Lokaliseringsprövning för exploatering på Svinnäs i Grebbestad
Inledning
Syfte
Ett arbete med framtagande av planprogram pågår för halvön Svinnäs i Grebbestad.
Syftet är att i enlighet med kommunens fördjupade översiktsplan för Grebbestad från
2006, möjliggöra en utveckling av Grebbestad tätort genom att detaljplanelägga delar av
området för bostäder och verksamheter. Större delen av Svinnäs omfattas sedan den
första december 2014 av utvidgat strandskydd. En prövning av strandskyddet behöver
därför göras för att utreda om det är möjligt att upphäva skyddet i vissa delar av området
och därmed möjliggöra en utveckling av Grebbestad centrum västerut.
Denna sammanställning har två syften. Dels att presentera de förutsättningar och värden
som finns kopplat till strandskyddet, samt till föreslagen exploatering på Svinnäs inför en
framtida vägning mellan de olika intressena. Dels är syftet att göra en
lokaliseringsprövning för föreslagen exploatering.
Strandskydd
Strandskyddet är ett generellt områdesskydd i Sverige som gäller vid hav, sjöar och
vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur och
växtlivet på land och i vatten. Det generella strandskyddet sträcker sig från strandkanten,
100 meter ut i vattnet och 100 meter upp på land vid normalt vattenstånd.
Strandskyddet kan, om det krävs för att säkerställa dess syfte, utökas till maximalt 300
meter i vatten och 300 meter på land. Beslut om en sådan utökning tas av Länsstyrelsen,
enligt MB 7 kap. 14 §.
Länsstyrelsen har, på uppdrag av regeringen, genomfört en översyn av det utvidgade
strandskyddet. För kusten i Tanums kommun resulterade översynen i ett beslut om 300
meters utvidgat strandskydd. Det innebär att större delen av Svinnäs sedan 1 december
2014 omfattas av ett strandskydd om 300 meter.
Inom strandskyddat område gäller bland annat nybyggnadsförbud, vilket innebär att
strandskyddets intressen väger tyngre än andra intressen, exempelvis byggnation. I vissa
fall kan dispens eller upphävande av strandskyddet vara aktuellt. I sådana fall ska det
föreligga särskilt skäl till upphävandet eller dispensen. De särskilda skäl som gäller som
undantag från strandskyddet finns uttömmande uppräknade i MB 7 kap. 18 c § och lyder
enligt följande:
”Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från
strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen
avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
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2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. ”
För föreslagen exploatering på Svinnäs bedöms det särskilda skälet i punkt 5 uppfyllas,
att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses utanför området.
Vid dispens eller upphävande av strandskyddet med stöd av något av de särskilda skälen,
bör lokaliseringsalternativ utredas för att undersöka om föreslagen åtgärd kan vidtas på
annan plats, utanför strandskyddat område.

Strandskyddet på Svinnäs
Större delen av Svinnäs omfattas av strandskydd. Det finns även ett antal riksintressen
och värden av andra slag som genom strandskyddets syften ska visas hänsyn. Nedan
följer en uppräkning av kända värden på Svinnäs som i fortsatt planprocess bör utredas
djupare och vägas mot andra intressen.
Naturvärden enligt naturinventering
En översiktlig naturinventering och
naturvärdesbedömning utfördes 2012 av Pro Natura på
Svinnäs. I inventeringen identifierades ett antal
områden med höga naturvärden. Högsta naturvärde
finns i den nordvästra delen av halvön, där ädellövskog
samt ett antal rödlistade-, fridlysta- eller signalarter
växer, samt i sydvästra delen som omfattas av
naturreservat. Även ett område i den östra delen av
halvön, där den fridlysta arten revlummer växer
omfattas av högt naturvärde enligt inventeringen.
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Riksintresse för naturvård
Programområdet omfattas av riksintresse för naturvård
för Fjällbacka och Grebbestads kust och skärgård.
Sammanfattat omfattas riksintressets värden av
naturtyperna ädellövskog, naturbetesmark, strand,
marina våtmarker, öar/skär, kusthav. Även flora och fauna
ingår i riksintressets värden. De specifika värdena för
Svinnäs har identifierats i naturvärdesinventeringen.

Riksintresse för friluftsliv
Ett 129 342 ha stort område i norra Bohusläns kust
omfattas av riksintresse för naturvård enligt MB 3:6.
Riksintressets huvudkriterier är enligt värdebeskrivningen
följande:
• Områden med särskilt goda förutsättningar för
berikande upplevelser i natur- och kul-turmiljöer.
• Områden med särskilt goda förutsättningar för
vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed berikande
upplevelser.
• Områden med särskilt goda förutsättningar för
friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser.

Riksintressen enligt 4 kap. MB (rörligt friluftsliv och
obruten kust)
Bohusläns kust är enligt 4 kap miljöbalken i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de
natur- och kulturvärden som finns där. Riksintresset handlar om kustens samlade värden,
det vill säga inga detaljer. Värdena enligt 4 kapitlet MB sammanfattas enligt följande:


Ursprunglighet inom hela området



Förutsättningar för rörligt friluftsliv: badplatser, fiskeplatser, möjligheter
till båtsport



Förutsättningar för turism



Tillgång till serviceorter
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Sammanhängande strand- och skärgårdsområden tillgängliga på
allemansrättslig grund samt sammanhängande vackra och ursprungliga
landskapspartier, utsiktspunkter



Högklassiga fornlämningsmiljöer



Talrika äldre bebyggelse- och verksamhetsmiljöer



Vetenskapliga natur- och kulturvärden



Lättillgängliga och synliga geologiska värden



Rikt sjöfågelliv och unika växtlokaler



Marina biologiska värden



12. En i sig värdefull kombination av högklassiga natur- och kulturvärden

Natura 2000
Havet väster och söder om Svinnäs ingår i Natura
2000-området Tanumskusten. Det är ett drygt
8000 ha stort område som omfattas av ett antal
bevarandevärden, vilka redovisas nedan. Under
fortsatt planarbete bör det utredas vilka av
värdena som kan kopplas till Svinnäs närområde
och därmed bör tas hänsyn till.


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
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Fuktängar med blåtåtel eller starr



Högörtssamhällen



Slåtterängar i låglandet



Rikkärr



Klippvegetation på silikatrika bergssluttningar



Pionjärvegetation på silikatrika bergytor



Trädklädd betesmark



Utter



Kalkkärrsgrynsnäcka



Smalgrynsnäcka

Naturreservat – Tanumskusten V
Området är ca 4614 ha stort och bildades som naturvårdsområde enligt den tidigare
lagstiftningen, naturvårdslagen (19 § NVL) och har idag skydd som naturreservat enligt
Miljöbalken 7 kap 4 §.
Länsstyrelsens beskriver området enligt följande: De
marinbiologiska värdena är ansenliga inom området.
Den goda vattencirkulationen och förhållandevis höga
vattentemperaturen bidrar till en hög produktion i de
grunda vattenområdena. Förekomsten av vidsträckta
ängar av sjögräs (Zostera marina) spelar en stor roll.
Massproduktion av mikroorganismer, småsnäckor,
småkräftdjur, borstmaskar och en mångfald andra
ryggradslösa djur är en viktig näringsresurs för högre
djur. Den rika näringstillgången gör innerskärgårdens
vatten till viktiga rekryteringsområden för stor del av
den konsumtionsfisk som fångas efter kusten.
Ostronbottnarna hör till de rikaste efter kusten.
Under vår, sensommar och höst utgör de grunda
vattenområdena en viktig miljö för stora skaror av
rastande vadar- och sjöfåglar. Även häckfågellivet är
rikt.
Av botaniskt intresse är bl.a. ängsmarkerna och
lövskogarna i skyddade lägen samt välutvecklade
strandängar.
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Lokaliseringsprövning
Föreslagen exploatering på Svinnäs
Syftet är att pröva en utveckling av Grebbestad centrum med bostäder och verksamheter
och samtidigt förbättra allmänhetens tillgänglighet till Svinnäs
Svinnäs är beläget direkt väster om Grebbestad centrum. Halvön har länge funnits med i
kommunens planer om en utveckling av tätorten och finns utpekat som strategiskt
område i den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad från 2006. Med dess närhet till
befintlig service är halvön strategiskt belägen för en utveckling av tätorten och för att
utgöra en ny del av centrum. Svinnäs är idag ett naturområde som är svårtillgängligt för
en stor del av allmänheten genom sin kuperade och bitvis snåriga terräng. Förslaget
innebär att halvön tillgängliggörs genom strandpromenad och gång- och cykelvägar. Det
medför möjlighet för även äldre, barn och människor med funktionshinder att ta del av
Svinnäs och dess natur.
Den exploatering som föreslås innebär att befintligt centrumstråk förlängs med
småskaliga verksamheter samt en utvidgning av småbåtshamnen. Halvön binds samman
med dagens centrum genom att en strandpromenad anläggs längs med östra stranden
på Svinnäs. För att bevara friluftskänslan och värna om de naturvärden som finns,
föreslås strandpromenaden övergå i en mindre anlagd karaktär ju längre ut på halvön
man kommer. Längs med strandpromenaden föreslås publika målpunkter.
De delar av Svinnäs som planeras för bostäder skall angöras med vägar med tillhörande
gång- och cykelvägar. Närheten till service i form av butiker, restauranger, skola,
bussförbindelser m.m. gör att förutsättningar för ett minskat bilanvändande möjliggörs.
Utöver det centrumnära läget, finns även andra fördelar med exploatering på Svinnäs.
Halvön består mestadels av berg, vilket innebär bra geotekniska egenskaper för
byggnation. Bebyggelsen föreslås även lokaliseras på ett sådant sätt att den inte
påverkas av framtida stigande havsnivåer.
Exploateringen på Svinnäs föreslås så långt som möjlig anpassas till de värden som finns
på platsen. Ett släpp lämnas mellan kvartersmark och strandkant där strandskyddet ska
fortsätta att gälla. På så sätt säkras den allemansrättsliga fortsatta tillgängligheten till
strandområdet. Områden med höga naturvärden har undantagits från föreslagen
exploatering, med undantag från ett av vägalternativen som korsar ett område med högt
naturvärde.
Tanken är att uppnå en tät bebyggelse för att utnyttja marken på bästa sätt.
Strandskyddet behöver prövas i de delar som ska utgöra kvartersmark samt för vägar. I
övrigt ska strandskyddet finnas kvar för att trygga den allemansrättsliga tillgängligheten
samt livsvillkor för växter och djur.
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Alternativa platser för
exploateringen
Den planerade
exploateringen på Svinnäs
syftar till att utgöra en
utvecklig av Grebbestad
tätort med en förlängning av
centrum. Av den
anledningen har
lokaliseringsprövningen
begränsats till de områden
som finns utpekade för
bostäder och verksamheter i
kommunens fördjupade
översiktsplan för
Grebbestad.
Av de områden utöver
Svinnäs som pekas ut i FÖP
Grebbestad som lämpliga för
bostäder och verksamheter
är de flesta redan planlagda
eller under planläggning. För
Rörviksområdet i södra delen
av Grebbestad har en mer
detaljerad studie utförts –
Planstudie Rörvik. Även i det området är alla platser som pekas ut som lämpliga för
bostäder och verksamheter redan planlagda eller under planläggning. Till höger visas en
kartbild över Grebbestad med i FÖP utpekade områden för bostäder och verksamheter
markerat med blått. Till varje område finns en kommentar med områdets status gällande
planläggning.
De platser som enligt FÖP återstår att planlägga är tre områden.


Gata – Befintligt bostadsområde som ligger omkring en kilometer nordväst om
Grebbestad centrum. Utbyggnad av bostäder samt förtätning på sikt enligt FÖP.



Kuseröd – Obebyggt område som är beläget omkring 1,5 kilometer nordväst om
Grebbestad centrum. Strategiskt område för utbyggnad av bostäder på lång sikt
enligt FÖP.



Grönemad – Obebyggt område som ligger omkring två kilometer nordväst om
Grebbestad centrum. Utbyggnad av bostäder på sikt enligt FÖP.

Här intill visas en kartbild med de tre områden som återstår att planlägga, markerat med
rött.
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Det pågår ett arbete med
framtagande av en ny
översiktsplan för Tanums
kommun. I den nya
översiktsplanen öppnas det
upp för
utvecklingsmöjligheter för
Grebbestad österut genom
att gränserna för
samhällsområdet ändras. En
förutsättning för en sådan
utveckling av samhället är
att trafikförsörjning kan
lösas. Den fördjupade
översiktsplanen kommer
dock i huvudsak fortsätta att
gälla i Grebbestad och en
utvidgning av Grebbestad
österut blir aktuellt först när
en ny fördjupad
översiktsplan eller
övergripande planprogram
har tagits fram.
Syftet med exploatering på Svinnäs är att pröva en utveckling av Grebbestad centrum
med verksamheter och bostäder och samtidigt förbättra allmänhetens tillgänglighet till
Svinnäs. De tre områdena Gata, Kuseröd och Grönemad är belägna på gång- och
cykelavstånd från Grebbestad centrum och på så sätt lämpliga för bebyggelse. Områdena
ligger dock för långt ifrån centrum för att kunna utgöra en utvidgning och en del av
befintligt centrum. Storleken på den exploatering som föreslås på Svinnäs ryms inte inom
de tre områdena samt att den typ av verksamheter som planeras för på Svinnäs inte är
möjliga att förlägga till dessa tre områden eftersom de saknar koppling till havet.
Samma förutsättningar gäller för det östra området av Grebbestad. Det är beläget för
långt ifrån dagens centrum samt saknar kopplingen till havet.
Sammanfattning
Föreslagen exploatering på Svinnäs bedöms innebära en tätortsutveckling med
långsiktiga fördelar för Grebbestad med möjlighet till fler verksamheter belägna med
närhet till havet, ett mer lättillgängligt och centrumnära rekreationsområde samt fler
bostäder som innebär större underlag för befintlig och tillkommande service i samhället.
Föreslagen exploatering innebär:


Ökad tillgänglighet genom strandpromenad och gc-väg
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Befintligt centrumstråk förlängs så att Svinnäs binds samman med dagens
centrum



Utveckling av småskaliga verksamheter med närhet till havet



Publika målpunkter på Svinnäs



Närhet till service



Bra geotekniska egenskaper för bebyggelse



Möjlighet finns att lokalisera bebyggelsen så att påverkan av stigande vatten
undviks



Ett släpp lämnas vid stranden där strandskyddet ska fortsätta gälla



Tät bebyggelse för att utnyttja marken på bästa sätt



Strandskydd upphävs endast för kvartersmark och vägar

Alternativa platser för exploatering:
Syftet med exploatering på Svinnäs är att möjliggöra en utvidgning av Grebbestad
centrum med både verksamheter och bostäder och samtidigt tillgängliggöra halvön för
allmänheten. Områdena ligger dock för långt ifrån centrum för att kunna utgöra en
utvidgning och en del av befintligt centrum. Storleken på den exploatering som föreslås
på Svinnäs ryms inte inom de tre områdena samt att den typ av verksamheter med
koppling till havet som planeras för på Svinnäs inte är möjliga att förlägga till dessa tre
områden eftersom de saknar koppling till havet.
Utifrån ovanstående bedöms det finnas förutsättningar att pröva föreslagen bebyggelse
mot strandskyddet i kommande detaljplan/detaljplaner. De naturvärden som finns inom
området bedöms kunna hanteras inom ramen för detaljplan. Föreslagen exploatering
bedöms inte kunna tillgodoses utanför området med tanke på syftet med exploateringen
samt de alternativa platser som finns att tillgå.

Moa Leidzén och Evelina Tollesson, planavdelningen
2016-10-12
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