta.  

 

När det gäller vägsträckning finns det tre stora genomfarter och matarvägar i trafikutredningen, benämnt A, C och E. När det gäller utfart åt norr 

från dessa områden finns tre vägavsnitt F1, F2, F3. Det är dessa som har används för att titta på konsekvenserna för utbyggnad och som jämförelse 

med varandra.  

De olika vägförslagen som har jämförts i MKB-dokumentet är A, C, E respektive F1 och F2. Dessa vägalternativ är 

jämförda då de uppfyller funktionen som lokalgator och inte som förbifart för samhället. De anslutningspunkter som 

ligger mot befintlig infrastruktur är studerade utifrån de fordonsrörelser som bedöms uppstå vid en full utbyggnad 

och åtgärder för att klara trafikmängder är föreslagna.  

Konsekvenserna bedöms som små förutom vid vägalternativ A samt F1. Konsekvensen av alternativ A är att ett 

befintligt jordbrukslandskap och kulturhistoriskt landskap tas i anspråk. Detta kommer också få konsekvens för 

friluftslivet i området som riskerar att inte uppleva området lika attraktivt. Vägalternativ A kommer också att 

passera en yta som är markerad som riskområde vid extremnederbörd och då riskeras att översvämmas.   

Konsekvensen av alternativ F1 är att jordbrukslandskapet i nordost inte upplevs lika ostört och att riksintresse för 

kulturmiljövård kan bli påverkat. I området finns större sammanhängande åkermark som tas i anspråk. Vägalternativ 

F1 riskerar också att drabbas av översvämning vid extremväder under en längre sträckning av vägen.  
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Risken med en etappvis utbyggnad är att utfarten norr ut dröjer och all trafik från nya planerade bostäder 

koncentreras till en väg och då söder ut, detta skulle innebära betydande trafikmängder utöver den befintliga 

trafiken i Grebbestads centrala delar. I tabellen nedan beskrivs kortfattat effekten och konsekvensen av de olika 

vägvalen.  

 

 
Landskapsbild Kulturmiljö Risk Naturmiljö Friluftsliv Odlingslandskap 

Alternativ A Detta alternativ går 

i en dalgång med 

odling och skulle 

påverka 

landskapsbilden 

betydande.  

En utbyggnad skulle 

medföra betydande 

påverkan på 

kulturmiljön i 

dalgången med 

påverkan på den 

öppna 

odlingsmarken. 

Redan i dagsläget 

finns stora risker 

med 200-års regn 

och översvämning. 

Barriäreffekt 

uppstår mellan syd 

och nord för vissa 

arter.  

En byggnation 

genom ett öppet 

landskap i ett 

område som 

används för 

promenad och 

friluftsliv skulle 

medföra betydande 

påverkan. 

Delar av området 

skulle gå från 

jordbruksmark till 

väg och det skulle 

lokalt betyda 

mycket.  

Alternativ C Landskapet är 

förlåtande med 

småskaliga 

landskapsrum och 

är tåligt för en 

exploatering. 

I området bedöms 

kulturmiljön både 

söder och norr om 

sträckningen inte 

påverkas.  

- I området finns 

vissa vägavsnitt 

som är mycket 

känsliga bland 

annat med tanke på 

fynd av hasselsnok.  

En byggnation kan 

medföra att 

området blir delat i 

två, dock får det att 

lägga vägen på ett 

sådant sätt att 

ostördheten finns 

kvar och där med 

att minimera 

störningen. 

- 

Alternativ E En utbyggnad av 

befintlig väg 

bedöms inte 

påverka 

landskapsbilden så, 

landskapet är tåligt 

för en exploatering 

trotts större 

siktsträckor.  

Intilliggande 

kulturmiljöer kan 

påverkas något 

genom att sikten 

förändras. 

Risken ligger i 

anslutningsvägarna 

ut från området då 

de landar i befintlig 

bebyggelse. 

 En lokal barriär kan 

upplevas.  

- 

Alternativ F1 Landskapsbilden 

utmed åkermarken 

vid Greby gravfält 

kommer att 

påverkas 

betydande.  

Genom byggnation 

bedöms påverkan 

vara betydande på 

landskapsbilden då 

det passerar de 

öppna områdena 

öster om Greby 

gravfält. 

Redan i dagsläget 

finns stora risker 

med 200-års regn 

och översvämning 

  Delar av området 

skulle gå från 

jordbruksmark till 

väg och det skulle 

lokalt kunna betyda 

mycket. 

Alternativ F2 Landskapet bedöm 

som tåligt utmed 

den större 

åkermarken, när 

man kommer in i 

småskalig åkermark 

kommer det bli 

betydande 

förändring. Partiet i 

 -   Delar av området 

skulle gå från 

jordbruksmark till 

väg och det skulle 

lokalt kunna betyda 

mycket. 
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skogsmark bedöms 

som mycket tåligt 

då det är 

småskaliga rum 

som bildar ett 

sammanhang.  

Alternativ F3 Landskapet bedöm 

som tåligt utmed 

den större 

åkermarken, när 

man kommer in i 

småskalig åkermark 

kommer det bli 

betydande 

förändring. Partiet i 

skogsmark bedöms 

som mycket tåligt 

då det är 

småskaliga rum 

som bildar ett 

sammanhang.  

 -   Delar av området 

skulle gå från 

jordbruksmark till 

väg och det skulle 

lokalt kunna betyda 

mycket. 

 

Stora eller 
mycket stora 
negativa 
konsekvenser 

Märkbara 
negativa 
konsekvenser 

Små negativa 
konsekvenser 

Ingen 
förändring eller 
försumbara 
negativa 
konsekvenser 

Märkbart 
positiva 
konsekvenser 

Positiva 
konsekvenser 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 

Tanums kommun är en tillväxtkommun och med detta 

menas att kommunen expanderar och har en tillväxt i 

antalet invånare.  

Grebbestad är ett av kommunens största 

servicesamhällen med knappt 2000 invånare och på 

grund av befolkningstillväxt och därmed ökad 

efterfrågan på utvecklingsområden behöver orten 

utvecklas och expandera. För Grebbestad finns en 

gällande fördjupad översiktsplan, denna ska enligt 

översiktsplanen uppdateras eller som i detta fallet, 

kompletteras genom ett planprogram som pekar ut 

hur orten kan expandera österut.  

Det finns behov av att utveckla Grebbestad 

samhällsområde mot öster då området närmast 

kusten redan innefattas av dagens samhälle. Genom 

utvidgning av samhället österut kan möjliga 

utvecklingsområden bidra till en bred och flexibel 

utveckling av tätorten. Förutom att tillgodose 

behovet av tillkommande bostäder, verksamhetsmark 

och kommunal service måste även vägförbindelser 

utvecklas. Grebbestad har ett stort behov av 

vägförbindelser förbi och till samhället, detta är 

något som en eventuell utvidgning kan bidra till. En 

utveckling ska ske i harmoni med landskapsbilden 

och kulturlandskapet samtidigt som nuvarande 

enskilda och kommunala intressen tillvaratas. I 

översiktsplan 2030 finns flera rekommendationer 

som visar att marken öster om Grebbestad är 

strategiskt viktig för samhällsutvecklingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Läsanvisning 
Till varje kapitel finns ett antal underrubriker.  

Nollalternativ - innebär att effekten av en oförändrad 

markanvändning beskrivs  

Föreslagen exploatering - innebär att effekten av en 

föreslagen exploatering beskrivs.  

Alternativ exploatering – innebär att effekten av en 

alternativ exploatering beskrivs. 

Konsekvens - innebär att konsekvenserna av föreslagen 

respektive alternativ exploatering jämförs med att ingen 

exploatering sker, beskrivs samt bedöms. 

Föreslagna skyddsåtgärder - Till flera av aspekterna som 

beskrivs finns ett eget stycke med föreslagna 

skyddsåtgärder. I detta stycke tas anpassningar och 

försiktighetsåtgärder upp som kan motverka negativa 

effekter på miljön. 

2.2 Planförhållande 

Tanums kommun har i den kommunala 

översiktsplanen antagen 2017 definierat olika 

förutsättningar och önskemål om kommunens 

utveckling. I planen går det att läsa att det finns olika 

studerade alternativ och önskemål, när det gäller 

Grebbestad tätort och köping är det dock svårt att 

finna alternativ utveckling av ny mark, dock har de 

tryckt på de rekommendationer som finns i den 

fördjupade översiktsplanen som är följande:  

• Vid all förändring ska hänsyn tas till 

Grebbestads identitet.  

• Ny bebyggelse anpassas till befintlig 

bebyggelsestruktur och täthet. Stor vikt 

läggs på bebyggelsens anpassning till 

landskapet. 

• Tillgång till allmänna stråk och grönstruktur 

ska säkerställas i samband med planering 

av nya bebyggelseområden.  

2.2.1 Lokalisering  

I översiktsplan 2030 finns historiken om Grebbestad 

beskrivet samt hur läget ser ut idag. Grebbestad är 
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en av kommunens största samhällen med ca 2000 

personer, men på sommaren mångdubblas 

folkmängden.  

I Grebbestad finns service i form av livsmedelshandel, 

skola, äldreboende, apotek, systembolag, 

restauranger, biograf och ett brett utbud av butiker. 

På orten finns flera anläggningar för besöksnäringen 

bland annat hotell och camping. Det höga 

turismtrycket medför sommartid begränsad 

framkomlighet då genomfartstrafiken går genom 

samhällets trånga centrum där många rör sig. Det 

förekommer också att genomfartsleden 

översvämmas vid högvatten, främst vid höststormar.  

För Grebbestad finns en fördjupad översiktsplan som 

pekar ut områden för utveckling och bevarande, och 

vid omarbetning och djupare analys har det uppstått 

ett behov att i ett planprogram titta på hela 

utvidgningen av samhället österut mot Tanums 

station.  

För Grebbestad finns ett större område utpekat där 

utvidgning är lämpligt, nedan syns en principskiss 

från översiktsplanen.  

 
 
Utdrag från översiktsplan 2030, sidan 64, som visar på samhällsområde samt gräns för den fördjupade översiktsplanen. 
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Av principskissen från översiktsplanen framgår 

tydligt vilken riktning som tätorten kan expandera åt. 

Området som har valts för vidare analys i ett 

planprogram ligger österut från centrum. Ytan som 

planprogrammet tittar förutsättningslöst på är ca 

255 ha för bostadsexploatering och ca 600 ha total 

med området för vägbyggnation. Förutsättningarna 

är att titta på hela området och se vad som är 

möjligt att exploatera om utvecklingen ska vara en 

del av tätorten Grebbestad.  

2.2.2 Alternativa lokaliseringar 

Planprogrammet tittar på hur en expansion av 

Grebbestad tätort ska kunna ske och vad detta skulle 

innebära. En utveckling av tätorten är tänkt att ske i 

dess direkta anslutning och inte på annan plats, 

utvecklingen kan ske norrut, söderut och österut.  

I analysen har ytor inom 1,5 km från centrum 

beaktats för var det finns möjligheter till utveckling.  

Norrut ligger till stora delar redan befintlig 

bebyggelse, i områdets nordöstra hörn finns också 

andra intressen så som riksintresse kulturmiljövård 

och stora gravfält, området kan eventuellt hysa en 

mindre etablering, dock kommer detta inte innebära 

en större expansion av orten. Söderut finns redan 

bebyggelse i form av turismanläggning med camping 

och i närområdet är allt utbyggt. Österut finns stora 

ytor med tillgänglig mark, detta område utgörs av 

obebyggd skogsmark, odlingsmark och kala höjder.  

Expansion av tätorten kan i någon större 

utsträckning bara ske österut. De alternativa 

lokaliseringarna som går att jämföra är hur stor 

exploateringsgrad som sker respektive vilka ytor som 

tas i anspråk. Detta kommer gälla som de alternativa 

lokaliseringarna.  

 

Exploateringsriktningar av Grebbestads tätort.
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2.3 Processbeskrivning 

Tanums kommun arbetar med att ta fram ett 

planprogram för de östra delarna av Grebbestad med 

syfte på att klarlägga kommunens långsiktiga 

markanvändning i området samt att där med skapa 

hållbar infrastruktur och bostadsutveckling.  

Processen med att ta fram planprogrammet har 

skett i etapper, dels genom tvärsektoriella 

samarbeten och fältbesök och dels genom studier 

och sammanställningar av befintligt material samt 

analyser i expertgrupper.  

Arbetet med att integrera miljöhänsyn har skett 

under hela processen och följande etappsteg kan 

nämnas.  

Uppstartsmöte med ett första gemensamt fältbesök i 

området, 2019-05-03. Under mötet var kommunens 

projektgrupp med och förutsättningarna för 

kommunens behov och intentioner gicks igenom. En 

samsyn skapades om vad som avses med området 

genom möte och fältbesök.  

Landskapsanalys, en landskapsanalys genomfördes 

23-24 maj 2019 med experter inom olika områden så 

som dagvatten, väg, landskap, plan, natur.  

Medborgardialog hölls för att samla in ytterligare 

bakgrundsmaterial 2019-06-13.  

Efter medborgaradialogen har arbetet med 

lanskapsanalysen fortsatt liksom arbetet med 

naturvärdesinventering och alternativa och 

föreslagna infrastrukturstråk.  

En Arkeologisk utredning steg 1 har gjorts under 

sommaren 2019 som underlag för vidare arbete med 

området.  

Ett förslag på vägsträckningar togs fram och utifrån 

dessa har politiken och styrgruppen tagit beslut om 

vilket deras huvudalternativ är och vilket politiken ser 

var det mest framkomliga. Detta tillsammans med 

utvecklingsområden har föreslagits för 

projektgruppen och utveckling av området har skett 

efter samråd med länsstyrelsen. 

Planprocessen Figur 2. En illustration över processen med planprogrammet 

Uppstartsmöte Landskapsanalys Medborgardialog Sammanställning Vägval  

Med utgångspunkt av 

planförutsättningarna 

från översiktsplanen samt 

problematik med 

översvämningar, 

trafiksituation sommar 

osv. besöktes området av 

alla inblandade 

En 2 dagars workshop 

skedde tillsammans med 

olika fack för att 

avgränsa alla intressen 

som finns i området 

En medborgardialog 

skedde för att samla in 

hur området används i 

dag av medborgare och 

intresserade 

En rekommenderad 

utvecklingsplan har tagits 

fram, med hänsyn till 

inkomna fakta.  

Styrgruppen har utifrån 

de fakta de har fått in 

tagit ställning till de mest 

attraktiva 

utvecklingsområdena 

samt vägval för vidare 

utredning  

Avgränsningssamråd Utredning och beskrivning Inför samråd Samråd Kompletterande 

utredningar 

avgränsningssamråd med 

länsstyrelsen om vilka 

miljöaspekter som 

bedöms i det skedet 

medföra betydande 

miljöpåverkan och ska 

avhandlas i MKB-

dokumentet. 

Vidare utredning och 

bedömning har skrivits 

och tagits fram utifrån de 

styrdokument som finns 

från styrgruppen. 

Material och utredningar 

presenteras för politiken 

under december för att 

kunna revideras och 

justeras fram till 

samrådshandlingar 

Tidigt samråd med 

länsstyrelsen om 

utbyggnadsområden. 

Frågor som lyftes var 

naturmiljö, kulturmiljö och 

påverkan på riksintresse 

Efter samråd har 

revidering av 

utbyggnadsområdena 

skett samt 

kompletterande pm om 

hasselsnok skrivits  

MKB har reviderats då 

exploateringsytor 

minskats mycket 
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2.4 Avgränsning MKB 

Avgränsningen av MKB:n syftar till att identifiera 

projektets betydande miljöpåverkan och bidrar till att 

MKB:n behandlar relevanta frågeställningar. Ett 

formellt avgränsningssamråd har hållits med 

länsstyrelsen genom en skrivelse från kommunens 

handläggare. Ett formellt svar har erhållits daterat 

2019-05-23.  

Tre aspekter har lyfts som i sig innebär flera 

underliggande faktorer som innebär betydande 

miljöpåverkan.  

2.4.1 Geografisk avgränsning 

Miljökonsekvensbeskrivningens geografiska 

avgränsning utgörs i första hand inom planområdet, 

men med vägsträckningen i åtanke kommer detta att 

medföra ett större influensområde. Hela 

programområdet har markerats och diskuteras i 

MKB-dokumentet.  

2.4.2 Avgränsning i tid 

Planprogrammet har som syfte att hantera 

utvecklingen av Grebbestad tätort åt öster under 

lång tid framöver. De aspekter som lyfts ska beskriva 

effekten och konsekvens av utbyggnad och 

förändring av området Grebbestad Östra, men då 

gällande översiktsplan har som målår 2030, vilket 

kan tyckas väldigt lite för en sådan stor utbyggnad 

som planprogrammet utgör, därför sätts tiden till 

2050 för denna miljökonsekvensbeskrivning. 

2.4.3 Nollalternativ 

Som nollalternativ sätts att ingen utbyggnad österut 

sker.  

2.4.4 Alternativ utbyggnad 

Som alternativ utbyggnad sätts att endast vägen till 

Kärra 2:1 blir av, samt att området bebyggs. Kärra 2.1 

ligger i startgroparna för att bebyggas (Detaljplan för 

del av Kärra 2:1 M.fl. Grebbestad). I denna detaljplan 

ges det möjlighet till att uppföra ca 40 bostäder i 

form av enbostadshus, radhus och parhus fördelat på 

fyra delområden.  

Under alternativ utbyggnad jämförs också olika 

vägkorridorer från liggande trafikutredning.  

2.4.5 Föreslagen utbyggnad 

Som föreslagen utbyggnad är att hela planförslaget 

byggs. Detta innebär i de beräkningar som föreligger 

från Sigma Civil (PM Vatten och PM Trafikutredning) 

med följande exploateringsgrad:  

600 nya bostäder fördelat på 240 hus och 360 i 

lägenhet.  

30% hårdgjord yta av de exploaterade områdena. 

Antagande om antal boende om 2,1 i varje hushåll för 

hus respektive 1,6 per lägenhet. Totalt skulle detta 

innebära att en maximal utbyggnad av området 

medför en befolkningsökning med 30 % för 

Grebbestad, 1060 personer.   

Byggnation av lokalgata norr ut samt två lokalgator 

söder ut.  

Antagna siffror bygger på det första planförslaget 

med större och fler exploateringsområden men är 

det som finns att tillgå vid MKB-arbetet och gäller 

som antagen föreslagen utbyggnation. 
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2.4.6 Avgränsning i sak 

De miljöaspekter som behandlas i sak redovisas i tabellen nedan tillsammans med motivering.  

Övergripande aspekt Miljöaspekter Motivering 

Vattenmiljö Ø Vattenmiljö och 

nedströms liggande 

vattenförekomster 

Ø Dagvatten 

Ø MKN 

Ø Översvämning 

Den ekologiska statusen i recipienten får inte 

försämras samt påverkan på förekomstens status och 

möjlighet att nå MKN.  

 

 

Naturmiljö, kultur och 

friluftsliv 

Ø Fornlämningar 

Ø Höga naturvärden 

Ø Friluftsliv 

Ø Landskapsbild 

Ø Småskaligt 

odlingslandskap 

Området är i stort sett oexploaterat och ny bebyggelse 

och vägar kan komma i konflikt med höga naturvärden, 

fornlämningsområden och viktiga friluftsområden och 

landskapsbilden. 

 

Jordbruksmark Ø Värdefullt 

odlingslandskap 

Kommunen behöver visa på konsekvenserna av att ta 

jordbruksmark i anspråk samt ett område är utpekat 

som värdefullt odlingslandskap. 

 

Ingen eller försumbar 

påverkan 

Liten påverkan och/eller 

liten komplexitet 

Medelstor påverkan 

och/eller medelstor 

komplexitet 

Stor påverkan och/eller 

stor komplexitet 
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3 Områdesbeskrivning 

Planprogrammet omfattar ca 255 ha medan hela Grebbestad östra, då inkluderat ytan för vägutredningar, omfattar 

ca 500 ha. Hela Grebbestad östra består av skog och åkermark i ett varierande landskap som präglas av kala 

höjder med gles vegetation. I söder är området mer öppet och här finns sammanhängande sprickdalar med 

småskalig jordbruksmark, i norr finns mer av slutna rum med produktiv skog. De norra delarna har i historisk tid varit 

jordbruksmark men har i dag en annan karaktär genom igenväxning och plantering av skog. I de södra delarna finns 

ett betydande inslag av ädellöv och rumsligheten är inte sluten på samma sätt som i norr. 

I både norr och söder finns höjder med kala klippor med låg vegetation som utgör blickpunkter över området och ut 

över kusten. 

Hela området genomkorsas av flera grusvägar samt en cykelväg till Tanum järnvägsstation och Tanum Centrum. I 

området är det rikligt med stigar och promenadstråk, dessa används flitigt av kommunens invånare både för motion 

och rekreation.  

 

Foto över västra delen av området med åkermark som delar området i ett nordligt och ett sydligt område.  
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3.1 Planförutsättningar 

3.1.1 Riksintressen  

 

Karta över riksintressen 

Området ligger inom eller i anslutning till: 

• Området ligger inom riksintresse enligt 4 kap 3 § Miljöbalken, Obruten kust samt inom riksintresse för 

natur och kulturvärden friluftslivet enligt 4 kap 1 § MB.  

• Området ligger inom riksintresse enligt 4 kap 3 § Miljöbalken, Obruten kust  

• Området ligger dikt an mot riksintresse enligt 4 kap 2 § Miljöbalken, Rörligt friluftsliv 

• I området finns riksintresse enligt 3 kap 6 § Miljöbalken, Riksintresse kulturmiljö 

• Havet utanför ligger inom Riksintresse Naturmiljö enligt 3 kap 6§ Miljöbalken 

• Havet utanför viken ligger inom Riksintresse Natura 2000 enligt 4 kap Miljöbalken. 

• Hamnen i Grebbestad utgör riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap 5 § miljöbalken. 
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3.2 Vattenmiljö  

Aspekt Frågor som lyfts 

Vattenmiljö Ø Vattenmiljö och nedströms liggande vattenförekomster 

Ø Dagvatten 

Ø MKN 

Ø Översvämning 

Förutsättningarna för vattenmiljön är att området ligger inom fyra olika delavrinningsområden, Sannäsfjorden, 

Skärboällven, Fjällbacka, Grebbestad. I det direkta planområdet finns det främst två stora vattenförekomster, 

Brattåstjärnet samt Falkerödstjärnet samt fyra avvattningsföretag. 

Grebbestadskilen, havsviken ligger inom riksintresse naturvård och bedöms enligt VISS ha måttlig ekologisk status, 

och att den uppnår ej god kemisk status. Orsakerna till detta anses naturliga. När det gäller den kemiska statusen är 

flera av de bedömda parametrarna osäkra. När det gäller överskrivna riktvärden gällande kvicksilver samt för 

bromerade difenyletrar har det skett utsläpp under lång tid både från Sverige och utomlands vilket lett till långväga 

spridning och deposition. Dessa två parametrarna anser inte vara möjliga att uppfylla inom den tidsram som är satt 

för när miljökvalitetsmålen ska vara god kemisk status.  

 
Figur 2 Delavrinningsområden från PM Dagvatten Sigma Civil. A: Sannäsfjorden, rött B: Skärboällven, gult C: Fjällbacka, grön, D: Grebbestad, blått. 

3.3 Trafik 

Aspekt Frågor som lyfts 

Trafik Ø Landskapsbild 

Ø Kultur och natur 

Ø Risk 

. 

Genom Grebbestad östra finns en grusväg som används för cykelpendling från Grebbestad till Tanums tågstation 
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och Tanum centrum.  Cykelleden binder på detta sätt ihop programområdet med tågstationen i Tanumshede samt 

Centralorten i kommunen.  

Kollektivtrafiken är begränsad i Tanums kommun och programområdet är inte försörjt av kollektivtrafik, men det 

finns hållplatser i dess närhet. Från Grebbestad busstation tar det 7-10 min till Tanum station, 10-25 minuter till 

Tanumshede centrum. Tågförbindelse finns vid Tanum station. Utöver den linjelagda kollektivtrafiken kan boende i 

Grebbestad resa med Närtrafiken – en typ av kollektivtrafik som binder samman landsbygd med tätort. Med 

Närtrafik reser man från landsbygd (hemadressen) till en hållplats i tätort, eller tvärtom. 

Grebbestad är en typisk semesterort vilket gör att trafiksituationen skiljer sig avsevärt åt under låg- och högsäsong 

samt helger. Lågsäsong utgör i detta fall större delen av året medan högsäsong utgörs av en kort period främst 

under sommaren. I genomsnitt beräknas trafiken under lågsäsong utgöra 0,7 * årsmedeldygnstrafik (ÅDT), medan 

trafiken under högsäsong är 2,6 * ÅDT. Skillnaderna mellan låg och högsäsong är betydande och detta ställer 

speciella krav för planering och underhåll.  

Trafikförsörjningen ska enligt Översiktsplan 2030 vara planerad så att den är möjlig att bygga ut etappvis i 

samband med utbyggnad av nya områden öster om Grebbestad. Gatorna planeras som lokalgator och inte 

genomfartsgator och alla alternativ är konstruerade utifrån detta. Sigma Civil har gjort en trafikutredning med olika 

alternativa vägavsnitt, utifrån detta har ett huvudalternativ valts av styrgruppen för projektet, den utvalda 

vägdragningen ligger som arbetshypotes och har därefter utretts mer detaljerat. Trafikutredningen särskiljer inte på 

exploateringsgrad utan har tittat på vad full utbyggnation av exploateringsområden respektive väg innebär. Nedan 

visas en karta över alla föreslagna vägdragningar respektive de som kommer att diskuteras vidare i denna MKB som 

alternativ exploatering respektive föreslagen exploatering.  

 

Karta över alla de vägkorridorer som har legat med i vägutredningen. 
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När det gäller vägsträckning finns det tre stora genomfarter och matarvägar i trafikutredningen, benämnt A, C och E. När det gäller utfart åt norr 

från dessa områden finns tre vägavsnitt F1, F2, F3. Det är dessa som har används för att titta på konsekvenserna för utbyggnad och som jämförelse 

med varandra.  

3.3.1 Föreslagen exploatering och alternativ 

Styrgruppen har föreslagit att C, E och F1 ska vara arbetshypotesen för vilka vägar de skulle vilja använda. De 

alternativa vägarna som skulle få motsvarande funktion som lokalgator är A respektive F2. Vägar som går längre åt 

nordost anses få en annan funktion då de bland annat saknar lika bra matning till exploateringsområdet och 

passerar järnvägsstationen, dessa får snarare betraktas som förbifart för tätorten Grebbestad. Vägdragning A 

respektive F2 har valts som alternativ exploatering. Alla vägar går att bygga oavsett av varandra och om något av 

de andra alternativen byggs eller inte.  

En total exploatering av Grebbestad östra bedöms leda till mellan 460 och 2370 fordonsrörelser per dygn från 

området beroende på vilken exploateringsgrad som sker. Beräkningarna för årsmedel sker med viss överskattning 

då det i Trafikverkets basprognos redan ingår viss exploateringseffekt. Den beräknade trafiken från 

bebyggelseutvecklingen inom området kan således till viss del redan ingå i den allmänna trafikökningen. Efter 

samråd har också stora ytor av exploateringsområdena strukits vilket gör att belastningen på området inte kommer 

att vara lika hög som trafikutredningen pekar på och därmed är belastningen i praktiken mindre än siffrorna från 

utredningen, någon ny utredning har dock inte genomförts så denna får ligga till grund för MKB:n men utgör därmed 

en stor osäkerhet.  
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Tabell från trafikutredningen, Sigma civil 

Uppskattningen av antal fordonsrörelser bygger på antaganden om bostadstyp, antal barn per hushåll, förskolor 

m.m. som ryms i området. Simuleringen som genomfördes för att få trafikalstring bygger vidare på total utbyggnad 

och att vägnätet ska klara det. Vid en maximal utbyggnad kommer det under lågsäsong bli rörelser av 1750 fordon 

per dygn i området och under högsäsong 6230 fordon per dygn, här framkommer de stora svårigheterna som finns i 

och med det attraktiva läge och turismtrycket som finns i Grebbestad.  

När Grebbestad östra har exploaterats färdigt kommer trafikalstringen från de nya områdena att fördelas över 

befintligt gatunät. Hur trafiken fördelas beror på flera faktorer bl.a. restider och hastighetsbegränsning inom 

området och utanför området. I Trafikutredningen finns förslag på hastighetsbegränsningar mm. i förhållande till 

befintlig genomfartsled. En uppskattning av antalet fordonsrörelser illustreras i bilden nedan ned antal procent av 

den totala trafiken som går på de olika vägdragningarna. Vidare har trafikutredningen tittat på vad fullt utbyggd 

plan innebär och utifrån detta tagit fram illustrationer för alla väganslutningar så att dessa ska vara genomförbara. 

  

Figur 13 från PM Trafikutredning, Sigma Civil. Figuren visar trafikfördelningen samt årsmedeltrafik per dygn, prognosår 2040. 

I Trafikutredningen har de olika trafikflödena lett till att korsningstyper med mera har föreslagits.  
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3.4 Naturmiljö, kultur och friluftsliv 

Aspekt Frågor som lyfts 

Naturmiljö, kultur och 

friluftsliv 

Ø Naturmiljö 

Ø Kulturmiljö 

Ø Friluftsliv 

Ø Landskapsbild 

Ø Småskaligt 

odlingslandskap 

. 

3.4.1 Naturmiljö 

En naturvärdesinventering på förstudienivå har utförts inför framtagande av planprogram Grebbestad östra. 

Förstudienivå innebär att befintliga data om områdets naturvärden och strukturer har sammanställts och där efter 

värderats. I området finns flera miljöer som hyser arter som är utpekade som känsliga, hotade eller utgör indikatorer 

på att fler arter finns i området eller använder området. I området finns även flera fynd från skyddade arter. 

Naturvärden som sticker ut är bland annat flera fynd av hasselsnok samt större sammanhängande partier med 

lövskog och grova träd. I området finns också flera fågelarter som är skyddade enligt fågeldirektivet bland annat 

nattskärran.  

 

Klassade områden från den översiktliga naturvärdesinventeringen som är på förstudienivå.  

Förutom utpekade naturvärden finns befintlig grön infrastruktur som är väldigt betydande och då främst knutet till 

att upprätthålla konnektivitet för bland annat hasselsnok. Med konnektivitet menas möjligheten till spridning och fri 
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passage för djur och växter. Detta har föranlett ett separat PM om hasselsnoken, dess livsmiljöer och 

spridningskorridorer inom området. I PM:et finns tre koncentrationer av livsmiljöer utpekade, var av ett anses vara 

extra värdefullt, markerat som delområde 1 i kartan nedan. I PM:et finns också de gröna stråken markerade som är 

viktiga att beakta vid framtida planering så att inte populationer av arter blir isolerade. 

 

Det finns 1 koncentrationsområde av hasselsnok som ska observeras speciellt vid en exploatering. Det gäller koncentrationsområde 1. I området finns 

flera livsmiljöer, rasbranter, klapperstensfält samt randskog av glesare lövvegetation och hällmark med ljung och glest med träd/buskar vilket ger 

förutsättningar för hasselsnoken i området.  
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Karta med spridningskorridorer inom området och de tre koncentrationsområdena markerade.  

3.4.2 Kulturmiljö 

En arkeologisk utredning steg 1 är utförd för området, utredningen omfattade flera moment så som kart- och 

arkivstudie, bedömning av områden för riktad hällristningsinventering, lämningsbild och terrängmodell samt 

fältbesiktning och återbesök av registrerade lämningar, inventering av okända lämningar och lämpliga boplatslägen. 

I norr gränsar området till Greby gravfält som är Bohusläns största enskilda gravfält med 219 synliga gravar. Greby 

gravfält och ett landskapsavsnitt runtomkring detta är av riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresset har för 

avsikt att bevara ett lanskapsområde kring gravfältet så att fornlämningens dominerande läge i landskapet 

bibehålls. Åt väster och nordväst finns den vältrafikerade Tanumsvägen samt bebyggelse.  Inom hela planområdet 

finns det rikligt med fynd. Vid steg 1 undersökningen identifierades ett stort antal fornlämningar, möjliga 

fornlämningar samt övriga kulturhistoriska lämningar. Utifrån detta material har ”känsliga områden” samt 

ristningsområden markerats.  
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Karta från den utkast till arkeologiska utredningen steg 1.  

3.4.3 Friluftsliv 

Hela området ligger tätt utmed Grebbestad tätort och används som tätortsnära friluftsområde. I området finns 

rikligt med stigar och andra besöksplatser, dessa är högt frekventerade. Området korsas också av en cykelväg som 

går till Tanumshede samt till Tanums järnvägsstation. I en landskapskaraktärsbeskrivning från Klara Arkitekter finns 

flera kartor som beskriver detta, detta är ett underlag som bland annat har kommit fram i de samråd och 
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arbetsmöten som har genomförts både internt och externt genom medborgardialog. Nedan visas en 

sammanställning över stigar, leder och vägar som frekvent används i området.  

 

Programområde med registrerade friluftsanläggningar och promenadstigar. 
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3.4.4 Landskapsbild 

 

Bild av planområdet med dess tydliga sammanhängande rumsbildningarna markerade.  

Karaktärer så som rumsbildningar, kulturhistoriska karaktärsdrag och riktningar är bara några av de företeelser som 

skapar ett landskap, det finns mängder av element och företeelser som påverkar hur vi uppfattar landskapet. Ju 

större öppenhet ett landskap har desto större område påverkas vid förändring. Siktlinjer är en av de parametrarna 

som har en stor betydelse hur tydligt en exploatering uppfattas.  

Det går att dela in berört landskap i fyra huvudstråk med olika karaktärer: 

a) I söder finns ett (rum a) där det finns både storskaliga och småskaliga rum som kännetecknas av tydliga 

riktningar med brukad odlingsmark som hyser randskog av ädellöv.  

b) Det mittersta rummet (rum b) består av små rum med skog eller mindre öppna områden mellan höjder och 

naturliga formationer. I området finns rester från tidigare bebyggelse, igenväxt odlingsmark bostäder, ett 

ställverk samt en idrottsplats.  

c) I nordöst (rum c) övergår landskapet det till ett sammanhängande storskaligt rum av jordbruksmark med 

gårdar och vägar.  

d) I norr (rum d) finns delar av ett öppet jordbrukslandskap med fornlämningar och fornminnen.  
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3.4.4.1 Riktningar och tålighet 

 

Bild av planområdet med de tre mest känsliga områdena där riktning är tydlig och siktlinjer är viktiga.  

I Söder, område 1 och 2, kännetecknas landskapet av tydliga riktningar i ett öppet småskaligt jordbrukslandskap. I 

nordöst, område 3 finns består det öppna kulturlandskapsområdet av fria siktsträckor. Dessa områden bedöms inte 

som tåliga för exploatering, övriga områden är mer tåliga landskap med småskalighet och tydliga rumsbildningar.  

3.5 Jordbruksmark 

Aspekt Frågor som lyfts 

Jordbruksmark Ø Värdefullt 

odlingslandskap 

 

När det gäller jordbruksmark finns området kring Greby utpekat som regionalt värdefull jordbruksmark längre 

tillbaka (Josefine Munoz länsstyrselen muntligt) samt ett äldre ängs- och hagmarksobjekt. I området finns det en hel 

del småytor som är registrerade som jordbruksblock.  
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Skärmbild från objektsrapport för ängs- och hagmarksobjektet vid Brattås.  

 

Karta med registrerade jordbruksblock samt ängs- och hagmarksobjekt i området.  
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3.6 Bebyggelse 

3.6.1 Befintlig bebyggelse 

Hela planområdet ligger dikt an mot sammanhängande bebyggelse då Grebbestad tätort ligger direkt väster om 

området. Inom området finns idag bara spridd bebyggelse. 

3.6.2 Föreslagna exploateringsområden och alternativ 

 

Föreslagna exploateringsområden. 
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Alternativt exploateringsområde i form av Kärra 2:1.  
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4 Miljöeffekter och konsekvenser

Att identifiera och beskriva samt bedöma effekter av en verksamhet eller en plan är centralt i en miljöbedömning. 

Begreppet miljöeffekter finns beskrivet i 6 kap. 2 § miljöbalken.  

Effekt: den förändring som uppkommer av en föreslagen aktivitet  

Konsekvens: betydelsen av förändringen utifrån effekten som har uppkommit 

4.1 Effekter och konsekvenser på vattenmiljön 

Aspekt Frågor som lyfts 

Vattenmiljö Ø Vattenmiljö och nedströms liggande vattenförekomster 

Ø Dagvatten 

Ø MKN 

Ø Översvämning 

Sigma Civil har gjort en dagvattenutredning för området. Förutsättningarna har varit maximal utbyggnad och vad 

detta skulle innebära för vattenflöden respektive få för inverkan på vattenkvalitén. Då utredningen inte särskiljer på 

någon exploateringsgrad utan bara har tittat på full utbyggnad, både med väg och exploateringsområden diskuteras 

inte någon alternativ exploatering.  

Efter samråd har stora ytor av exploateringsområdena strukits vilket gör att belastningen på området inte kommer 

att vara lika hög som den första dagvattenutredningen pekar på, dock har inte någon justering av 

dagvattenutredningen skett. Detta medför att belastningen och utsläppsiffrorna i praktiken är mindre än siffrorna 

från utredningen.  

4.1.1 Dagvatten vid en utbyggnad och vid olika regnscenarier.  

Det dimensionerande dagvattenflödet har tagits fram för alla exploateringsområdena, avrinningen har jämförts med 

hur markförhållanden ser ut i dag och hur det kommer att vara i framtiden vid ett 10 års regn. Avrinningen ökar 

olika kraftigt beroende på avrinningskoefficienten för respektive område samt framtida användningsområde. 

Effekten av en utbyggnad innebär en ökning på mellan 60 och 240 % av dagvattenavrinning från de olika 

exploateringsområdena. Konsekvensen är att vattnet måste hanteras lokalt annars kan det medföra 

översvämningar lokalt eller nedströms samt leda till att föroreningar spolas ut vilket kan medföra försämrad 

vattenkvalitet. För att hantera detta har dagvattenutredningen räknat vilka fördröjningsvolymer varje 

exploateringsområde måste ha och att detta byggs i förhållande till ett 10 års regn, så kallat lokalt 

omhändertagande av dagvatten. Fördröjande åtgärder för dagvatten finns beskrivna i PM:et där det också finns 

exempel på hur fördröjningsmagasin och naturliga åtgärder ska förhindra att 10-årsregn ska påverka nedanliggande 

vattenförekomster eller områden. I bilden nedan visas också de delavrinningsområden till vilket respektive område 

ska kopplas till.   
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Bild från PM Dagvattenutredning (Sigma civil) där varje delavrinningsområde är markerat med erforderliga fördröjningsvolymer.  

4.1.2 Vattenkvalitet 

I dagvattenutredningen finns beskrivningar om utsläpp vid en full utbyggnad och med fullt utbyggt lokalt 

omhändertagande av dagvatten.  

När det gäller vattenkvaliteten lyfts två parametrar för Skärboälven i vatteninformationssystemet VISS, brist på 

konnektivitet samt överskriden halt av kvicksilver och PBDE. De kemiska parametrarna som överskrids har samma 

problem i alla ytvatten i Sverige, de höga halterna av kvicksilver beror bland annat på berggrunden samt långväga 

global deposition över tid, detta har ackumulerats i marken varvid det kontinuerligt sker läckage till ytvatten. 

Bedömningen är sådan att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar för att lösa detta.  

Konnektiviteten påverkas av bland annat dammar och andra hinder och här bedöms det inte att en utveckling av 

planprogrammet skulle påverka de befintliga bristerna eller tillför några nya hinder. När det gäller vattenkvaliteten 

för Grebbestads inre skärgård är statusen god, dock finns det diffusa påverkanskällor som grumlar bilden, det är 

bedömningar utifrån sediment som bland annat medför förhöjda halter av tributyltenn, detta kommer inte att 

påverkas av en utbyggnad av programområdet oavsett hur mycket området exploateras.  
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Statusklassning från 

VISS 
   

För varje vattenförekomst finns en statusklassning gjord, 

detta är en bedömning av hur vattnet mår och vilka problem 

som finns som måste förbättras.  

  

Skärboälven Grebbestad inre skärgård Sannäsfjorden Fjällbacka inre skärgård 

Ekologisk status 

Måttlig  

-avsaknad av naturliga 

livsmiljöer 

Ekologisk status 

Måttlig 

-flödesförändringar genom 

fysisk påverkan 

Ekologisk status 

Måttlig 

-växtplankton och 

näringsämnen 

Ekologisk status 

Måttlig 

-fragmentering av habitat 

Kemisk status 

Uppnår ej god 

-bromerade difenyler och 

kvicksilver 

Kemisk status 

Uppnår ej god 

-bromerade difenyler och 

kvicksilver, tributyltenn 

Kemisk status 

Uppnår ej god 

-bromerade difenyler och 

kvicksilver, tributyltenn 

Kemisk status 

Uppnår ej god 

-bromerade difenyler och 

kvicksilver, tributyltenn 

Tillkomst/härkomst 

Naturlig 

Tillkomst/härkomst 

Naturlig 

Tillkomst/härkomst 

Naturlig 

Tillkomst/härkomst 

Naturlig 

    

 

Tabellen nedan är en tabell från dagvattenutredningen och visar påverkan på kemiska parametrar från 

exploateringen. Beräkningarna är gjorda utifrån att vatten tas omhand lokalt men utspädningseffekter och lokal 

infiltration under transport från utsläppspunkten till recipienten är inte tillgodoräknad.  

 

Tabell från PM Dagvattenutredning (Sigma civil) där det påvisas koncentrationen från framtida utsläpp som en full utbyggnad medföra om de 

föreslagna åtgärderna sker vid en utbyggnad.  
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4.1.3 200 års regn 

I den dagvattenutredning som Sigma Civil har gjort finns en kartering gjord på karta för att lokalisera vilka 

lågpunkter som finns i området, karteringen har dock inte tagit hänsyn till förändrade markförhållande och lutning 

vid en exploatering. I område finns fem kritiska punkter i dagsläget. 

I höjdmodellerna nedan illustreras vilka områden som ligger inom riskzoner för höga regnflöden. Det södra kritiska 

området ligger utanför planområdet i ett befintligt bostadskvarter. Detta område riskerar redan idag att 

översvämmas vid skyfall. 

 

Grundbild från dagvattenutredningen från Sigma Civil. De gula markeringarna visar befintlig bebyggelse där översvämning riskeras redan i dagsläget.  

För att kunna dra vidare slutsatser måste en simulering ske av vad förändrade markförhållanden innebär för 200-

års regn och flöden i området.  

4.1.4 Effekter och konsekvenser av nollalternativ, alternativ utveckling och föreslagen utveckling 

I dagsläget finns inte någon exploatering av området, vilket gör att dagvatten och andra utsläpp inte kommer att 

förändras över tid annat än det som en höjd havsnivå, ökad nederbörd och skyfall innebär. Det finns flera punkter 

som är låga och kommer att påverkas höga flöden vid ett 200-års regn, ett av dessa ligger i befintlig bebyggelse 

och ett delområde ligger i närheten av och utmed cykelleden till Tanum station. Konsekvenser av ett 200-års regn 

kommer bli ökade mängder av dagvatten som måste tas om hand oavsett exploatering eller inte.  

. 
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Grundbild från dagvattenutredningen från Sigma Civil. De gula markeringarna visar på problem som uppstår vid nya exploateringsområden och grön 

kvadrat visar på problem vid vägsträckning.  

När det gäller föroreningsmodellering har beräkning skett för ett fullt utbyggt område (föreslagen exploatering) 

vilket gör att området ska kunna gå att bygga ut etappvis utan att det medför andra föroreningar eller utsläpp än 

vad ett fullt utbyggt område skulle medföra. Ett fullt utbyggt område med lokalt omhändertagande av vatten innan 

det når recipienten kommer inte innebära utsläpp över Göteborgs stads kemiska riktlinjer för dagvattenutsläpp. 

Göteborgs stads riktlinjer används då det saknas generella riktlinjer i riket för dagvatten. Det en osäkerhet och 

passus i beräkningarna som ställer till det då all hantering av dagvatten bygger på lokalt omhändertagande, det 

gäller vissa exploateringsområden som ligger helt berg och där med har svårt med infiltration och 

omhändertagande.  

Som påpekat tidigare ska vägarna konstrueras som lokalgator och därmed ska det inte förekomma farligt gods eller 

tunga transporter i området. De risker som finns är bland annat att vägarna används som genomfartsled vid 

högvatten om vägen genom Grebbestad Centrum översvämmas eller blockeras, detta måste tas med i 

beräkningarna för området. Genom trafiksäkerhetsåtgärder måste hastigheterna hållas nere även vid ett sådant 

scenario.  

I området finns översvämningsproblematiken kopplat till två områden, vägalternativ F1 respektive A som båda ligger 

i områden som pekas ut i en analys av Sigma Civil som översvämningsområden vid ett 200-års regn och två nya 

exploateringsområden.  
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4.1.5 Osäkerheter 

Karteringen har inte tagit hänsyn till förändrade markförhållanden och lutning vid en exploatering och det har inte 

skett någon simulering för vad som händer vid högvatten vid en kommande exploatering, detta gäller både full 

exploatering respektive exploatering av alternativet enligt detaljplanen för Kärra 1:3. 

För att kunna dra vidare slutsatser måste en simulering ske av vad förändrade markförhållanden innebär för 200-

års regn och flöden i området.  

En stor osäkerhet är att alla siffror bygger på att vattnet tas om hand lokalt och att det saknas siffror för hur det 

blir om lokalt omhändertagande inte lyckas i alla delar eller inte genomförs.  

4.1.6 Skyddsåtgärder från dagvattenutredning 

Sigma Civil har i sin dagvattenutredning föreslagit ett antal åtgärder för att minska risken för översvämning.  

• Öppna dagvattenstråk förespråkas då dessa kan leda bort förhållandevis stora flöden. Öppna ytliga 

avledningssystem kan även medföra andra fördelar som bevarad vattenbalans, minimerad 

föroreningspåverkan och berikad stadsmiljö.  

• Dagvattenåtgärder inom allmän platsmark och längre från källan kan behövas där planbestämmelser för 

kvartersmark eventuellt inte räcker till för att klara fördröjningsbehov enligt dagvattenutredningen.  

• Det föreslagna exploateringsområdet som ligger mestadels på berg föreslås få fördröjningen på allmänna 

ytor i befintliga diken nedströms på vägen till Tanumstrand. 

• Dagvatten i de föreslagna exploateringsområdena inom delavrinningsområde B leds norrut mot 

Skärboälven.    

• LOD ska ske inom hela området. 

4.1.7 Framtida utredningar 

För att kunna ta hand om dagvatten lokalt måste de totala fördröjningsmagasinernas kapacitet räknas ut för varje 

exploateringsområde och säkerställas att de byggs.  En kompletterande utredning borde tas fram för vad ett 200-

års regn innebär om hela området är exploaterat och då med hänsyn taget till de nya markförhållandena för att se 

så att infrastrukturen inte skadas eller blockeras samt för att säkerställa att nedanliggande vattendrag och magasin 

klarar av den ökade belastningen.   

  

 

 

  



_____________________________________  _________________________________________ 

              /Users/henricernstson/Documents/HEkonsult_lokalt/7483/mkb_v100.docx / utskriven: 2020-02-20 38 (63) 

4.2 Effekter och konsekvenser på Fornlämningar 

Aspekt Frågor som lyfts 

Naturmiljö, kulturmiljö och 

friluftsliv 

Ø Fornlämningar 

Ø Höga naturvärden 

Ø Friluftsliv 

Ø Landskapsbild 

Ø Småskaligt 

odlingslandskap 

. 

4.2.1 Fornlämningar och exploateringsområden 

I området finns det rikligt med fornlämningar och fornminnen och en arkeologisk utredning steg 1 har utförts i 

området. I området finns fornlämningar och fornminnen allt från husgrunder till misstänkta gravar och kända 

hällristningar, området är bebott sedan mycket lång tid och ingår i landskapet söder om Bohusläns största gravfält.  

 

Exploateringsområden med kända fornlämningar utritade. 
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Karta från den arkeologisk utredning steg 1 över ristningsområden, intressanta områden och fynd (punkter). 

Av den arkeologiska utredningen går det att läsa att flera av exploateringsområdena ligger inom delområden som 

bedöms som intressanta och som kräver vidare utredning. Delar av områdena är sådana att de troligen inte kommer 

bedömas som fornlämningar medan andra är kända fornlämningar. I tabellen nedan redovisas vilka 

exploateringsområden som omfattas av utpekade kulturmiljöintressen.  
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Exploateringsområden med områden av intresse för kulturmiljö. 

Tabell med vilka exploateringsområden som omfattas av utpekade kulturmiljövärden. 

• Exploateringsområde 2 ligger inom ristningsområde 4 

• Exploateringsområde 4 ligger inom hotspot 1 

• Exploateringsområde 5 ligger inom hotspot 2  

• Exploateringsområde 7 ligger inom hotspot 4 

• Exploateringsområde 8 ligger inom hotspot 6 samt ristningsområde 3  

• Exploateringsområde 9 ligger inom hotspot 5 och 6 samt ristningsområde 3 

• Exploateringsområde 10 ligger inom hotspot 5 och 7  

Konsekvensen av en exploatering i området kommer vara att vissa fornlämningar måste grävas ut och 

dokumenteras då hela planområdet hyser rikligt med fornlämningar. Det bedöms som att oavsett exploateringsgrad 

kommer fornlämningar att beröras på ett eller annat sätt i området. Konsekvensen kan då också vara att 

kulturhistoriskt viktiga platser splittras upp av ny bebyggelse.  

4.2.2 Kulturmiljö och vägdragning 

När det gäller ny exploatering finns en uppenbar risk då hela området är rikt på fornlämningar. Vägkorridorerna är 

dock lagda så att kända fyndlokaler ska ha undvikits. När det gäller vägalternativ A finns dock en hel del fynd som 

passeras vid en trång passage mellan åkermarkerna och dessa kommer då att påverkas. Delsträcka kommer också 

att passera en kulturhistorik hotspot men kommer dock att gå i befintlig vägsträckning.  
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Alternativa vägdragningar inklusive hotspots för kulturmiljövård. 

4.2.3 Effekter och konsekvenser av nollalternativ, alternativ utveckling och föreslagen utveckling 

Konsekvenser om många lämningar berörs skulle det kunna vara betydande. När en lämning tas bort kan 

möjligheten att inhämta ny kunskap gå förlorad. Även den pedagogiska potentialen påverkas genom att den miljö 

som lämningen har sitt ursprung i förändras eller går förlorad, en uppsplittring av kulturmiljön kan bli betydande om 

det södra området hade exploaterats som i dagsläget lämnas intakt.  

Om inte någon exploatering sker kommer inga kulturmiljövärden att påverkas. Vid en alternativ exploatering bedöms 

påverkan som mycket liten.  
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4.3 Effekter och konsekvenser på höga naturvärden 

Aspekt Frågor som lyfts 

Naturmiljö, kulturmiljö och 

friluftsliv 

Ø Fornlämningar 

Ø Höga naturvärden 

Ø Friluftsliv 

Ø Landskapsbild 

Ø Småskaligt 

odlingslandskap 

. 

4.3.1 Naturvärden och exploateringsområden 

I området finns det flera naturvärden utpekade sedan tidigare samt i en översiktlig naturvärdesinventering som har 

utförts i samband med planprogrammet. I området finns förutom de klassade områdena från 

naturvärdesinventeringen särskilt utpekade arter som kräver extra hänsyn så som hasselsnok, detta har föranlett 

att ett pm om hasselsnoken och förutsättningarna för den har tagits fram. Ett antal av de föreslagna 

exploateringsområdena kommer att interagera med eller göra intrång på områden med naturvärden. I bilden nedan 

visas vilka områden som täcker utpekade naturvärden. De områden som kommer att interagera är främst 2, 6, 9 

och 10. Exploateringsområde 10 kommer att påverka det dike som rinner i området. Delområde 2, 6 och 9 sträcker 

sig över delområden som bedöms hysa visst naturvärde, i delområde 6 finns bland annat nattskärra noterad.  

 

Exploateringsområden och naturvärden på en kartbild. 
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Exploateringsområden och koncentration av livsmiljöer för hasselsnok på en kartbild. 

I ett PM tillhörande planprogrammet (PM – hasselsnok (Coronella austriaca) och planprogrammet Grebbestad östra) 

analyseras och diskuteras hasselsnoken i området. Tre koncentrationsområden med viktiga livsmiljöer för 

hasselsnoken är identifierade i Grebbestad östra, detta bygger på fynd samt hasselsnokens preferens av livsmiljö. I 

samband med livsmiljöerna förs också ett resonemang om vilka som bör gå att bebygga och vilka typer av miljöer 

som ska undvikas. 

I koncentrationsområde 1 finns flera fynd av hasselsnoken rapporterad samt i området finns flera lämpliga livsmiljöer 

och bo- och övervintringslokaler. Området bedöms som ett område där det ska ske så lite byggnation som möjligt 

och ska hållas intakt. Eventuella exploateringar måste utformas så att exploatering i direkt närhet eller inom 

området inte påverkar hasselsnokens fortlevnad inom området. Två andra koncentrationsområden (område 2 och 3) 

bedöms inte hysa lika bra livsmiljöer som det första, men en exploatering av dessa måste föregås av en riktad 

inventering för att säkerställa att hasselsnoken inte finns i dessa områden.  
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4.3.2 Naturvärden vid vägdragning 

 

Alternativa vägdragningar inklusive intressen för kulturmiljö samt naturvärden. 

När det gäller vägdragning finns uppenbara konsekvenser på naturvärden oavsett vilken sträckning som föreligger, 

detta gäller då det finns flertalet rapporter kring skyddade arter så som hasselsnok i området. Detta kan föranleda 

att kräldjurspassager måste anläggas vid byggnation av vägar i området för att säkerställa trygga 

spridningskorridorer för hasselsnoken. Vägalternativen som är föreslagna kommer inte att påverka kända eller 

klassade naturvärden i dagsläget förutom vägalternativ A som kommer att passera ett öppet dike som är vattenfyllt 

året om i ett område med påtagligt naturvärde då det utgör en rik randvegetation av ädellövskog. En detaljerad 

inventering och förläggning av vägen måste ske inför varje vidare exploatering. Vägkorridorerna är dock lagda så 

att kända områden med naturvärden till största delen ska ha undvikits.  
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Alternativa vägdragningar inklusive lämpliga livsmiljöer för hasselsnok. 

I ett pm skrivet av Naturcentrum till detaljplanen i Kärra 2:1 har de studerat och uttalat sig om en exploatering i 

förhållande till hasselsnok och då också tryckt på vilka skyddsåtgärder som måste genomföras. Dessa 

skyddsåtgärderna måste genomföras på fler vägavsnitt vid en större exploatering då det gäller att 

spridningskorridorer säkerställas. Passager är viktigast när det gäller alternativ C samt A. På båda sträckorna 

kommer de passera och dela upp landskapet i flera fragmenterade delar och utgöra risk för att arten påverkas 

negativt. Vägavsnitt E kan också medföra en barriär väster ut för arten. Bedömningen är dock sådan att om 

skyddsåtgärderna genomförs ska båda vägarna kunna byggas utan att påverka hasselsnoken. Vägdragning A har 

större påverkan och kommer oavsett skyddsåtgärder troligen även kunna medföra att livsmiljöer som hasselsnokens 

har preferens för, boplats och övervintringslokaler kan komma att påverkas negativt.  

4.3.3 Skyddsåtgärder 

Fri passage måste projekteras vid projektering av väg i närhet av de möjliga spridningsvägarna som finns inom 

området. Skyddsåtgärder i form av ledarmar och tunnlar ska planläggas och utföras där det krävs. Riktad 

inventering måste också utföras i flera av de exploateringsområdena som är tänkta.   
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4.4 Effekter och konsekvenser på friluftsliv 

Aspekt Frågor som lyfts 

Naturmiljö, kulturmiljö och 

friluftsliv 

Ø Fornlämningar 

Ø Höga naturvärden 

Ø Friluftsliv 

Ø Landskapsbild 

Ø Småskaligt 

odlingslandskap 

. 

I området finns det mängder med stigar och utflyktsmål, vilka alla kommer att beröras på ett eller annat sätt. 

Konsekvensen för en exploatering är att området inte kommer att kännas lika orört och ostört. Två områden sticker 

ut; exploateringsområde 7 vilket är en idrottsanläggning samt 10. Syftet med exploateringsområde 7 är fortsatt 

friluftsliv samt sportanläggningar. Det andra området, exploateringsområde 10 ligger i ett öppet kulturlandskap med 

stora siktsträckor, en exploatering kommer medföra att området inte känns lika ostört och attraktionen att röra sig 

utmed området minskar. I många av de exploateringsområden som föreslås ligger gångstråk utmed kanterna av 

exploateringen och i det centrala landskapet gör många smårum att en exploatering inte behöver upplevas lika 

påträngande. Många leder och stigar kommer att försvinna från området och en koncentration kommer att ske till 

de områden som inte byggs ut.  

Exploateringsområden och friluftsliv. 

  



_____________________________________  _________________________________________ 

              /Users/henricernstson/Documents/HEkonsult_lokalt/7483/mkb_v100.docx / utskriven: 2020-02-20 47 (63) 

4.5 Effekter och konsekvenser på landskapsbild 

Aspekt Frågor som lyfts 

Naturmiljö, kulturmiljö och 

friluftsliv 

Ø Fornlämningar 

Ø Höga naturvärden 

Ø Friluftsliv 

Ø Landskapsbild 

Ø Småskaligt 

odlingslandskap 

. 

4.5.1 Landskapsbild och vägdragning 

I området finns olika landskapskaraktärer var av de flesta är mycket tåliga för exploatering dels på grund av sin 

skala och dels på grund av sin rumslighet, tre landskap bedöms som mer känsliga för påverkan, dessa landskap är 

redovisade i en skiss och text nedan.  

Landskap 1 och 2 består av öppna kulturlandskap och odlingsmarker med långa siktlinjer. I området finns värdefull 

kontinuitet av jordbruksmark med randskog av ädellöv. Området utgör en mycket viktig en historisk länk, samtidigt 

som området är viktigt för friluftslivet. 

Delområde 3 består av öppen mark samt områden med stora kulturhistoriska värden. I området finns ett stort 

riksintresse för kulturmiljövård.  

 

Bild över vägalternativ och landskap. 

4.5.2 Landskapsbild och exploateringsområden 

Landskapsbilden kommer att förändras och konsekvensen av förändrad landskapsbild kan bedömas utifrån olika 
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påverkansgrad. När det gäller bedömning av landskapsbilden brukar det ofta ske en bedömning av horisontlinjer, 

samtidigt kan det vara rum och horisontlinjer som förändras som utgör karaktärer eller just skapar tåligheten för 

förändring. 

Landskapet i den norra delen inom planprogrammet är väldigt tåligt och genom byggnationen kommer det skaps 

små enklaver och bebyggda rum eller dellandskap. I den norra delen finns två byggnationer som sticker ut när det 

gäller påverkan, det är exploateringsområde 6 och exploateringsområde 9. I planprogrammet sägs det att 

exploateringsområde 6 främst är avsett för nya bostäder i form av friliggande bostadshus. Dessa bedöms ligga långt 

in så att de inte kommer kunna ses från dalgången i söder om de inte blir allt för höga. En exploatering av detta 

område skulle dock kunna bli betydande beroende på typ av bostäder och höjd av husen. I normalfallet innebär det 

att området inte kommer att uppfattas från dalgången och inte påverka landskapsrummet söder ut. När det gäller 

exploateringsområde 9 sägs det i planprogrammet att avsikten är utbyggnad av offentlig service, främst förskola 

samt nya bostäder. Området bedöms som synligt från dalgången men kan utgöra en naturlig förlängning av tätorten 

vilket gör att påverkan bedöms som mindre betydande. Tåligheten är relativt stor och effekten samt konsekvensen 

bedöms som mindre så länge det inte bebyggs med höghus.  

När det gäller exploateringsområde 11 och 12 ligger de på höjdryggar med stor utsikt och kommer vid en byggnation 

bli till landmärken som syns från långt håll. Detta i sig kan vara medvetna val, att skapa nya karaktärer i landskapet 

samtidigt som landskapet öster ut lämnas orört. En sådan byggnation bedöms dock må bäst av en koncentration till 

ett av områdena då detta innebär att man verkligen skapar en ny karaktär och/eller siluett och de två 

bebyggelseområdena inte konkurrerar med varandra utan tillskapar ett mervärde i landskapsbilden. Exploateringen 

av område 11 är i sig inte någon stor yta, men infrastruktur upp till område 11 kan komma att påverka områdets 

värden mer och bidra till en kumulativ effekt på landskapsbilden som är mycket negativ, detta bör studeras närmare 

när man har skisser på vilken typ av byggnation som område 11 och 12 avser. Område 11 och 12 måste betraktas 

närmare när man vet typ av byggnation som förväntas.  

När det gäller det öppna landskapet söder ut bedöms en byggnation på exploateringsområde 10 medföra betydande 

påverkan på landskapet och de öppna siktlinjerna. En exploatering av exploateringsområde 9 bedöms inte påverka 

landskapet på samma betydande sätt som en exploatering i dalgången har. Genom att bibehålla hela dalgången 

öppen finns en kontinuitet och öppenhet, det finns en historik som bibehålls om detta område lämnas orört.  
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Exploateringsområden utlagda över viktiga landskapsobjekt.  
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4.6 Effekter och konsekvenser på värdefullt odlingslandskap 

Aspekt Frågor som lyfts 

Jordbruksmark Ø Värdefullt 

odlingslandskap 

 

När det gäller jordbruksmark finns området kring Greby utpekat som regionalt värdefull jordbruksmark längre 

tillbaka (länsstyrelsen muntligt) samt ett äldre ängs- och hagmarksobjekt. Bebyggelseområde 2 ligger på den mark 

som finns utpekad som ett restaurerbart ängs- och hagmarksobjekt. Effekten är att området övergår från det idag 

klassade området av restaurerbart till att bli exploaterat. Konsekvenserna av exploateringen bedöms som mycket 

liten då marken inte har någon högre klass idag. Samtidigt finns det viss betydelse då det tillhör sådan mark som är 

på starkt på tillbakagång och skulle kunna utgöra en resurs om restaurering skedde och det säkerställs att den 

hävdas på rätt sätt.   

Vägalternativ A skulle innebära att stora delar av dalgången påverkas och att den åkermark som ligger inom 

dalgången blir mindre till ytan, exploateringsområde 10 innebär också att störa delar av jordbruksmarken inom 

området tas i anspråk.  

Brukningsvärd jordbruksmark får också endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det tillgodoser 

väsentliga samhällsintressen och behovet inte kan tillgodoses på annat tillfredsställande sätt enligt miljöbalken 3 

kap § 4. Vad är då brukningsvärd? Följande är värden som kan relateras till brukningsvärde:  

• Produktionsvärden för livsmedel, foder mm. 

• Naturvärden 

• Sociala värden som rekreation, upplevelser och landskap 

• Kretsloppsvärden som rening, kvävebindande, vatten 

• Karaktärer som kulturhistorik, miljö, naturvärden och sociala värden.  

Tittar man på de värden som kan användas för att värdera om en åkermark är brukningsvärd och ställs upp i 

jordbruksverkets stödskrift ”Kommunens arbete med jordbruksmarkens värden – ett stödverktyg” kommer 

åkermakten som tas i anspråk bedömas som hög utifrån både naturvärde, kulturvärde, landskapskaraktär och 

rekreationsvärde. Detta innebär att en exploatering av dalgången skulle innebära betydande påverkan för 

jordbruksmarken. Det finns ett förhållande till väsentliga samhällsintressen vilket också resonemang förs kring och 

en utbyggnad av Grebbestad måste sättas i relation till hur det går att bygga i området. I planprogrammet nämns en 

grundskola för det västligaste området, vilket kan tyckas vara av samhällsintresse. I planprogrammet nämns också 

utveckling av besöksnäring och rekreation vilket är ett brett begrepp och knappast täcks in av samhällsintresse 

utan bedöms som att det borde täckas in av andra möjliga exploateringar.  
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Karta över jordbruksmark med vägar och exploateringsområden utsatta. 

4.7 Effekter och konsekvenser på miljökvalitetsnormer 

Aspekt Frågor som lyfts 

Vattenmiljö Ø Vattenmiljö och nedströms liggande vattenförekomster 

Ø Dagvatten 

Ø MKN 

Ø Översvämning 

Miljökvalitetsnormer är styrmedel för att komma till rätta med utsläppskällor och regleras i miljöbalkens 5 kap. 

Utgångspunkten för en norm är kunskaper om vad människan och naturen tål. Om en miljökvalitetsnorm riskerar att 

överskridas ställs krav på att åtgärdsprogram tas fram. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för luft, 

utomhusbuller och vattenkvalitet.  

Kommunerna och myndigheter har ansvar för att normer följs.  

4.7.1 MKN FULL UTBYGGNAD 

I dagvattenutredningen finns skrivningar om hur miljökvalitetsnormerna skulle förändras om en full utbyggnad 

skedde. För av alla delavrinningsområden som berörs finns undantag för difenyleter och kvicksilverföreningar. De 

kemiska ämnena överskrids i alla ytvatten, de höga halterna av kvicksilver beror bland annat på berggrunden samt 

långväga global deposition över tid, detta har ackumulerats i marken varvid det kontinuerligt sker läckage till 

ytvatten. Bedömningen är sådan att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar för att lösa detta. När det gäller 

tributyltenn sker bedömningen utifrån förhöjda halter i ytsediment. Inga av dessa parametrarna kommer att 

påverkas av en utbyggnad av programområdet.  
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Statusklassning för Yt- och grundvattenförekomster Ekologisk status, 

Kemisk ytvattenstatus, samt för grundvatten Kvantitativ status och Kemisk 

grundvattenstatus. 

Data från VISS 

För varje vattenförekomst finns en klassning gjord, detta är 

en bedömning miljökvalitetsnormerna.  

  

Skärboälven Grebbestad inre skärgård Sannäsfjorden Fjällbacka inre skärgård 

Kvalitetskrav 

God ekologisk status 2027 

Kvalitetskrav 

God ekologisk status 2027 

Kvalitetskrav 

God ekologisk status 2027 

Kvalitetskrav 

God ekologisk status 2027 

Kvalitetskrav 

God kemisk ytvattenstatus 

Undantag difenyleter, 

kvicksilver 

Kvalitetskrav 

God kemisk ytvattenstatus 

Undantag difenyleter, 

kvicksilver, tributyltenn 

Kvalitetskrav 

God kemisk ytvattenstatus 

Undantag difenyleter, 

kvicksilver, tributyltenn 

Kvalitetskrav 

God kemisk ytvattenstatus 

Undantag difenyleter, 

kvicksilver, tributyltenn 

 

De ämnen som påverkas av dagvattenutsläpp vid en full utbyggnad har beräknats utifrån att de tas omhand lokalt 

med infiltration.  

I bilden nedan visas en tabell över vad nuvarande koncentration är, dvs. nollvärdet respektive vad en föreslagen 

exploatering innebär med implementation av lokalt omhändertagande av vatten.  

En osäkerhet som finns är att det saknas värden och uppskattningar vad det skulle innebära om lokalt 

omhändertagande av vatten inte kan ske i alla områden eller inte genomförs i alla områden.  

 

Tabell från PM Dagvattenutredning (Sigma civil) där det påvisas koncentrationen från framtida utsläpp som en full utbyggnad medföra om de 

föreslagna åtgärderna sker vid en utbyggnad. 
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Faktaruta Miljökvalitetsnormer: 

För Luft Kvävedioxid, Kväveoxider, Svaveldioxid, 

Kolmonoxid, Bly, Bensen, Arsenik, Kadmium, Nickel, 

Bens(a)pyren, Partiklar (PM10), Ozon, Partiklar (PM2,5). 

För Yt- och grundvattenförekomster Ekologisk status, 

Kemisk ytvattenstatus, samt för grundvatten Kvantitativ 

status och Kemisk grundvattenstatus. 

För buller omgivningsbuller.  

 

4.7.2 Effekter och konsekvenser av nollalternativ och föreslagen utveckling 

Vid en full utbyggnad inom området och med lokalt omhändertagande av vatten kommer alla uppskattade och 

beräknade värden att understiga de riktvärden som Göteborgs stad har satt upp, ökningen mellan nollalternativet 

och en full utbyggnad är marginell. Det finns ett värde som inte påverkas och det är TBT och detta påverkas inte 

alls av utbyggnaden.  

En osäkerhet som finns är att det saknas värden för vad det skulle innebära om lokalt omhändertagande av vatten 

inte kan ske i ett delområde eller inte genomförs i alla områdena, detta är en risk då jordmånen är mycket grund i 

hela programområdet.  

Vid ingen byggnation kommer inte några normer att påverkas.  

4.8 Effekter på miljömål 

Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom de 16 områden som beskriver det tillstånd i den svenska miljön 

som miljöarbetet ska leda till. Förutom miljömålen finns ett övergripande generationsmål som visar inriktningen för 

Sveriges miljöpolitik. Målet ger vägledning om de värden som ska skyddas och den omställning av samhället som 

behöver ske inom en generation för att nå miljömålen. Till miljömålen finns etappmål som är steg på vägen för att 

nå generationsmålet, etappmålen visa vad Sverige kan göra och tydliggöra var insatser bör sättas in. Förutom 

etappmålen finns regionala mål och kommunala miljömål för att kunna kvantifiera och specificera vad som kräver 

ytterligare insatser för att uppnå målen. 

Västra Götaland har antagit regionala tilläggsmål till miljömålen, och i detta lyfts områden och åtgärder som kräver 

insatser för att där med att tydliggöra vad som krävs för att nå miljömålen i stort.  

De övergripande nationella miljömålen sammanställs i tabellen nedan tillsammans med hur de påverkas av en 

utbyggnad. Miljökvalitetsmålen följs upp med en rapport varje år och en fördjupad utvärdering en gång per 

mandatperiod till regeringen. Nedan visas en sammanställning på hur en utbyggnad av området under stipulerad 

utbyggnadstid respektive utsträckning skulle ha för påverkan på miljömålen.   
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Miljömål Tabellen nedan visar påverkan på miljömålen och vad avsaknad av aktiviteter skulle innebära. Tabellen är upplagd så att positiv inverkan på 

miljömålen är markerad med + , negativ påverkan är markerad med –. Ett +/- i tabellen markerar att påverkan bedöms som varken positiv eller 

negativ. En parantes ( ) runt en bedömning betyder att påverkan är mycket liten, dvs. en gradering av den positiva eller negativa påverkan. 

Står inget i en kolumn påverkas inte miljömålet av aktiviteten. 

              Aktivitet 

 

Miljömål 

N
ol

la
lte

rn
at

iv
 

A
lte

rn
at

iv
 

ex
pl

oa
te

ri
ng

 

Fö
re

sl
ag

en
 

ex
pl

oa
te

ri
ng

 

K
om

m
en

ta
r 

Generationsmålet 
 

 
 

Ett övergripande mål som är nedbrutet och 

ska uppfyllas genom att de nedanstående 16 

miljömålen uppfylls. 

Begränsad 

klimatpåverkan 

+/-  +/- 

Utbyggnaden bygger på boende med nära 

tillgång till tätorten och med pendlingsavstånd 

via GC-vägar till kollektivtrafik.  

Förebyggande åtgärder 

• Att koncentrera bebyggelse 

• Att skapa 

cykelvägar/kollektivtrafikstråk 

Frisk luft 

+/-  +/- 

Områdets infrastruktur medför att trafik ska 

minimeras i närheten av bostäder och att 

lokalgator ska kunna användas för att korta 

sträckor mot arbetsplatser.  

Bara naturlig försurning +/- +/- +/-  

Giftfri miljö +/- +/- +/-  

Skyddande ozonskikt +/- +/- +/-  

Säker strålmiljö +/- +/- +/- 
Elektromagnetiska fält samt radon ska 

kontrolleras innan bygglov/slutintyg. 

Ingen övergödning +/- +/- +/-  

Levande sjöar och 

vattendrag 
+/- +/- +/- 

Dagvatten ska hanteras lokalt och bäckar och 

vattendrag ska bevaras och utnyttjas 

Grundvatten av god 

kvalitet 
+/- +/- +/-  

Myllrande våtmarker 
+/- + + 

Den våtmark som finns inom området ska 

utnyttjas och restaureras då den är i mycket 

dålig status i dagsläget. 

Levande skogar 
+/- +/- +/- 

De värdekärnor som finns inom området 

bevaras och förstärks genom att de blir mer 

utpekade.  

Ett rikt odlingslandskap 

+/- +/- - 

Odlingslandskap berörs och beroende på hur 

exploateringen sker kan det påverkas 

negativt, genom att det splittrats upp i söder 

av bebyggelse, 
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Storslagen fjällmiljö    Berörs inte 

God bebyggd miljö 

+/- +/- + 

Genom en konsekvent och sammanhängande 

bebyggelsestrategi som tillvaratar de faktorer 

som finns inom området är det tänkt att all 

nybyggnation inom området ska bidra till en 

god bebyggd miljö. Kommunen jobbar med 

Hållbar bebyggelsestruktur 

Förebyggande  

• Hållbar samhällsplanering 

• Sammanhållen Infrastruktur ut till 

nya bebyggelsepunkter i form av 

kollektivtrafik samt gång- och 

cykelvägar 

 

Ett rikt växt- och djurliv 

+/- +/- (-) 

Djur och växtliv kommer att påverkas, följs de 

föreslagna försiktighetsåtgärderna bedöms 

de dock inte påverkas på ett sätt att arters 

fortlevnad blir sämre.  
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5 Sammanställning effekter och konsekvenser av 

vägalternativ 

En uppskattning av bullernivåer har utförts i trafikutredningen och har då resulterat i att sträckor med en lutning 

som är högre än 8%, medför att riktvärden för buller vid husfasad överskrids om det är mindre än 10 meter från 

vägmitt till husfasad. Detta innebär att åtgärder då måste vidtas.  

I hela området bedöms befintlig cykelled kunna leda till ökad cykling för både arbetspendling och cykelturism. I 

nuläget saknas belysning på större delen av befintlig sträcka, vilket bör prioriteras om cykelleden ska kunna 

användas året om. En förbättrad samt utökad gång- och cykelkoppling mellan Grebbestad/Tanumshede bedöms 

också främja cyklandet till arbete och skola. 

I området saknas kollektivtrafik och i översiktsplan 2030 anges att det krävs ett ökat befolkningsunderlag för 

utveckling av dagens kollektivtrafiknät i Grebbestad. Programförslaget innebär en ökning av antal bostäder och 

skulle kunna vara en del i att öka underlaget.  

5.1.1 Effekter och konsekvenser av nollalternativ, alternativ utveckling och föreslagen utveckling 

I trafikutredningen finns 11 olika förslag på vägområden. Tre olika vägar från söder respektive två från norr har 

jämförts. Alla separata vägarna går att bygga varförsig utan att någon annan väg byggs.  

Störst skillnad i effekt och konsekvens gäller för vägalternativ A respektive F1. Effekten av alternativ A är att ett 

befintligt jordbrukslandskap och kulturhistoriskt landskap tas i anspråk. Detta kommer få konsekvens för friluftsliv i 

området som riskerar att inte uppleva området lika attraktivt utmed jordbruksmarken samt påverka den 

kulturhistoriska kontexten negativt genom att kulturmiljön bryts upp i området med en väg. En ytterligare 

konsekvens är att randskogen av ädellöv kommer att påverkas och med det kommer också spridningskorridorer för 

hasselsnok att påverkas negativt.  

Effekten av vägalternativ F1 är att jordbrukslandskapet i norr förändras. Konsekvensen blir att jordbrukslandskapet i 

nordost inte upplevs på samma sätt och att riksintresse för kulturmiljövård kan upplevas som stört. I området finns 

en större sammanhängande åkermark som tas i anspråk.  

Gemensamt för både alternativ A och F1 är risken med nederbörd som skulle få som konsekvens översvämning eller 

problem med vatten då de båda ställvis ligger på områden mer risk för översvämning vid extremväder.  

Vid ett nollalternativ och att inte någon väg byggs kommer inte området att förändras och någon byggnation av 

exploateringsområden kommer inte kunna ske.  

En utbyggnad etappvis skulle kunna innebära att om utfarten norrut, vägalternativ F1, dröjer och inte tillkommer i ett 

första skede, detta skulle i så fall medföra belastning på utfarterna söder ut och medför betydande trafikmängder, 

utöver det som finns i den trafikutredning som finns.  

I tabellen nedan beskrivs kortfattat effekten och konsekvensen av de olika vägvalen.  
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Tabell över konsekvens av byggnation. Färgerna i tabellen står för olika grad av konsekvens.  

 
Landskapsbild Kulturmiljö Risk Naturmiljö Friluftsliv Odlingslandskap 

och 

jordbruksmark 

Alternativ A Detta alternativ går 

i en dalgång med 

odling och skulle 

påverka 

landskapsbilden 

betydande.  

En utbyggnad skulle 

medföra betydande 

påverkan på 

kulturmiljön i 

dalgången med 

påverkan på den 

öppna 

odlingsmarken. 

Redan i dagsläget 

finns stora risker 

med 200-års regn 

och översvämning. 

Barriäreffekt 

uppstår mellan syd 

och nord för vissa 

arter.  

En byggnation 

genom ett öppet 

landskap i ett 

område som 

används för 

promenad och 

friluftsliv skulle 

medföra betydande 

påverkan. 

Delar av området 

skulle gå från 

jordbruksmark till 

väg och det skulle 

lokalt betyda 

mycket.  

Alternativ C Landskapet är 

förlåtande med 

småskaliga 

landskapsrum och 

är tåligt för en 

exploatering. 

I området bedöms 

kulturmiljön både 

söder och norr om 

sträckningen inte 

påverkas.  

- I området finns 

vissa vägavsnitt 

som är mycket 

känsliga bland 

annat med tanke på 

fynd av hasselsnok.  

En byggnation kan 

medföra att 

området blir delat i 

två, dock får det att 

lägga vägen på ett 

sådant sätt att 

ostördheten finns 

kvar och där med 

att minimera 

störningen. 

- 

Alternativ E En utbyggnad av 

befintlig väg 

bedöms inte 

påverka 

landskapsbilden så, 

landskapet är tåligt 

för en exploatering 

trotts större 

siktsträckor.  

Intilliggande 

kulturmiljöer kan 

påverkas något 

genom att sikten 

förändras. 

Risken ligger i 

anslutningsvägarna 

ut från området då 

de landar i befintlig 

bebyggelse. 

 En lokal barriär kan 

upplevas.  

- 

Alternativ F1 Landskapsbilden 

utmed åkermarken 

vid Greby gravfält 

kommer att 

påverkas 

betydande.  

Genom byggnation 

bedöms påverkan 

vara betydande på 

landskapsbilden då 

det passerar de 

öppna områdena 

öster om Greby 

gravfält. 

Redan i dagsläget 

finns stora risker 

med 200-års regn 

och översvämning 

  Delar av området 

skulle gå från 

jordbruksmark till 

väg och det skulle 

lokalt kunna betyda 

mycket. 

Alternativ F2 Landskapet bedöm 

som tåligt utmed 

den större 

åkermarken, när 

man kommer in i 

småskalig åkermark 

kommer det bli 

betydande 

förändring. Partiet i 

skogsmark bedöms 

som mycket tåligt 

då det är 

småskaliga rum 

 -   Delar av området 

skulle gå från 

jordbruksmark till 

väg och det skulle 

lokalt kunna betyda 

mycket. 
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som bildar ett 

sammanhang.  

Alternativ F3 Landskapet bedöm 

som tåligt utmed 

den större 

åkermarken, när 

man kommer in i 

småskalig åkermark 

kommer det bli 

betydande 

förändring. Partiet i 

skogsmark bedöms 

som mycket tåligt 

då det är 

småskaliga rum 

som bildar ett 

sammanhang.  

 -   Delar av området 

skulle gå från 

jordbruksmark till 

väg och det skulle 

lokalt kunna betyda 

mycket. 

 

Stora eller 
mycket stora 
negativa 
konsekvenser 

Märkbara 
negativa 
konsekvenser 

Små negativa 
konsekvenser 

Ingen 
förändring eller 
försumbara 
negativa 
konsekvenser 

Märkbart 
positiva 
konsekvenser 

Positiva 
konsekvenser 

 

5.2 Skyddsåtgärder 

Kräldjurspassager ska projekteras och byggas vid vägbyggnation i området 

Vägdragning norr ut ska säkerställas så att inte den betydande trafikmängden dras söder ut under byggtid samt i 

samband med de första byggnationerna.  
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6 Sammanställning effekter och konsekvenser av 

exploateringsområden 

 

Exploateringsområden utlagda över kända naturvärden respektive viktiga landskapsobjekt.  

12 exploateringsområden är föreslagna inom planområdet. Flera av dessa ligger högt och synligt och skulle bidra till 

att skapa en ny landskapsbild vid Grebbestad och innanför tätorten. De fyra delområdena 6, 9, 11 och 12 ligger högt 

och skulle dominera landskapet om de byggs samtidigt skulle de också kunna bidra till att förtydliga stadsbilden och 

bli tydliga landmärken om de exploateras rätt. Exploateringsgrad och utförande har stor betydelse.  

6.1.1 Effekter och konsekvenser av nollalternativ, alternativ utveckling och föreslagen utveckling 

Exploateringsområde 9 bedöms inte medföra betydande påverkan på landskapsbilden om byggnationen byggs så 

att den upplevs som en förlängning av tätorten Exploateringsområde 6 bedöms väl avvägt med tanke på risken för 

att stöta på livsmiljöer för hasselsnok och andra arter, men riktade inventeringar måste ske innan exploateringen 

genomförs då det bedöms som ett kärnområde för hasselsnok samt att det finns nattskärra i området. En 

exploatering av området skulle dock inte innebära någon stor konsekvens för landskapsbilden. Dalgången söder om 

områdena klarar denna exploatering.  

Exploateringsområde 11 och 12 bedöms medföra betydande förändring av landskapsbilden om de bebyggs, oavsett 

om de bebyggs med 1 eller flera plan, konsekvensen är betydande påverkan på landskapsbilden men inte självklart 

negativt. En exploatering av området 11 kan innebära en kumulativ effekt som blir negativ för landskapet samt djur 

och natur då det gäller tillfartsvägar och annan infrastruktur. Hur man bygger de två exploateringsområdena blir 

avgörande, en bebyggelse i flera plan skulle kunna bli ett landmärke eller kollidera med befintlig stadsutveckling och 

allt detta måste illustreras närmare för avgörande.  
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Ett område som bedöms som mindre tåligt för exploatering är byggnation i dalgången i det öppna jordbruks- och 

kulturlandskapet. Här finns både naturvärden, friluftsliv, kulturhistoriska värden, landskapsbild samt jordbruksmark 

som alla i sig är känsliga för exploatering i olika grad. Dessa intressen sammanfaller med delområde 10. I 

planprogrammet anförs offentlig service samt besöksnäring som väsentliga samhällsintressen. Även om 

besöksnäringen är mycket viktig för näringslivet och samhället i stort är det så att de måste vägas mot övriga 

intressen och en byggnation av hela exploateringsområde 10 kommer innebära stora konsekvenser för flera av de 

faktorer som bedöms som känsliga i området.  

I tabellen nedan finns de olika aspekternas effekter och konsekvenser beskrivna per exploateringsområde.  

Tabell över konsekvens av byggnation av de olika exploateringsområdena. Färgerna i tabellen står för olika grad av konsekvens. 

Exploaterings-

område 

Landskapsbild Kulturmiljö Naturmiljö Friluftsliv Odlingslandskap 

och 

jordbruksmark 

1    
Befintliga stigar går 

i ytterkanter 

 

2  
I området finns 

flera lämningar och 

det är också 

utpekat i 

arkeologiska 

utredningen 

 Befintliga stigar går 

i ytterkanter 

 

3  
 

 
Befintliga stigar går 

i ytterkanter 

 

4  
 

 
Befintliga stigar går 

i ytterkanter 

 

5  
I området finns 

flera lämningar och 

det är också 

utpekat i 

arkeologiska 

utredningen 

 
Befintliga stigar går 

i ytterkanter 

 

6 Små till märkbara 

konsekvenser 

beroende på höjden 

av byggnationen 

 I området finns 

visst naturvärde, 

delområdet 

kommer också att 

omfattas av delar 

där skyddade arter 

befinner sig eller 

använder frekvent.  

Befintliga stigar går 

i ytterkanter 

 

7  
I området finns 

lämningar och det 

är också utpekat i 

arkeologiska 

utredningen 

 
I området finns det 

både klättring och 

fotbollsplaner i 

dagsläget 

 

8  
I området finns 

flera lämningar och 

det är också 

utpekat i 

arkeologiska 

utredningen 

 Vissa stigar måste 

drar om 
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9 En byggnation 

kommer innebära 

förändrad 

horisontbild men 

utgör en 

förlängning av 

stadsbilden 

I området finns 

flera lämningar och 

det är också 

utpekat i 

arkeologiska 

utredningen 

Visst naturvärde 

finns 
Vissa stigar måste 

drar om 

 

10 Stor påverkan 

genom att det idag 

saknas bebyggelse i 

ett öppet 

jordbrukslandskap 

Inom området finns 

en del registrerade 

fornlämningar 

Visst naturvärde 

finns det knytet till 

vattendraget i 

området samt 

randzoner för 

spridning av arter 

Genom att området 

ingår i ett större 

öppet landskap 

med 

promenadstigar 

utmed 

åkerkanterna 

kommer de påverka 

friluftslivet då 

området in längre 

upplevs som ostört. 

Området kommer 

gå från 

jordbruksmark till 

bebyggd  

11 Området kommer 

att bli högt beläget 

och synas från 

mycket långt håll, 

beroende på hustyp 

och höjd samt 

delområde 12 kan 

det innebära 

mycket stora till 

små konsekvenser 

för landskapsbilden 

    

12 Området kommer 

att bli högt beläget 

och synas från 

mycket långt håll, 

beroende på 

byggnation av 

hustyp och 

delområde 12 kan 

det innebära 

mycket stora till 

små konsekvenser 

för landskapsbilden 

  Vissa stigar måste 

dras om 

 

 

Stora eller 
mycket stora 
negativa 
konsekvenser 

Märkbara 
negativa 
konsekvenser 

Små negativa 
konsekvenser 

Ingen 
förändring eller 
försumbara 
negativa 
konsekvenser 

Märkbart 
positiva 
konsekvenser 

Positiva 
konsekvenser 
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7 Uppföljning 

Uppföljning och övervakning ska ses om en del av processen. Det är viktigt att inte arbetet försvinner efter 

miljöbedömningen utan att uppföljning och övervakning fortsätter. Uppföljning och övervakning utgör underlag för 

kunskap om miljötillståndet vid framtagandet av en ny plan eller revidering av befintliga planer och program.  

För att kunna följa upp och få relevant data till framtida revideringar och arbeten föreslås att uppföljningen sker i 

samklang med arbete som ska ske av kommunen. Genom löpande uppföljning, går det också att revidera 

antaganden och åtgärder som genomförs. Skulle en åtgärd visa sig vara mindre effektiva gällande hur miljöeffekter 

minimeras kan man på detta sätt revidera och göra bättre inför nästa steg eller nästa exploatering. 

• Förslag till uppföljning är att kontrollera att hasselsnokspassager som byggs inom vägarna med kommunalt 

huvudmannaskap inom området årligen kontrolleras, detta ska skrivas in i planen för väghållning och 

underhåll.  

• Förslag till uppföljning är att information om hasselsnoken sätts upp vid hasselsnokspassager för att 

informera och minska risken för förväxling med huggorm. 
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