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• Översiktlig naturinventering och naturvärdesbedömning av Svinnäshalvön, Pro Natura,
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• Översiktlig geoteknisk utredning avseende tillfartsvägar Svinnäs, Markteknisk undersökningsrapport, Structor, 2016-03-07.
• Översiktlig geoteknisk utredning avseende tillfartsvägar Svinnäs, PM Geoteknik, Structor,
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• Översiktlig arkeologisk utredning, 2016
• Lokaliseringsprövning för exploatering på Svinnäs i Grebbestad, Tanums kommun, 2016
• Miljökonsekvensbeskrivning, Pro Natura, 2016
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PROGRAMOMRÅDE

TECKENFÖRKLARING
Programområde
Centrumområde
Fastighetsgränser
Föreslagna ytor för
utveckling

Programområdet med omgivningar.
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INLEDNING
BAKGRUND
Grebbestad är ett samhälle under tillväxt med
huvudsaklig inriktning på turismverksamhet.
I programmet prövas möjligheten att tillskapa
boende och verksamheter på halvön Svinnäs
som kan bidra till att främja utvecklingen av
Grebbestad centrum. Svinnäshalvön ligger
i anslutning till centrumområdet och har i
Översiktsplan 2002 och Fördjupad översiktsplan
2006 identifierats som en naturlig fortsättning
av Grebbestad centrum. Programhandlingarna
behandlar
det
helhetsperspektiv
kring
Grebbestads utveckling som efterfrågats en
längre tid.
Utökat förfarande med upprättande av program
används för att handlägga det fortsatta
detaljplanearbetet då vidare detaljplaner är av
allmänt intresse. Beslut togs 2011-06-29 av
kommunstyrelsen att påbörja studier av möjlig
framtida markanvändning på Svinnäs genom ett
programarbete.

SYFTE & HUVUDDRAG

Inom program- och detaljplaneprocessen har
allmänheten och berörda instanser möjlighet att
yttra sig. Mellan varje skede i processen samlas
synpunkter in, sammanställs och kommenteras
för vidare arbete. Efter att programhandlingar
upprättats, ställts ut för allmänheten och
synpunkter sammanställts och kommenterats i
en programsamrådsredogörelse kan en detaljplan
för området upprättas (se illustration för skeden
som igår i detaljplaneprocessen).

PROGRAMOMRÅDET
Lägesbestämning

Programområdet omfattar hela Svinnäshalvön
som är belägen sydväst om Grebbestad centrum.
I öster avgränsas området av Grebbestadskilen
och i norr av hamnplan och befintliga fastigheter
längs med Tage Wikströms gata. I väster gränsar
området till Gliskilen samt mot ett dike som
skiljer Svinnäshalvön från Östra Kuseröd.
Areal

Programområdet omfattar ca 93 ha.

Syftet med programmet är att pröva en
utveckling av Grebbestad centrum med bostäder
och verksamheter och samtidigt förbättra
allmänhetens tillgänglighet till Svinnäs.

PLANPROCESSEN
Kommunen har bedömt att detaljplaneprocessen
ska inledas med ett programsamråd. Kommande
detaljplan/er avses upprättas med utökat
förfarande enligt Plan- och bygglagen, PBL
2010:900 i dess lydelse efter 1:a januari 2015.

Process för utökat förfarande. Nuvarande skede är markerat med rött.

Svinnäshalvön och programområdet sett från Grebbestad centrum.

Datum 2016-10-05
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Markägoförhållanden

Fastigheten Tanums Gissleröd 1:81 och 2:1
ägs av Tanums kommun, övrig mark inom
programområdet är privatägd.
Områdets historik

Grebbestad omtalas som bosättning redan i
början av 1600-talet och i mitten av 1700-talet
hade ett litet samhälle vuxit fram. Vid 1900-talets
början var Grebbestad ett av Bohusläns
största kustsamhällen med ca 1100 invånare.
Bebyggelsen låg vid denna tid koncentrerad vid
foten av Stöberget.
I mitten på 1900-talet gjordes stora förbättringar
av infrastrukturen och en ny hamn uppfördes,
bebyggelsen växte utmed vägen mot
Tanumshede och öster om den äldre kärnan.
Under 1970-talet uppfördes nya villaområden
söder om Stöberget. Under senare delen av
TECKENFÖRKLARING

1900-talet minskade fiskenäringen i omfång och
frakt till sjöss ersattes av andra transportmedel.
Samtidigt växte turismnäringen som kom att
bli mycket betydelsefull för Grebbestad och
fritidsbebyggelse och turistanläggningar växte
upp i närheten av samhället.
Idag bor ca 1800 människor i Grebbestad året
runt. På sommaren, i och med fritidsboenden,
dubblas befolkningen på orten och utöver
detta tillkommer boenden på camping, hotell,
gästhamn och övriga besökande. För att stärka
Grebbestad som ort och möjliggöra ortens
utveckling har kommunen sedan en längre
tid haft ambitionen att utveckla samhället mot
Svinnäshalvön.

2:1

Kommunal mark och
vatten
Privatägd mark

1:8

1:9
S:3
1:10
S:3
1:13

S:1

1:66
1:67

S:3

1:10

1:81

Grebbestadskilen, 1940-tal. Utdrag från Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Tanums
kommun, Grebbestad.

S:1

1:43
1:124
1:42

1:41

Markägoförhållanden inom programområdet.
Datum 2016-10-05

Grebbestad från Svinnäs, ca 1875. Utdrag från
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Tanums
kommun, Grebbestad.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖRENLIGHET MED 3, 4 & 5 KAP
MILJÖBALKEN
Inom programarbetet behöver avvägningar göras
kring programförslagets förenlighet med 3, 4 &
5 kap. i miljöbalken (MB). En god hushållning
med mark- och vattenområden ska uppnås
utan betydande miljöpåverkan eller skada på
riksintressen.

RIKSINTRESSEN
Riksintressen är geografiska områden som
utpekats för att de innehåller värden och kvalitéer
som är viktiga nationellt. Bestämmelser om
riksintressen finns i både 3 och 4 kap. Miljöbalken
(MB). Nedan redogörs för de riksintressen som
omfattar programområdet eller angränsar till det.
Riksintresse för naturvård

Fjällbacka och Grebbestads kust och skärgård
(NRO14037) är av riksintresse för naturvård,
enligt 3 kap 6 § MB. Riksintresseområdet
inrymmer skiftande och för skärgården
betydelsefulla naturvärden bland andra en
värdefull marin miljö. Södra delen av det
föreslagna programområdet, med de naturtyper
som finns representerade där, ingår i riksintresset.
Även ädellövskogen på halvöns nordvästra del
omfattas av riksintresset.

FÖP 2006, riksintressen. Markering för riksintresse yrkesfike är inte längre aktuell.
Datum 2016-10-05

Natura 2000

Södra delen av Svinnäshalvön gränsar till
Natura 2000-området Tanumskusten V. Natura
2000-områden är av riksintresse enligt 4 kap.
1 § MB och det krävs tillstånd från regeringen
för att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder
som på ett betydande sätt kan påverka miljön.
Natura 2000-området Tanumskusten omfattas
av art- och habitatdirektivet vilket innebär att de
arter och livsmiljöer som ingår i området har ett
särskilt skydd som syftar till att säkerställa att en
gynnsam bevarandestatus uppnås.
Enligt den bevarandeplan som togs fram
av Länsstyrelsen 2005 är de marinbiologiska värdena ansenliga inom området.
Innerskärgårdens vatten är viktiga rekryteringsområden för stor del av den konsumtionsfisk
som fångas längs kusten och ostronbottnarna
tillhör de rikaste längs med kusten. Grunda
vattenområden är viktiga miljöer för rastande
vadar- och sjöfåglar och häckfågellivet är rikt.
Botaniska intressen berör ängsmarker, lövskogar
i skyddade lägen samt välutvecklade strandängar.
Naturtyper och arter som måste bevaras i
Natura 2000-området Tanumskusten

• Ler- och sandbottnar som blottas vid
lågvatten
• Rev
• Annuell vegetation på driftvallar
• Perenn vegetation på steniga stränder
• Vegetationsklädda havsklippor
• Ler- och sandsediment med glasört och
andra annueller
• Salta strandängar
• Ris- och gräshedar nedanför trädgränsen
• Kalkgräsmarker (*viktiga orkidélokaler)
nedanför trädgränsen
• Artrika stagg-gräsmarker nedanför
trädgränsen
• Artrika silikatgräsmarker nedanför
trädgränsen
• Fuktängar med blåtåtel eller starr
• Högörtsamhällen
• Slåtterängar i låglandet
• Rikkärr
• Klippvegetation på silikatrika
bergssluttningar
• Pionjärvegetation på silikatrika bergytor
• Trädbeklädd betesmark
• Utter
• Kalkkärrsgrynssnäcka
• Smalgrynsnäcka

PROGRAMHANDLING
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Riksintresse för friluftsliv

Större delen av Svinnäshalvön ingår i
riksintresseområdet för friluftsliv Norra
Bohusläns kust (FO 1) enligt 3 kap 6 § MB.
Utmärkande för FO 1 är bland annat tillgången
till bra badvatten, tillgängliga stränder och en
varierad naturmiljö. Bohusläns kust är även ett
viktigt mål för internationell turism.
Särskilda hushållningsbestämmelser, Obrutna
kusten

Det bohuslänska kustområdet, den så kallade
obrutna kusten, som sträcker sig från Brofjorden
och norrut till gränsen mot Norge, omfattas
av särskilda bestämmelser för hushållning
med mark och vatten enligt 4 kap. MB.
Hela programområdet omfattas av dessa
bestämmelser som innebär att turismens och det
rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas
vid bedömningen av ifall en exploatering eller
andra ingrepp i miljön ska tillåtas. De särskilda
hushållningsbestämmelserna är inte tänkta
att utgöra ett hinder för normal utveckling av
tätorter eller lokalt näringsliv.

NATURVÄRDEN
Naturvårdsområde klassat som naturreservat

Grebbestadsskärgården
bildades
som
naturvårdsområde
enligt
den
tidigare
lagstiftningen, naturvårdslagen (19 § NVL)
och har skydd som naturreservat enligt 7 kap.
4 § MB. Naturreservatet omfattar hela Gliskilen
och sträcker sig in över den sydvästra delen av
Svinnäshalvön.

BIOTOPSKYDD
Stenmurar samt småvatten och våtmark i
jordbruksmark omfattas av det generella
biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § i Miljöbalken
eftersom de kan utgöra livsmiljöer för hotade
eller skyddsvärda djur- eller växtarter.
Inom programområdet finns ett flertal
biotopskyddade stenmurar/gärdesgårdar, de
gärdesgårdar som ligger uppe på berg inom
programområdet omfattas inte av biotopskydd.
Diket som rinner ut i Gliskilen väster om
programområdet omfattas av biotopskydd.

STRANDSKYDD
Till och med juni 2016 omfattades i stort sett
hela programområdet av utökat strandskydd
(300 meter), undantaget den nordöstra delen
av området som är bebyggt med sjöbodar och
pumpstation. I regeringsbeslut I:6, 2016-06-09,
upphävde regeringen Länsstyrelsens i Västra
Götalands beslut om utvidgat strandskydd
för Tanums kommun och återlämnade
ärendet till Länsstyrelsen för ny behandling.
Genom ett tillfälligt beslut från Länsstyrelsen
gäller strandskydd återigen på platsen (300
meter) till och med 14 januari 2017. Hänsyn
till strandskyddets syften har tagits inom

Ädellövskog

I nordvästra delen av det föreslagna
programområdet ligger en rand av ädellövskog.
Ädellövskogen ingår i Tanum kommuns
naturvårdsprogram,
nr
301,
lövskog
norr om Svinnäs, där den pekas ut som
natur klass 2. Skogsområdet ingår även i
Ädellövskogsinventeringen, nr 172.

SKYDDADE ARTER
I samband med den naturinventering som
genomfördes inför programarbetet påträffades
flera signalarter, rödlistade och fridlysta arter
i ädellövskogen och blandskogarna inom det
föreslagna programområdet. I ädellövskogen
samt i blandskogen sydöst om denna påträffades
blåsippa som är fridlyst och i blandskogen på
halvöns östra sida påträffades revlummer som
även denna är fridlyst.
Datum 2016-10-05

FÖP 2006, naturvärden. Strandskyddsområde
fram till år 2014 är markerat.
PROGRAMHANDLING
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att alternativa lokaliseringar av den föreslagna
byggnationen på Svinnäs inte är möjligt av tre
anledningar;
1. Övriga områden som pekats ut i FÖP och
ÖP som lämpliga för byggnation ligger för
långt ifrån centrum för att kunna utgöra en
utvidgning och en del av befintligt centrum
vilket är syftet med en exploatering av
Svinnäs.
2. Storleken på den exploatering som föreslås
på Svinnäs ryms inte inom de områden som
kvarstår att planlägga (Kuseröd, Gata och
Grönemad).

LST Infokarta Västra Götalands Län. Strandskyddsområde före 2014 är markerat med rött.
Strandskyddsområde mellan 2014 och 2016 är
markerat med blått och rött.
programarbete och hantering har skett i
förenlighet med det utökade strandskyddet.
Syftet med strandskyddet är att säkerställa att
allmänheten har tillgång till strandområden
genom allemansrätten samt att djur- och växtliv
har goda livsvillkor. Kommunen kan, efter
prövning i detaljplan, upphäva strandskyddet
helt eller delvis inom ett detaljplaneområde om
intresset av att ta området i anspråk väger tyngre
än strandskyddsintresset. För att kunna upphäva
strandskyddet i en detaljplan förutsätts att det
finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 punkt c §
Miljöbalken.
I områden som berör naturreservat, djur- och
växtskyddsområden, miljöskyddsområden eller
Natura 2000-områden kan bara Länsstyrelsen
besluta om dispens från eller upphäva
strandskyddet. Vid dispensgivning ska rödlistade
och fridlysta arter visas särskild hänsyn.
I syfte att sammanställa de förutsättningar och
värden som finns kopplade till strandskyddet
och den föreslagna exploateringen på Svinnäs
samt beskriva förutsättningarna för framtida
avvägningar mellan olika intressen har Tanums
kommun tagit fram en lokaliseringsprövning
för exploatering på Svinnäs, se bilaga. I
prövningen sammanställs de värden som
finns på Svinnäshalvön och förutsättningar
för alternativa placeringar av den planerade
exploateringen utreds. I utredningen framgår
Datum 2016-10-05

3. Områdena saknar koppling till havet vilket
medför att det inte är möjligt att förlägga
havsanknutna verksamheter på dessa platser.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter
om lägsta godtagbara kvalitet kring luft, buller
och vattenkvalitet i ett område. Normerna
reglerar den miljökvalitet som ska finnas eller
uppnås och måste lösas på ett tillfredsställande
sätt. Kommuner och statliga myndigheter har
en skyldighet att följa miljökvalitetsnormer
vid tillämpning av bland annat bestämmelser i
Miljöbalken samt Plan- och bygglagen.
Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet

I programområdet ingår vattenområdet
“Grebbestads
inre
skärgård
inom
Tanumskusten”. Nuvarande MKN för vatten
för denna vattenförekomst är att god ekologisk
status och god kemisk ytvattenstatus (undantaget
kvicksilver med mera) ska uppnås 2021.
För närvarande är kemisk ytvattenstatus
(exklusive kvicksilver med mera) god och
ekologisk status måttlig med problem kring
övergödning och syrefattiga förhållanden samt
miljögifter. Vattenmyndigheten har föreslagit en
ändring där MKN för god ekologisk status ska
uppnås senast 2027.
Programområdet
musselvatten.

omfattar

inte

fisk-

eller

Miljökvalitetsnormer för luft

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till
att skydda miljön och människors hälsa samt
uppfylla de krav som ställs genom Sveriges
medlemskap i EU. MKN för luft finns för bland
andra följande ämnen: kvävedioxid/kväveoxider,
PROGRAMHANDLING
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svaveldioxid, bly, arsenik, kadmium, nickel,
partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid,
ozon och bens(a)pyren. Ämnena ska kontrolleras
och åtgärdas enligt åtgärdsprogram för varje
kommun. Inga miljökvalitetsnormer för
utomhusluft överskrids för närvarande i Tanums
kommun. De minsta partiklarna uppkommer
från bland annat bilavgaser, vedeldning och
energianäggningar.

omfattas av en långsam och partiell igenväxning.
Ädellövskogen blir långsamt äldre och mängden
åldriga träd och död ved ökar med en gynnsam
effekt på naturvärdena. Effekterna på blandskog
kommer att vara likvärdiga med ädellövskogen.
Äldre odlingsmark utvecklas beroende på
skötsel, det troligaste är att ett nollalternativ
innebär en långsam igenväxning av åkermarken
med en reduktion av naturvärden som följd.

Miljökvalitetsnormer för buller

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Miljökvalitetsnormer
finns
även
som
målsättningsnorm för buller och eftersträvar att
omgivningsbuller inte medför skadliga effekter
på människors hälsa.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Tanums
kommun
har
upprättat
en
behovsbedömning för att utreda om en
miljökonsekvensbeskrivning
(MKB)
behöver upprättas inom programarbetet.
Behovsbedömningens
slutsats
är
att
programförslagets omfattning och karaktär
kan medföra en betydande miljöpåverkan.
Ställningstagandet är att en MKB behöver
genomföras.
En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats
av Pro Natura, 2016. MKB behandlar
programförslagets förhållande till nollalternativ,
eventuell påverkan på identifierade nationella
miljömål
samt
konsekvensbeskrivningar
i förhållande till miljö, risk, miljömål och
miljökvalitetsnormer. Åtgärder för att undvika
negativ påverkan har presenterats och i detta
skede har miljöaspekter som kan komma att
behöva utredas vidare identifierats.

Långsiktiga frågor kring användning av markoch vattenområden för kommunen behandlas
i översiktliga och fördjupade styrdokument.
Gällande översiktsplan är ÖP 2002 som
behandlar grunddragen kring markanvändning.
Inom utpekade delar av kommunen, till exempel
Grebbestad ersätts ÖP 2002 av fördjupade
översiktsplaner (i detta fall FÖP Grebbestad
2006) som mer ingående behandlar frågor kring
användning av mark- och vattenområden.
Kommunen är skyldig att uppdatera dessa
styrdokument löpande och arbete med en ny
översiktsplan pågår (ÖP 2030), vilken ännu
inte är antagen. FÖP 2006 kommer att fortsätta
att gälla för Grebbestad även efter att ÖP 2030
antagits.
FÖP 2006

En fördjupad översiktsplan för Grebbestad
antogs år 2006 (FÖP 2006).

Slutsatser och bedömningar från MKB har
arbetats in i programbeskrivningen och går att
hitta under respektive rubrik.
Inom MKB har också ett nollalternativ för
programområdet identifierats. Med nollalternativ
avses en trolig utveckling i området om
föreslagen detaljplan inte genomförs.
Nollalternativet innebär att ingen bebyggelse
genomförs vare sig i form av byggnader eller
vägar och att landskapsbilden eller områdets
rekreationsvärden inte förändras.
I nollalterantivet fortsätter naturmark att utvecklas
under inflytande av naturgivna- (tid, klimat) och
människorelaterade (luftburna föroreningar,
slitage från besökande) processer. Hällmark
Datum 2016-10-05

FÖP 2006, markanvändning.
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Svinnäshalvön föreslås utgöra en utveckling av
centrum med en kombination av bostäder och
verksamheter i anknytning till turism och båtliv
samt handel och service.
Särskilt stor vikt ska läggas vid utformning av
bebyggelsen eftersom den har en stark koppling
till både havet och samhällskärnan samt att
allmänhetens möjlighet att nå strandområdena
och anknytning till centrum särskilt ska beaktas,
lämplig exploatering behöver studeras och
diskuteras vidare.
Planskiss Grebbestadskilen

FÖP 2006, rekommendationer.
I FÖP 2006 anges att planering ska inriktas på
hushållning med attraktiva markområden som ska
lokaliseras till lämplig mark för åretruntboende
med god tillgänglighet till samhällsservice. En
målsättning är att kommunens befolkning ska
öka genom att erbjuda attraktiva boendemiljöer
och ökade möjligheter till service och arbete
(handel, hantverk, fiske och turism).
En del av Svinnäshalvön pekas ut som ett
strategiskt utvecklingsområde för bostäder
och verksamheter. Halvön är markerad inom
Grebbestads grönstruktur som ett område av
betydelse för landskapsbilden och ett utflyktsmål
som för närvarande delvis är svårtillgängligt.

2009 togs en planskiss för Grebbestadskilen
fram, i handlingen beskrivs en möjlig utveckling
av hamnen i Grebbestadskilen. Handlingen har
behandlats av Kommunstyrelsen, 2009-11-04
230 §, där beslut tagits om att planskissen
ska utgöra underlag för fortsatt planläggning
och utveckling av Grebbestad. Allmänheten
har givits tillfälle att lämna synpunkter på
planskissen och inkomna yttranden har bemötts
i en sammanställning. Planskissen har reviderats
utifrån inkomna synpunkter.
Nyckelfrågor i arbetet var hantering och
utveckling av trafik genom Grebbestad samt
lokaliseringsmöjligheter för fler verksamheter i
Grebbestads hamn. Viktiga åtgärder som pekas
ut är statushöjning av hamnplanen och ett tydligt

Förutsättningar för föreslagen bebyggelse på
halvön är en full utbyggnad av den föreslagna
Västra vägen samt en tillgänglig gång- och
cykelförbindelse
med
centrumområdet.
Trafikbelastningen i Grebbestad centrum
sommartid är mycket hög och det anges att
den inte får öka vid bebyggelse på Svinnäs.
Angöring till halvön ska ske via anslutning till
den framtida Västra vägen mot norr.
Den under sommartid ansträngda parkeringssituationen beskrivs och ett övervägande
görs att mark bör reserveras för parkeringar
utanför centrum. Bland annat pekas ett område
i nordvästra delen av programområdet ut som
lämplig för parkering. Ytterligare en förutsättning
för byggnation på Svinnäs anges vara en
avveckling av reningsverket, denna förutsättning
är numera uppfylld och reningsverket har ersatts
med en avloppspumpstation.
Datum 2016-10-05

Planskiss Grebbestadskilen.
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gångstråk/strandpromenad. Strandpromenaden
bör prioriteras över antalet parkeringsplatser
på hamnplanen. I förslaget pekas möjliga
parkeringsytor för Svinnäs ut väster om halvön
samt i bergrum under Svinnäs högsta punkt.
Det anges att det finns ett stort behov av fler
båtplatser och att förutsättningarna för en
småbåtshamn på Svinnäs östra sida bör studeras
vidare. Anläggning av nya småbåtsplatser för
med sig svårigheter, bland annat genom behov
av utrymme för fler parkeringar samt behov
av muddring av vattenområdet. För att kunna
utvidga småbåtshamnen angavs att det krävs en
vågbrytare i höjd med Koskär.
För Svinnäshalvön anges att naturområdet bör
få ökad tillgänglighet genom enklare gångstigar
och utvecklas till att bli ett värdefullt tätortsnära
rekreationsområde. Vidare föreslås att bostäder
planeras på lämplig plats samt att nuvarande
sjöbodar kan ersättas till att inneha havsanknutna
verksamheter inriktade på turism, fritid, marin
service, kiosker, butiker med mera. För att
knyta samman Svinnäs med övriga Grebbestad
föreslås en anknytning med personfärja.
En hög exploateringsgrad eftersträvas och
visuell påverkan från land och till havs ska
studeras vidare. Bergshöjder bevaras obebyggda
och behålls som identitetsskapande berg i
Grebbestad.

TECKENFÖRKLARING
02:153
02.152:2
02:251

Översikt gällande detaljplaner.
Gällande detaljplaner
Byggnadsplan 02:251, reviderad 1947-04-17

Omfattar norra delar av programområdet och
medger markanvändning för väg, natur och
bostäder. Vid revidering 1947 fastslogs ett
förbud för nybyggnad av bostäder utan tillstånd
från länsstyrelsen.
Fastighetsplan för område kring hamnplan, västra
delen, 02:153, laga kraft 1995-06-28

Fastighetsplanegränsen sammanfaller med
programgräns och fastighetsplanområdet finns
direkt norr om programområdet. Mark närmast
programområdet omfattas av bestämmelse
småindustri. I övrigt medges bostäder, kontor
och handel i norr.
TECKENFÖRKLARING
Programområde

Program för Blå ÖP

Ett programsamråd för blå översiktsplan för Norra
Bohuslän (Blå ÖP) genomfördes 2014. Under
forsatta skeden i arbetet kommer mer detaljerade
riktlinjer om mark- och vattenanvändning att ges
och kan då komma att ge rekommendationer för
Grebbestad.
Målsättning med Blå ÖP är att nyttja Bohusläns
kust och hav på ett hållbart sätt både nu och i
framtiden med förutsättningar för att behålla
kustens attraktivitet på lång sikt.

Byggnadsplan 02:251.

Programområdet
ingår
i
område
för
skärgårdsmiljö vilken utgör basen för unika
kultur- och miljövärden i Bohuslän med en
levande skärgård och där allmänheten ska
ha tillträde till kustzonen. Karaktärsdrag och
kulturvärden hos samhällena i skärgårdsmiljö
ska bevaras och tillgängliggöras för att fortsatt
bidra till identiteten.

TECKENFÖRKLARING
Programområde

Fastighetsplan 02:153.
Datum 2016-10-05
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utveckling av offentliga miljöer och enskilda
fastigheter på ett sätt som säkerställer Grebbestads
karaktär och de kulturhistoriska värdena.
Politiska styrdokument

Tanums kommun har tagit fram ett flertal
kommunala dokument och program som
tillhandahåller fördjupad information om dess
respektive område.
De handlingar som berör programområdet är:
TECKENFÖRKLARING
Programområde

Detaljplan 02:153:2.
Detaljplan för Grebbestad 2:406 med flera, 02:153:2,
laga kraft 2010-04-21

Plangränsen
ligger
direkt
norr
om
Svinnäshalvön och anger en markanvändning
för centrumverksamheter (bostäder, handel,
kontor, vård) och parkering.
Kommande detaljplaner
Detaljplaner Västra vägen, etapp 2 & 3

Arbete med detaljplaner pågår för sträckning
mellan väg 1012 till väg 1010 samt kringliggande
kvartersmark. Vidare arbete med detaljplaner
avvaktar vägplanen för Västra vägen som ska
upprättas av Trafikverket.
Detaljplan Grebbestad 2:1 med flera, Grebbestad
centrum

Arbete med samrådshandlingar pågår för
Grebbestad centrum, östra sidan av Grebbestadkilen. Detaljplaneområdet sträcker sig från Tage
Wikströms gata till Ångbåtskajen. Syftet med
detaljplanen är att skapa förutsättningar för

Detaljplaner
Västra vägen

Detaljplan
Grebbestad 2:1 m.fl.

• Kulturhistorisk bebyggelseinventering
Grebbestad, rev 2010: Svinnäshalvön ingår
inte i inventeringen.
• Tanums kulturminnesvårdsprogram, 1984:
Grebbestadskilens östra sida pekas ut som
kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö,
Svinnäs ligger nära utpekat område.
• Bostadsförsörjningsstrategi, 2014-2018:
Anger att det största behovet av bostäder i
kommunen är hyresrätter för främst yngre
och äldre personer.
• Näringslivsstrategi Tanums kommun,
2012-2017: Målsättning är att främja den
lokala och regionala tillväxten.
• Avfallsplan, 2008: Rambo AB:s mål och
åtgärder för regionens avfallshantering.
• Tanums kommuns policy för sjöbodsförråd:
Anger att boende är otillåten användning av
sjöbodar. Sjönära verksamhetslokaler med
utseende av sjöbod men innehållande butiker,
kontor med mera är tillåtet.
• Naturvårdsprogram för Tanums kommun,
2011: Ädellövskog inom programområdet är
utpekad som objekt, nr 301.
• IT-infrastrukturplan 2.0, 2011: Utbyggnaden
av datakommunikation i kommunen beskrivs.
• Handlingsprogram för skydd mot olyckor
som kan föranleda räddningstjänster,
2012-2015: Riskanalys och
riskhanteringsarbete beskrivs. Insatstider till
Grebbestad är 15 minuter.
Kommunala beslut

Beslut togs 2011-06-29, 2011.0296-314 KS §
201, att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp
med uppdrag att studera framtida användning
av området Svinnäs samt framtagande av
programhandling. I nuläget är det inte längre
den parlamentariska arbetsgruppen utan
Tanum kommun planavdelning, ekonomioch
utvecklingsavdelning,
markoch
exploateringsavdelningen och exploatörer som
arbetar med framtagande av programhandling.
Översikt kommande detaljplaner.
Datum 2016-10-05
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Karaktäristisk natur på Svinnäs.

MARK & NATUR
Svinnäshalvön är idag i huvudsak ett
oexploaterat område som ligger i anslutning till
Grebbestad centrum. Vegetationen i anslutning
till Grebbestad är lövskogspräglad och blandas
med exponerade klippstränder.
Inför programarbetet har en översiktlig
naturinventering och naturvärdesbedömning av
Svinnäshalvön genomförts av Pro Natura AB,
2012-08-21. De naturtyper som förekommer
inom programområdet är bland andra
hällmarker, ädellövskog, åker samt blandskog.
Även lodytor och block förekommer. Stenmurar
och klapperstensfält i landskapet finns naturligt
och från kvarlämningar av gamla stenbrott.
På nordvästra delen av Svinnäshalvön, vid
Gliskilen, finns en smal rand av ädellövsskog,
området finns markerat på karta under rubrik
“Inledning - Samlade planeringsförutsättningar”.
Ädellövsskogens bryn och marken vidare till
Gliskilens nordligaste spets utgör en viktig miljö
Datum 2016-10-05

för insekter och fåglar. Ädellövskogen består till
stor del av alm i olika åldrar men även av andra
träslag, ett flertal signalarter samt den fridlysta
arten blåsippa och bedöms ha högsta möjliga
naturvärde.
Inom programområdet finns också flera
blandskogar med högt naturvärde som delvis
innehåller rödlistade och fridlysta arter
eller omfattas av naturreservat. Väster om
programområdet finns ett dike som mynnar i
Gliskilen som är en skyddad biotop enligt det
generella biotopskyddet i MB 7 kap. 11 §.
Vid
fältbesök
inom
arbete
med
miljökonsekvensbeskrivningen noterades den
rödlistade fjärilen Silversmygare i de örtrika
delarna av området och på de öppna hällmarkerna
hittades goda förekomster av den Lilla blåvingade
gräshoppan (ej rödlistad men ovanlig).
I programområdet finns ytterligare ett flertal arter
som är intressanta ur ett naturvårdsperspektiv, se
rubrik “Förutsättningar - Skyddade arter”.
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TECKENFÖRKLARING

Naturinventering 2012. Rött fält: höga naturvärden, orange fält: medelhöga naturvärden,
gult fält: låga naturvärden.

Markbeskaffenhet på Svinnäshalvön, utdrag
från SGU.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Den vanligaste bergarten i Tanums kommun är
Bohusgranit som klassas som högradonmark. Av
denna anledning kan höga radonhalter uppstå i
byggnader och brunnar borrade för dricksvatten
i kommunen.

Marken på Svinnäshalvön utgörs till största
delen av ett naturområde med berg i dagen.
Jordtäckta områden ansluter i norr och väster
samt i mindre lokala fickor inom bergsområdet.
Väster om programområdet finns ett dike.
En av vikarna längs kusten mot Grebbestadskilen
utgörs av morän och ett område med klapper
(sten som frisköljts och därvid avrundats och
anhopats till ytliga lager) finns längst kusten mot
Gliskilen.
Utöver detta finns klapperstensfält och stenmurar
uppe på berget på Svinnäs, fältens och stenmurarnas
placering visas i illustration under rubrik
“Inledning - Samlade planeringsförutsättningar”.

I samband med programarbetet har en geoteknisk
utredning genomförts av Structor AB, 2016,
med syftet att översiktligt utreda förutsättningar
och jordlagerförhållanden i anslutning till 3
möjliga vägdragningar för angöringstrafik till
Svinnäs. Inom programarbetet har de utredda
vägdragningarna kopplats ihop inom 5 olika
möjliga vägalternativ vilka presenteras i rubrik
“Programförslag - Gator & trafik” och sedan
konsekvensbeskrivs i rubrik “Avvägningar &
konsekvenser - Gator & trafik”.

I hela programområdet återfinns berg och bergi-dagen vilket kan innebära förhöjd risk för
bergras och blocknedfall ifall lösa bergsblock
eller bergssprickor finns i området.

Datum 2016-10-05
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Förorenad mark

Ett flertal platser med potentiellt förorenad mark
finns inom och i närheten av programområdet.
Marken i anslutning till den befintliga
pumpstationen kan vara förorenad med metaller,
fosfor, kväve och organiska föroreningar.
Markområdet sammanfaller med den yta som
tidigare inrymde avloppsreningsverket (punkt
1). Pumpstationen avses fortsätta vara i drift och
bostäder planeras inte på platsen.

TECKENFÖRKLARING
Ej riskklassad
Felaktig
Liten risk
Måttlig risk
Stor risk

5

4
3

1

I väster (punkt 2) finns en kvarvarande
markering i Länsstyrelsens Webb GIS som inte
längre är aktuell. Området har undersökts och
inga föroreningar påträffades, resultatet har
rapporterats till Länsstyrelsen.

2

Hamnområdet i Grebbestad sträcker sig delvis
in i programområdet (punkt 3) och bedöms ha
stor risk för att vara förorenad. Föroreningar
kan vara övergödning samt miljögifter till följd
av drivmedelshantering och fritidsbåthamn.
Se rubriker ”Miljökvalitetsnormer” och
“Förutsättningar - Vattenområden, badplatser
och verksamheter” för mer information.
I norr finns två verksamheter (punkter 4 och
5) som klassats som varv, dessa ligger utanför
programområdet. Punkt 5 bedöms ha liten risk
för att vara ett förorenat område och punkt 4
bedöms ha en måttlig risk för föroreningar.

BEFINTLIG BEBYGGELSE
Området längs med vattnet i programområdets
nord-östra del är bebyggt med sjöbodar i en
våning samt bryggor för småbåtar. I anslutning

Möjlig förorenad mark.
till vattnet finns även ett tvåvåningshus där
verksamhet för kajakuthyrning bedrivs. Vid den
sydligaste bryggan finns en aktiv sjömack.
I programområdets södra del finns en fyr och
tre befintliga fritidshus utförda i en våning med
tillhörande komplementbyggnader.

Befintliga sjöbodar, verksamheter och bryggor på Svinnäshalvön.
Datum 2016-10-05
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TECKENFÖRKLARING
Bilkoppling
Grönkoppling
Gångkoppling
Målpunkt
Grönstruktur

TECKENFÖRKLARING
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk
lämning
Område med militära anläggningar
Gärdesgård
Fornlämning FMIS

Arkeologisk utredning, steg 1, i förhållande till
befintligt läge.

Befintliga grönstrukturer, stråk, kopplingar och
målpunkter.

ARKEOLOGI & KULTURMILJÖER

om programgränsen. Det kulturhistoriska
värdet består av en äldre, småskalig bebyggelse
som speglar Grebbestads utveckling som
kustsamhälle.

I samband med programarbetet har en arkeologisk
utredning (steg 1) genomförts under 2016. Vid
undersökningen upptäcktes 3 fornlämningar
och 31 övriga kulturhistoriska lämningar utöver
redan registrerade lämningar. Identifierade
fornlämningar omfattas av kulturmiljölagens
bestämmelser.
Upptäckta fornlämningar består av en
stensättning/grav och två tomtningar, övriga
kulturhistoriska
lämningarna
består
av
gärdesgårdar, gränsstenar, ett område med
militära anläggningar, skråe och husgrunder.
Tidigare registrerade fornlämningar består av en
stensättning och ett flertal rösen.
I kommunens kulturminnesvårdsprogram pekas
området som omfattar Grebbestad centrum
ut som en kulturhistoriskt värdefull miljö.
Det utpekade området är lokaliserat utanför
programområdet och börjar strax öster/nordost
Datum 2016-10-05

Inom det utpekade området ska särskild
hänsyn tas till kulturhistoriska värden. En
bebyggelseinventering för det utpekade området
finns framtaget och innehåller beskrivningar av
karaktärsdrag och detaljer som är viktiga för att
bevara miljön.

LANDSKAPSBILD, STRÅK &
GRÖNSTRUKTUR
Befintliga byggnader i områdets nordöstra del
angörs med bil via Wounchvägen. För att nå
vägen krävs att man passerar centrala Grebbestad
och hamnplan. Vägen är idag inte framkomlig
för personer med rörelsehinder på grund av sin
lutning. I nordväst finns ytterligare en bilväg,
Svinnäsvägen, vars sträckning inte når hela
vägen fram till halvön.
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Svinnäs har trots sin centrala placering i
Grebbestad svaga kopplingar till sin omgivning
då samtliga angöringsvägar har en skymd
placering vilket begränsar tillgängligheten till
området.
Närmsta parkering finns vid Hamnplan i direkt
anslutning till programområdets nordöstra spets.
Fotgängare kan nå delar av Svinnäshalvön
genom stigsystem eller via stråket längs med
sjöbodarna i de nordöstra delarna. Fastigheterna
längst ut på halvöns spets angörs med båt.

På håll ger samhället ett komplext intryck med
byggnader av olika storlekar och från flera
tidsepoker. Svinnäs silhuett förhåller sig från
havet till övriga identifierade karaktärsdrag och
silhuetter i Grebbestad som kyrkan, Stöberget
och Koskär. Stöberget och Grebbestad kyrka är
högre än bergshöjderna på Svinnäs.
Vid insegling till Grebbestad ser man först
kyrktornet för att sedan kunna skymta resten av
samhället när man kommer in i Grebbestadskilen.

I FÖP 2006 pekas Svinnäshalvön ut som ett
område av betydelse för landskapsbilden
i Grebbestad. Svinnäshalvön är ett delvis
svårtillgängligt utflyktsmål. Direkt väster om
Svinnäs finns ett område med naturvärden och
värdefull landskapsbild men i övrigt saknas
tydliga kopplingar till annan grönstruktur. Vid
planering av stråk i området ska hänsyn tas
till sammanlänkade strandområden, markanta
höjdpartier och området nära havet.
Svinnäshalvön är idag ett orört naturlandskap där
spår efter människan är fåtaliga. Landskapsbilden
består av en bergssilhuett med inslag av hög
trädvegetation i sänkor i terrängen. Intrycket
från havet över Grebbestad centrum domineras
av Stöberget och kyrkan.

Svinnäs
obebyggd

Nuvarande gångväg till Svinnäs strandpromenad är skymd och svårtillgänglig på grund
av stängsel i samband med hamnverksamhet.
Koppling mellan Svinnäs och Grebbestad
centrum är därför försvagad.

Vadskär

Grebbestad
kyrka

Stöberget

Identifierade karaktärsdrag i Grebbestad från havet. Grebbestad kyrka och Stöberget överstiger
Svinnäs höjdmässigt.

Befintlig silhuettbild/landskapsbild hos Svinnäshalvön sett från Grebbestadskilen respektive Gliskilen.
Datum 2016-10-05
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GATOR & TRAFIK

Dagens trafiksituation

Trafikmängder

I Grebbestad varierar trafikmängderna mellan
högsäsong (sommartrafik) och lågsäsong
(vintertrafik) med en stor ökning under
högsäsong. För att klarlägga trafikmängderna så
har utredningen, ”Grebbestad - Trafikutredning,
2009-04-23” genomförts av Vectura. I rapporten
redovisas flödesberäkning och analys av nya
bebyggelseområden samt ändringar i trafiknätet
och deras förmodade effekter.

VÄG

VÄ

Utöver denna studie så har Reinertsen genomfört
två trafikmätningar, “Trafikmätning i Grebbestad
2014-09-08” och “Trafikmätning Grebbestad
2015-09-30”. Slutsatsen från dessa mätningar är
att trafiken verkar ha minskat något från 2009
till 2014 och ytterligare från 2014 till 2015.
Vidare konstateras att vidare mätningar behövs
för att några konkreta slutsatser ska kunna dras.
Trafikmängder som använts för jämförelser
är baserade på trafikmätning från 2014 då
trafikminskningen i mätningar under 2015 kan
ha berott på sämre väder den sommaren.

Väg 163 som är anlagd igenom Grebbestad och
Grebbestad centrum är i nuläget en av få möjliga
sätt för trafik som kör utmed kusten att passera
Grebbestad. Väg 163 blir därför belastad med
mycket trafik, särskilt sommartid, övriga delar
av året är trafiken låg. Vägarna i Grebbestad
centrum är överlag mycket trafikbelastade
under sommarmånaderna och problem uppstår
kring trafiksäkerhet, framkomlighet för
utryckningsfordon, parkering och tillgänglighet
för främst oskyddade trafikanter.

ST

EW
TAG

VÄ

VÄ

VÄSTRA VÄGENS
ANSLUTNING TILL
SVINNÄS FRÅN PLANSKISS GREBBESTAD
2009.

Trafikflöden för väg 1009 baseras på Trafikverkets mätning från år 2004. Siffror för
högsäsong har baserats på en median av det
angivna teoretiska medeldygnsflödet under
sommarmånaderna. En prognos för år 2014
har sedan räknats fram genom att tillämpa
Trafikverket angivna trafikökning på 1 % per år
på statliga vägar i Fyrbodalsområdet.
Värden uppmätta eller beräknade för högsäsong
presenteras då dessa är dimensionerande enligt
praxis.

VÄ

W

Trafikflöden på Tage Wikströms gata är baserade
på det underlag som togs fram för detaljplan
Grebbestad 2:406 (2010) där skattning har skett
baserat på Trafikverkets mätpunkter i vägar
1010 och 1009.

TECKENFÖRKLARING
Väg
GC
Busshållplats
Tidigare
planering
Västra vägen

Befintliga bilstråk, busshållplatser och CG-stråk
samt planering.

Väg

Hastighet

Fordon/dygn
Högsäsong
Mätning 2014

Fordon/dygn
Högsäsong
Detaljplan G 2:406

1010

30 km/h

1900 st

-

163 Hamnplan

40 km/h

9000 st

-

163 Stöberget

40 km/h

8300 st

-

163 Vadskär

40 km/h

7900 st

-

Tage Wikströms gata

40 km/h

-

1000 st

1009

70 km/h

-

-

Fordon/dygn
Högsäsong
Prognos 2014

365 st

Hastigheter och mängd fordon per dygn på gator kring planområdet. Trafikmängder har sedan
används för att bedöma bullerpåverkan på programområdets föreslagna utformning.
Datum 2016-10-05
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Det pågår nu ett planeringsarbete med en ny
infartsväg (Västra vägen), arbetet bedrivs i
samarbete mellan kommunen och Trafikverket.
Den nya vägdragningen innebär att trafikflöden i
centrum kan omfördelas och att trafiksituationen
vid korsningarna kring hamnplan och Grebbestad
kyrka underlättas och förbättras. Vägdragningen
är en förutsättning för att Svinnäs ska kunna
bebyggas. För närvarande pågår även arbete med
en åtgärdsvalstudie för trafiken i Grebbestad.
Behovet av parkeringsplatser i Grebbestad
varierar kraftigt beroende på de olika
säsongernas trafikbelastning. Under sommarens
högsäsong är behovet mycket stort för att sedan
bli begränsat under lågsäsong. Merparten av
samhällets parkeringsytor finns vid hamnplanen
och inrymmer ca 300 bilplatser, totalt finns cirka
550 bilplatser tillgängliga i eller i anslutning till
centrum (år 2006). FÖP 2006 har identifierat
ett flertal möjliga områden med möjligheter
för att öka parkeringsutbudet i anslutning till
Grebbestad.
Kommunen har som målsättning att utforma
sammanhängande gång- och cykelleder som
binder samman samhällena och besöksmålen
inom kommunen.

TURISM & SERVICE
Sommarsäsongen är en intensiv period för turism
och friluftsliv i Tanums kommun med många
besökare och aktiviteter. Under sommaren
dubblas befolkningen när fritidsboende flyttar
in, utöver detta tillkommer boenden i gästhamn,
camping, hotell med flera.
Programområdet ligger i direkt anslutning till
centrala Grebbestad som tillhandahåller service i
form av skola, äldreomsorg, förskola, livsmedel
samt bensinstation. En fullserviceort med
ytterligare utbud av service finns i Tanumshede
ca 5 kilometer bort.

FRIYTOR & REKREATION
I närheten av Grebbestad finns ett flertal
naturreservat och grönområden som skapar
förutsättningar för naturupplevelser, lek och
rekreation.
Det finns tillgång till ett flertal rekreationsområden, bland andra: Charlottenlund folkpark
med en lång tradition och möjligheter att anordna
event, idrottsplatsen Siljevi med fotbollsplan
och motionsslinga, Tanums strand hotell med
sporthall och badanläggning. Utöver detta
finns också flera utmarkerade vandringsleder;
Bohusleden, Kustleden och Vitingeleden samt
reguljär färjetrafik ut till skärgården med dess
utbud av aktiviteter.
Det finns också god tillgång till naturområden
kring programområdet. Svinnäshalvön är idag
ett utflyktsmål för bad och rekreation men är
svårtillgängligt. Den bevarade naturen runt om
och på udden kommer ge omedelbar närhet till
naturområden för föreslagna bostadsområden.
I sydväst vid Charlottenlund finns ett utpekat
centralt grönområde (400 meter) och utöver detta
finns ett flertal andra naturområden i närheten.

FÖP 2006, områden med utpekade möjliga ytor
för parkering kring Grebbestad.
Kollektivtrafik

Västtrafik AB är huvudman för kollektivtrafiken
inom Västra Götalands län. Närmsta
busshållplats finns vid hamnplan (nordost
om programområdet), cairka 175 meter från
programområdets norra gräns. Hållplatsen
trafikeras av bussarna 875, 877 samt 878 mot
Tanumshede samt övriga målpunkter i Tanum.
Från Tanumshede går det att ta sig vidare till
anslutningar inom regionaltrafiken.
Datum 2016-10-05

Tre offentliga lekplatser finns runtom
Grebbestad (Böstebarn, Parken och Rörvik).

i

VATTENOMRÅDEN, BADPLATSER &
VERKSAMHETER
Grebbestad är en av de viktigaste fiskehamnarna
i Bohuslän. Verksamheterna i Grebbestad
präglas av handel, hantverk, fiske och turism
och merparten av verksamheterna finns i,
nära eller är beroende av vattenområden.
Bottensedimenten inne i småbåtshamnen måste
betraktas som mycket förorenade i dagsläget
med stor spridningsrisk vid eventuella ingrepp.
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TECKENFÖRKLARING
Elledningar
Teleledningar
Tanum spillvatten
Tanum dagvatten
Tanum vatten

HAMNPLAN
BÅTBÅTUPPTAGUPPTAGNING
NING
FISKEHAMN

BEF. STRAND
PROMENAD

SJÖMACK
GÄSTHAMN

GÄSTHAMN

BEF.
BAD

FA

FYR

R

LE

D

BEF.
BAD

BEF.
BAD

Befintlig användning av vattenområde i Grebbestad.

Nuvarande ledningsdragningar i området.

Grebbestad har i nuläget ett stort utbud av
båtplatser men karaktären som kustsamhälle
innebär att ytterligare behov finns. Tre befintliga
badplatser finns längs den östra kusten av
Grebbestadskilen, söder om Grebbestad centrum.

ningar för vatten och avlopp finns till Svinnäs
Marins verksamhet och en avloppsledning
förbinder de två pumpstationerna.

Längst i söder på Svinnäshalvön finns en fyr
som varit aktiv mellan 1906 till 1920.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Inom programområdet låg tidigare Grebbestads
avloppsreningsverk vars verksamhet numera
omlokaliserats. Avloppsreningsverket har ersatts
med en avloppspumpstation och ytterligare en
pumpstation har anordnats i väster.
Fastigheterna på Svinnäs ingår inte i det
kommunala verksamhetområdet. LedningsdragDatum 2016-10-05

Det finns tre transformatorstationer
programområdet, två i norr och en i väster.

i

Ledningsdragningar för el- och tele finns
framdraget till Svinnäs marin, villabebyggelsen
väster om programområdet och till fyren samt
fritidsbostäderna i söder.
Det kommunala avfallsbolaget Rambo AB
ansvarar för avfallshantering i kommunen och
mer information finns i avfallsplan, Rambo AB:s
mål och åtgärder för regionens avfallshantering,
2008.
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Dagvatten

Marken inom programområdet består till stor
del av berg i dagen och naturligt förekommande
infiltrationsmöjligheter bedöms vara mycket
begränsade.

Gator & trafik” och bullernivåerna har därefter
bedömts utifrån riktvärden över trafikbullernivåer
på slät mark med olika fordonshastighet (50
respektive 70 km/h).

Risker för översvämning till följd av ökningar
av klimatrelaterade nederbördsmängder kan
uppstå i framtiden.

Mot denna bakgrund konstateras att
bullernivåerna på största delen av Svinnäshalvön
bedöms i nuläget ligga under de riktvärden som
anges i trafikbullerförordningen.

STÖRNINGAR & RISKER

Brand

Buller

Grebbestad har en trafik- och bullersituation som
är typisk för Bohuskusten med höga trafikflöden
under sommarmånaderna och lägre flöden övriga
delar av året vilket innebär att bullerstörningar är
större under sommaren. Vid bullerberäkningar är
trafik under högsäsong dimensionerande enligt
praxis.
Biltrafiken är den största källan till
bullerstörningar men buller från båttrafik
kan förekomma I trafikbullerförordningen
(SFS 2015:216) anges följande riktvärden för
trafikbuller vid bostäder; 55 dBA ekvivalent
nivå och 70 dBA maximal nivå nattetid får
inte överskridas vid en fasad för minst hälften
av bostadsrummen. Om bostäderna utgörs av
små lägenheter om högst 35 kvadratmeter får
bullernivåerna uppgå till 60 dBA ekvivalent nivå.
Uteplatser ska klara kraven 50 dBA ekvivalent
nivå och 70 dBA maximal nivå.

Besökstrycket på Tanums kommun ökar
kraftigt under sommarmånaderna med flest
besökare under sommarveckorna. Trycket på
gästhamnar, bryggor, båtplatser samt besöksmål
blir då mycket stort. Säkerheten kring dessa
platser kvalitetssäkras genom egenkontroll av
livräddningsutrustning samt årlig tillsyn av
räddningstjänsten.
Riskbilden domineras av brand i byggnad, brand
utomhus samt trafikolyckor. Räddningsstyrkan
är dimensionerad för att hantera dessa olyckor.
Insatstiden till Grebbestad är 15 minuter enligt
uppgift från Räddningstjänsten.
I nuläget är det största riskområdet på
Svinnäshalvön sjömacken som hanterar
drivmedel. Utöver detta kan pumpstationerna
utgöra risker, se rubrik “Förutsättningar Sjömack, pumpstationer & latrintömning”.

Nuvarande bullerpåverkan på programområdet
har studerats utifrån dagens trafikmängder på
angränsande vägar, se rubrik “Förutsättningar -

Väg

Fordon/
Ekvivalent
dygn
bullernivå
Högsäsong utomhus
35 m från
bullerkälla

Avstånd till
byggrätter
på fastighet
TanumsGissleröd
1:81

Avstånd till
byggrätter
på
fastigheter
S 1, 1:66
m. fl.

Avstånd till
byggrätter
på fastighet
1:9 m. fl.

Överskridande
av
SFS 2015:216
för området

1010

1900 st

53 dBA

minst 250 m

minst 450 m

minst 65 m

Inte troligt

163 Hamnplan

9000 st

60 dBA

minst 150 m

minst 400 m

minst 350 m

Inte troligt

163 Stöberget

8300 st

59 dBA

minst 220 m

minst 250 m

minst 500 m

Nej

163 Vadskär

7900 st

59 dBA

minst 550 m

minst 450 m

minst 800 m

Nej

Tage Wikströms gata

1000 st

50 dBA

minst 90 m

minst 400 m

minst 70 m

Nej

1009

365 st

51 dBA

minst 550 m

minst 600 m

minst 250 m

Nej

Avstånd mellan gator och programområdet. Gatornas bedömda bulleralstring tillsammans med hur
bullret bedöms påverka programområdet.

Datum 2016-10-05
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2014-12-29. I handboken presenteras ett
arbetssätt som säkrar att bebyggelse och
funktioner hamnar på lämpliga marknivåer och
att tillräckligt skydd tillämpas mot framtida
extrema väder bestående av höjda vattennivåer,
kraftigare regnväder och mer frekventa stormar.
I föreslaget arbetssätt upprättas först en
översvämningskarta över aktuellt område som
redogör för klimatförändringarnas beräknade
effekter och redan inträffade höga vattenstånd.
Baserat på denna karta upprättas ett
markanvändningsdiagram
där
riskzoner
markeras. Kartan delas därefter in i funktioner
kategoriserade efter sårbarhet och lämplig
placering av funktioner tillsammans med de
åtgärdskrav som kan vara aktuella.
Förutsättningen för att kunna bo kvar i sin bostad
vid höjda vattennivåer är att man kan ta sig till
och från bostaden även vid höga vattenstånd.
Utöver detta behövs tillgång till nödvändig
teknisk försörjning i form av bland annat vatten,
avlopp, el och värme och det ska finnas möjlighet
för inköp av mat och andra förnödenheter.
TECKENFÖRKLARING

Sjömack, pumpstationer & latrintömning

Påverkan av stigande vatten på Svinnäshalvön.
Information är hämtad ur Länsstyrelsens handbok kring stigande vatten samt Länsstyrelsens
faktablad Kusten 2.0.
Klimatförändringar, stigande vatten &
översvämningsrisk

I dagens läge varierar havsnivåerna i Grebbestad
hamn mellan -1 meter och +1,5 meter över
nollplanet och översvämningar av hamnplan,
strandpromenaden på Svinnäs västra sida samt
det låglänta området kring diket som skiljer
Svinnäshalvön från Östra Kuseröd förekommer
redan idag.
Medelvattenståndet
stiger
snabbare
än
landhöjningen vilket leder till stigande
vattennivåer. Hamnplan norr om programområdet
kan komma att påverkas av stigande vatten.
I
Länsstyrelsens
handbok
“Stigande
vatten - en handbok för fysisk planering i
översvämningshotade
områden”
beskrivs
hantering av stigande vatten. Till handboken
hör kontinuerligt uppdaterade faktablad, i
nuläget gäller Faktablad - Kusten 2.0, utgiven
Datum 2016-10-05

På den sydligaste bryggan i programområdets
nordöstra del finns en sjömack som tillhandahåller bensin och diesel. Mätarskåpet (pump) är
placerad på bryggan medan cisternen för bensin
och diesel är placerad på land i anslutning till
verksamheten.
I FÖP 2006 anges ett platsspecifikt skyddsavstånd
för bostäder om 50 meter kring sjömacken vilket
inrymmer skyddsavstånden angivna i MSB:s
handbok, “Hantering av brandfarliga gaser och
vätskor på bensinstationer, mars 2015”, och som
prövas i programarbetet.
Avstånd mellan tankplats för tankbilen och
väg skall vara minst 3 meter enligt MSB:s
rekommendationer. Risken för läckage vid en
sjömack jämfört med en bensinstation är extra
stor då ingen automatisk mängdbegränsning
finns i sjömackarnas pumpar. Det finns även risk
för explosioner och då bränsle sprider sig lättare
på vatten än på land blir riskerna vid brand extra
stora.
Två avloppspumpstationer med pågående
verksamhet finns inom programområdet varav
den ena är placerad nära andra befintliga
verksamheter. I Boverkets allmänna råd “Bättre
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plats för arbete (1995:5)” anges skyddsavståndet
mellan bostäder och pumpstation till 50
meter. I nuläget finns inga bostäder inom
skyddsavståndet. Risker i anslutning till
pumpstationer består av uppkomst av hälsofarlig
gas, brand samt läckage.
Vid Svinnäs Marin finns en latrintank som
töms genom slamsugning. I nuläget kör en
lastbil/slamsugarbil ända fram till tanken och
framkomlighet för slamsugarbil behöver finnas
även i fortsättningen. Risker kring latrintank
består av läckage.
Farligt gods

På Wounchvägen som kopplar samman Svinnäs
med centrum sker transporter med farligt gods.
Transporterna består av brandfarliga vätskor
(klass 3, bensin och diesel) till sjömacken och
utgörs av cirka 2 till 3 transporter i veckan under
juli, 1 transport varannan vecka under juni och
augusti samt 1 transport under våren respektive
hösten. Leveranserna omfattar 5 till 20 kubik
beroende på säsong och sker med hjälp av lastbil
utan släp.
Transporter av farligt gods till sjömacken sker
i liten utsträckning och är av begränsad volym.
Det finns inga riktlinjer gällande skyddsavstånd
till bebyggelse för vägar där transporter med
farligt gods förekommer i låg utsträckning och
på vägar med låga hastigheter.

Datum 2016-10-05
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Programkarta Svinnäs, Grebbestad
2016-10-05

Koppling till
hamnplan.
Ej förordad koppling

Koppling till
Västra vägen.
Förordad koppling

Programområde
%H¿QWOLJYlJ

Publikt
stråk

Möjlig ny lokalgata

II-III

Målpunkt
Strandpromenad

og

II

Grönstråk

Äd
ellö
vsk

IV

Gångstråk
Skydd stigande vatten

Område för bostäder

IIII
II
I

Utsiktsplats &
fornlämning

Naturstråk
rörligt friluftsliv

Verksamheter (vatten)
Höjd

Skydd stigande vatten

Verksamheter
Småskaliga verksamheter

II-III
III
III-IIII
IIIIII
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Naturmark

Höjd

IIII

Allmän parkering

I-II
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--III
II

Högsta antal våningar

II-II
I--III

Höjd
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I
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Allmän parkering
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I
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30 m till strand
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byggnader

Utsiktsplats

26
Skala 1:5000 (A3)

PROGRAMFÖRSLAG
PRINCIPER
Här fastställs de generella huvudprinciper som
gäller för ny byggnation inom programområdet.
Förslaget kommer därefter att utgöra underlag
för kommande detaljplan/er som studerar vidare
området i detalj. Programförslaget är framtaget i
enlighet med FÖP 2006.
En av programmets huvudprinciper är att koppla
samman Svinnäs med Grebbestad centrum för att
skapa förutsättningar för samhället att växa samt
stärka allmänhetens tillgång till programområdet
samtidigt som områdets naturvärden och
kvaliteter bevaras.

I programförslaget finns förutsättningar för den
tillkommande bebyggelsen att underordna sig
landskapet och ta stöd i angränsande höjdpartier.
I anslutning till högre landskapspartier medges
fler antal våningar än på de ytor som har en
flackare omgivning. Där byggnationen närmar
sig naturreservatet på halvöns sydvästra del
föreslås bebyggelsen underordna sig landskapet
så att områdets ostörda karaktär bevaras.

Genom att anlägga en strandpromenad med olika
publika målpunkter längs med den östra stranden
kan Svinnäs knytas samman med centrum och
allmänhetens tillgång till halvön stärkas. För att
bevara friluftskänslan och värna de befintliga
naturvärdena föreslås strandpromenaden övergå
i en mindre anlagd karaktär ju längre ut på
halvön man kommer. Den sydvästra sidan där
naturreservatet är lokaliserat bevaras ostört med
endast enklare stigar för att underlätta för det
rörliga friluftslivet att besöka området.
Inom programområdet föreslås ett flertal
bostadsområden som med fördel kan utföras
med
blandade
upplåtelseformer
såsom
flerfamiljshus, radhus, radhus, parhus och
småhus. För att minska påverkan på Grebbestad
och landskapsbilden begränsas den nya
byggnationen och vägdragningarna, i möjligaste
mån, till de flackare delarna av halvön och
byggnation på höjdpartierna undviks. Denna
utformning bidrar även till att begränsa
omfattningen av sprängnings- och markarbeten
i genomförandeskedet.

TECKENFÖRKLARING
Bostäder
Verksamheter
Småskaliga
verksamheter
Strandpromenad

Ytor som bedöms möjliga för bebyggelse inom
programarbetet.
2 möjliga våningar
3 möjliga våningar

Utblick från Grebbestads östra strand. Fotomontage visar 3d-studie av möjliga byggbara ytor enligt
programförslag.
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På Svinnäshalvön finns flera områden med
höga naturvärden och inga bebyggelseområden
föreslås i dessa delar. I programförslaget skapas
förutsättningar för att binda samman värdefulla
naturområden med gröna stråk som skapar släpp
i bebyggelsestrukturen.

A
B

I förslaget beskrivs tre möjliga angöringsvägar
där en eller flera av vägarna avses att studeras
i kommande detaljplaneskeden, se rubrik
“Programförslag - Gator & trafik”.

C

Markanvändning
Bostadsområde A

Bostadsområdet ligger skymt från Grebbestad
av ett höjdparti och har en skymd placering
från vattnet och Gliskilen vilket skapar
förutsättningar för byggnation upp till 4
våningar. Befintliga bostäder föreslås fortsatt
ha en våningsbegränsning om 2 våningar och
höjdantalet för nybyggnation tillåts öka etappvis
mot söder från 2-3 till 4 våningar. Flerfamiljshus
och radhus eller parhus bedöms vara mest
lämpade för platsens förutsättningar.

D
E
TECKENFÖRKLARING
Bostäder
Verksamheter
Småskaliga
verksamheter
Verksamheter
(vatten)
Strandpromenad

Bostadsområde B

Bostadsområdet bedöms lämpligt för en hög
exploateringsgrad i form av flerfamiljshus.
Bebyggelse kan uppföras i 3 våningar och ta
stöd i angränsande höjdpartier.
Bostadsområde C

Bostadsområdet ligger på sluttningen av ett
höjdparti och sträcker sig vidare mot en dalgång.
Mot söder avgränsas bostadsområdet av ett
släpp för grönstråk och mot öster av framtida
stigande vattennivåer. Våningsantalet tillåts vara
2-3 våningar där stöd i landskapsbilden finns.
Mot den lägre belägna dalgången tillåts 1-2
våningar och högre upp på höjdpartiet begränsas
våningsantalet till 1 våning. En blandning av
flerfamiljshus, radhus, parhus och småhus
bedöms vara lämplig.
Bostadsområde D

Bostadsområdet ligger i en dalgång och avgränsas
i nord-syd av ett grönstråk. Våningsantalet
bör vara lågt och ej övestiga 1-2 våningar för
att minimera påverkan på landskapsbilden.
Radhus alternativt parhus bedöms vara lämplig
bebyggelse.
Bostadsområde E

Då bostadsområdet ligger närmast naturreservatet
bedöms det lämpligt att bebyggelen består av till
exempel småhus för att minska trafiktryck samt
Datum 2016-10-05

Bostadsområdesbenämningar.
reservatets ostörda läge. Våningsantalet tillåts
uppgå till 2 våningar förutom längst i söder där
våningsantalet kan ta stöd i närliggande höjdparti
och uppgå till 3 våningar. Ett skyddsområde
för fornlämning kan komma att begränsa
bostadsområdets utbredning i kommande
detaljplanearbeten.
Övrig bebyggelse

För att skapa en förlängning av Grebbestad
centrum vidare ut på Svinnäs föreslås de
befintliga verksamheterna och småbåtshamnen
att utvecklas med fler publika målpunkter
tillsammans med en möjlig utökning av
befintlig
småbåtshamn
och
småskaliga
verksamheter. Området föreslås integreras
med den strandpromenad som startar öster
om Grebbestadskilen och passerar Hamnplan
innan den fortsätter ut på Svinnäshalvön. I
programförslaget skapas förutsättningar för
befintliga verksamheter att fortsätta bedrivas
inom området.
För befintliga byggnader i söder föreslås inga
förändringar.
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Föreslagen bebyggelsestruktur har placerats
så att befintliga klapperstensfält inte berörs
av byggnationen utan kan kvarstå i befintlig
omfattning.
Flera
stenmurar/gärdesgårdar
(övriga kulturhistoriska lämningar) berörs av de
föreslagna vägdragningarna som presenteras i
rubrik “Programförslag - Gator & trafik”.

TECKENFÖRKLARING
Strandpromenad
Fri 30m till strand
Västra vägen
Möjlig bilkoppling
Förordad
bilkoppling
Ej förordad
bilkoppling
Gångkoppling
Målpunkt
Grönkoppling
Grönstruktur
Bef. gångväg
Bef. väg
Bef. målpunkt

Möjliga ändringar i grönstrukturer, stråk, kopplingar och målpunkter.
Grönstruktur

Svinnäs utgörs idag till största delen av
naturmark och på merparten av halvön föreslås
inga förändringar. För att bevara halvöns gröna
karaktär har hänsyn tagits till att spara gröna
partier i anslutning till bebyggelseområdena
och släpp med gröna stråk binder samman
områden med höga naturvärden på halvöns östra
respektive västra sida. I de delar som inte föreslås
för ny byggnation eller vägdragningar bevaras
halvöns naturmiljö. Vid utformningen av de nya
bostadsområdena bör dessa gestaltas så att de får
en grön karaktär som samspelar med platsens
naturliga förutsättningar. Förslagen byggnation
utgör cirka 20 % av tidigare ej ianspråktagen
mark inom programområdet.

För att stärka allmänhetens tillgång till
grönområdena och naturreservatet i söder
föreslås naturstigar att anläggas i dessa delar
i den mån detta är möjligt med hänsyn till
områdets topografi.
Kopplingar & stråk

För att knyta samman de tillkommande
bebyggelseområdena med Grebbestads centrum
föreslås att en strandpromenad med möjlighet
för gång- och cykeltrafik anläggs längs
strandkanten mot Grebbestadskilen. Genom
att koppla samman strandpromenaden med
det befintliga stråket och gång- och cykelnätet
på Grebbestadkilens östra sida via hamnplan
tillförs en naturlig koppling mellan halvön och
centrum så att samhället förlängs ut på halvön.
För att tydliggöra stråket bör entrén till området
förtydligas.
Längs
med
strandpromenaden
föreslås
olika målpunkter anläggas för att skapa
förutsättningar för besöksmål för både besökare
och Grebbestadsbor. Målpunkternas karaktär
och innehåll kommer att studeras vidare under
detaljplaneskedet.
Landskapsbild & gestaltning

Svinnäs är för närvarande ett svårtillgängligt
utflyktsmål
som
har
betydelse
för
landskapsbilden. För att stärka halvöns
funktion som utflyktsmål föreslås att området
tillgängliggörs och den bevarandevärda naturen
i möjligaste mån lämnas orörd.
2 möjliga våningar
3 möjliga våningar

Svinnäs
föreslagen bebyggelseutbredning

Grebbestad
kyrka
Stöberget

Möjliga byggbara ytor enligt programförslag i förhållande till Grebbestads karaktärsdrag och
landskapsbild.
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Möjliga ytor för bebyggelse har identifierats
genom att ta hänsyn till naturvärden, riksintressen,
topografi, höjdpartier, utsiktspunkter, siktlinjer,
fornlämningar, identifierat område i FÖP
2006, stigande vattennivåer, strandskydd och
Grebbestads karaktärsdrag. Bebyggelsen och
vägalternativen har avgränsats för att påverkan
på planeringsförutsättningarna ska minimeras.
Stor hänsyn har tagits till landskapsbilden och
siktlinjer vid insegling till Grebbestad från havet
vilket innebär att större delen av kommande
bebyggelse underordnar sig höjdpartierna.
Den bebyggelse som föreslås placeras något
högre i topografin alternativt har ett högre
våningsantal exponeras enbart i begränsad
utsträckning mot resten av samhället och
bebyggelseområdena har placerats så att den
visuella påverkan på Gliskilen minimeras.
De högsta bergshöjderna i landskapet bevaras
obebyggda och bebyggelsen underordnar sig
Grebbestads karaktärsdrag i form av Grebbestad
kyrka och Stöberget.
Svinnäs omfattas inte
kulturminnesvårdsprogram

av Grebbestads
men
planerad

TECKENFÖRKLARING
Föreslagna bebyggelseområden
Område som bedöms få
visuell påverkan
Siktlinjer mot ny bebyggelse
Farled

bebyggelse kommer synas i förhållande till det
område som omfattas. Lämplig hänsyn bör tas
till de rekommendationer som gäller för berörda
områden. Den äldre bebyggelsen i Grebbestad
ligger på bergssluttning och närmast vattnet i
samhället finns större och modernare byggnader.
Detta innebär möjlighet att utforma bebyggelse
på Svinnäs både på ett traditionellt och ett
modernt sätt. Bebyggelse bör utformas så att den
smälter in i landskapet och inte orsakar skada på
den äldre kulturmiljöbebyggelsen vid Stöberget.
I
kommande
detaljplanearbete/n
avses
bebyggelsens karaktär och gestaltning att
fastställas tillsammans med fördjupade studier av
möjlig placering i områdets topografi. De högsta
höjdpartierna bör fortsatt lämnas obebyggda och
bebyggelse bör inte dominera över Grebbestad
centrum eller dess karaktärsdrag.
Vattenområden, badplatser &
vattenverksamhet

I förslaget skapas förutsättningar för att uppföra
enklare naturbad tillgängliga för allmänheten
längs Svinnäshalvöns kust, främst mot väster/
Gliskilen.
Programmet medför inget hinder för befintlig
sjömack, båtupptagning och gästhamn att finnas
kvar i nuvarande läge. Möjlighet att förlänga
småbåtshamnen tillskapas. En utvidgning av
småbåtshamn kan innebära att en skyddande
vågbrytare behöver anläggas.
Förslag på miljöanpassning av programområde

Miljöanpassning av programområdet är
fördelaktigt under alla skeden av planering
och genomförande för att minska ingrepp
som påverkar miljön. Detta kan ske genom att
till exempel nyttja miljövänliga energikällor
som solen och anlägga vegetation på fasad
och tak för att minska dagvattenvolym och
isolera byggnader. Att återanvända dagvatten
till bevattning och att använda miljövänliga
byggmaterial med lokal tillverkning minskar
också påverkan på miljön.

Bedömd visuell påverkan från havet och vid insegling till Grebbestad.

Datum 2016-10-05

Att bevara natur och grönstråk i stor utsträckning
har varit genomgående för programarbetet
och kan med fördel även ske inom de nya
bostadsområdena där man vid byggnation
bevarar befintlig naturmark i anslutning till den
tillkommande bebyggelsen.
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Bef. väg

TECKENFÖRKLARING
Bostäder
Verksamhet
Småskalig
verksamhet
Berörd möjlig väg
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk
lämning
Område med militära anläggningar
Gärdesgård
Fornlämning FMIS

Bef. väg

TECKENFÖRKLARING
Vägdragning A
Vägdragning B
Vägdragning C
Vägdragning D
Förordad
koppling
Ej förordad
koppling

Arkeologisk utredning, steg 1, i förhållande till
förslagen utbyggnad.

Olika vägdragningar och kopplingar som
studerats inom programarbetet.

ARKEOLOGI

GATOR & TRAFIK

Den arkeologiska utredningen, steg 1, som
genomfördes i samband med programarbetet
påträffade ett flertal fornlämningar och övriga
kulturhistoriska lämningar. Vissa av de övriga
kulturhistoriska lämningarna sammanfaller med
föreslagna vägdragningar.

Inom programarbetet har ett flertal vägdragningar
och alternativa sammanslagningar av dessa
studerats. I kommande detaljplaneskeden
planeras vidare studier och en fastställning av
det lämpligaste vägalternativet.

Fornlämningar kan integreras som besöksmål i
de stråk som föreslås i programmet.

Förordad koppling mellan programområdet
och resterande trafiknät är anslutning till
Västra vägen. Ytterligare avvägningar och
konsekvensbeskrivningar finns under rubrik
“Avvägningar & konsekvenser - Gator & trafik”.
Nedan beskrivs de vägdragningar och
kombinationer av dessa presenteras som
vägalterantiv vilka har studerats inom
programarbetet.
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Vägdragningar

Vägdragning D

Vägdragning A

Övriga lokalgator (sträckningar ännu ej
fastställda) som ansluter till föreslagna
nybyggnadsområden dimensioneras på samma
sätt som vägdragning A. Tunga fordon som kan
förekomma är sopfordon och räddningsfordon.

Nuvarande Wounchvägens sträckning. För
att fungera som angöringsväg behöver vägen
breddas till 6,8 meter så att gatubredden
inrymmer plats för tunga fordon i en riktning
(räddningsfordon, sopfordon, transporter till
sjömack och transporter till latrintömning), plats
för två personbilar att mötas samt en enkelsidig
gångväg.
1.8 m

1.8 m

5m

5m

Principsektion för anslutningar till nybyggnadsområden.
Principsektion vägdragning A.
Vägdragning B

Vägalternativ

Möjliggör en koppling mellan Wounchvägen och
Västra vägen. Vägdragningen dimensioneras
att vara 6,8 meter bred så att gatubredden
inrymmer plats för tunga fordon i en riktning
(räddningsfordon, sopfordon, transporter till
sjömack och transporter till latrintömning), plats
för två personbilar att mötas samt en enkelsidig
gångväg.

Vägalternativ 1

5m

1.8 m

Består av en angöringsväg som leder all
trafik alstrat av programområdet till Västra
vägen. Koppling till bostadsområde B och
verksamheterna kan ske via vägdragningar A och
B medan resterande bostadsområden försörjs via
vägdragningar C och D Rundkörning möjliggörs
inte.

B
A
C

Principsektion vägdragning B.
Vägdragning C

Befintlig väg förstärks och breddas samt
förlängs med en helt ny väg som kopplas
samman med Västra vägen. Den nya vägen kan
ha två alternativa dragningar. I FÖP 2006 anges
detta alternativ som rekommendation “framtida
väg”. Vägen dimensioneras med 6 meters bredd
för att inrymma blandtrafik där tyngre fordon
(räddningsfordon och sopfordon), personbilar,
gång- och cykeltrafik samsas på samma yta
och två personbilar alternativt två lastbilar kan
mötas.
6m

D

TECKENFÖRKLARING
A-D Vägdragningar
Koppling trafiknät
Förslagen väg
Alternativ vägsträckning

Vägalternativ 1.

Principsektion vägdragning C.
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Vägalternativ 2

Vägalternativ 4

Huvuddelen av bostadsområdena kopplas mot
Västra vägen via vägdragningar C och D.
En avskild koppling för verksamhetsområde
och bostadsområde B sker mot centrum via
vägdragning A. Rundkörning möjliggörs inte.

Bostadsområde A kopplas till Västra vägen
via vägdragning C. Resterande trafik för
bostadsområden och verksamheter leds mot
centrum vi vägdragningar A och B. Rundkörning
möjliggörs inte.

C
bef. väg

A
C

D

A

D

TECKENFÖRKLARING
A-D Vägdragningar
Koppling trafiknät
Förslagen väg
Alternativ vägsträckning

TECKENFÖRKLARING
A-D Vägdragningar
Koppling trafiknät
Förslagen väg
Alternativ vägsträckning

Vägalternativ 2.

Vägalternativ 4.

Vägalternativ 3

Vägalternativ 5

Bostadsområde A kopplas till Västra vägen via
den befintliga delen av vägdragning C. Resterande
trafik för bostadområden och verksamheter leds
mot Västra vägen via vägdragningar A, B och C.
Rundkörning möjliggörs inte.

Alla bostadsområden kopplas mot främst Västra
vägen via vägdragningar A, B, C och D. Viss
anslutning till centrum finns kvar. Rundkörning
inom hela området möjliggörs.

B

B
C
bef. väg

A

A

C

D

D

TECKENFÖRKLARING
A-D Vägdragningar
Koppling trafiknät
Förslagen väg
Alternativ vägsträckning

Vägalternativ 3.
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TECKENFÖRKLARING
A-D Vägdragningar
Koppling trafiknät
Förslagen väg
Alternativ vägsträckning

Vägalternativ 5.
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Vändplatser

I hela området dimensioneras vändplatser baserat
på fordonens behov. För vägdragningar och
vägalternativ där rundkörning inte möjliggörs
krävs godkända vändplatser. Vändning med
tyngre fordon innebär vändplatser med 9 meters
radie + 1,5 meter friyta (backmanöver kan
krävas). Lätta fordon kan vända på vändplatser
med 6 meters radie +1,5 meter friyta.
Trafik i centrum

Den föreslagna exploateringen på Svinnäs
innebär ökade trafikmängder. För att
avlasta Grebbestad centrum från trafik
pågår för närvarande ett separat arbete med
åtgärdsvalstudie Grebbestad.
En beräkning av trafik som kan komma att
alstras av maximal möjlig utbyggnad på
Svinnäs har beräknats genom Trafikverkets
Trafikalstringsverktyg. Beräkningar har i nuläget
genomförts exklusive nyttotrafik. Trafik alstrad
från föreslagna bostäder på Svinnäs kan totalt
bli cirka 1081 fordon/dygn (ÅDT). Bostäder
har antagits vara fördelade på småhus, par- och
radhus samt lägenheter.

Beräkning av trafikalstring från verksamheter
har inte genomförts i detta skede, bland
annat på grund av den höga osäkerheten i
verksamheternas sort och mängd.
För att en trafikökning i Grebbestad centrum
inte ska kunna ske behöver möjligheten att ta
sig till centrum från Svinnäs via Wounchvägen
och Tage Wikströms gata begränsas. Detta
kan ske genom gestaltning av gaturum,
skyltning, hastighetsreducerande åtgärder samt
säsongsstyrda trafikregleringar.
Parkering

Större parkeringsytor kan med fördel undvikas
till förmån för mindre parkeringar i nära
anslutning till verksamheter och besöksmål på
Svinnäs. Längst i söder på halvön föreslås en
mindre parkeringsplats för allmänhetens behov
för att stärka tillgängligheten till naturreservatet.
Ytterligare en mindre parkering för allmänhetens
behov föreslås i anslutning till det grönstråk
som ligger i norr för att underlätta besök till
strandpromenaden, verksamheter och stråken i
området.

TR
A

Bostäder: 120
Trafikalstring:
288 ÅDT

VÄG 101

Bostäder: 40
Trafikalstring:
90 ÅDT

0

G
VÄ

HV.

G
VÄ 163

NC
WOU

Bostäder: 120
Trafikalstring:
379 ÅDT

Bostäder: 40
Trafikalstring:
162 ÅDT
Bostäder: 40
Trafikalstring:
162 ÅDT

P

P

TECKENFÖRKLARING
Möjlig väg
Möjlig gång
Mindre allmän
P
parkering
Busshållplats
Västra vägen
Bef. väg
Bef. GC

Föreslagna ändringar i bilstråk och gångstråk.
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TECKENFÖRKLARING
Bostäder
Verksamhet
Småskalig
verksamhet
Befintlig väg
Möjlig väg

Trafikalstring som kan uppstå från maximal utbyggnad av föreslagna områden.
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Huvuddelen av parkeringsbehovet för de
befintliga verksamheterna och småbåtshamnen
hänvisas även i fortsättningen till den större
parkeringsytan på hamnplan.
All
parkering
för
de
tillkommande
bostadskvarterens behov löses inom anslutande
kvartersmark. Upp till cirka 360 parkeringar för
bostäder behövs inom programområdet enligt
kommunens parkeringsrekommendation (1
parkering/bostad).

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
En översiktlig geoteknisk utredning genomfördes
2016 och gav följande råd för vidare arbete och
behov av kompletterande utredningar. Inom
programarbetet har vägalternativen under
rubrik “Programförslag - Gator & trafik” andra
benämningar mot utredningens. För att underlätta
tolkning används här programarbetets vägnamn.
Vägdragning A behöver breddas och flackas
ut. Föreslagna åtgärder är att bredda vägen
mot öster och schakta ned den djupare i
ravinen alternativt kan fyllning tillsättas i norr
och öster. Berg behöver studeras beträffande
stabilitet om bergsskärningar ska tillämpas.
Grundförstärkningsbehov kan inte uteslutas.
Fyllningar i samband med arbeten kan orsaka
sättningar i befintliga byggnader.
Vägdragning B behöver troligtvis sprängningsschaktningsarbeten samt att en vägbank behöver
anordnas över del av väg. Då jorden består av lös
lera kan sättningsproblem uppstå vid anordning
av vägbank, grundförstärkning krävs sannolikt.
Vid bergsschakt behöver det ses över att berg är
stabilt.
Vägdragning C behöver med hänsyn till
framtida förhöjda vattennivåer antingen
förläggas närmare bergområdet i öster eller
läggas upp på en tillräckligt hög vägbank.
Därmed behöver sträckningen studeras närmare.
Sättnings- och stabilitetsproblem kan uppstå och
grundförstärkningsåtgärder kan inte uteslutas.
Det finns även risk för blocknedfall från de
höga bergspartierna öster om vägen och området
behöver studeras av bergssakkunnig.
Klapperstensfält inom programområdet berörs
inte av byggnationer men stenmurar kan påverkas,
se rubrik “Avvägningar & konsekvenser Geotekniska förhållanden”.

Datum 2016-10-05

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Programområdet ska anslutas till det kommunala
systemet för vatten- och avlopp. Vatten- och
avloppshantering ska uppfylla kommunens
standard och den kommunala vatten- och
avloppspolicyn (2002) ska följas
Avloppsledning mellan de två pumpstationerna
(öst/västlig riktning) avses vara kvar när
området bebyggs och får överbyggas. Befintlig
avloppsledning i Wounchvägen är placerad
1 meter under mark och kommer sannolikt
behöva flyttas eller sänkas vid kommande
vägarbeten.
Erforderliga
tillkommande
ledningsdragningar, uppvärming av byggnader
och övrig teknisk information behandlas i vidare
detaljplanearbeten.
Vägar och vändplatser inom området
dimensioneras för att möjliggöra och underlätta
avfallshämtning enligt gällande normer.
Platsspecifika lösningar studeras i kommande
detaljplaneskeden för att uppnå en god och
tillgänglig avfallshämtning i området.

B
Riskområde främst
stabilitet, vidareutredning

C

Riskområde
främst
sprängning/
schaktning
och fyllning,
vidareutredning

A
Riskområde
främst stabilitet,
vidareutredning

Riskområde främst
blocknedfall,
vidareutredning

D

Riskområde
främst stabilitet
& blocknedfall,
vidareutredning

TECKENFÖRKLARING
Bostäder
Befintlig väg
Möjlig väg
A-D Vägdragningar

Åtgärder som behöver vidtas i vidare detaljplanearbeten beträffande geotekniska förhållanden.
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En dagvattenutredning med förslag på tekniska
lösningar och dagvattenberäkningar kommer
att genomföras i vidare detaljplanearbeten.
Dagvattenlösningen kommer att dimensioneras
för att klara regelbundet återkommande regn
(10-årsregn) samt studera konsekvenserna av
mer extrema väderförhållanden (till exempel
100-årsregn).

Hamnplan,
risk för
översvämning:
Åtgärder utanför
programområde
Bostäder och väg,
risk för översvämning:
Åtgärder krävs

Dagvatten och avrinning från omfattande
nederbörd ska passera lämplig infiltration och
rening för att sedan ledas mot havet, eventuellt
via diken.

Verksamheter/
service/
sällanköp,
risk för
översvämning:
Åtgärder krävs
Bostäder och
vägar ovan
+3.2 m: OK

Bostäder och
vägar ovan
+3.2 m: OK

Sammantaget bedöms en god dagvattenhantering
vara möjlig för programområdet.

Bostäder och
vägar ovan
+3.2 m: OK

STÖRNINGAR & RISKER
Buller

Bostäder som föreslås i söder bedöms troligtvis
inte påverkas av bullernivåer högre än 55 dBA
vid fasad. Föreslagna och befintliga bostäder
mot norr kan komma att påverkas av högre
bullernivåer och platsspecifika bullerberäkningar
behövs i vidare detaljplanearbeten för att
fastställa bullerpåverkan.
I det eventuella fall där 55 dBA ekvivalent
ljudnivå vid fasad överskrids kan bostäder
utföras så att minst hälften av bostadsrummen
vänds mot en sida av byggnaden där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå
inte överskrids. Gemensamma ljudavskärmade
uteplatser kan anordnas i anslutning till
byggnaden i det fall riktvärden är svåra att
uppnå. För befintliga bostäder kan eventuellt
andra former av bullerskydd behöva tillämpas i
form av till exempel bullerskyddsplank.
Stigande vatten

Programområdet är främst beläget på berg och
föreslagen exploatering sker i stor del på nivåer
där konflikt med stigande vatten inte bedöms
Zon
Zon 4
Zon 3
Zon 2
Zon 1

Plushöjd
Under +2.2 meter
Mellan +2.2 och
+2.7 meter
Mellan +2.7 och
+3.2 meter
Över +3.2 meter

Markanvändning
Helårsboende
Natur, rekreation
Enklare byggnader
Parkering, väg
Service, café,
kultur, sällanköp

TECKENFÖRKLARING
Bostäder
Verksamhet
Småskalig
verksamhet
Befintlig väg
Möjlig väg

Programområdets förhållande till åtgärder vid
stigande vattennivåer.
uppstå. Där helårsbostäder planeras närmare
strandområde i väster placeras bostäder som
lägst inom zon 1 (+3.2 meter över nollplan/
havet).
Området med pågående verksamhet och
småbåtshamn ligger inom riskområde för
översvämning och åtgärder krävs. Åtgärder
kan till exempel vara att förlägga lägsta färdigt
golvhöjd på lämplig plushöjd, en vall runt
området alternativt vattentät eller vattenskyddat
utförande av byggnationer.

OK
OK
OK

Zon 1

Zon 2
Åtgärder
OK
OK

Zon 3
Undvik
OK
OK

Zon 4
Undvik
OK
Åtgärder

OK
OK

OK
Åtgärder

Åtgärder
Åtgärder

Åtgärder
Undvik

Zonindelning stigande vatten och zonernas förhållande till rekommendationer kring markanvändning.
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Bostadsområde A i nordväst och vägdragning
C ligger inom riskområde för översvämning
och åtgärder krävs. Exempel på åtgärder kan
till exempel vara (om geotekniken tillåter) att
förlägga vägen på en bank och därmed skapa
en invallning för bostäderna. En vall utanför
vägen kan också uppföras. Åtgärder för bostäder
kan vara att förlägga lägsta färdigt golvhöjd på
lämplig plushöjd.
Sjömack, pumpstationer, latrintömning & farligt
gods

De pågående verksamheterna för sjömack,
pumpstationer
och
latrintömning
inom
programområdet planeras i nuläget inte
avvecklas eller flyttas. Föreslagna vägdragningar
tar hänsyn till transporter med drivmedel vid
dimensionering av gatubredd. Skyddsavstånd
för pumpstationer och sjömack om 50 meter till
bostäder ska prövas.

en konsollbrygga som placeras på bergväggen i
de delar där nivåskillnaderna är för kraftiga för
att skapa tillgängliga vägar på annat sätt.
För att säkra den allmänrättsliga tillgängligheten
till strandområdena lämnas ett släpp mellan
bebyggelseområdena och stranden på minst 30
meter.
För
att
förbättra
tillgängligheten
till
naturreservatet föreslås naturstigar för det
rörliga friluftslivet att anläggas inom reservatet
och vidare längs med Gliskilens östra strand.
Naturstigarna kopplas samman med vägsystemet
och strandpromenaden och på så sätt med
Grebbestad centrum. Ytterligare naturstigar kan
med fördel anläggas till höjdpartiet i nordvästra
delen av programområdet.

Inga bostäder planeras inom de skyddsavstånd
som kommer att prövas för sjömack och
pumpstationer.
Transporter med farligt gods avses få fortsätta
ske i liten utsträckning efter genomförande av
föreslagen byggnation.

TILLGÄNGLIGHET
Svinnäshalvön har en kuperad karaktär
vilket skapar begränsningar för den fysiska
tillgängligheten till och inom området. Merparten
av de föreslagna bebyggelseområdena har
placerats på halvöns flackare delar vilket skapar
förutsättningar för att anlägga tillgängliga vägar
i anslutning till och inom den tillkommande
bebyggelsen. Wounchvägen som idag utgör
angöringsväg till halvön uppfyller inte gällande
tillgänglighetskrav och förutsättningarna för att
uppfylla kraven inom de olika vägalternativen
som föreslås avses studeras vidare i
detaljplaneskedet.
För att knyta samman Svinnäs med centrum
och stärka allmänhetens tillgång till halvön
avses en strandpromenad att anläggas längs
med Grebbestadskilens västra strandkant.
Längs med promenaden skapas plats för
publika målpunkter som kan utvecklas till
besöksmål för såväl boende i Grebbestad som
för besökare. Strandpromenaden kommer delvis
att passera terräng med stora nivåskillnader.
För att minimera inverkan på naturliv och
bottensediment kan promenaden anläggas som
Datum 2016-10-05
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AVVÄGNINGAR &
KONSEKVENSER
Här beskrivs hur ett genomförande av
programförslaget skulle påverka tidigare
nämnda förutsättningar och ställningstaganden.

AVVÄGNING MELLAN ALLMÄNNA &
ENSKILDA INTRESSEN
Programförslaget innebär att mark som idag
utgörs av orörd natur ianspråktas för bostadsoch centrumändamål. Programförslaget bedöms
inte påtagligt strida mot andra allmänna intressen
då föreslagen nybyggnation har avgränsats med
hänsyn till dessa.
• Programområdet byggs samman med centrala
Grebbestad och stråk till och från samt inom
området stärks och förtydligas.
• Förutsättningar för upp till ca 360 bostäder
tillskapas.
• Fler verksamheter kan tillskapas och
möjlighet ges att utvidga befintlig
småbåtshamn.
• Ett tillskott av bostäder gör att
sammansättningen av bostäder och
människor blir mer varierat.
• Ett ökat underlag för service och handel
underlättar för både allmän och kommersiell
service att finnas kvar i Grebbestad och att
eventuellt utökas.
• Nya publika målpunkter samt ökad
tillgänglighet till Svinnäshalvöns
naturområden stärker förutsättningar
för turism och friluftsliv i enlighet med
riksintresse för friluftsliv och de särskilda
hushållningsbestämmelserna Obrutna kusten.
• Tillgängligheten till området förstärks och
det skapas förutsättningar för personer med
nedsatt rörelseförmåga att besöka området.
• Strandskydd föreslås upphävas inom de
delar av programområdet som föreslås för ny
byggnation och gator.
• Delar av befintlig vegetation kommer att tas
bort till förmån för ny byggnation.
• En strandpromenad med publika målpunkter
anläggs på Svinnäs.
• Programförlaget bedöms inte medföra en
påtaglig skada på de riksintressen som finns
i området. För att säkerställa att negativa
konsekvenser för de marina naturvärdena och
Natura-2000 området inte uppstår kommer
frågan att studeras vidare.
Datum 2016-10-05

• Programförslagets påverkan på
naturvärden på land som finns i området
är begränsade. Slutlig påverkan kommer
dock kunna fastställas först i kommande
detaljplaneskeden.
• Programförslagets påverkan på
miljökvalitetsnormer för luft, vatten och
buller har studerats. Slutlig påverkan på
MKN för buller har inte fastställts men
vidare studier och åtgärder kommer tillämpas
i vidare detaljplaneskeden. Det finns risk
för påverkan på miljökvalitetsnormerna
för vatten. Fastställande av påverkan och
minimering av denna studeras i vidare
detaljplaner.
• Programförslaget innebär en förändring av
landskapsbilden mot Grebbestad centrum.

FÖRENLIGHET MED 3, 4 & 5 KAP
MILJÖBALKEN
Kommunen bedömer att programmet är
förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken (MB).
De förändringar som medges i programmet är
förenliga med en från allmän synpunkt lämplig
användning av mark- och vattenresurser.

RIKSINTRESSEN
Merparten av programområdet omfattas av
riksintresse för friluftsliv och hela området
omfattas av de särskilda hushållningsbestämmelserna Obrutna kusten.
Den tillkommande byggnationen på Svinnäs
avser att skapa förutsättningar för att
utveckla Grebbestad centrum och förlänga
centrumbildningen längs med Grebbestadskilens
västra sida. Svinnäs kuperade och bitvis snåriga
terräng medför att halvön till stora delar är
svårtillgänglig för stora delar av allmänheten i
dagsläget.
Den föreslagna exploateringen innebär att
nya målpunkter tillskapas på halvön samt att
tillgängligheten till Svinnäs naturområden
stärks för såväl det rörliga friluftslivet som för
turism genom anläggande av en strandpromenad
samt gång- och cykelstråk ut på halvön, vilket
skapar förutsättningar för barn, äldre och
funktionsnedsatta att besöka området. Samtidigt
innebär den föreslagna exploateringen att
områden som idag är obebyggda ianspråktas
för byggnation vilket minskar andelen ytor
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tillgängliga för det rörliga friluftslivet genom
allemansrätten. Föreslagna bebyggelseområdena
har placerats så att befintligt naturreservat och
Gliskilen bevaras ostörda i så stor utsträckning
som möjligt.
Sammantaget bedöms förslaget inte ha någon
negativ inverkan på tillgången till bra badvatten,
tillgängliga stränder eller en varierad naturmiljö
vilket är utmärkande för riksintresset för
friluftsliv i Bohuslän. Ett genomförande av
programförslaget innebär att områdets karaktär
kommer att förändras och att den allmänrättsliga
tillgången till delar av programområdet kommer
att minska. Förutsättningarna för det rörliga
friluftslivet har beaktats under programarbetet
och stora delar av Svinnäs kommer att fortsätta
vara tillgängligt för friluftsliv i olika former.
Inverkan på riksintresset för friluftsliv och
Obrutna kusten bedöms vara av begränsad
omfattning och förslaget bedöms stärka den
allmänna tillgängligheten till Svinnäs.
Riksintresset
för
naturvård
omfattar
ädellövskogen i nordväst och södra delen av
programområdet som också gränsar till Natura
2000-området Tanumskusten. I programområdet
föreslås förändringar som till största del är
avgränsade från områden med höga naturvärden.
Eventuellt kan vägalternativen komma att
inverka på områden med höga naturvärden i
nordväst alternativt väst.
Sammantaget bedöms att de naturvärden
inom riskintresset som finns på land inom
programområdet inte påtagligt kommer skadas.
Natura 2000-området och marina naturvärden kan
påverkas med risk för bland annat spridning av
miljögifter och grumling. För att undvika negativa
konsekvenser på den marina naturmiljön ska det
inom kommande detaljplanearbeten genomföras
vidare provtagningar och dagvattenutredningar
för att kunna säkerställa att orenat dagvatten inte
påverkar riksintresset negativt.

NATURVÄRDEN
I programmet redogörs flera olika förslag till
vägdragningar för att trafikmata halvön. I
vägalternativ 1, 3 och 4, se rubrik “Programförslag
- Gator & trafik”, görs ett intrång i ädellövskogens
norra del som är utpekat i Länsstyrelsens
ädellövskogsinventering samt i Tanum kommuns
naturvårdsprogram. Vägalternativ 4 är det enda
vägalternativ som inte påverkar ett utpekat högt
naturvärde i den inventering som genomförts
inför programarbetet.
Datum 2016-10-05

I programmet föreslås inga förändringar inom
den del av halvön som utgörs av naturreservat
med negativa effekter på den marina miljön
kan inte uteslutas. Allmänhetens tillgång till
reservatet kommer att stärkas genom nya
gång- och cykelvägar samt tillgång till allmänna
parkeringar i anslutning till den nya bebyggelsen.
Bebyggelseområdena har placerats på ett sådant
sätt att naturreservatet samt Gliskilen ska
fortsätta upplevas som ostörda i så stor grad som
möjligt och så att områden där höga naturvärden
påträffats inte omfattas av ny bebyggelse.

SKYDDADE ARTER
Om fridlysta arter påverkas av föreslagen
exploatering ska dispensansökan lämnas till
Länsstyrelsen i Västra Götaland för prövning
enligt Artskyddsförordningen. I samband
med ansökan om dispens kan krav på
kompensationsåtgärder komma att ställas.
I de olika vägalternativen för att trafikmata
området som redogörs för i programmet, se
rubrik “Programförslag - Gator & trafik”,
föreslås alternativ 1, 2 och 5 att korsa ett område
som i naturvärdesinventeringen klassats som
högsta naturvärde. I detta område finns blåsippa
som är fridlyst. I det fall det sker inverkan på
blåsippans växtområde kan det bli akutellt med
en kompensationsåtgärd i form av flytt till annan
lämplig plats. Det bedöms dock att det inte är
troligt att en inverkan skulle påverka blåsippans
möjlighet att finnas kvar i området.
Vilket vägalternativ som blir aktuellt för
trafikmatning av Svinnäs avses att prövas i
kommande detalplanearbeten. I övrigt föreslås
ingen exploatering inom områden med höga
naturvärden eller skyddade arter.

BIOTOPSKYDD
I programområdets västra del finns ett dike som
omfattas av det generella biotopskyddet. En av
de föreslagna angöringsvägarna är lokaliserade
i direkt anslutning till diket. Om vägdragningen
genomförs och inverkar på diket ska dispens sökas
hos Länsstyrelsen i enlighet med 7 kap. MB.

STRANDSKYDD
Utvecklingen av Svinnäs är sedan länge en
förankrad kommunal ambition. I ÖP 2002 pekas
delar av Svinnäshalvön ut som utvecklingsområde
för bostäder. Även i den fördjupade översiktsplanen
för Grebbestad (FÖP Grebbestad) som antogs
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2006 pekas Svinnäs ut som ett strategiskt område
för utbyggnad med syftet att tillgodose ortens
möjligheter att växa västerut. Svinnäs centrala
placering med en direkt koppling till dagens
centrum och hamnområdet medför att halvön
bedöms som lämplig för en fortsatt utveckling
av centrum samt för bostäder i ett centralt läge.

på Svinnäs. Områden med höga naturvärden och
skyddade arter har undantagits från de föreslagna
exploateringsområdena, med undantag från tre
av vägalternativen. I programförslaget skapas
förutsättningar för att binda samman områden
med höga naturvärden med gröna stråk som
skapar släpp mellan bebyggelseområdena.

I den lokaliseringsprövning som genomförts av
Tanums kommun, se bilaga, i syfte att utreda
om intresset av den planerade byggnationen
kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet
framgår att en annan placering inte bedöms vara
möjlig. Som skäl anges att övriga områden som
pekats ut som lämpliga för byggnation i FÖP
Grebbestad och i det pågående arbetet med en
ny Översiktsplan är lokaliserade för långt ifrån
centrum för att kunna utgöra en utvidgning av
befintligt centrum vilket är ett av syftena med
att bebygga Svinnäs. De utpekade områden
som ännu inte planlagts (Gata, Kuseröd och
Grönemad) rymmer inte heller storleken på den
exploatering som föreslås på Svinnäs. Dessa
områden saknar dessutom koppling till havet
vilket medför att det inte är möjligt att förlägga
de havsanknutna verksamheter som planeras på
Svinnäs till dessa platser.

Ett genomförande av en byggnation i enlighet
med programförslaget innebär att stora delar
av befintlig vegetation inom föreslagna
bebyggelseområdena kan komma att tas ned, i
vilken omfattning kommer att studeras vidare
i detaljplaneskedet. Förslaget kommer att
ändra områdets karaktär och medför att delar
av Svinnäs som idag upplevs som orörd natur
och är tillgänglig för allmänheten genom
allemansrätten kommer att bebyggas. De
föreslagna bebyggelseområdena har placerats så
att de västra delarna av Svinnäs mot Gliskilen
samt naturreservatet ska fortsätta upplevas
som ostörda. Allmänhetens tillgång till dessa
områden kommer att stärkas genom nya gångoch cykelvägar samt tillgång till allmänna
parkeringar i anslutning till den nya bebyggelsen.

Programförslaget innebär att kommunen avser
pröva möjligheten att upphäva strandskyddet
inom de områden som pekats ut som lämpliga
för byggnation och vägdragningar, se
programkarta. Prövningen avses ske i samband
med kommande detaljplanearbete/n. Som
särskilt skäl för att kunna upphäva strandskyddet
inom områden för ny bebyggelse och vägar
åberopas punkt nr 5 i Miljöbalkens 7 kap.
18 punkt c §: att området behöver tas i anspråk
för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför området.
För befintliga fastigheter på Svinnäs sydöstra
spets som redan är ianspråktagna föreslås inga
förändringar och strandskyddet avses kvartstå.
Den nordöstra delen av programområdet är redan
ianpråktaget med byggnation i form av sjöbodar,
bryggor samt mindre verksamheter och omfattas
inte av strandskyddet.
Strandskyddslagstiftningen syftar till att
långsiktigt trygga att allmänheten har tillgång
till strandområden genom allemansrätten samt
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.
För att minimera inverkan på strandskyddets
syften har de föreslagna exploateringsområdena
i så stor utsträckning som möjligt anpassats till
de värdefulla naturområden och arter som finns
Datum 2016-10-05

För att trygga allmänhetens tillgång till
strandområden genom allemansrätten samt
att bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet föreslås möjlighet för fri passage
mellan föreslagna bebyggelseområden och
strandkanten. Den fria passagen överskrider 30
meter och merparten av sträckan är lägre belägen
än bebyggelseområdena vilket bedöms medföra
att området för fri passage upplevs som allmänt
tillgängligt. För att ytterligare stärka allmänhetens
tillgång till Svinnäs föreslås en strandpromenad
längs med strandkanten mot Grebbestadskilen.
Utöver att koppla samman Svinnäs med övriga
Grebbestad medför strandpromenaden en
ökad tillgänglighet till Svinnäs för personer
med nedsatt rörelseförmåga. För att bevara
friluftskänslan och värna om naturvärdena
föreslås strandpromenaden att övergå i en mindre
anlagd karaktär ju längre söderut på halvön man
kommer. I programområdet föreslås även flera
olika stråk med olika karaktärer att anläggas i
syfte att stärka allmänhetens tillgång till Svinnäs
naturområden samt att förbättra för det rörliga
friluftslivet.
Mot denna bakgrund gör kommunen bedömningen
att strandskyddets syften har beaktats och
att intresset att ianspråkta Svinnäs för
bostads- och centrumändamål väger tyngre än
strandskyddsintresset.
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MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet

Det finns risk för påverkan på MKN för
vatten vid ett genomförande i enlighet med
programförslaget. Detta gäller främst vid en
eventuell utvidgning av småbåtshamn och
anläggande av vågbrytare. För att kunna fastställa
påverkan krävs det i vidare detaljplanearbeten
mer detaljerad information om planerad
byggnation och mer detaljerade provtagningar
av bottensediment. Påverkan kan minimeras
genom anslutning till kommunalt VA-system
och tillämpande av god dagvattenhantering
baserat på dagvattenutredningar.
Programområdet omfattar inte fisk- eller
musselvatten och berör därmed inte MKN för
dessa.
Miljökvalitetsnormer för luft

En lokal ökning av luftburna föroreningar
förutses i och med den trafikökning som
förslaget medför. I ett större perspektiv bedöms
denna ökning vara måttlig och det bedöms inte
föreligga en risk för att MKN för luft överskrids.
Miljökvalitetsnormer för buller

Bullerutredningar och åtgärder enligt gällande
bullerförordning tillämpas i efterföljande
detaljplanering vilka kommer säkerställa att
riktvärden inte överskrids.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
MKB:n anger att vidare detaljplanearbeten
bör
innehålla
separat
bullerutredning,
dagvattenutredning,
skyddsåtgärder
mot
stigande vatten, mer detaljerade provtagningar av
bottensediment och mer detaljerad information
om planerad byggnation.
Slutlig påverkan på miljökvalitetsnormer
i vatten, dagvatten, Natura 2000-området,
bullerpåverkan, slutlig påverkan från stigande
vatten samt flera nationella miljömål kommer att
kunna fastställas först i vidare detaljplanearbeten.

GÄLLANDE STÄLLNINGSTAGANDEN
Programförslaget skiljer sig från riktlinjerna i
FÖP 2006 på följande punkter.
• Den större parkeringsyta som pekas ut i
anslutning till Västra vägen i nordöst löses
utanför programområdet.
• Utöver den utpekade vägdragningen väster
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om Svinnäs har ytterligare alternativa
angöringsvägar studerats i programskedet.
Programförslaget skiljer sig från planskiss
Grebbestadskilen på följande punkter.
• Befintlig båtupptagningsplats avses inte
flyttas söderut på Svinnäs.
• Förelagen tillkommande verksamhetsområde
och småbåtshamn i söder har utgått.
• Färjetrafik mellan fastlandet och Svinnäs har
utgått.
• Föreslagen parkering i bergrum på västra
Svinnäs har utgått.
• Förslagen placering av badplats har utgått.
• Infartparkering föreslagen i nordvästra
Svinnäs har utgått till förmån för bebyggelse.
• Utöver utpekade vägdragningar har
ytterligare alternativa vägdragningar
studerats i programskedet.
• Vid eventuell utvidgning av småbåtshamn
behövs skyddsåtgärder i form av vågbrytare
studeras vidare.
Större delen av Svinnäshalvön är inte planlagt. I
norr sammanfaller programområdet med tidigare
planerade områden.
• Byggnadsplan 02:153:2 kan påverkas
då vägalternativ 1, 3 och 4 kan komma
att passera inom område med nuvarande
bestämmelse lokalgata.
• Byggnadsplan 02:251 kan påverkas då
bostadsområden och vägsträckningar
föreslås placeras inom områden som
inom byggnadsplanen har bestämmelser
för bostäder, allmän plats och
ledningsdragningar.

MARK & NATUR
Konsekvenser vid ett genomförande av
föreslagen utveckling blir att tidigare ej hävdad
mark tas i anspråk och arealen naturmark
minskar. De delar av Svinnäs som omfattas av
skydd och höga naturvärden lämnas orörda.
Bebyggelseområden
och
vägdragningar
föreslås framförallt i områdets flackare
delar för att minimera sprängningsarbeten.
Konsekvenser till följd av anläggande av
vägar och grundläggning för byggnader kan
bli att berggrunden/hällmarkerna minskar i
viss omfattning. Hällmarksmiljöer kommer att
reduceras från totalt cirka 33 hektar till ca 27,5
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hektar (motsvarande 16 %). Arter knutna till
hällmarken har ingen sannolik särskilt stor risk
att dö ut på grund av minskningen.
Den fridlysta arten blåsippa kan komma att
påverkas vid ett genomförande av vägalternativ
1, 2 och 5. Om arten påverkas av vägdragningen
föreslås att kompensationsåtgärder vidtas.
Dispens ska ansökas hos Länsstyrelsen.
Påverkan på fjärilsarten Silversmygaren kan
inte uteslutas och ett antagande görs i MKB att
förekommande fågelpopulationer kommer att
reduceras vid en eventuell exploatering. Den
fridlysta revlummern bedöms inte påverkas i
nämnvärd omfattning.
Ädellövskogen kan påverkas av en eventuell
exploatering och dess areal kan minska något.
Blandskogens areal kan minska något men
då det generellt är en mycket begränsad del
av blandskogsarealen som berörs bedöms
konsekvenserna bli begränsade.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Konsekvenser i form av risker för hälsa och
säkerhet kommer att minimeras om lämpliga
undersökningar och utredningar genomförs i
vidare detaljplanearbeten. Utredningar bör bland
annat behandla geotekniska förhållanden samt
risker för blocknedfall i förhållande till vägar
och bostadsområden.
Konsekvenserna vid genomförande av alla
vägdragningar är att berggrundens omfattning
kan minska i viss omfattning. Vägalternativen
behöver att lämpliga säkerhets- och eventuellt
stabilitetsåtgärder genomförs. Risker för hälsa
och säkerhet kommer inte heller uppstå på grund
av inläckage av radongas då byggnader utförs
radonsäkert eller på grund av förorenad mark
då bostäder inte planeras inom säkerhetsavstånd
för dessa områden. Konsekvenser uppstår inte
på områdets klapperstensfält. Konsekvenser
kan dock uppkomma på gärdesgårdar då
två gärdesgårdar kan påverkas av vägar
samt bostadsområde i öster samt flera av
vägalternativen.

ARKEOLOGI & KULTURMILJÖER
I det fall ingrepp i identifierad fornlämning
planeras krävs Länsstyrelsens tillstånd enligt
kulturminneslagen 2 kap 12 §. Samråd med
Länsstyrelsen behöver då ske i vidare arbete
beträffande avgränsning av fornlämningsområde
och behov av fortsatta undersökningar.
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Ingrepp i identifierade övriga kulturhistoriska
lämningar kan bli aktuellt. Då gäller
Miljöbalkens allmänna bestämmelser om naturoch kulturhänsyn genom vilka lämningarna
kan vara skyddade (till exempel gärdesgårdar).
Dispens krävs hos Länsstyrelsen.
Utredningen har inte pekat ut några områden
som behöver ytterligare utredningsinsatser.
Eventuellt kan det i vidare arbete bli aktuellt
med en dokumentation av lämningar efter den
historiska stenindustrin som finns på platsen.
Programområdet omfattas inte av riksintresse
för kulturmiljövården och bedöms inte
påverka
områden
som
omfattas
av
riksintresset. Området omfattas inte av Tanums
kommuns kulturminnesvårdsprogram. Inom
programområdet finns sju kända fornlämningar,
ingen av dessa bedöms påverkas av planerad
exploatering.

BEFINTLIG BEBYGGELSE
Ett genomförande av programförslaget innebär
att de befintliga sommarbostäderna i söder
som idag har ett ostört läge påverkas i och med
den ökade användningen av Svinnäs. Inom
gångavstånd från befintliga byggnader föreslås
nya stråk för såväl bilar som fotgängare och
cyklister att etableras.
Det befintliga verksamhetsområdet söder om
hamnplan avses att kopplas samman med
centrum vilket innebär en ökad andel besökare
i denna del.

LANDSKAPSBILD, STRÅK &
GRÖNSTRUKTUR
Programförslaget innebär att nya målpunkter
och mötesplatser skapas för både besökare
och Grebbestadsbor. Anläggande av en
strandpromenad möjliggör för fler att besöka
halvön och skapar en tydlig koppling till det
övriga samhället för fotgängare och cyklister.
Strandpromenaden kopplas samman med
naturstigar i kvarvarande grönområden vilket
underlättar för det rörliga friluftslivet.
En byggnation i området innebär att
landskapsbilden förändras på ett omfattande sätt
emot ett tätortslandskap. Utöver detta kommer
också andelen grönytor och bergshällar minska
på halvön. Placering av föreslagen byggnation
innebär att cirka 80 % av tidigare ej bebyggt
landområde inom programområdet kan bevaras.
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Det bedöms att förändringen i landskapsbilden
kommer vara mest påtagligt mot Grebbestad
centrum och minska i påverkan mot den västra
delen av Svinnäs. Landskapet från havssidan och
de flesta utblickar om man kommer med båt mot
Grebbestad västerifrån kommer vara oförändrat.
Föreslagna bebyggelseområden har placerats
för att i möjligaste mån bevara befintliga
grönområden och stärka allmänhetens tillgång
till dessa. För att minimera påverkan på
naturreservatet har bebyggelsen placerats så
att den underordnar sig landskapet. Merparten
av den föreslagna byggnationen är placerad
relativt lågt och har till stor del stöd i höjdpartier
i det omgivande landskapet. Ingen exploatering
föreslås på höjderna i området och ytorna mot
Gliskilen bevaras obebyggda.
För att begränsa inverkan på landskapbilden bör
bebyggelsens skala studeras vidare i kommande
detaljplaner.

GATOR & TRAFIK

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

I programarbetet föreslås olika vägdragningar
sammanslagna
till
olika
vägalternativ
tillsammans med kopplingar mot resterande
trafiknät för biltrafik.

•

I kommande detaljplanearbeten så kommer
ett alternativ eller en kombination av dessa att
studeras vidare. I föregående arbete med ÖP
2002 och FÖP 2006 har vägdragning C pekats
ut som möjlig angöringsväg till halvön. Övriga
vägar har under programarbetet utretts som
alternativ eller komplement till denna väg med
anledning av den översvämningsproblematik
som finns kopplad till vägdragningen.

•

För vägalternativ 4 överväger de negativa
konsekvenserna över de positiva vilket innebär
en för stor påverkan på Grebbestad centrum.
I nuläget görs bedömningen att de vägalternativ
som har koppling mot Västra vägen kan ge en
mindre andel negativa konsekvenser på övrigt
trafiknät men kan innebära en ökad påverkan på
naturvärden.
Konsekvenser vägalternativ 1

• Tydlig minskad risk för ökad trafik i centrum
på grund av koppling till Västra vägen
(förordad koppling).
• Riksintresse naturvård kan påverkas.
• Riksintresse friluftsliv kan påverkas.
• Strandskydd kan påverkas.
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•
•

Blåsippa kan påverkas.
Höga naturvärden kan påverkas.
Ädellövskog kan påverkas.
Övrig kulturhistorisk lämning och gärdesgårdar
kan påverkas.
Berör kommunal- och privatägd mark.
Detaljplan 4:206 kan påverkas (område för
lokalgata).
Vägdragningar A och B kräver spräng- och
fyllnadsarbeten för att uppfylla gällande
tillgänglighetskrav.
Vägdragningar C och D har goda
förutsättningar för att uppnå gällande
tillgänglighetskrav utan omfattande sprängningeller fyllnadsarbeten.
Vägdragning A kräver breddning för att
möjliggöra mötande trafik.
Befintlig del av vägdragning C kan kräva
förstärkningsåtgärder.
Vägdragning A passerar förbi befintliga
cisterner för sjömack och används för farligt
godstransporter.
Vägdragning A exponeras mot Grebbestad
centrum.
Befintliga ledningar förlagda i vägdragning A
kan påverkas.
Vägdragning C och D exponeras mot Gliskilen.
Behov av bullerskydd för bostäder mot norr
behöver studeras.
Vägdragning C riskerar att översvämmas.

Konsekvenser vägalternativ 2

• Huvuddelen av all trafik kopplas till Västra
vägen (förordad koppling).
• Risk för ökad trafik mot centrum (ej förordad
koppling).
• Riksintresse naturvård kan påverkas.
• Riksintresse friluftsliv kan påverkas.
• Strandskydd kan påverkas.
• Blåsippa kan påverkas.
• Höga naturvärden kan påverkas.
• Ädellövskog påverkas inte.
• Övrig kulturhistorisk lämning och
gärdesgårdar kan påverkas.
• Berör kommunal- och privatägd mark.
• Berör inte detaljplan 4:206.
• Vägdragning A kräver spräng- och
fyllnadsarbeten för att uppfylla gällande
tillgänglighetskrav.
• Vägdragningar C och D har goda
förutsättningar för att uppnå gällande
tillgänglighetskrav utan omfattande
sprängning- eller fyllnadsarbeten.
• Vägdragning A kräver breddning för att
möjliggöra mötande trafik.
• Befintlig del av vägdragning C kan kräva
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förstärkningsåtgärder.
• Vägdragning A passerar förbi befintliga
cisterner för sjömack och används för farligt
godstransporter.
• Vägdragning A exponeras mot Grebbestad
centrum.
• Befintliga ledningar förlagda i vägdragning A
kan påverkas.
• Vägdragning C och D exponeras mot
Gliskilen.
• Behov av bullerskydd för bostäder mot norr
behöver studeras.
• Vägdragning C riskerar att översvämmas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konsekvenser vägalternativ 3

• Tydlig minskad risk för ökad trafik i centrum
på grund av koppling till Västra vägen
(förordad koppling).
• Riksintresse naturvård kan påverkas.
• Riksintresse friluftsliv kan påverkas.
• Strandskydd kan påverkas.
• Blåsippa påverkas inte.
• Höga naturvärden kan påverkas.
• Ädellövskog kan påverkas.
• Gärdesgårdar kan påverkas.
• Berör kommunal- och privatägd mark.
• Detaljplan 4:206 kan påverkas (område för
lokalgata).
• Vägdragningar A och B kräver spräng- och
fyllnadsarbeten för att uppfylla gällande
tillgänglighetskrav.
• Vägdragningar C och D har goda
förutsättningar för att uppnå gällande
tillgänglighetskrav utan omfattande
sprängning- eller fyllnadsarbeten.
• Vägdragning A kräver breddning för att
möjliggöra mötande trafik.
• Befintlig del av vägdragning C kan kräva
förstärkningsåtgärder.
• Vägdragning A passerar förbi befintliga
cisterner för sjömack och används för farligt
godstransporter.
• Vägdragning A exponeras mot Grebbestad
centrum.
• Befintliga ledningar förlagda i vägdragning A
kan påverkas.
• Vägdragningar exponeras inte mot Gliskilen.
• Behov av bullerskydd för bostäder mot norr
behöver studeras.
• Vägdragning C riskerar att översvämmas.
Konsekvenser vägalternativ 4

• Tydlig ökad risk för trafikökning i centrum på
grund av koppling till centrum (ej förordad
koppling).
• Bostadsområde A kan kopplas till Västra vägen.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Riksintresse naturvård kan påverkas.
Riksintresse friluftsliv kan påverkas.
Strandskydd kan påverkas.
Blåsippa berörs inte.
Höga naturvärden berörs inte.
Ädellövskog berörs inte.
Gärdesgårdar kan påverkas.
Berör kommunal- och privatägd mark.
Berörinte detaljplan 4:206.
Vägdragning A kräver spräng- och
fyllnadsarbeten för att uppfylla gällande
tillgänglighetskrav.
Vägdragningar C och D har goda
förutsättningar för att uppnå gällande
tillgänglighetskrav utan omfattande
sprängning- eller fyllnadsarbeten.
Vägdragning A kräver breddning för att
möjliggöra mötande trafik.
Befintlig del av vägdragning C kan kräva
förstärkningsåtgärder.
Vägdragning A passerar förbi befintliga
cisterner för sjömack och används för farligt
godstransporter.
Vägdragning A exponeras mot Grebbestad
centrum.
Befintliga ledningar förlagda i vägdragning A
kan påverkas.
Vägdragningar exponeras inte mot Gliskilen.
Behov av bullerskydd för bostäder mot norr
behöver studeras.
Vägdragning C riskerar att översvämmas.

Konsekvenser vägalternativ 5

• Minskad risk för ökad trafik i centrum på
grund av koppling till Västra vägen (förordad
koppling).
• Risk för ökad trafik mot centrum (ej förordad
koppling).
• Riksintresse naturvård kan påverkas.
• Riksintresse friluftsliv kan påverkas.
• Strandskydd kan påverkas.
• Blåsippa kan påverkas.
• Höga naturvärden kan påverkas.
• Ädellövskog kan påverkas.
• Övrig kulturhistorisk lämning och
gärdesgårdar kan påverkas.
• Berör kommunal- och privatägd mark.
• Detaljplan 4:206 kan påverkas (område för
lokalgata).
• Vägdragningar A och B kräver spräng- och
fyllnadsarbeten för att uppfylla gällande
tillgänglighetskrav.
• Vägdragningar C och D har goda
förutsättningar för att uppnå gällande
tillgänglighetskrav utan omfattande
sprängning- eller fyllnadsarbeten.
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• Vägdragning A kräver breddning för att
möjliggöra mötande trafik.
• Befintlig del av vägdragning C kan kräva
förstärkningsåtgärder.
• Vägdragning A passerar förbi befintliga
cisterner för sjömack och används för farligt
godstransporter.
• Alternativ räddningsväg möjliggörs vid
incident på sjömacken.
• Vägdragning A exponeras mot Grebbestad
centrum.
• Befintliga ledningar förlagda i vägdragning A
kan påverkas.
• Vägdragning C och D exponeras mot Gliskilen.
• Behov av bullerskydd för bostäder mot norr
behöver studeras.
• Vägdragning C riskerar att översvämmas.
Den beräknade trafikalstringen från maximalt
möjlig förselagen utbyggnad av bostäder på
Svinnäs kommer fördela sig vidare på övrigt
trafiknät.
I vidare dealjplanearbeten kommer åtgärder för
Wounchvägen och Tage Wikströms gata som
innebär att trafikökningen i Grebbestad centrum
begränsas att fastställas.
Inom programarbetet föreslås inga ändringar
inom kollektivtrafiken.
Koppling mellan Svinnäs och Grebbestad
via föreslagen strandpromenad för gång- och
cykeltrafik innebär en ökad tillgänglighet
och en stärkt förbindelse mellan föreslagna
bostadsområden och centrum. Utrymme för gångoch cykeltrafik inom alla föreslagna vägalternativ
ökar möjligheterna för sammanhängande gångoch cykeltrafik i Grebbestad
Parkering

Den övergripande utvecklingsstrategin för
parkering i Grebbestad är att öka antalet
infartsparkeringar
och
parkeringsytor
i
anslutning till den planerade Västra vägen.
Programförslaget utgör inget hinder för denna
strategi.
Parkeringar anläggs på Svinnäs i den utsträckning
som krävs för att uppfylla kommunens
parkeringsrekommendationer.

TURISM & SERVICE
En utveckling av Svinnäs enligt programförslaget
skapar förutsättningar för en större andel
helårsboende i Grebbestad vilket i sin tur ökar
Datum 2016-10-05

kundunderlaget för befintliga butiker och
verksamheter vilket kan bidra till att utveckla
tätortens serviceutbud.
Förslaget innebär att nya målpunkter för turister
tillskapas och att tillgängligheten till Svinnäs
naturområden stärks vilket kan öka Grebbestads
attraktionskraft som besöksmål. En ökad andel
besökare kan även ha en positiv effekt för det
lokala näringslivet och serviceutbudet.

FRIYTOR & REKREATION
Ett genomförande av programförslaget innebär
att Svinnäshalvön blir lättare att nå och att
nya målpunkter och rekreationsområden
tillgängliggörs för såväl besökare som
Grebbestadsbor. Karaktären av orörd natur
kommer att försvinna men fler människor
kommer kunna ta del av naturområdet.
De tillkommande bostadsområdena har god
närhet till friytor och rekreationsområden i form
av natur- och strandområden.

VATTENOMRÅDEN, BADPLATSER &
VERKSAMHETER
Befintligt verksamhetsområde i nordöstra delen
av programområdet planeras finnas kvar och
möjligheter ges för en utvidgning åt söder. Vid
anläggande av ytterligare verksamheter och vid
utvidgning av småbåtshamn kan behov finnas
att anlägga en vågbrytare i höjd med Koskär.
Behovet utreds i vidare detaljplanearbeten.
Alla ingrepp i bottensediment innebär risk för
grumling och spridning av miljögifter.
Om åtgärder som innebär förändringar av
vattenområden eller om ny vattenverksamhet
föreslås krävs prövningar enligt MB 11
kap. Vattenverksamhet kräver anmälan hos
Länsstyrelsen eller prövning hos mark- och
miljödomstolen.
Badmöjligheterna inom Svinnäs kan öka något i
det fall möjlighet ges för enklare naturbad.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Förslagen bebyggelse studeras
till
ledningsdragningar,
avfallshantering
med
mera
detaljplaneskeden. Negativa
bedöms inte uppstå till följd av
hantering.

i förhållande
uppvärming,
i
vidare
konsekvenser
åtgärder eller
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Kapacitet
och
behov
för
ytterligare
transformatorstationer för att försörja föreslagen
byggnation studeras vidare under kommande
detaljplaner.
Ökade dagvattenflöden till följd av ny bebyggelse
planeras omhändertas så att det inte medför
någon ytterligare belastning på Natura 2000område. De får inte heller orsaka problem med
översvämningar vid större nederbördsmängder.
Korrekt hantering av dagvatten minimerar risken
för grumling och spridning av miljögifter.
Konsekvenser till följd av ökningar av
klimatrelaterade nederbördsmängder kommer
hanteras i vidare detaljplanearbeten.

STÖRNINGAR & RISKER
Ett genomförande av föreslagna förändringar
inom programmet innebär en ökning
av bullernivå alstrad från Svinnäs. Då
platsspecifika bullerberäkningar tillsammans
med säkrande av lämpliga åtgärder kommer
genomföras i vidare detaljplaneskeden bedöms
det att risk för överskridande av riktvärden inom
bullerförordning inte finns.
Närmare studier beträffande plushöjder,
zonindelning och lämpliga åtgärder mot stigande
vatten för berörda bostäder inom område A,
verksamheter och vägdragning C kommer att
genomföras i kommande detaljplanearbeten.
Under förutsättning att lämplig reglering och
åtgärder fastställs i kommande detaljplaner
tillkommer inga negativa konsekvenser för
föreslagen utveckling på grund av stigande
vatten.
Då lämpliga skyddsavstånd till bostäder och
lämpligt dimensionerade vägar planeras för
sjömack, pumpstationer, latrintömning och
farligt gods ger verksamheterna inga direkta
konsekvenser på riskbilden.
Bostäder planeras inte inom de skyddsavstånd
som ska prövas vilket innebär att konsekvenser
för bostäder inte kommer att uppstå.
Vid eventuell brand eller explosion vid
sjömackens verksamhet finns det behov
av lämplig räddningsväg för att ta sig från
Svinnäshalvön. Vid tillämpande av vägalternativ
3 och 4 samt delvis 1 och 3 finns det risk att
medborgare söder om sjömackens verksamhet
blir fast på halvön och måste evakuera via vatten.
Detta undviks om vägalternativ 5 tillämpas.
Datum 2016-10-05
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FORTSATT ARBETE
PRELIMINÄR TIDPLAN
Programsamråd planeras ske under fjärde
kvartalet 2016. Godkännande av programhandlingen och programsamrådsredogörelsen
planeras ske under första kvartalet 2017.

FORTSATTA UTREDNINGAR
Rekommendationer kring utredningar som
behöver upprättas i kommande detaljplanearbeten:
• Hantering av dagvatten ska utredas.
• Bergtekniska förutsättningar och risk för
bergras och blocknedfall ska utredas.
• Platsspecifika fördjupade geotekniska
förutsättningar ska utredas.
• Platsspecifika bullerberäkningar ska
genomföras.
• Ytterligare trafikstudier för kringliggande
vägar ska genomföras.
• Eventuella vidare
fornlämningsundersökningar eller
avgränsningar ska genomföras.
• Fastställande av påverkan på
miljökvalitetsnormer ska genomföras.
• Fastställande av påverkan på Natura 2000området ska genomföras.
• Fastställande av påverkan på utpekade
naturvärden ska genomföras.

Kontaktpersoner Tanums kommun:
Evelina Tollesson
Janette Beck

Datum 2016-10-05

VIKTIGA FRÅGOR I FORTSATTA
DETALJPLANEARBETEN
Rekommendationer kring viktiga frågor som
behöver beaktas i vidare detaljplaneskeden:
• Bebyggelsens skala och inverkan på
landskaps-/stadsbilden och närliggande
kulturmiljö.
• Långsiktig tillgänglighet.
• Förhållandet till stigande vatten för
vattennära bostads- och verksamhetsområden
tillsammans med lämpliga och platsspecifika
åtgärder.
• Lämpliga målpunkter i området.
• Mängd och sort av verksamheter inom
utpekat möjligt område för verksamhet.
• Behov av skyddande åtgärder (vågbrytare vid
Koskär) vid utvidgning av småbåtshamn.
• Trafikflöden och hur dessa ska avledas från
Grebbestad centrum till Västra vägen.
• Kompensationsåtgärder för skyddade arter
och biotopskydd studeras.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Programhandlingarna har på uppdrag av Tanums
kommun handlagts av planavdelningen, Tanums
kommun och författats av Werner Arkitekter AB
och AL Studio AB.

Planförfattare:
Anna Kulginova, Werner Arkitekter AB
Jenny Olausson, AL Studio AB
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