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Information om detaljplan på samråd 
 
Ett förslag till detaljplan för del av Tanums-Gissleröd 1:9 med flera, Svinnäsvägen, 
Grebbestad i Tanums kommun finns nu utställt för samråd. 
 
Planområdet är centralt beläget inom samhällsområdet i Grebbestad. Detaljplanens syfte är att 
pröva förutsättningarna för småskalig bostadsbebyggelse i upp till två våningar. Planen 
möjliggör även utbyggnad i form av radhus eller mindre flerbostadshus. 
Det dike som finns centralt i området undantas till största delen bebyggelse i planen och utgör 
ett naturstråk genom området. Randskogen mot berget i östra delen av området undantas 
bebyggelse och befintlig stig och stenmur vid skogsbrynet kan bevaras då de hamnar på 
naturmark i planen.  
 
Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen och bedöms inte medföra 
någon betydande miljöpåverkan.   
 
Granskningstid: 7 juli 2022 till och med 8 september 2022 
 
Utställningsplats 
Förutom på kommunens hemsida, www.tanum.se/pagaendedetaljplaner, finns 
planhandlingarna tillgängliga på följande platser under samrådstiden:  
 

• Tedacthuset, entré H, Storemyrsvägen 2, Tanumshede 
Öppettider: måndag-fredag kl. 08:00-16:30 

• Infocenter, Nedre Långgatan 48, Grebbestad 
Öppettider: juli - alla dagar 10-17 (lunch 12:30-13:30), 

augusti - stängt söndagar.   
    

Information lämnas av Linda Eklund, planeringsarkitekt. 
Telefon: 0525-181 33, e-post: mbn.diarium@tanum.se 
 
Då ordinarie planhandläggare är på semester kan frågor ställas via kommunens kundcenter 
som vidarebefordrar dessa till annan planhandläggare.  
 
Synpunkter 
Har du synpunkter på planförslaget ska de vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast 
den 8 september 2022. Skriv ner dina synpunkter och skicka till Tanums kommun, Miljö- 
och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE eller mbn.diarium@tanum.se , skicka endast 
till ett av alternativen. 
 
Uppge vilket ärende det gäller samt ditt namn, fastighetsbeteckning och adress.  
 
Den som inte senast under granskningen har framfört sina synpunkter kan förlora rätten att 
senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 
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