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INLEDNING 

Bakgrund 
Exploatören avser att skapa förutsättningar för bildandet av ett tjugotal små-
hustomter inom en del av fastigheten Ertseröd 1:3. Större delen av planom-
rådet omfattas inte av någon gällande detaljplan. Den föreslagna exploate-
ringen behöver därför prövas i en detaljplan. 

Kommunstyrelsen beviljade planprövningstillstånd 2007-07-20 § 205. Kom-
munstyrelsen beslutade 2011-04-06 § 112 att medge en förlängning av plan-
prövningstillståndet för utveckling av bostäder inom del av Ertseröd 1:3. 
Kommunens miljö- och byggnadsnämnd beslutade 2012-02-28 § 44 om ett 
antal punkter som ska uppfyllas i planarbetet. 

Planavtal slöts 2012-10-02. Kommunen bedömer att planarbetet påbörjades 
i samband med att planavtalet slöts.  

Planförslagets syfte och huvuddrag 
Syftet med planen är att skapa förutsättningar för en etablering av ett tjugo-
tal småhus i planområdets västra del samt ett aktivitetsområde för idrotts- 
och odlingsändamål i planområdets östra del. Centralt i området säkerställs 
allmän platsmark med möjlighet att anordna en större lekyta. Planen med-
verkar också till en sammanhängande struktur av grönområden såväl som 
gång- och cykelvägnät i området kring Tanumstrand.  

Planområdet 

Läge, areal och avgränsning 

Planområdet ligger cirka 2,5 kilometer sydöst om Grebbestads centrala de-
lar. Området ligger direkt söder om Tanumstrandsvägen och i nära anslut-
ning till Tanumstrands hotell- och konferensanläggning.  

 
Planområdets läge. Avgränsningen är inte exakt.  

Tanumstrand 

Sportshopen Länsväg 163 

Planområde 

Tanumstrandsvägen 

Nytorpsvägen 
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Planområdets avgränsning. Avgränsningen är inte exakt.  

Området är ca 57 000 m² stort (ca 6 ha) och utgörs huvudsakligen av skogs-
och jordbruksmark. Befintlig bebyggelse återfinns runt om planområdet. 

Markägoförhållanden 

Marken inom planområdet utgörs till största del av den privatägda fastig-
heten Ertseröd 1:3. I planområdets östra del ingår en mindre del av den pri-
vatägda fastigheten Ertseröd 1:2. I planområdets nordvästra del återfinns 
fastigheten Ertseröd 1:36. Denna fastighet ägs av Tanums kommun men 
upplåts med tomträtt till bostadsrättsföreningen Krabban, Södra Byn. Även 
den kommunala fastigheten Ertseröd 1:4 ingår delvis i planområdet. 

För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfällig-
heter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. 

Planprocessen 
Planbeskrivningen (denna handling) ingår i de planhandlingar som tillhör en 
detaljplan. Planbeskrivningen innehåller bland annat förutsättningar, föränd-
ringar och konsekvenser som planförslaget innebär samt en redovisning av 
de överväganden som planförslaget baseras på. I dokumentet redovisas även 
motstående intressen samt överensstämmelsen med kommunens översikts-
plan. Hur planen är avsedd att genomföras med tanke på organisatoriska, 
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor behandlas också i planbe-
skrivningen. 

Detaljplanen ska samrådas och granskas tillsammans med länsstyrelsen, stat-
liga organ och myndigheter, kommunala instanser, sakägare samt övriga som 

PLANOMRÅDE 

Tanumstrandsvägen 
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är berörda av de åtgärder som föreslås i planen. Samråd och granskning ge-
nomförs med syfte att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge 
möjlighet till insyn och påverkan i planeringsprocessen.  

Normalt planförfarande 

Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen PBL 2010:900 då plan-
arbetet inleddes i samband med att ett planavtal slöts 2012-10-02. Planarbe-
tet bedrivs med ett så kallat normalt planförfarande. Det innebär bland an-
nat att detaljplaneförslaget både skickas ut för samråd och att en granskning 
sker innan planen tas upp för antagande. Läs mer under rubriken ”fortsatt 
arbete” på sidan 44. 

 
I det aktuella skedet ska planförslaget antas. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 

Översiktsplan (ÖP) 

Tanums kommun har en kommuntäckande översiktsplan, ÖP 2002, antagen 
av kommunfullmäktige 2002-05-27 § 62. En ny översiktsplan är under ar-
bete. 

Enligt översiktsplanen ingår planområdet i det bohuslänska kustområdet, 
den så kallade ”obrutna kusten”, som omfattas av de särskilda hushållnings-
bestämmelserna enligt 4 kap MB. Planområdet ingår även i ett område av 
riksintresse för det rörliga friluftslivet.  

Några ekologiskt särskilt känsliga områden finns enligt översiktsplanen inte 
inom eller i direkt anslutning till planområdet. 

Planområdet ligger utanför Grebbestads samhällsområde, där rekommen-
dationer för utveckling och bevarande redovisas i översiktsplanen.  

Översiktsplanen rekommenderar generellt att landskapsbild, natur- och kul-
turmiljövård skall ägnas särskilt stor omsorg. Ny bebyggelse bör kunna till-
komma, i första hand som komplettering till befintlig bebyggelse. Särskilda 
krav ska ställas på tillkommande byggnaders anpassning till landskapsbild 
och lokal byggnadstradition. 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) 

En fördjupad översiktsplan för Grebbestad antogs av kommunfullmäktige 
2006-02-06 § 4. Den fördjupade översiktsplanen ersätter översiktsplanen 
inom det aktuella området. 

Planområdet ligger inom ett större område som 
tack vara sina höga natur- och kulturvärden 
har status som riksintresse. Utdrag ur ÖP 
2002 

Planområde 

Planområdet ligger inom ett större område som 
tack vara sina höga värden för det rörliga fri-
luftslivet har status som riksintresse. Utdrag 
ur ÖP 2002 

Planområde 
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Området har status som riksintresse enligt 4 kap MB på grund av dess sär-
skilda natur- och kulturvärden. Kommunens syn på utvecklingen inom kust-
zonen är att ny bebyggelse ska kunna tillkomma inom föreslagna utveckl-
ingsområden i anslutning till samhällsområdena under förutsättning att det 
inte innebär skada på bevarandeintresset. 

Planområdet ligger inte inom det kommunala verksamhetsområdet för vat-
ten och avlopp. Området ligger i anslutning till större områden som är an-
slutna till kommunalt vatten- och spillvatten enligt avtal.  

I rekommendationskartan, tillhörande den fördjupade översiktsplanen, lig-
ger det aktuella planområdet inom ett område markerat som ”R 14 – Övriga 
områden”. För dessa områden finns inga speciella rekommendationer föru-
tom att nybebyggelse endast ska medges i undantagsfall och då som kom-
plettering inom befintliga bebyggelsegrupper. 

 
Planområdet, markerat med grönstreckad linje, ligger inom område ”R14” och i närheten av om-
råde ”R5” som är markerat med röd linje. 

Det aktuella planområdet ligger i den fördjupade översiktsplanen i anslut-
ning till område ”R5”. För R5-området rekommenderas en ”utveckling av 
samhället”. Ytterligare studier ska dock genomföras innan kommunen tar 
ställning till vilken användning marken ska ha i framtiden.  

Inom ramen för planstudien för Tanums-Rörvik, se nedan, utökades områ-
det som var aktuellt för utveckling av samhället för att, utöver R5-området, 
även innefatta delar av område ”R14” där planområdet ingår.  

Planstudie  
En översiktlig planstudie som behandlar Tanums-Rörvik antogs av kom-
munstyrelsen 2007-10-03 § 294. Planstudien kan betraktas som ett gemen-
samt planprogram för detaljplanearbeten i Tanums-Rörvik. 

Planområdet (markerat med röd linje) ligger i 
anslutning till större områden som är anslutna 
till vatten och avlopp genom avtal. Utdrag ur 
FÖP Grebbestad 

Förutsättningar, utdrag ur Planstudie  
Tanums-Rörvik. Planområdet är ungefärligt 
markerat med blåstreckad linje.
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Syftet med studien har varit att beskriva och analysera områdets förutsätt-
ningar och utifrån analysen ta fram förslag till hur området ska kunna an-
vändas i en framtid. Planstudien har tagits fram i enlighet med rekommen-
dationen i den fördjupade översiktsplanen.  

För området rekommenderar planstudien att behålla den befintliga zonen i 
form av skogsmark runt Tanumstrandsvägen. Zonen fungerar som en buf-
fert mellan trafik och bebyggelse. 

Ett tänkbart förslag i planstudien är att komplettera den befintliga bebyggel-
sen vid Mon. Ett bebyggelseområde föreslås på jordbruksmarken intill be-
byggelsen vid Mon, se bild nedan. Föreslagen framtida markanvändning, bo-
städer, föreslås i planstudien på en del av det i planförslaget aktuella områ-
det. Kompletterande bebyggelse ska enligt planstudien ske i anslutning till 
befintlig bebyggelse och till Tanumstrandsvägen, vilket är fallet i planförsla-
get. Även den gång- och cykelväg som förordas i planstudien finns med i 
planförslaget. Den stig som idag går genom området, kommer vid ett ge-
nomförande av planförslaget att ersättas av gator och gång- och cykelvägar 
med liknande sträckning. 

Enligt planstudien kan området närmast söder om Tanumstrandsvägen tåla 
viss exploatering, men det betonas att samhället ska avslutas här för att möta 
skogs- och jordbrukslandskapet.   

Områden som i planstudien markeras som sammanhängande öppet land-
skap och sammanhängande skogsområde, kommer att tas i anspråk för plan-
förslaget och få en förändrad markanvändning. 

 
Planområdet är markerat med svart streckad linje. Utdrag ur planförslagskarta, Planstudie  
Tanums-Rörvik. Grön linje = sammanhängande natur, skog. Rödprickad linje = stig. Orange-
streckad linje = Föreslagen framtida markanvändning, bostäder. Vitstreckad linje = Planerad 
gång- och cykelväg. 
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Kommunen har, med stöd av länsstyrelsen, bedömt att förslagen som redo-
visas i planstudien inte innebär en betydande miljöpåverkan, under förutsätt-
ning att en rad viktiga frågor utreds och bearbetas vid upprättande av detalj-
planer inom området, se vidare info under rubriken ”Behovsbedömning” 
nedan.  

Planprogram 
Med anledning av att exploateringens storlek och användning i huvudsak 
överensstämmer med intentionerna i den översiktliga planstudien för Ta-
nums-Rörvik bedömer kommunen att det inte är nödvändigt att upprätta ett 
planprogram till detaljplanen, trots att placeringen av den föreslagna exploa-
teringen avviker från planstudiens rekommendationer. 

Detaljplaner 
Det aktuella planområdet omges av flera gällande planer. I nordväst gränsar 
området till och överlappar delvis med ”förslag till generalplan för Ertseröds 
fritidsområde…” (lagakraftvunnen 1986-01-16, plannummer: 1435-
85/2).”Förslag till byggnadsplan för fritidsanläggningen Tanumstrand…” 
(lagakraftvunnen 1986-06-11, plannummer: 1435-P86/3) gränsar även den 
till aktuellt planområde i nordväst. Användningen för de båda planerna är 
inriktad på hotellverksamhet. Området som aktuell plan överlappar har än-
damålet ”parkområde” och ”väg”. 

I sydväst finns detaljplanen ”förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse 
över delar av fastigheterna Ertseröd östra 2:8 och 2:11” (lagakraftvunnen 
1966-12-28, plannummer: 2174). Planen innehåller byggrätter för cirka 30 
fritidshus. 

I sydöst återfinns en relativt nyupprättad detaljplan i form av ”detaljplan för 
Ertseröd 2:12 m.fl.” (lagakraftvunnen 2004-09-03, plannummer: 02-313). 
Planen möjliggör en utbyggnad av ett tjugotal småhus med en sammanlagd 
byggnadsyta på mellan 120 och 180 m². 

Behovsbedömning 

Allmänt 

Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om genomförandet av pla-
nen kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan (enligt 6 kap 11 § 
MB) eller ej. Detta görs med hjälp av en så kallad behovsbedömning. Innan 
kommunen tar ställning till om en betydande miljöpåverkan kan antas upp-
stå, ska länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig. 

Om ett genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en 
miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
upprättas. 

 

Planområdets läge i förhållande till gällande 
detaljplaner. Det pågår även planarbeten norr 
om planområdet. 

1435-P85/2 

02-313 

1435-P86/3 

2174 
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Behovsbedömning i samband med ”Planstudie Rörvik” 
I samband med ”Planstudie Rörvik”, antagen av kommunstyrelsen 2007-10-
03, togs en behovsbedömning fram för att bedöma om det presenterade för-
slaget i studien kan komma att medföra en betydande miljöpåverkan. 

Kommunen har bedömt att förslaget som presenteras i planstudien inte in-
nebär en betydande miljöpåverkan under förutsättning att nedstående frågor 
särskilt utreds och beaktas vid upprättande av detaljplaner inom det aktuella 
området. 

 En översiktlig inventering av respektive områdes växt- och djurliv 
ska genomföras 

 Tillkommande bebyggelse ska underordna sig landskapsbilden och 
vara en förtätning av befintliga områden så att friluftslivets intressen 
får prioritet 

 Tillkommande bebyggelse ska anslutas till det kommunala Va-nätet 
 Lokalt omhändertagande av dagvatten bör eftersträvas 
 Geotekniska förutsättningar ska utredas 
 Hantering av avfall ska behandlas 

Ställningstagande 

Kommunen bedömer att projektet inte kommer att medföra en betydande 
miljöpåverkan under förutsättning att ovanstående punkter beaktas i detalj-
planearbetet. En miljöbedömning ska därför inte genomföras. 

Länsstyrelsen delade under samrådet av planstudien kommunens uppfatt-
ning att en miljöbedömning inte erfordras under förutsättning att de punkter 
som redovisas i planstudien beaktas i detaljplanearbetet. 

Länsstyrelsen har även uttalat sig om frågan angående betydande miljöpå-
verkan under samrådet för detaljplanen. Länsstyrelsen delar kommunens 
åsikt att ett genomförande av planförslaget inte innebär betydande miljöpå-
verkan. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte tas fram i sam-
band med planarbetet. 

Övriga kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beviljade planprövningstillstånd 2007-07-20, § 205. 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-06, Ks § 112 att medge en förlängning 
av planprövningstillståndet för utveckling av bostäder inom del av Ertseröd 
1:3. Detta förutsatt att följande synpunkter beaktades: 

 En sammanhängande struktur av grönområden samt gång- och cy-
kelstråk bör säkerställas i och i anslutning till planområdet. 

 Planområdet bör innefatta det område som planstudien rekommen-
derar för bostadsutveckling och säkerställa detta för rekreationsän-
damål. 
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 Förutsättningar för en inriktning mot boendeformer för rörlig tur-
ism bör utredas i planarbetet. 

 Det bör utredas och säkerställas att exploateringen inte bidrar till en 
försämring av trafiksituationen i Grebbestad. 

 Detaljplanen kan inte genomföras förrän förutsättningar finns för 
att ansluta bostäderna till kommunens allmänna vatten- och av-
loppsanläggning. 

Kommunens miljö och byggnadsnämnd beslutade 2012-02-28 om ett antal 
punkter som skulle uppfyllas i planarbetet. Dessa innebar att buffertzonen 
mellan föreslagen bebyggelse och Tanumstrandsvägen bör utökas, att plan-
områdets östra del enbart ska planläggas för rekreativa ändamål samt att ex-
ploateringsgraden inom områdets västra del bör begränsas till 50 – 60 %. 

Kommunens miljö- och byggnadsnämnd beslutade 2014-10-21 att planför-
slaget inte innebär en betydande miljöpåverkan och att godkänna planförsla-
get för samråd förutsatt att det revideras utifrån skiss daterad 2014-10-08 
samt att möjliggöra för odlingslotter på aktivitetsytan. Länsstyrelsen delade 
under samrådet kommunens åsikt att detaljplanen inte innebär en betydande 
miljöpåverkan. 

BESTÄMMELSER ENLIGT 
MILJÖBALKEN 

Grundläggande hushållningsbestämmelser,  
3 kap MB 
I miljöbalkens tredje kapitel ”Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark och vattenområden” föreskrivs bland annat att områden som är 
av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården, eller friluftslivet så långt 
som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller 
kulturmiljön.  

Planområdet berörs av riksintresse för det rörliga friluftslivet 3 kap 6 §. 
Planområdet ligger i utkanten av det stora område som benämns ”FO 1 - 
Norra Bohusläns kust”. Utmärkande för området är bland annat tillgången 
på bra badvatten, tillgängliga stränder och en varierande naturmiljö. 

Cirka 300 meter sydväst om planområdet ligger ett område av riksintresse 
för naturvården. 

Ett genomförande av planförslaget bedöms inte påtagligt negativt påverka 
riksintresset för det rörliga friluftslivet. 

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB 
I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden i landet” listas en rad områden som, med 



 
  11 

 

Detaljplan för del av fastigheten Ertseröd 1:3 m.fl. Planbeskrivning

Grebbestad, Tanums kommun, Västra Götalands län  Antagandehandling 2016-10-14, justerad 2017-04-06

hänsyn till sina natur- och kulturvärden i sin helhet är av riksintresse. 

Ingrepp i dessa miljöer får göras endast om de inte påtagligt skadar område-
nas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för ut-
vecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. 

Planområdet berörs av de särskilda hushållningsbestämmelserna för den 
”obrutna kusten”, 4 kap 1-3 § MB. 

Planförslaget bedöms utgöra en utveckling av den befintliga tätorten och be-
döms inte utgöra en påtagligt negativ påverkan på riksintresset för den 
”obrutna kusten”. 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet 
för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Mil-
jökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika 
parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvat-
ten samt omgivningsbuller. 

Föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477)  

Planområdet omfattas inte av miljökvalitetsnormer för utomhusluft. 

Vattenförekomster (SFS 2004:660)  

Inom planområdet återfinns inga vattenförekomster.  

Planområdet ligger cirka 400 meter från ”Grebbestads inre skärgård” som 
omfattas av miljökvalitetsnormer för vattenförekomster. Den ekologiska 
statusen för vattenförekomsten har klassificerats till måttlig och Vattenmyn-
digheten har fastställt att miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska upp-
nås till 2021. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) har klassi-
ficerats till god. 

Dagvattenhanteringen har behandlats i den framtagna dagvattenutred-
ningen. Ingen negativ påverkan på havsmiljön på grund av ett genomfö-
rande av planförslaget konstateras. 

Fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)  

”Grebbestads inre skärgård” omfattas inte av miljökvalitetsnormer för fisk- 
och musselvatten. 

Omgivningsbuller (SFS 2004:675) 

Planområdet omfattas inte av några miljökvalitetsnormer angående omgiv-
ningsbuller. En bullerutredning har genomförts i samband med att en trafik-
utredning har presenterats. Bullerutredningen visar att det är möjligt att 
skapa boendemiljöer som är acceptabla ur bullersynpunkt. 

Sammanfattning av påverkan på miljökvalitetsnormer 
Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer över-
skrids eller riskerar att överskridas inom det aktuella planområdet.  
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Eftersom att dag- och spillvatten kommer att tas om hand inom planområ-
det, sker ingen påverkan på vattenförekomster. Anslutning till det kommu-
nala vatten- och spillvattensystemet är en förutsättning för ett genomfö-
rande av planförslaget. 

Ett genomförande av planförslaget bedöms inte innebära att några miljökva-
litetsnormer kommer att överskridas. 

Områdesskydd, 7 kap, MB 
I miljöbalkens sjunde kapitel ”Skydd av områden” föreskrivs att diverse 
olika miljöskyddsområden ska värnas. Exempel på områden som ingår i 7 
kap MB är naturreservat, biotopskyddsområden, strandskyddsområden och 
Natura 2000-områden. 

Den stenmur som löper längs åkermarken i den östra delen av planområdet 
omfattas av biotopskydd för stenmurar i odlingslandskap. Den del av sten-
muren som ligger inom föreslagen kvartersmark för bostäder behöver vid 
ett genomförande av detaljplanen flyttas eller tas bort.  

En dispens från biotopskyddet har sökts hos Länsstyrelsen av exploatören 
efter att samrådet genomfördes. Länsstyrelsen har 2016-06-08 beslutat (Dnr: 
521-18820-2016) om att ge biotopskyddsdispens för att flytta en del av sten-
muren. 

Vattenområdet ”Tanumskusten”, lokaliserat cirka 400 meter från planområ-
det, ingår i art- och habitatsdirektivet och är klassificerat som ett  
Natura 2000-område. Naturreservatet ”Otterön”, som i princip omfattar 
samma område som Natura 2000-området, återfinns även det cirka 400 me-
ter sydväst om planområdet. 

Ingen påverkan på vattenområdet Tanumskusten, naturreservatet Otterön 
eller annat känsligt område, bedöms ske då dag- och spillvatten kommer att 
tas om hand på erforderligt vis inom planområdet. 

PLANFÖRSLAGET – 
FÖRUTSÄTTINGAR, FÖRÄNDRINGAR 
OCH KONSEKVENSER 

Natur 

Landskap, terräng och vegetation 

Förutsättningar: Planområdet ligger i den södra delen av Tanums-Rörvik-
området, söder om Tanumstrandsvägen. Här återfinns ett omväxlande land-
skap sammansatt av olika landskapstyper med hav och strandzon, bergspar-
tier, skogspartier, brynzoner och odlad mark. Tanumstrandsvägen domine-
rar landskapsbilden. Terräng och skog avgränsar området kring vägen som 
går i ett långsträckt och slutet landskapsrum. 
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Inom planområdet återfinns skogs- och odlingsmark. Marken är relativt 
flack. Marknivån varierar mellan +13 m.ö.h. i områdets västra delar upp till 
+19 m.ö.h. i områdets södra delar. 

En ”Biotopkartering och naturvärdesbedömning” har genomförts av Natur-
centrum AB, 2013-10-22. Enligt utredningen består en stor del av skogsom-
rådet av blandskog. En mindre del av området utgörs av lövskog och i plan-
områdets södra del finns tallskog. Lövskogsområdet utgörs av ett mindre 
bestånd med ung triviallövskog som gallrats. Skogsmarken domineras av en 
gles samling av asp och björk med inslag av död lövved. Övrig skog består 
dels av blandskog med äldre tallar och yngre lövsly och dels av enbuskrik 
hällmarkstallskog. Genom skogspartiet löper en stig som fungerar som en 
skogspromenad mellan områden. 

Enligt inventeringen har planområdet inga naturvärdesområden och inte 
heller några högre naturvärden. Inga rödlistade arter har noterats i invente-
ringsområdet och inga miljöer bedöms som potentiella livsmiljöer eller över-
vintringsplatser för andra arter i artskyddsförordningen  

I blandskogen finns en mindre förekomst av den fridlysta revlummern, vil-
ken är upptagen i artskyddsförordningen. Det kan krävas dispens för att ex-
ploatera där revlummern växer. Ingen exploatering i det område där revlum-
mern förekommer föreslås i planförslaget.  

I åkermarkens norra gräns finns en stenmur som är skyddad enligt det gene-
rella biotopskyddet för odlingslandskap. Länsstyrelsen har gett tillstånd (dis-
pens från biotopskyddet) till att flytta de berörda delarna av stenmuren.  
Ytterligare tre stenmurar, som inte gränsar till odlingsmark, finns inom eller 
i direkt anslutning till planområdet. Dessa murar har enligt inventeringen ett 
visst naturvärde, dock är de inte biotopskyddade. 

Naturinventeringen innefattar inte delen av planområdet som utgörs av en 
befintlig bussparkering. Området bedöms ha mycket låga naturvärden. 

  

Landskapsbilden. Utdrag ur 
Planstudie Rörvik. Aktuellt planområde 
markerat med blå linje. 
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Planförslaget: En större del av skogsmarken inom planområdet kommer 
att omvandlas till bebyggd mark vid ett genomförande av planförslaget. 
Emellertid sparas ett stort, sammanhängande grönstråk av den befintliga 
skogsmarken i den norra delen av planområdet. Grönstråket, genom vilket 
en gång- och cykelväg passerar får betydelse för rekreativa ändamål. Gång- 
och cykelvägen innebär god tillgänglighet till naturmark inom och utanför 
planområdet.  

En mindre del av den befintliga odlingsmarken föreslås omvandlas till bo-
stadstomter. I planområdets östra del möjliggörs ett större område för ett 
aktivitetsområde med idrottsanläggning och odling.  

Den stenmur som löper längs åkermarken i den östra delen av planområdet 
omfattas av biotopskyddet för stenmurar i odlingslandskap. Den del av sten-
muren, cirka 50 meter, som ligger inom föreslagen kvartersmark för bostä-
der ska flyttas till ett nytt läge norr om kvartersmarken och anslutas till be-
fintlig stenmur. En dispens från biotopskyddet för denna åtgärd har sökts 
och beviljats hos Länsstyrelsen. 

Den övriga delen av den biotopskyddade stenmuren värnas genom en plan-
bestämmelse som innebär att stenmuren ska bevaras. Detta gäller även för 
den icke biotopskyddade stenmuren som löper längs den sydvästra delen av 
planområdet. Denna stenmur kommer på så sätt att utgöra en naturlig gräns 
mot naturmarken söder om planområdet och markera gränsen för bostads-
området. Övrig stenmur kan bevaras i föreslagen tomtgräns och mot gång- 
och cykelväg, dock säkerställs inte detta i detaljplanen.  

Utdrag ur naturvärdesbedömningen. En 
mindre förekomst av en naturvärdesart, be-
stånd av revlummer samt en stenmur som be-
döms vara biotopskyddad redovisas. 



 
  15 

 

Detaljplan för del av fastigheten Ertseröd 1:3 m.fl. Planbeskrivning

Grebbestad, Tanums kommun, Västra Götalands län  Antagandehandling 2016-10-14, justerad 2017-04-06

En del av stenmuren, som går tvärs igenom föreslagen tomtmark, kommer 
att tas bort vid ett plangenomförande. 

Förekomsten av revlummer kommer att ligga inom grönstråket som i plan-
förslaget har användningen NATUR.  

Geoteknik 

En geoteknisk utredning har utförts av Bohusgeo AB, 2013-10-14, rev. 
2017-02-09. Utredningen har kompletterats efter granskningen och omfattar 
nu hela planområdet inklusive de två nordöstra villatomterna och idrotts- 
och odlingsområdet. För en mer utförlig beskrivning av de geotekniska för-
hållandena inom planområdet, se den framtagna utredningen, Bohusgeo AB, 
2013-10-14, rev. 2017-02-09 som bifogas planhandlingarna. 

I utredningen beskrivs att planområdet är relativt plant och lutningen upp-
går som mest till cirka 1:3 invid ett fastmarkparti i den södra delen av plan-
området. Slänterna inom området är flacka och långsträckta och nivåskillna-
derna är små. 

I utredningen är grundvatten- och portrycksnivån inte uppmätt, men grund-
vattenytan bedöms enligt normala förhållanden ligga 1-2 meter under mark-
ytan. Under perioder med mycket nederbörd kan grundvattenytan därför 
stiga till markytans nivå. 

Under det 30 centimeter tjocka vegetationsjordlagret utgörs marken av ett 
fast ytlager, därefter av lera (saknas i den södra/sydvästra delen av planom-
rådet) samt av friktionsjord på berg. Det fasta ytlagret består av siltig sand 
och siltigt grus i en tjocklek mellan 0 och 2,5 meter och en vattenkvot på 5-
20 %. Siltinnehållet gör jorden tjällyftande och kraftigt flytbenägen. Leran är 
mestadels siltig och finns ned till ca 8,5 meter under markytan, med den 
största mäktigheten inom den nordöstra delen av planområdet. Vattenkvo-
ten i leran har uppmätts till ca 60 %. 

Bohusgeo bedömer att släntstabiliteten under nuvarande förhållanden är till-
fredställande. Den planerade bebyggelsen anses kunna uppföras utan att sta-
biliteten blir oacceptabel, om inte grundläggningsnivåerna i slänterna övers-
tiger den befintliga markytans med mer än ca 0,5 meter. Om det blir aktuellt 
med uppfyllnader i befintliga slänter bör geotekniskt sakkunnig rådfrågas in-
nan terrassering utförs. 

Inom den södra delen av området, där ingen lera har påträffats, bedöms pla-
nerad bebyggelse kunna grundläggas ytligt genom platta på mark. Skjuvhåll-
fasthetsbestämningen visar att leran inte kan belastas nämnvärt utan att 
långtidssättningar uppstår. Inom områden med ”lös” lera bedöms bebyggel-
sen behöva grundläggas till fast botten eller kompensationsgrundläggas med 
lättfyllning (t.ex. med lättklinker). Om ytlig grundläggning övervägs där lera 
påträffats bör sättningsegenskaper först klargöras.  
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Kompletterande undersökningar för att kunna ange lämplig grundläggning 
mer detaljerat kan erfordras inom område 2 och 3, se illustration gällande re-
kommenderad grundläggning inom planområdet nedan. 

Illustration över föreslagen grundläggningsmetod för olika delområden inom planområdet.  

En släntlutning av 2:1 bedöms vara nödvändig vid ett maximalt schaktdjup 
av 2 meter. I samband med nederbörd eller vid riklig vattentillrinning, kan 
flackare släntlutning och/eller erosionsskydd krävas vid schaktning under 
grundvattennivån. Vid schaktningsarbeten bör särskilt jordens flytbenägen-
het uppmärksammas.  

Ingen risk för bergras bedöms föreligga. Enstaka block kan behöva rensas 
bort. 

Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar ligger inom eller i direkt anslutning till planområ-
det. Länsstyrelsen har dock bedömt att en särskild arkeologisk utredning ska 
genomföras för att utröna om det finns några fornlämningar inom planom-
rådet.  

En arkeologisk utredning har tagits fram av Riksantikvarieämbetet UV Väst. 
Utredningen bifogas planhandlingarna. Utredningen visar att det inte före-
kommer några tidigare okända fornlämningar inom området. Länsstyrelsen 
har 2014-04-30 meddelat att man ur antikvarisk synpunkt inte har något att 
erinra mot att den berörda marken används för avsett ändamål redovisat i 
planförslaget.  
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Bebyggelse 

Omgivande bebyggelse/landskapsbild 

Förutsättningar: Planområdet ligger i närheten av en större hotellanlägg-
ning. Området ligger även i närheten av småstugor och åretrunt- samt fri-
tidsbebyggelse. Bostadsområden återfinns både sydväst och sydöst om plan-
området.  

Bostadsområdet sydväst om planområdet är relativt glest och kuperat, med 
stora ytor av hällmark eller skogsmark mellan husen. Enligt planen för om-
rådet, ”Ertseröd östra 2:8 och 2:11” Tanum 2174 pm, får endast fristående 
bostadshus i högst en våning uppföras. 

Området Mon sydöst om aktuellt planområde är till största delen utbyggt, 
detta under 2000-talet. Enligt den gällande planen för området Mon, ”De-
taljplan för Ertseröd 2:12 m.fl.” 02-313, är den högsta tillåtna byggnadshöj-
den för huvudbyggnad 5,5 meter. Takvinklar tillåts mellan 27-35°. I planen 
gäller också att fasadmaterial ska vara i trä och att takpannor ska vara röda 
eller svarta. 

Bebyggelsen i båda dessa områden innebär att huvudbyggnader och komple-
mentbyggnader har tillåtits placeras på de mindre skogshöjder som finns i 
området. Bebyggelsen är placerad på en höjd av upp till +18-20 meter över 
grundkartans nollplan.  

I campingområdet nordväst om planområdet finns campingstugor och fri-
tidshus i varierande storlek och stil. Det omgivande området är mycket ex-
pansivt med flera pågående byggnadsprojekt.  

Planförslaget: Höjderna inom det aktuella planområdet sträcker sig som 
högst upp till cirka + 19 meter över grundkartans nollplan. Bebyggelse före-
slås kunna placeras på en höjd mellan cirka 13-18 meter över grundkartans 
höjdplan. Bebyggelse kan då placeras på ungefär samma sätt som den närlig-
gande bebyggelsen gällande placering i landskapet.  

En remsa av prickmark (byggnad får inte uppföras) med en bredd på 8 me-
ter införs längs planområdets sydvästra gräns vilket innebär att den före-
slagna bebyggelsen inte kan placeras närmare befintlig bebyggelse än cirka 
15 meter. En remsa med prickmark med en bredd på cirka 17 meter införs 
även för de föreslagna tomterna som inte ligger i anslutning till befintliga 
bostadstomter, detta för att undvika att bebyggelse placeras alltför högt i 
landskapet.  

Den befintliga stenmur som finns i fastighetsgränsen, längs planområdets 
södra del, utgör en naturlig avgränsning mellan kvartersmark och natur- och 
skogsmarken söder om planområdet.  

För att undvika att göra för stora ingrepp i marknivåerna söder om vägen, 
där de största höjdskillnaderna återfinns, har en bestämmelse införts om att 
markens nivå inte får förändras mer än 0,5 meter, förutom vad som krävs 
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för grundläggning, infart och biluppställning. 

Föreslagen bebyggelse 

Förutsättningar: Ingen bebyggelse finns i dagsläget inom planområdet. 

Planförslaget: Förslaget möjliggör en etablering av 21 fristående småhus 
längs med en lokalgata som ansluter till befintlig Nytorpsvägen i väster. An-
vändningen sätts till ”B – Bostäder”. Bostadstomterna placeras norr och sö-
der om lokalgatan som löper i en öst-västlig riktning genom planområdet. 
En förskjutning av lokalgatan genom området medför att de föreslagna tom-
ternas regelbundna placering bryts upp och att det skapas en viss variation 
inom området. 

De föreslagna bostadstomterna sträcker sig från en storlek på cirka 700 m² i 
den nordvästra delen upp till cirka 1400 m² i den centrala delen av bebyggel-
seområdet. Planbestämmelser införs på plankartan som reglerar att den 
minsta tillåtna fastighetsstorleken för de tre planerade tomterna i nordväst är 
600 m² samt att den minsta tillåtna storleken är 700 m², 800 m², 850 m² re-
spektive 900 m² i resten av bebyggelseområdet. I snitt kommer fastighet-
erna, om alla 21 fastigheter avstyckas, att vara cirka 1000 m² stora. 

 
Förslag på placering av bebyggelse inom planområdet. Förslaget visar bara ett av flera sätt att be-
bygga området i enlighet med detaljplanens bestämmelser.  

Byggnadsarean regleras individuellt för huvudbyggnad och komplement-
byggnader inom föreslagna bostadstomter. För den största delen av området 
tillåts uppförandet av en huvudbyggnad med en byggnadsarea på maximalt 
130 m² och uppförande av komplementbyggnader med byggnadsarea på 
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maximalt 35 m² per fastighet. För de tre planerade tomterna i den nord-
västra delen av byggnadsområdet tillåts en maximal byggnadsarea för hu-
vudbyggnad och komplementbyggnader på 110 m² respektive 35 m² per fas-
tighet. Detta innebär att fastigheterna som högst kan bebyggas på cirka  
20 % av fastighetsytan.  

Höjden på husen inom området regleras på olika sätt. För husen norr om 
lokalgatan, där marken i princip är flack, sätts en maximal nockhöjd på 8,0 
meter. För husen söder om vägen regleras husens höjd med en maximal 
nockhöjd i förhållande till grundkartans nollnivå. Höjden sätts till +23,5 och 
+24,0 för det västra respektive det östra området söder om vägen. Denna 
reglering innebär att den faktiska höjden på husen måste minskas om man 
väljer att placera husen på höjderna.  

Den högsta tillåtna byggnadshöjden för komplementbyggnader sätts till 3,0 
meter. Högsta tillåtna nockhöjd för komplementbyggnader sätts till 5,0 me-
ter Den tillåtna takvinkeln för huvud- och komplementbyggnad sätts till 27-
38°.  

Placeringsbestämmelser har införts som innebär att huvudbyggnad och 
komplementbyggnad ska placeras minst 3,5 respektive 1,5 meter från gräns 
till bostadsfastighet. Byggnader ska placeras minst 2,5 meter från gräns mot 
allmän platsmark. Komplementbyggnader får sammanbyggas i fastighets-
gräns, vilket skapar möjlighet till att uppföra dubbelgarage vid fastighets-
gräns mellan två bostadsfastigheter. Mot området avsett för dagvattendike 
och dagvattendamm har en 3,5 meter bred remsa med prickmark införts. 

Garage eller carport ska placeras så att ett avstånd på minst 6 meter erhålls 
mellan väg och port.  

På den norra sidan av lokalgatan kommer bebyggelsen att placeras på 
mycket plan mark. På den södra sidan av lokalgatan kommer den föreslagna 
bebyggelsen kunna placeras i en svag sluttning mot områdets mindre skogs-
höjder. Placeringen överensstämmer med placeringen av de hus som ligger i 
närområdet.  

Bestämmelserna i planförslaget innebär att föreslagen bostadsbebyggelse 
kommer att få ungefär samma proportioner och utbredning som omgivande 
bebyggelse. 

I planområdets östra del föreslås även att byggrätt tillskapas för idrotts- eller 
odlingsändamål inom det föreslagna aktivitetsområdet. Tanums kommun 
har beslutat att användningen ”RL – Idrottsanläggning och odling” är den 
bäst lämpade användningen för att avsätta ytan som ett rekreationsområde. 
Inom området kan byggnader uppföras med en byggnadsarea om totalt 200 
m² uppdelat på max 2 byggnader med en maximal nockhöjd på 4 meter. 
Inom detta markanvändningsområde är nockhöjden för samtliga byggnader 
reglerat till maximalt 4 meter, den generella bestämmelsen kring byggnads- 
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och nockhöjd för komplementbyggnader gäller alltså inte här. Inom detta 
område sätts en maximal takvinkel på 38 grader. Prickmark har införts för 
att undvika bebyggelse i anslutning till befintlig villabebyggelse i söder, inom 
5 meter från John Månssons väg samt att byggnader uppförs inom 2,5 meter 
från allmän platsmark. 

Byggrätten möjliggör att en framtida exploatering skulle kunna innefatta ex-
empelvis ett klubbhus med tillhörande omklädningsrum. Användningen in-
nebär att parkeringar kan anläggas inom området till förmån för olika id-
rottsaktiviteter. Ett annat exempel på vad området skulle kunna innehålla är 
kolonilotter. Användningen ”RL” medger inte djurhållning och camping. 

Tillgänglighet 

Planområdet är relativt flackt och lutningen är generellt sett begränsad. 
Inom vissa tomter kan lutningar på upp till 1:3 finnas. Tillgängligheten fram 
till tomterna bedöms som mycket god. Inom tomtmark kan god tillgänglig-
het uppnås mellan parkeringsplats och bostadsentré. 

Friytor och rekreation 

Förutsättningar: I närheten av Grebbestad och Tanumstrand finns fyra 
kommunala badplatser. Därutöver finns möjligheter till friluftsbad längs 
med stora delar av kuststräckan. Strandpromenaden mellan Grebbestads 
tätort och Tanumstrand är ett attraktivt promenadstråk. 

I området finns möjlighet att röra sig fritt i naturlandskapet. Genom plan-
området finns i dagsläget en skogsstig som sträcker sig i öst-västlig riktning 
och som erbjuder upplevelser av natur och landskap.  

Planförslaget: Delar av den naturmark som i dagsläget är tillgänglig för re-
kreation tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Stora delar av naturmarken 
kommer dock att bevaras och fortsatt vara tillgängliga för allmänheten. 
Skogsstigen genom området ersätts av en lokalgata samt av gång- och cykel-
vägar.  

Planförslaget medger att man även i framtiden kommer att kunna röra sig 
genom bostadsområdet och ansluta till den föreslagna gång- och cykelvägen 
för att ta sig till Tanumstrandsvägen. Gång- och cykelvägarna ökar tillgäng-
ligheten inom planområdet och knyter an till omgivande bostadsområden 
samt till natur- och jordbruksmark i alla väderstreck. 

I anslutning till den planerade bostadsbebyggelsen finns möjlighet att an-
lägga en lekplats inom parkmark intill den föreslagna lokalgatans vändplats 
samt gång- och cykelväg. Aktivitetsområdet som föreslås i öster ligger inom 
kvartersmark och möjliggör för idrottsanläggning samt odling. Den före-
slagna lekytan samt aktivitetsområdet kan ses som en tillgång för de boende 
i närområdet. 

Det skapas möjligheter att röra sig genom bebyggelseområdet i både öst-
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västlig och nord-sydlig riktning. Planförslaget innebär också en möjlig an-
slutning/fortsättning på gång- och cykelvägen söderut. Inom planområdet 
säkerställs cirka 17 000 m² naturområde och parkområde tillgängligt för all-
mänheten.  

Naturanvändningen innebär att området avsätts för en allmän grönyta som 
inte är anlagd utan istället innehåller ”orörd natur”. Inom området kan be-
fintlig skog röjas eller avverkas. 

Parkanvändningen syftar till att det inom området ska anläggas ett grönom-
råde som åtminstone till viss del är anlagd och förutsätter ”parkskötsel”. 
Parken kan inrymma alla gängse slag av parkanläggningar. Inom den aktuella 
parkytan kan exempelvis en lekplats eller en mindre bollplan anläggas. 

Trafik 

Biltrafik 

Förutsättningar: Länsväg 163, som bland annat binder ihop Fjällbacka 
med Grebbestad, passerar cirka 350 meter öster om planområdet. Från väg 
163 leder Tanumstrandsvägen fram till planområdet. Den planerade bo-
stadsbebyggelsen inom planområdet nås via en befintlig väg, Nytorpsvägen, 
som ansluter till Tanumstrandsvägen.  

Ett flertal detaljplaner upprättas i dagsläget för Rörviksområdet vilket fick 
Trafikverket att under samrådet begära att trafiksituationen i Rörviksområ-
det skulle utredas på ett mer översiktligt plan.  

Sedan samrådet har därför en övergripande Trafikutredning, ”Trafikutredning 
i Rörviksområdet i Grebbestad, Sigma Civil, 2016-07-01”, tagits fram.  

Syftet med utredningen är att ge förslag på utformning av vägar och trafik-
lösningar inom Rörviksområdet, belysa konsekvenserna på trafiksituationen 
för de planerade exploateringarna i närområdet samt att utreda bullersituat-
ionen längs Tanumstrandsvägen. 

 
Illustration över de aktuella utbyggnadsområdena i Rörviksområdet.  
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Nedan sammanfattas kortfattat trafikutredningen. För en mer utförlig be-
skrivning av befintliga och prognostiserade trafikflöden samt kapacitetsbe-
räkningar hänvisas till den framtagna utredningen som bifogas planhandling-
arna. 

Strax söder om korsningen mellan väg 163 och Tanumstrandsvägen har år 
2013 ÅDT (årsmedeldygnstrafiken) uppmäts till 1900 fordon på väg 163. 
Andelen tung trafik är 5 %. Hastighetsbegränsningen är 70 km/h. På grund 
av stora säsongsvariationer ökar trafikflödet under sommaren upp till 6100 
fordon/dag (mätår 2015). Tanumstrandsvägen har en hastighetsbegränsning 
på 50 respektive 30 km/h. Under högsäsong ligger trafikflödet på 2000 for-
don/dygn för att minska till 650 under lågsäsong. 

I Rörviksområdet planeras i dagsläget för en utbyggnad av cirka 55 småhus, 
40 båtplatser samt en utbyggnad av Sportshopen med handel och lager som 
totalt omfattar cirka 20 000 m². Utöver detta finns det möjligheter att ut-
veckla hotellverksamheten på Tanumstrandsanläggningen inom ramen för 
gällande detaljplaner. 

Trafikutredningen innehåller en trafikanalys som har beräknat kapaciteten 
på de två mest belastade korsningarna (infarten till Sportshopen och infarten 
till Tanumstrandsvägen), och hur dessa kommer att påverkas av utbyggna-
den av bostäder, hotell, båtplatser och Sportshopen. Flödena under högsä-
song har ansetts vara dimensionerande.  

Utredningen innehåller en beräkning av hur mycket tillkommande trafik 
som bostäderna, båtplatserna och Sportshopens utbyggnad kommer att ge-
nerera.  

Utbyggnaden presenteras i två olika utbyggnadssteg där ”steg 1” innehåller 
en utbyggnad av bostäder, båtplatser och hotellverksamhet. ”Steg 2” innebär 
att utöver steg 1 så tillkommer även en utbyggnad av Sportshopens handel 
och lagerverksamhet som omfattar cirka 20 000 m².  

Kapacitetsberäkningarna visar att kapaciteten på befintlig anslutning till Ta-
numstrandsvägen från väg 163 är fullt tillräcklig både i steg 1 och 2. Även 
kapaciteten på infarten till Sportshopen klarar av belastningsgraden vid full 
utbyggnad. Dock hamnar belastningsgraden relativt nära intervallet för 
”mindre god kapacitet”.  

En förbifart kan komma att byggas förbi Grebbestad och den södra anslut-
ningen på denna förbifart förväntas hamna i anslutning till de aktuella kors-
ningarna. Vid en anslutning av förbifarten i närområdet beräknas belast-
ningen på infarten till Sportshopen öka så att det finns risk för att kapa-
citeten inte kan uppnå en god kapacitet. Tanums kommun har därför före-
slagit att en samordning ska ske av anslutningen till förbifarten samt infarten 
till Sportshopen.  
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Lösningen som presenteras i trafikutredningen är att en cirkulationsplats an-
läggs mellan dagens korsningar.  

Därefter stängs nuvarande infart till Sportshopen medan befintlig korsning 
till Tanumstrandsvägen behålls med sin nuvarande utformning.  

Illustration över de två befintliga korsningar som har kapacitetsberäknats i trafikutredningen. Be-
räkningarna visar att kapaciteten är tillräcklig för befintlig och framtida trafiksituation. För att 
ta höjd för ytterligare trafikökningar och underlätta en anslutning till en förbifart har en rondell 
mellan utfart A och B föreslagits. 
 

Förslaget innebär att trafiken till de olika målpunkterna separeras. Dessutom 
är det Sportshopen som genererar det största trafikflödet samt den högsta 
belastningsgraden utan hänsyn tagen till förbifarten. Cirkulationsplatsen ger 
en framtida möjlighet att ansluta förbifarten för att skapa en fyrvägskorsning 
med hög kapacitet.  

Planförslaget: Förslaget innebär att en lokalgata med vändplan anläggs 
inom planområdet i väst-östlig riktning för att försörja de planerade bo-
stadsfastigheterna. En sträcka på cirka 150 meter av Nytorpsvägen inklude-
ras i planområdets västra del för att säkerställa tillkomst till området från Ta-
numstrandsvägen. 

Utbyggnaden av cirka 20 småhus i Tanumstrandsområdet bedöms påverka 
trafiken i Grebbestad centrum försumbart. Dessutom kan trafikökningen 
dämpas något då en utbyggnad av gång- och cykelvägar kan medverka till att 
människor sporadiskt väljer cykeln framför bilen.  

Gång- och cykeltrafik 

Förutsättningar: Inga cykelvägar finns i dagsläget inom planområdet. En-
ligt Planstudie Rörvik är det angeläget att planera för ett sammanhängande 
gång- och cykelvägnät i området och att knyta samman Grebbestad med Ta-
numstrand på ett tillgängligt och säkert vis. Bostadsbebyggelse såväl som 
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verksamheter i området skulle dra nytta av en sådan förbindelse. Enligt stu-
dien finns behov av en separat gång- och cykelväg utmed Tanumstrandsvä-
gen. 

Planförslaget: Planförslaget innebär att ett anläggande av viktiga gång- och 
cykelvägar möjliggörs. Förslaget innebär att en gång- och cykelväg anläggs 
längs med Tanumstrandsvägen i väst-östlig riktning inom planområdet. En 
gång- och cykelväg kan även anläggas centralt i området i nord-sydlig rikt-
ning. Detaljplanen utformas för att ge en möjlighet att i framtiden skapa en 
gång- och cykelväg söderut. Detta ger förutsättningar för att i framtiden 
knyta ihop viktiga gång- och cykelstråk och möjliggöra en genare väg mellan 
området runt Tanumstrand och Grebbestad. 

Kommunen har för avsikt att bygga ut gång- och cykelvägen längs Ta-
numstrandsvägen när hela sträckan från den befintliga gång- och cykelvägen 
vid Sportshopen är färdigplanerad. 

Kollektivtrafik 

Förutsättningar: De närmaste busshållplatserna är Ertseröd och Sportsho-
pen vilka ligger cirka 600 meter öster respektive norr om planområdet, längs 
väg 163. Busslinje 875 går mellan Tanumshede och Håby och passerar båda 
hållplatserna cirka nio gånger per dag i varje riktning. Under helgdagar pas-
serar busslinjen två gånger åt varje håll. Från Sportshopen går även linjen 
878 mellan Grebbestad och Tanumshede under vardagarna fem gånger i 
varje riktning. För att komma till hållplatserna måste man gå längs med Ta-
numstrandsvägen och väg 163. I dagsläget finns ingen gång- och cykelväg 
längs dessa vägar. 

Planförslaget: Anläggandet av gång- och cykelvägar kommer att förbättra 
åtkomsten till busshållplatserna. 

Parkering 

Förutsättningar: Den nordvästra delen av planområdet utgörs av en gru-
sad parkeringsyta som bland annat används som bussparkering eller som bil-
parkering vid större evenemang på Tanumstrandsanläggningen. 

Planförslaget: Parkering förutsätts ske på kvartersmark inom egen fastig-
het. Eftersom planförslaget innebär möjligheter att uppföra 20-talet enbo-
stadshus kommer en ökning av trafiken att ske i området. Erfarenhetsmäss-
igt uppskattas trafikökningen från en bostadsfastighet med ett permanent 
boende generera cirka 4-6 trafikrörelser per dag. Detta innebär att de till-
kommande bostadsfastigheterna skulle generera mellan 80 och 120 trafikrö-
relser per dygn. Trafiken bedöms inte ge upphov till bullerstörningar som 
överstiger de rekommenderade riktvärdena. Trafiken kommer dessutom inte 
i någon större utsträckning att passera befintliga bostadsfastigheter i närom-
rådet. Goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik, som möjliggörs ge-
nom planförslaget, bedöms reducera trafikalstringen något. 
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Aktivitetsområdet i öster föreslås angöras via John Månssons väg. Inom ak-
tivitetsområdet kan parkering för besökare anläggas inom kvartersmark. Det 
har inte gjorts några detaljerade beräkningar på hur trafiken i området kan 
påverkas men ett aktivitetsområde kommer att bidra till en ökning av trafi-
ken i närområdet, dock bedöms inte trafikalstringen innebära att närliggande 
bostadsfastigheter kommer att utsättas för bullerstörning som överskrider 
de rekommenderade riktlinjerna. 

I planområdets nordvästra del bekräftas den befintliga parkeringsytan i de-
taljplanen. Användningen sätts till "P - Markparkering".   

Service 
Planområdet ligger cirka 2,5 kilometer från Grebbestad som innehar offent-
lig service i form av förskola, fritidshem, grundskola för årskurs 1-6 samt 
folkhögskola. Kommersiell service i Grebbestad finns bland annat i form av 
apotek, bank och livsmedelsbutik med mera. 

Teknisk försörjning 
Vatten- och spillvatten 

Förutsättningar: Planområdet ligger i närheten av större områden som är 
anslutna till det kommunala vatten- och spillvattensystemet via avtal. En 
förutsättning för en etablering av nya bostäder är att området ansluts till det 
kommunala systemet.  

Planförslaget: En kombinerad VA- och dagvattenutredning har utförts av 
Aqua Canale, 2016-10-13, rev 2017-03-30. Sedan granskningen har utred-
ningen kompletterats med bland annat en redovisning av flöden av dagvat-
ten västerut. För en utförlig redovisning av va- och dagvattenfrågorna hän-
visas till den framtagna utredningen med tillhörande va-plan som bifogas 
planhandlingarna.  

Planområdet ska anslutas till det kommunala vatten- och spillvattensystemet 
via avtal. Området kommer att anslutas till avloppsreningsverket Bodalen 
som togs i bruk 2012 och ligger cirka 3,5 km sydöst om Grebbestad. Dricks-
vatten produceras i Tanumshedes vattenverk. Kapaciteten för båda verken 
är tillräcklig för att ansluta den planerade bebyggelsen. Anslutningspunkt 
finns öster om planområdet, i anslutning till väg 163. Från planområdet ska 
ledningarna för vatten- och spillvattnet dras längs Tanumstrandsvägen. Ef-
ter en ledningssträckning på cirka 200 meter dras ledningarna åt nordost 
mot den befintliga anslutningspunkten direkt öster om väg 163. 

Spillvattennätet bedöms vara dimensionerat för att klara ytterligare anslut-
ning av fastigheter. Färdigt golv för ny bebyggelse ska förläggas minst 0,3 
meter över markhöjden vid förbindelsepunkten för spillvatten, om inte av-
loppet ska pumpas 

En pumpstation för avloppsvattnet föreslås placeras i anslutning till den be-
fintliga parkeringen i den nordvästra delen av planområdet. Området har i 
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planen avsatts för stationen med användningen ”E1 – Teknisk anläggning, 
pumpstation”. Tillfart till stationen kan ske via parkeringen eller eventuellt 
via gång- och cykelvägen. Prickmark har placerats ut på tomtmark för att 
undvika bebyggelse inom 50 meter från pumpstationen. 

Dagvatten 

Förutsättningar: Ett större dike finns längs den södra sidan av Ta-
numstrandsvägen. Detta dike ligger direkt norr om planområdet. Diken 
finns även längs med Nytorpsvägen. En dräneringsledning från Mon (Ert-
seröd ga:13) löper från det befintliga bostadsområdet i nordvästlig riktning 
inom planområdet. Ett mindre dike löper inom planområdet i nordvästlig 
riktning från fastigheten Ertseröd 2:13. 

Planförslaget: Enligt utredningen ska dagvatten som genereras av utbygg-
naden av lokalgatan och bostadsfastigheterna tas om hand genom dagvat-
tenbrunnar och dagvattenserviser genom dagvattenledningar ansluts till för-
dröjningsdiken och en dagvattendamm norr om planerade bostäder. Dikens 
och dammen ger både möjlighet till fördröjning och infiltration. Dagvatten-
systemet inom planområdet har dimensionerats för att rymma ett 100-års-
regn.  

Vattnet leds från dagvattendammen under Nytorpsvägen via en vägtrumma 
till närmaste befintliga dike i väster. Flödet av dagvatten under Nytorpsvä-
gen kommer efter ett genomförande av planförslaget att minska. Dagvattnet 
rinner vidare västerut via ett dike för att sedan rinna in i en intagsbrunn som 
är kopplad till en dagvattenledning som ligger längs fastighetsgränsen mellan 
Ertseröd 1:36 och Ertseröd 1:3. Vattnet rinner sedan vidare i en ledning 
cirka 90 meter åt söder under en befintlig åker och under Nytorpsvägen för 
att ansluta till ett dike som rinner cirka 210 meter västerut fram till havet.    

Dagvattnet från planområdet kommer således att ledas till recipienten via ett 
befintligt dagvattensystem utanför planområdet. Planavdelningens bedöm-
ning är att dagvattensystemet ingår i en befintlig gemensamhetsanläggning, 
Ertseröd ga:4. Detaljplanens genomförande innebär att fler fastigheter tro-
ligtvis har nytta av gemensamhetsanläggningen, och det kan därför finnas 
anledning att i en lantmäteriförrättning utreda vilka som ska vara deltagande 
fastigheter i gemensamhetsanläggningen samt vilka anläggningar som ska 
ingå. Både exploatören och den förvaltande samfällighetsföreningen kan an-
söka om en sådan förrättning. 

Dagvattnet från idrottsområdet leds via ledningar till en grund damm norr 
om idrottsområdet. Dammen har dimensionerats för ett 100-årsregn. Från 
dammen rinner dagvatten till det befintliga diket längs Tanumstrandsvägen. 
Vattnet i diket rinner norrut, förbi Sportshopen, och mynnar i havet norr 
om Tanumstrands hotellanläggning. Dikets längd till havet från planområdet 
är i dagsläget cirka 1,5 kilometer.  
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Områden för att inrymma planerade diken och dammar har säkerställts 
inom planområdet. Användningen sätts till ”E2 – Teknisk anläggning, dag-
vattenhantering för bostäder” och ”E3 – Teknisk anläggning, dagvattenhan-
tering för idrottsanläggning” (dvs. området med användningen ”RL”).  

Befintlig dräneringsledning från Mon (Ertseröd ga:13) ska anslutas till plane-
rade dagvattenledningar i lokalgatan. Dräneringsvattnet leds till dagvatten-
dike/dagvattendamm. Befintligt dike från fastigheten Ertseröd 2:13 kan grä-
vas om och ledas inom planerad naturmark och anslutas till det planerade 
dagvattensystemet inom planområdet. 

Tillkommande vägar, parkeringar och bostadsfastigheter bedöms inte in-
verka negativt på havsmiljön då vatten tas om hand i spill- och dagvattenled-
ningar. 

Utredningen rekommenderar att färdigt golv läggs minst 0,5 meter över 
högsta högvattennivå för att undvika omfattande återställningskostnader. 
Eftersom området ligger högre än befintlig väg blir det inga problem med 
hög vattennivå. Inom varje fastighet ska vatten som rinner mot huskroppen 
anslutas till ytvattenintag som placeras i lågpunkt och ansluts till dränerings-
brunn som i sin tur mynnar i dagvattenservisen. 

Detaljplanen har anpassats till de föreslagna lösningarna gällande placering 
av dagvattendike och dagvattendammar samt ledningsdragningar. På 
plankartan införts bestämmelser som innebär att bygglov inom använd-
ningsområdet för bostäder respektive användningsområdet betecknat ”RL” 
inte kan ges förrän lokalgatan och dagvattenanläggningar för bostäderna re-
spektive dagvattenanläggningen avsett för användningsområdet ”RL” är ut-
byggt.  

På plankartan införs även en upplysning som anger att om anslutning till 
vatten- och spillvattennätet ska ske med självfall ska lägsta höjd på färdigt 
golv ligga minst 0,3 meter över marknivån vid anslutningspunkten. 

El, tele och datakommunikation 

Planområdet förutsätts kunna anslutas till befintliga nät för el-, tele- och 
kommunikationssystem. För att klara av en ökad elanvändning har ett ut-
rymme för en transformatorstation placerats i planområdets västra del. 
Transformatorstationen, som i plankartan får användningen ”E4 - Transfor-
matorstation”, placeras i anslutning till Nytorpsvägen och det planerade sop-
huset. 

Avfall 

Inom planområdet ges möjlighet till en gemensam soplösning för hushållen 
inom planområdet. Ett sophus på 50 m² får uppföras i planområdets västra 
del. Möjlighet till vändplats för sopbil skapas i anslutning till föreslaget sop-
hus. En remsa med naturmark säkerställs i planförslaget som en buffertzon 
mellan bostadsfastighet och området för sophantering. 
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Hälsa och säkerhet 

Geoteknik 

Den slutsats som presenteras i den framtagna geotekniska utredningen inne-
bär att den sluttande marken i den södra delen av planområdet inte bör hö-
jas med mer än 0,5 meter för att stabiliteten även fortsättningsvis ska kunna 
vara acceptabel. En planbestämmelse gällande de geotekniska förutsättning-
arna har därför införts på plankartan. Bestämmelsen innebär att den maxi-
mala tillåtna marklasten inom det aktuella området inte får överstiga 15 kPa, 
vilket motsvarar uppförande av ett hus samt en höjning av markens nivå 
med 0,5 meter. Möjlighet finns, att för grundläggning, höja marken med mer 
än 0,5 meter men man måste då kompensera uppfyllanden så att marklasten 
inte överskrider 15 kPa.  

På grund av de geotekniska förhållanden som finns inom planområdet har 
en upplysning gällande geoteknik införts på plankartan. Upplysningen infor-
merar om att det finns risk för sättningar om inte de geotekniska förhållan-
dena och de grundläggningsmetoder som rekommenderas i den framtagna 
utredningen följs. 

Radon 

Markradonhalten har i den geotekniska utredningen uppmätts till 13 
kBq/m3 i en punkt. Med ledning av de uppmätta nivåerna kan marken klas-
sas till låg- till normalradonmark. Byggnader bör därmed utföras radonskyd-
dande.  Byggherren har enligt Boverkets byggregler (BBR) ansvaret för att 
säkerställa att gränsvärdet för radongas (200 Bq/m³) inte får överskridas. 
Eventuella åtgärder ska beaktas och bevakas vid bygglovsprövning. 

En upplysningstext har införts på plankartan som innehåller information om 
att hus där människor vistas stadigvarande ska utföras så att gällande riktvär-
den inte överskrids. 

Buller 

Hastigheten är reglerad till 50 km/h respektive 30 km/h på den sträcka av 
Tanumstrandsvägen som passerar direkt norr om planområdet. Vägen ligger 
cirka 45 meter från planerad bebyggelse. 

I samband med den övergripande trafikutredningen har en bullerutredning 
tagits fram, ”Trafikbullerutredning för Rörviksområdet, Grebbestad, ÅF, 
2016-05-18”. Utredningen visar bullersituationen längs Tanumstrandsvägen 
vid en utbyggnad av bostäder.  

Beräkningarna är en simulering av trafiken vid full utbyggnad under högsä-
song, d.v.s. ca 2200 fordon/dygn på den aktuella sträckan. Beräkningsresul-
tatet visar att riktvärdet på 55 dBA ekvivalent nivå vid fasad inte överstigs 
för någon planerad bostad inom planområdet. Bullervärdet ligger istället 
som högst på 51 dBA vid fasad (2:a våningen) för en av de planerade bo-
stadstomterna. I övrigt ligger de ekvivalenta värdena som högst på 50 dBA. 
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De maximala nivåerna överstiger inte heller riktvärdet på 70 dBA, då vär-
dena som högst ligger på 62 dBA.  

Enligt gällande bullerförordning ska inte uteplats anordnas i ett läge där det 
ekvivalenta värdet överstiger 50 dBA. Detta innebär att man inte bör an-
ordna någon uteplats på våning 2 inom en av de planerade bostadstomterna. 
Inom den aktuella tomten finns möjlighet att anordna en uteplats vid fasad 
som vänder sig från Tanumstrandsvägen med betydligt lägre bullervärden. 
Utredningen visar även att den planerade lekplatsen inom parkytan inte 
kommer att utsättas för buller som överstiger 55 dBA från trafik på Ta-
numstrandsvägen.  

Sammanfattningsvis visar bullerutredningen att riktvärdena för buller kan 
uppnås och att inga bullerdämpande åtgärder är nödvändiga. 

MILJÖMÅL 
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskri-
ver de kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturre-
surser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt. Nedan görs en av-
stämning mot de nationella miljömål som bedöms vara relevanta för att klar-
göra hur planförslaget påverkar den nuvarande miljösituationen. 

Ett rikt odlingslandskap 
Uppförandet av småhusen planeras på mark som i dagsläget i huvudsak är 
skogsmark. Planen möjliggör att den östra delen av planområdet kan använ-
das för odling. Yta kan även tas i anspråk som aktivitetsområde/idrottsan-
läggning. I östra delen av planområdet, där nuvarande användningen är jord-
bruk, kan även i fortsättningen brukas om ingen bebyggelse för aktivitets-
området uppförs. 

Grundvatten av bra kvalitet  
De föreslagna bostadsfastigheterna kommer att anslutas till det kommunala 
vatten- och spillvattensystemet.  

God bebyggd miljö/begränsad klimatverkan 
Förslaget innebär en etablering i anslutning till befintliga bostäder enligt re-
kommendation i genomförd planstudie. Bebyggelsen ska anslutas till det 
kommunala va-nätet.  Förslaget innebär att befintlig infrastruktur i form av 
bland annat Tanumstrandsvägen nyttjas vilket minskar ingreppen i natur då 
inga större tillfartsvägar behöver anläggas. Planen möjliggör en utbyggnad av 
gång- och cykelvägar och medverkar till att skapa bättre förutsättningar för 
att röra sig i Tanumstrandsområdet utan att använda bil. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård  
De föreslagna bostadsfastigheterna kommer att anslutas till det kommunala 
vatten- och spillvattensystemet. Dagvattnet kommer att ledas till diken och 
damm för infiltration och rening innan vattnet leds vidare via befintliga di-
ken till recipienten. Planförslaget bedöms inte innebära en försämring av 
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vattenkvalitet i recipienten. 

Levande skogar 
En del av planområdet kommer att omvandlas från skogsmark till bostads-
fastigheter vilket kommer att inverka negativt på möjligheten att bedriva ett 
aktivt skogsbruk. 

Ett rikt växt- och djurliv  
En naturinventering är genomförd. Inga större naturvärden har registrerats 
inom planområdet. Ett fynd av revlummer har registrerats inom planområ-
det. Platsen där revlummer hittats ligger inom föreslagen allmän platsmark, 
natur. 

Sammanfattning av påverkan på miljömålen 
Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden vara i god över-
ensstämmelse med de nationella miljömålen. 

GENOMFÖRANDE 
Allmänt 

Genomförandedelen i planbeskrivningen redovisar de organisatoriska, tek-
niska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstad-
komma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Beskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskriv-
ningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. 
Den mest väsentliga rättseffekten är att markägarna under genomförandeti-
den har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter. Om 
kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens ut-
gång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomfö-
randetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller 
upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter 
som uppkommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt garanterade”. 

Genomförandetiden för planen slutar 5 år efter det att planen vunnit laga 
kraft. Genomförandetiden ger en skälig tidsrymd för en utbyggnad av de 
byggrätter som planen medger. 

Huvudmannaskap 

Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningställande och 
underhåll av allmän platsmark inom planområdet. I och med att den aktuella 
planen tas fram med PBL 2010:900 finns möjlighet i lagstiftningen att upp-
rätta planen med delat huvudmannaskap. Detta innebär att för vissa all-
männa platser inom planområdet är kommunen huvudman och för andra 
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allmänna platser är huvudmannaskapet enskilt. För de områdena med en-
skilt huvudmannaskap ska ägarna till fastigheter och anläggningar i området 
överta ansvaret för att förvalta och sköta allmänna platser. Inget ansvar be-
höver dock som regel läggas på den enskilde fastighetsägaren utan skyldig-
heten fullgörs oftast genom fastighetssamverkan. Det sker vanligen genom 
att det bildas gemensamhetsanläggningar. Läs mer under rubriken ”gemen-
samhetsanläggningar” på sidan 35. 

I föreliggande planförslag har kommunen ansett att ett delat huvudmanna-
skap är lämpligt. Detta innebär att kommunen kommer att ha huvudmanna-
skapet för de planerade gång- och cykelvägarna inom planområdet (använd-
ning: ”GC-VÄG”) och att enskilt huvudmannaskap ska gälla för lokalgator, 
naturmark samt för parkmarken inom planområdet.  

Anledningen till att enskilt huvudmannaskap ska råda för större delen av de 
allmänna platserna inom planområdet är att ett enskilt huvudmannaskap ge-
nomgående finns i samtliga pågående bostadsplaner i Rörviksområdet och 
att kommunen inte heller är huvudman för lokalgator, park- och naturmark i 
de kringliggande gällande detaljplanerna. Även Tanumstrandsvägen är en 
enskild väg. 

Gång- och cykelvägsstråket genom planområdet är en del i ett större sam-
manhängande gång- och cykelvägnät som är av stort allmänt intresse varför 
denna del av detaljplanen föreslås omfattas av kommunalt huvudmanna-
skap. På plankartan har en generell planbestämmelse införts som lyder: 
”Kommunen är inte huvudman för allmän plats, med undantag för GC-
VÄG”. 

Ansvarsfördelning 

Ett genomförande av planen förutsätter samverkan mellan exploatören och 
Tanums kommun.  

Ansvarsfördelningen är översiktligt sammanfattad i tabellen nedan. 

Anläggning 
(kartbeteckning) 

Genomförande- 
ansvarig 

Driftansvarig 

Allmän platsmark: 
  

LOKALGATA  Exploatör Ny/bef. samfällighets- 
förening 

GC-VÄG Tanums kommun (exploa-
törens kostnadsansvar re-
gleras i exploateringsavtal) 

Tanums kommun 
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NATUR Ny samfällighetsförening 
(inget nytt genomförande) 

Ny samfällighetsförening 

PARK Ny samfällighetsförening Ny samfällighetsförening 

- lek Ny samfällighetsförening Ny samfällighetsförening 

VA: Vatten-, spill- och dag-
vattennät 

Exploatör Ny samfällighetsförening 

El och Tele Ledningsägare (ledningar 
som behöver flyttas pga. 
förslaget bekostas av ex-

ploatören) 

Ledningsägare 

Kvartersmark: 
  

B - Bostäder Exploatör alternativt fastig-
hetsägare om fastighet för-

säljs innan exploatering 
och byggande. 

Resp. fastighetsägare 

- sop Exploatör Ny samfällighetsförening 

- vändplats Exploatör Ny samfällighetsförening 

RL- Idrott och odling Exploatör alternativt fastig-
hetsägare om fastighet för-

säljs innan exploatering 
och byggande. 

Fastighetsägare 

E1 - Pumpstation Exploatör Ny samfällighetsförening 

E2 – Dagvattenhantering 
(bostäder) 

Exploatör Ny samfällighetsförening 

E3 – Dagvattenhantering 
(idrottsanläggning) 

Fastighetsägare Fastighetsägare 

E4 - Transformatorstation Nätägare Nätägare 

P - Markparkering Tomträttsinnehavare Tomträttsinnehavare 

VA: Vatten, spill-, och dag-
vattennät 

Respektive fastighetsägare 
från en av kommunen anvi-

sad anslutningspunkt 

Resp. fastighetsägare 
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Allmän platsmark 
Inom planområdet finns allmän platsmark med beteckningarna LOKAL-
GATA, GC-VÄG, NATUR och PARK. 

Exploatören ansvarar för att lokalgatan iordningställs med en standard som 
kan accepteras av samfällighetsföreningen (ny eller befintlig) innan överläm-
nandet sker av vägarna.  

Kommunen ansvarar för anläggning och skötsel av gång- och cykelvägarna 
inom planområdet.  

Naturmarken och parkmarken bör ingå i gemensamhetsanläggningar, som 
ska förvaltas av en samfällighetsförening i vilken de nybildade bostadsfastig-
heterna inom planområdet blir medlemmar. Samfällighetsföreningen kom-
mer att ansvara för anläggning och skötsel av lekytan inom parkområdet 
samt för skötsel av det övriga parkområdet och naturmarken inom planom-
rådet. Läs mer under avsnittet gemensamhetsanläggningar på sidan 35.  

Utbyggnad av vatten-, spill- och dagvattennät inom planområdet genomförs 
av exploatören. Vatten- och spillvattennätet ska anslutas till kommunens 
vatten- och spillvattensystem. Planområdet kommer att ingå i ett kommu-
nalt avtalsområde. Fastighetsägarna inom planområdet kommer gemensamt 
att ansvara för vatten- och spillvattennätet inom planområdet och vidare 
fram till den kommunala anslutningspunkten utanför planområdet. Fastig-
hetsägarna kommer att ansvara för skötsel av dagvattensystemet inom plan-
området. 

Eventuella undanflyttningar av el- och teleanläggningar som orsakas av 
plangenomförandet belastar exploatören och genomförs i samråd med el- 
och teleleverantörer. Respektive el- och teleleverantör ansvarar för anslut-
ning till befintligt nät för el-, tele- och kommunikationssystem. 

Kvartersmark 
Inom avstyckade bostadsfastigheter ansvarar respektive fastighetsägare för 
att byggnader, bostadstillbehör, vatten-, spill-, och dagvattenanläggningar 
med mera genomförs liksom underhåll av dessa. 

Exploatören ansvarar för att ett sophus uppförs samt att en vändyta i anslut-
ning till sophuset anläggs. Nybildad samfällighetsförening står efter överläm-
nande för drift och skötsel av sophus samt vändyta.  

Fastighetsägaren eller en framtida arrendator av marken för idrotts- och 
odlingsändamål (”RL”) kommer att ansvara för iordningställandet och drift 
och skötsel av området, samt för iordningställandet av dagvattendammen 
(”E3”). 

Exploatören ansvarar för uppförandet av en ny pumpstation som sedan 
överlämnas till nybildad samfällighetsförening för drift och skötsel.  
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Exploatören ansvarar för anläggandet av dike och damm med hänsyn till 
dagvattenhanteringen avseende bostäderna. Dagvattenanläggningarna över-
lämnas sedan till nybildad samfällighetsförening för drift och skötsel.  

Nätägaren ansvarar för uppförande och drift av transformatorstationen. 

Ytan för markparkering inom planområdet är idag befintlig. Inget genomfö-
rande krävs. Tomträttsinnehavare (Bostadsrättsföreningen Krabban Södra 
byn) är ansvarig för drift och skötsel.  

Avtal 
Planavtal 
Ett planavtal som reglerar förutsättningar, kostnader och åtaganden mot Ta-
nums kommun har upprättats mellan Tanums kommun och exploatören. 

Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan Tanums kommun och exploatö-
ren. Exploateringsavtalet antas av kommunstyrelsen.  

Exploateringsavtalet kopplas till planen för att få överensstämmelse med in-
tentionerna i planbeskrivningen. I avtalet regleras aktuella frågor, kostnader 
och ansvarsfördelning för utbyggnaden som planen ger tillåtelse till. Uppgif-
ter angående anslutningen till det kommunala verksamhetsområdet för vat-
ten- och spillvatten, i form av anslutningspunkter och tekniska krav, regleras 
i exploateringsavtalet. 

Avtalet ska vara påskrivet och godkänt innan planen antas i kommunfull-
mäktige. 

Fastighetsrättsliga frågor  

Fastighetsägare 

Marken inom planområdet utgörs till största del av den privatägda fastig-
heten Ertseröd 1:3. Den privata fastigheten Ertseröd 1:2 återfinns i den 
östra delen av området. I planområdets nordvästra del återfinns fastigheten 
Ertseröd 1:36. Fastigheten ägs av Tanums kommun men upplåts med 
tomträtt till bostadsrättsföreningen Krabban, Södra Byn. Även den kommu-
nala fastigheten Ertseröd 1:4 ingår delvis i planområdet. 

För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfällig-
heter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. 
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Fastighetsbildning 

Nya fastigheter avses bildas genom avstyckning från fastigheten Ertseröd 
1:3. Detaljplanen möjliggör en avstyckning av cirka 21 bostadsfastigheter 
samt avstyckning av aktivitetsområde för idrott och odling. Fastighetsbild-
ning sker efter att planen har vunnit laga kraft.  

Allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, gång- och cykelvägen, ska 
lösas in av kommunen. Detta sker genom att markområdet genom fastig-
hetsreglering överförs till den kommunägda fastigheten Ertseröd 1:4, vilket 
regleras i exploateringsavtalet. 

Om markanvändningsområdet ”RL” avstyckas bör det upplåtas ett servitut 
till förmån för styckningslotten och servitutet ska ge rätt att anlägga en dag-
vattendamm på fastigheten Ertseröd 1:3 inom den yta som är avsedd för 
dagvattenhantering (”E3”). 

Gemensamhetsanläggningar 

De blivande bostadsfastigheterna inom planområdet behöver tillgång till an-
läggningar utanför den egna fastigheten, exempelvis lokalgata samt vatten-, 
spillvatten- och dagvattenanläggningar. Anläggningarna kommer att nyttjas 
gemensamt och genom att bilda gemensamhetsanläggning regleras hur fas-
tigheterna ska samverka för att bygga, sköta och fördela kostnaderna för an-
läggningarna. Bildandet av en gemensamhetsanläggning regleras i anlägg-
ningslagen och det sker genom en lantmäteriförrättning. Gemensamhetsan-
läggningen blir gemensam egendom för de fastigheter som får del i den.  

Normalt bildas en samfällighetsförening för förvaltning av gemensamhets-
anläggningen och en samfällighetsförening är en juridisk person där med-
lemmarna är ägare av de fastigheter som har andel i gemensamhetsanlägg-
ningen. Samfällighetsföreningen bildas genom att stadgar antas och en sty-
relse utses vid ett sammanträde som hålls av lantmäteriet och ofta i samband 
med att det bildas en gemensamhetsanläggning.  

Ansökan om bildande av gemensamhetsanläggning görs hos lantmäterimyn-
digheten. Vid förrättningen fattas bl.a. beslut om fördelning av kostnader, 
åtgärder, andelstal, drift- och underhållsfrågor mm. 

Befintliga gemensamhetsanläggningar 

Inom och i anslutning till planområdet finns ett antal befintliga gemensam-
hetsanläggningar.  

Nybildade fastigheter kan anslutas till befintliga gemensamhetsanläggningar 
genom att en ny anläggningsförrättning (en så kallad omprövning) genom-
förs. Nybildade fastigheter kan även inträda i befintliga gemensamhetsan-
läggningar genom att en överenskommelse träffas mellan den befintliga 
samfällighetsföreningens styrelse och en fastighetsägare. Denna överens-
kommelse ska sedan godkännas av lantmäteriet innan det nya andelstalet blir 
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giltigt. Detta godkännande får samma verkan som ett beslut vid en förrätt-
ning. Det är dock nödvändigt med en ny anläggningsförrättning i de fall som 
själva omfattningen (den geografiska utbredningen) av gemensamhetsan-
läggningen antingen ska utökas eller flyttas. 

Ertseröds samfällighetsförening innehar gemensamhetsanläggningen Ert-
seröd ga:6 för ”utfartsväg, vändplatser, diken och slänter samt utrymme för 
informationsskylt”. Gemensamhetsanläggningen omfattar bland annat vägen 
från den allmänna vägen 163 fram till Tanumstrandsanläggningen. Planom-
rådet har dock anpassats för att inte påverka vägområdet (inklusive diken) 
som förvaltas av föreningen. Denna gemensamhetsanläggning påverkas av 
planförslagets genomförande. De nya bostadsfastigheterna inom planområ-
det ska inträda i gemensamhetsanläggningen för vidare utfart från planområ-
det fram till allmän väg. Det sker vanligen genom att en överenskommelse 
om andelstal och ersättning för inträde träffas mellan samfällighetsför-
eningen och ägaren av den fastighet som ska inträda. Överenskommelsen 
ska sedan godkännas av lantmäteriet och godkännandet får samma verkan 
som beslut vid en ny förrättning. Alternativt ansluts bostadsfastigheterna ge-
nom att lantmäteriet fattar beslut i en förrättning.   

Ertseröds samfällighetsförening innehar gemensamhetsanläggningen Ert-
seröd ga:7 för vägändamål (Nytorpsvägen). Det finns olika alternativ för hur 
en ordnad förvaltning kan komma till stånd och detaljplanen innehåller inte 
ett ställningstagande kring vilket alternativ som ska gälla för vägarna (ny och 
befintlig) inom planområdet fram till Tanumstrandsvägen, utan det får han-
teras i en kommande lantmäteriförrättning. I förrättningen kommer det att 
utredas vad som är lämpligast i förhållande till om det ska bildas en ny ge-
mensamhetsanläggning och om befintlig gemensamhetsanläggning ska om-
prövas. 

Detaljplanen innehåller inga bestämmelser om vägarnas utformning, varken 
den nya eller befintliga, men planbeskrivningen innehåller en beskrivning av 
hur den nya vägen bör utformas. Det får i lantmäteriförrättningen avgöras 
vilken standard vägarna ska ha.  

I lantmäteriförrättningen kommer lantmäteriet att besluta om hur kostnader 
för utförande och drift för gemensamhetsanläggningen ska fördelas mellan 
fastigheter utifrån den nytta en fastighet har av anläggningen. Inom ramen 
för lantmäteriförrättningen får det också avgöras hur den framtida förvalt-
ningen lämpligen ska ske, om det ska bildas ny samfällighetsförening och 
vad den i så fall ska förvalta.  

I samband med genomförandet av detaljplanen, innan lantmäteriförrätt-
ningen är klar och kostnadsansvar har reglerats, kommer den befintliga 
vägen eventuellt att bli utsatt för ett ökat slitage under byggtiden. Det är en 
fråga som exploatören och samfällighetsföreningen i ett tidigt skede bör 
komma överens om innan genomförandet påbörjas, och exploatören är 
skyldig att ersätta anläggningssamfälligheten för de ökade kostnader som 
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uppkommit med anledning av den ökade användningen.  

John Månssons samfällighetsförening innehar gemensamhetsanläggningen 
Ertseröd ga:13 för avloppsändamål (dräneringsledning). Denna gemensam-
hetsanläggning påverkas av planförslagets genomförande. Gemensamhets-
anläggningen Ertseröd ga:13 ska omprövas med anledning av att en dräne-
ringsledning måste flyttas, se avsnittet rättighetsområde på sidan 38.  

John Månssons samfällighetsförening innehar även gemensamhetsanlägg-
ningen Ertseröd ga:14 för vägändamål. Nybildad fastighet för idrotts- och 
odlingsområdet föreslås få andelar i gemensamhetsanläggningen Ertseröd 
ga:14 för att möjliggöra tillfart till området. Det sker vanligen genom att en 
överenskommelse om andelstal och ersättning för inträde träffas mellan 
samfällighetsföreningen och ägaren av den fastighet som ska inträda. Över-
enskommelsen ska sedan godkännas av lantmäteriet, och godkännandet får 
samma verkan som beslut vid en ny förrättning. Alternativt ansluts bostads-
fastigheterna genom att lantmäteriet fattar beslut i en förrättning. Fastig-
heten Ertseröd 1:3, där den större delen av idrotts- och odlingsområdet pla-
neras ingår i dagsläget i gemensamhetsanläggningen Ertseröd ga:14. 

Exploatören ansvarar för att ansöka om anläggningsförrättning för alla åt-
gärder som berör befintliga gemensamhetsanläggningar. 

Tillkommande gemensamhetsanläggningar 

För de ytor och anläggningar som ska användas gemensamt av de blivande 
bostadsfastigheterna inom planområdet bör det bildas ny gemensamhetsan-
läggning. 

Naturmarken och parkmarken bör ingå i en gemensamhetsanläggning där 
planerade bostadsfastigheter föreslås ingå.  

Den kvartersmark, i form av ett område för sophantering och vändplats, 
som i plankartan har betecknats med bokstaven g ska ingå i en nybildad ge-
mensamhetsanläggning med samtliga nybildade tomter inom planområdet 
som deltagande fastigheter. 

Tillkommande vatten- och spillvattenledningar inom och utanför planområ-
det fram till en kommunal anslutningspunkt samt en pumpstation ska ingå i 
en gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningen ska förvaltas av 
en nybildad samfällighetsförening där tillkommande bostadsfastigheter bör 
ingå. 

Föreslagen dagvattenanläggning inom kvartersmark kan förvaltas genom att 
damm, diken med mera inrättas som gemensamhetsanläggning. Gemensam-
hetsanläggningen ska förvaltas av en nybildad samfällighetsförening där till-
kommande bostadsfastigheter bör ingå. Även fastigheter som förvaltar Ert-
seröd ga:13, som ska anslutas till dagvattensystemet inom planområdet, kan 
ingå i den nybildade gemensamhetsanläggningen. 
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Servitut och rättigheter 

Inom planområdet finns ett antal gällande servitut. 

En ledningsrätt till förmån för fiberkablar finns lokaliserat längs med Ta-
numstrandsvägen. Rättigheten bedöms inte påverkas vid ett genomförande 
av planförslaget. 

För en mer detaljerad redovisning av rättigheter och servitut inom och intill 
planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning.  

Rättighetsområde 
Gemensamhetsanläggningen Ertseröd ga:13 bildades i en lantmäteriförrätt-
ning år 2005, akt 1435-761. Gemensamhetsanläggningen omfattar enligt an-
läggningsbeslutet bland annat en avloppsledning/dagvattenledning, som 
mynnar ut i ett öppet dike. Ledningen och diket är belägna inom planområ-
det, och berörs av detaljplanen. Ledningen fungerar idag enbart som en dag-
vattenledning, och den avleder dagvatten från ett bostadsområde som grän-
sar till planområdet.  

Den del av ledningen som går genom allmän plats, park, kan ligga kvar i sitt 
nuvarande läge, men den del av ledningen som är belägen inom kvarters-
mark för bostad måste tas bort och ledningen ska istället anslutas till det nya 
dagvattensystemet inom planområdet, se framtagen va- och dagvattenutred-
ning. Detta innebär att ledningen kan tas bort på en sträcka av cirka 30 me-
ter där en bostadstomt planeras. Medverkande fastigheter i Ertseröd ga:13 
kan anslutas till den nya gemensamhetsanläggningen med avseende på dag-
vattenhantering. 

Det krävs en lantmäteriförrättning för att ompröva gemensamhetsanlägg-
ningen och ta bort den sträcka som är belägen inom kvartersmark för bo-
stad. För att underlätta detaljplanens genomförande, har en bestämmelse om 
ett rättighetsområde införts, vilket säkerställer att gemensamhetsanlägg-
ningen kan omprövas. Åtgärden bedöms gälla en fråga av enklare slag, som 
inte påverkar gemensamhetsanläggningens funktion.  

Detaljplanen medför att det har inträtt ändrade förhållanden, som väsentligt 
inverkar på frågan, och därmed kan en omprövning av anläggningsförrätt-
ningen ske. Det uppkommer ingen avsevärd olägenhet varken ur enskild el-
ler allmän synpunkt, och åtgärden bedöms vara förenlig med bestämmel-
serna i anläggningslagen (1973:1149).  

Exploatören ska bekosta och ansvara för borttagandet av ledningen samt 
anslutning av ledningen till dagvattensystemet. Exploatören ska även an-
svara för att ansöka om och bekosta en lantmäteriförrättning för ompröv-
ning av Ertseröd ga:13. 
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Befintlig dräneringsledning (Ertseröd ga:13) ska anslutas till planerad dagvattenledning i lokalga-
tan. 

Det nya dagvattensystemet inom planområdet ska ingå i en ny gemensam-
hetsanläggning, i vilken fastigheterna inom planområdet ska delta. De fastig-
heter som ingår i Ertseröd ga:13 bör få andelstal i den nya gemensamhetsan-
läggningen, då de kommer att nyttja det nya dagvattensystemet för vidare 
dagvattenavledning från anslutningspunkten. Det innebär att de tillsammans 
med blivande fastigheter inom planområdet gemensamt blir ansvariga för 
drift och underhåll av det nya dagvattensystemet. Fastigheternas andelstal 
bestäms i en lantmäteriförrättning, och varje fastighet får ett andelstal efter 
vad som är skäligt främst med hänsyn till den nytta fastigheten har av an-
läggningen.   

Fastighetskonsekvensbeskrivning 

Ett genomförande av planförslaget innebär i vissa fall konsekvenser för fas-
tigheter inom och i anslutning till planområdet.  

På följande sidor redovisas de bedömda konsekvenserna för fastighet-
erna/anläggningarna som anses vara berörda. 
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Fastighets-/ 
anläggningsbe-

teckning 

Åtgärd/konsekvens Övrig kommentar 

Ertseröd 1:2 En del av fastigheten kan 
komma att ingå i en nybildad 

fastighet för idrotts- och odlings-
ändamål. Resterande del av fas-
tigheten inom planområdet, som 
utgörs av naturmark, kan upplå-
tas till en gemensamhetsanlägg-

ning. 

Privat fastighet ägd av 
exploatören. Delvis plan-
lagd för idrotts- och od-
lingsområde samt natur-

mark. 

 

Ertseröd 1:3 Kan delvis avstyckas för upp till 
21 bostadsfastigheter vid ett ge-

nomförande av planförslaget. 
Avstyckning kan även göras för 
den del som avser idrotts- och 

odlingsändamål. 

De ytor inom fastigheten som 
ska vara gemensamma för flera 
bostadsfastigheter, såsom natur, 
park, lokalgata, ytor för sophus 

och vändplats, fördröjnings-
damm och fördröjningsdike ska 
upplåtas till gemensamhetsan-

läggning.  

Den del av fastigheten som är 
planlagd för gång- och cykelväg 
och som ska omfattas av kom-

munalt huvudmannaskap ska lö-
sas in av kommunen. 

Gemensamhetsanläggningen 
Ertseröd ga:13 ska omprövas. 
Därmed belastas en mindre del 
av fastigheten. Om det ska utgå 
ersättning i samband med om-

prövningen får avgöras inom ra-
men för förrättningen. 

Privat fastighet ägd av 
exploatören. Huvudsakli-
gen planlagd för bostads-
utbyggnad, parkområde 

samt idrotts- och  
odlingsområde. 

Ertseröd 1:4 Fastigheten utökas med mark 
för gång- och cykelväg.  

Kommunal fastighet. 
Planläggs delvis som 

gång- och cykelväg med 
kommunen som huvud-
man. Kommunen kvar-

står som ägare. 
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Ertseröd 1:36 Till största delen planlagd som 
parkering, vilket är vad området 
används till idag, även om mar-
ken inte är detaljplanerad som 
parkering. Delar av Nytorpsvä-
gen planlagd som lokalgata. 
Mindre delar av fastigheten 

planläggs för gång- och cykel-
väg. Tomträttsavtalet ska skrivas 

om. 

Fastigheten är upplåten 
med tomträtt.  

Ertseröd ga:6 (ut-
fartsväg, vändplatser, 
diken och slänter 
samt utrymme för in-
formationsskylt) 

En del av den befintliga gemen-
samhetsanläggningen ska fun-
gera som utfart för bostadsfas-
tigheterna inom planområdet. 
Nybildade bostadsfastigheter 

ska inträda i gemensamhetsan-
läggningen.  

Förvaltas av Ertseröd 
samfällighetsförening. 

Omfattar bland annat Ta-
numstrandsvägen. 67 de-
lägande fastigheter ingår 

för tillfället i samfällig-
heten. 

Ertseröd ga:7 (väg-
ändamål) 

En del av den befintliga gemen-
samhetsanläggningen ska fun-
gera som utfart för bostadsfas-
tigheterna inom planområdet. I 

en lantmäteriförrättning kommer 
det att regleras hur lokalgatorna 
inom planområdet ska förvaltas, 
och det är troligt att gemensam-
hetsanläggningen kommer att 
behöva omprövas i en anlägg-

ningsförrättning. 

Förvaltas av Ertseröd 
samfällighetsförening. 11 
delägande fastigheter in-
går för tillfället i samfällig-

heten. 

Ertseröd ga:13 (av-
loppsändamål) 

Gemensamhetsanläggningen 
ska omprövas med anledning av 
att en dräneringsledning måste 

flyttas. 

Förvaltas av John Måns-
sons samfällighetsför-

ening. Läs mer under ru-
briken ”rättighetsområde” 

på sidan 38. 

Ertseröd ga:14 (väg-
ändamål) 

Gemensamhetsanläggningen 
måste användas för tillkomst till 
det planerade aktivitetsområdet. 
Befintlig fastighet/Ny fastighet 
(vid ev. avstyckning) ska ingå i 
befintlig gemensamhetsanlägg-
ning. Anläggningen omprövas 

alternativt görs en överenskom-
melse och andelstalen korrige-

ras. 

Förvaltas av John Måns-
sons samfällighetsför-

ening.  
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Ekonomiska frågor 

Allmänt 
Kostnader förenade med planläggning belastar i huvudsak exploatören, i 
dagsläget ägaren till fastigheten Ertseröd 1:3. Fördelning av kostnader och 
ansvar mellan exploatören och Tanums kommun regleras i ett exploaterings-
avtal som upprättas mellan kommunen och exploatören. Avtalet ska antas 
av kommunstyrelsen innan planen antas. 

Allmän platsmark 
Exploatören bekostar anläggandet av en lokalgata inom planområdet. Kost-
nader för framtida skötsel och underhåll av vägar belastar nybildad/befintlig 
samfällighetsförening som förvaltar gemensamhetsanläggningen där vägmar-
ken ingår. 

Kommunen bekostar utbyggnad av gång- och cykelvägar inom planområdet. 
Exploatörens kostnadsansvar för utbyggnad av gång- och cykelvägarna re-
gleras i exploateringsavtalet.  

Nybildad samfällighetsförening bekostar iordningsställande av en lekyta 
inom allmän plats parkmark. Även skötselansvaret för parkmarken vilar på 
samfällighetsföreningen. 

Exploatören bekostar utbyggnaden av de vatten-, spillvatten- och dagvatten-
anläggningar som krävs för bostäderna.  

Exploatören ansöker om och bekostar omprövning av befintliga gemensam-
hetsanläggningar och/eller inrättande av nya. 

Exploatören bekostar schaktningsarbeten inom planområdet i samband med 
att elförsörjningen ska tillgodoses. 

Exploatören bekostar eventuell nödvändig flytt av ledningar på grund av 
planens genomförande. 

Kvartersmark 
Inom avstyckad fastighet bekostar respektive fastighetsägare uppförande 
och fortsatt underhåll av byggnader och markanläggningar. Inom avstyckad 
fastighet bekostar respektive fastighetsägare utbyggnad av vatten-, spill-, och 
dagvattenledningar  

Exploatören bekostar uppförandet av ett gemensamt sophus för sortering 
och hantering av hushållssopor samt en vändplats för sopfordon. Den nybil-
dade samfällighetsföreningen övertar kostnadsansvaret för skötsel och un-
derhåll av sophuset samt tillhörande vändplats efter överlämnande från ex-
ploatören. 

Exploatören bekostar uppförandet av en pumpstation och för anläggning av 
diken och damm till förmån för bostäderna, i enlighet med va- och dagvat-
tenutredningen. Skötselansvaret belastar den nybildade samfällighetsför-
eningen. 
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Fastighetsägare eller kommande arrendator bekostar uppförande av byggna-
der inom idrotts- och odlingsområde samt anläggandet av tillhörande dag-
vattendamm (användning: ”E3”). 

Exploatören bekostar anslutning av den befintliga ledningen (Ertseröd 
ga:13) till planerad dagvattenledning. 

Tomträttsinnehavaren ansvarar för eventuella åtgärder inom fastigheten Ert-
seröd 1:36. 

Exploatören ansöker om och bekostar omprövning av befintliga gemensam-
hetsanläggningar och/eller inrättande av nya. 

Fastighetsbildning 

Erforderlig fastighetsbildning inom planområdet ansöks om och bekostas av 
exploatören/fastighetsägare. 

Exploatören ansöker om och bekostar avstycknings- och anläggningsförrätt-
ning gällande bostadstomterna inom planområdet samt idrotts- och odlings-
området. I ovanstående inräknas även eventuella servitutsåtgärder som ex-
empelvis förändring av belastad fastighet. 

På plankartan har en administrativ bestämmelse i form av ett rättighetsom-
råde införts som innebär att område för befintlig gemensamhetsanläggning 
och befintligt servitut ska tas bort inom planerad bostadsmark. 

Lantmäteriförrättning för att ompröva gemensamhetsanläggningen Ertseröd 
ga:13 och ändring av servitut ska bekostas av exploatören.  

El och tele 
Eventuella undanflyttningar av el- och teleanläggningar eller schaktningsar-
beten till förmån för nya elledningar som orsakas av plangenomförandet be-
lastar exploatören. 

Tekniska frågor 

Vägar 

Inom vägområdet föreslås anläggandet av en väg med en körbana på cirka 5 
meter inklusive stödremsor på vardera sidan av vägen. Gång- och cykelvä-
garna förutsätts ha en bredd på 2,5 meter. 

Vatten-, spillvatten och dagvatten 

Omhändertagande av spill- och dagvatten ska ske i enlighet med det förslag 
som presenteras i den framtagna va- och dagvattenutredningen av Aqua Ca-
nale, 2016-10-13, rev. 2017-03-30. 

Exploatören ska utföra utbyggnaden av vatten-, dag-, och spillvattennät 
inom och fram till planområdet från den av kommunen anvisade anslut-
ningspunkten. För utbyggnad och dimensionering av nätet för vatten- och 
spillvatten hänvisas till exploateringsavtalet. 
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El, tele- och datakommunikation 

För drift av el- och teleanläggningar inom allmän platsmark ansvarar respek-
tive el-, tele- och dataleverantör. 

Eventuella markarbeten inom planområdet ska föregås av kabelutsättning. 

Värme och avfall 

Enskilda värmelösningar ska tillämpas inom planområdet. 

Sophämtning ska ske från gemensamt sophus placerat i planområdets västra 
del. Hämtning vid varje enskild fastighet ska inte förekomma. Vändmöjlig-
het för sopbil finns i anslutning till det gemensamma sophuset. Avfallshan-
teringen ska i övrigt följa kommunens riktlinjer. 

Närmaste miljöstation finns i Tyft, lokaliserad cirka 15 kilometer nordost 
om planområdet. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Fortsatt arbete 
Granskning av detaljplanen har genomförts. Inkomna synpunkter på försla-
get har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande. 

Kommunen kan nu besluta om att anta planförslaget. Om beslutet inte 
överklagas vinner detaljplanen laga kraft cirka tre veckor efter antagande. 

Preliminär tidplan 
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens 
genomförande: 

April 2011  Planprövningstillstånd 

Oktober 2012  Planvatal upprättat 

Oktober 2014  Beslut om samråd 

Dec-jan 2014/15 Samråd av förslag till detaljplanen med bland 
andra berörda markägare, länsstyrelsen, 
myndigheter och kommunala nämnder. 

Nov 2016  Beslut om granskning 

Nov-dec 2016  Granskning av förslag till detaljplan 

Juni 2017  Antagande av detaljplan 

Juli 2017  Laga kraft 

Det uppskattade datumet för lagakraftvunnen plan förutsätter att detaljpla-
nen inte överklagas. När planen vunnit laga kraft kan erforderliga fastighets-
bildningsåtgärder genomföras, bygglov erhållas och utbyggnad påbörjas. 

 



 
  45 

 

Detaljplan för del av fastigheten Ertseröd 1:3 m.fl. Planbeskrivning

Grebbestad, Tanums kommun, Västra Götalands län  Antagandehandling 2016-10-14, justerad 2017-04-06

Medverkande i planarbetet 
Planförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Kalle Gus-
tafsson, planeringsarkitekt, och Eva Frennered, samhällsplanerare, på upp-
drag av exploatören.  

Planförslaget handläggs av Sandra Olsson på planavdelningen, Tanums 
kommun. 

Justering 
Nedan sammanfattas kortfattat ändringar av betydelse i planhandlingarna, 
och övriga handlingar, frånsett rent redaktionella ändringar, som har genom-
förts sedan granskningen: 

Plankarta: 

 Korrigering av planbestämmelserna gällande utnyttjandegrad/fastig-
hetsindelning. Bestämmelserna har förtydligats men har samma in-
nebörd. 

 Mindre korrigering av bestämmelsen angående byggnads- och 
nockhöjd för komplementbyggnader. 

 Planbestämmelse införd som innebär en lastrestriktion (maximal 
tillåten marklast på 15 kPa) för planerade tomter söder om lokalga-
tan. 

 Användningen ”lokalväg” ändrad till ”lokalgata”.  

 Planbestämmelse införd som villkorar att dagvattenanläggning med 
avseende på idrotts- och odlingsområdet ska vara utbyggt innan 
bygglov kan ges. 

 Prickmark med en bredd på 3,5 meter inlagd på kvartersmark mot 
området avsett för damvattendike och dagvattendamm. 

 Prickmark med en bredd på 2,5 meter mot allmän platsmark och en 
bredd på 5 meter mot John Månssons väg inlagd på användnings-
området ”RL”. 

 Egenskapen ”g - marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsan-
läggning” har införts för användningsområdet avsett för en pump-
station. 

 Upplysning angående sättningsproblematik inom planområdet in-
förd. 

Illustrationskarta: 
- Inga ändringar. 

Planbeskrivning: 
- Tillägg av text angående nockhöjd för komplementbyggnader inom 

idrotts- och odlingsområdet. 
- Text införd gällande ny planbestämmelse avseende maximal tillåten 

marklast. 
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- Tillägg av text avseende införd prickmark på kvartersmark mot dag-
vattendike och damm samt prickmark mot allmän platsmark och 
väg inom användningsområdet ”RL”. 

- Illustration angående rekommenderad grundläggningsmetod inom 
de olika delarna inom planområdet har införts. 

- Text angående upplysingstexten gällande sättningsproblematik har 
införts. 

- Text införd gällande ny planbestämmelse avseende villkorande av 
bygglov med avseende på utbyggnad av dagvattenanläggning. 

- Korrigerad användning, ”lokalväg” har ändrats till ”lokalgata”. 
- Förtydligande text angående ansvar för det kommunala vatten- och 

spillvattensystemet samt förtydligande gällande hantering av dag-
vattnet. 

- Förtydligande text gällande allmänhetens tillträde till området som 
planläggs som ”idrottsanläggning och odling”. 

- En mer utförlig text gällande hanteringen av dagvatten inom plan-
området samt en beskrivning av dagvattnets väg från planområdet 
till recipient har införts. 

- Redovisning gällande förvaltningen av befintligt dagvattensystem 
väster om planområdet har införts. 

- Korrigerad text gällande ägandet av den allmänna platsmarken. 
- Korrigerad text gällande fastighetsbildning. 
- Utökning av beskrivning av gemensamhetsanläggningar. 
- Text angående va-avtal borttaget. 
- Text angående upprättande av avtal mellan exploatör och Johan 

Månssons samfällighetsförening angående Ertseröd ga:13 borttagen. 
- Korrigerad beskrivning av påverkan på befintliga och tillkommande 

gemensamhetsanläggningar. 
- Korrigering av text gällande fastighetskonsekvensbeskrivningen. 
 

Övriga handlingar: 
- Grundkartan har uppdaterats 
- Den geotekniska utredningen har kompletterats 
- Va-och dagvattenutredningen har kompletterats. 
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Sandra Olsson, planarkitekt             Kalle Gustafsson, planeringsarkitekt  
Tanums kommun         Rådhuset Arkitekter AB 
Planavdelningen                              Samhällsplanering & Miljö 




