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I DETALJPLANEN INGÅR FÖLJANDE HANDLINGAR 

Planhandlingar  
• Plankarta 1:500 (A3) 

• Planbeskrivning 

• Illustrationskarta 1:500 (A3) 

 
Utredningar 
 

• Geoteknisk utredning, ÅF-Infrastructure AB 
 

Övriga handlingar 
• Fastighetsförteckning  

• Grundkarta upprättad av Metria  

• Behovsbedömning  
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INLEDNING 

Planens syfte  
Syftet med detaljplanen är att för fastigheten Tanums-Rörvik 1:212 ändra 
tillåten markanvändning från handel (H) till bostadsändamål och handel (BH).  

Bakgrund 
Den aktuella fastigheten har den planmässiga användningen handel. En 
byggnad finns på fastigheten som tidigare varit både bostad och 
optikerverksamhet. Befintlig användning vill fastighetsägarna ha kvar, men nu 
utöka med bestämmelsen B för att bekräfta användningen bostad. 

Bygglov för bostad gavs 2015-05-27 § 130 och det ansågs vara en liten 
avvikelse och förenligt med nuvarande planens syfte. Tidigare gällde en 
byggnadsplan antagen år 1982 i området, och fastigheten hade då 
användningen bostad. Byggnadsplanen ersattes av gällande detaljplan år 1990, 
och användningen övergick då till att bli handel. 
Planbesked har givits enligt kommunstyrelsens beslut om planbesked 
2016-10-12 § 217 med följande frågor att beakta: 

- Upphävande av strandskydd samt frågan om fri passage 
längs strandkanten 

- Hänsyn till havsnivåhöjning och rådande 
rekommendationer för stigande vatten 

 

Kommunens bedömning i strandskyddsfrågan är avstämt med länsstyrelsen vid 
plansamråd 2018-11-19. 

 

Planen är lokaliserad en kilometer söder om Grebbestads centrum inom ett 
område som är ianspråktaget för bostadsändamål och handel. Planförslaget 
bekräftar befintliga byggnader och medger en större byggrätt för att möjliggöra 
uppförande av komplementbyggnad. Det är litet till sin omfattning och 
behandlar till största delen befintlig bebyggelse, och förslaget bedöms inte 
medföra betydande miljöpåverkan. 

Planförslaget har stöd i fördjupad översiktsplan för Grebbestad antagen år 
2006, samt i den fördjupade planstudien för Rörviksområdet från år 2007 och 
bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten.  
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Planens huvuddrag 
 

Syftet med planförslaget är att för fastigheten Tanums-Rörvik 1:212 ändra 
tillåten markanvändning från handel (H) till bostadsändamål och handel (BH). 
Planförslaget medger en något utökad byggrätt för att möjliggöra uppförande 
av komplementbyggnad. Den byggbara ytan utökas för att bli mer flexibel, då 
en del av den mark som i gällande plan inte får bebyggas enligt förslaget blir 
möjlig att bebygga (minskad prickmark i förhållande till gällande plan). 
Maximal byggnadsarea för huvudbyggnad ändras inte. 

Förslaget ger utrymme för två befintliga lägenheter, varav en har fått bygglov 
beviljat sedan tidigare. På fastigheten finns nu en suterrängbyggnad tidigare 
innehållandes en optikerverksamhet på entréplan och en bostadslägenhet i 
källare. En yta för parkering finns på tomtens norra del med infart från 
Strandvägen. Parkering finns också längs med Strandvägen. Mot stranden finns 
en uppmurad terrass med en smal markremsa mot vattenlinjen utanför 
fastigheten. 
Marknivåerna inom planområdet varierar från vattenlinjen i väster upp 
till sex meter över havet och området kommer därför att påverkas av 
stigande havsnivåer. Nivå på färdigt golv inom byggrätt anpassas med 
hänsyn till stigande vattennivåer. 

Planförslaget ersätter en befintlig detaljplan och strandskydd inträder. 
Strandskyddet föreslås upphävas med stöd av det särskilda skälet att 
marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften. 

Området är anslutet till kommunalt verksamhetsområde för dagvatten, 
vatten och avlopp. 
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Planprocessen 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
2010:900 med de ändringar som infördes i lagen 1 januari 2015 (2014:900). 

 

 
Illustration över planprocessen (källa: Boverket) 

Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med 
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande 
intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte 
heller antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Begränsat standardförfarande kan användas om planförslaget godkänns av 
samrådskretsen redan under samrådet. Exempelvis om det är en åtgärd av 
mindre betydelse och där samrådskretsen är mycket liten.  

Planförslaget har stöd i fördjupad översiktsplan för Grebbestad (2006) och 
Planstudie Rörvik (2007) och bedöms inte vara av betydande intresse för 
allmänheten.  
 
Eftersom samrådskretsen också har varit liten och tydlig har planprocessen 
fram till samråd bedrivits enligt ett begränsat standardförfarande.  

Eftersom alla i samrådskretsen inte godkänt planförslaget under samrådet har 
handläggdes planen vidare med standardförfarande och ett granskningsskede 
har genomförts. 

Standardförfarande innebär att planen kommer att samrådas och ställas ut för 
granskning innan den antas i miljö- och byggnadsnämnden. Under samråd och 
granskning skickas planförslaget till berörda sakägare och myndigheter och 
finns även tillgängligt för allmänheten. Det kommer då finnas möjlighet att 
lämna synpunkter på planförslaget. Inkomna synpunkter sammanfattas och 
bemöts i en samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtande. Att upprätta 
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en samrådsredogörelse är inget obligatoriskt steg, men utförs ändå för att få en 
bra översikt över inkomna synpunkter inför fortsatt planarbete. Detaljplanen 
vinner laga kraft cirka en månad efter antagande såvida ingen överklagar den. 
Den som inte senast vid granskningen har lämnat synpunkter, kan senare 
förlora rätten att överklaga planen. 

 
Utredningar 
 
En geoteknisk utredning har utförts av ÅF-Infrastructure AB, 2019-11-13. 
 

Plandata 

Geografiskt läge, areal och avgränsning 
Planområdet omfattar cirka 1000 meter2 och är avgränsat till 
fastighetsgränserna för Tanums-Rörvik 1:212. 

Området ligger cirka 1 kilometer söder om Grebbestad centrum. Kringliggande 
bebyggelse är planlagd för bostadsändamål och består av enbostadshus. Norr 
om fastigheten ligger på kommunal mark ett litet grönområde som i sin tur 
gränsar till en badstrand. Fastigheten sträcker sig i väster ner till vattenlinjen. 

Fastigheten nås via Strandvägen som ansluter till väg 163.  

 

Fotot visar ungefärlig utbredning av planområdet. 

Markägoförhållanden 
Planområdet innefattas av fastigheten Tanums-Rörvik 1:212 som är i enskild 
ägo. 
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Allmänna och enskilda intressen 

Allmänna intressen 
 

Strandskydd inträder inom hela planområdet, och planförslaget prövar 
upphävande av det inträdande strandskyddet. Bedömningen är att det 
finns särskilda skäl för ett upphävande, då marken är ianspråktagen 
och saknar betydelse för strandskyddets syften.   

Planområdet omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv. Planförslaget 
bedöms inte på ett betydande sätt medföra negativ påverkan på de värden för 
friluftslivet som utmärker riksintresset, eftersom området redan är 
ianspråktaget som tomtmark, och ingen ny mark tas i anspråk. 

Planområdet omfattas av riksintresse för obrutna kusten. Utmärkande för 
riksintresset är de samlade natur- och kulturvärdena. Inom detta område ska 
turismens och friluftslivets, särskilt det rörliga friluftslivets, intressen särskilt 
beaktas.  
Landskapsbilden bedöms inte påverkas av detaljplanen, då endast en 
mindre ökning av byggrätt för möjlighet till komplementbyggnad 
tillförs inom planområdet. 

Enskilda intressen 
 

Det enskilda intresset av bostad inom fastigheten blir nu tillgodosett inom 
planförslaget och befintlig bostad blir planenlig.  Möjligheten att bebygga 
fastigheten blir något mer flexibel, då den byggbara ytan utökas. Den 
maximala byggnadsarean utökas med 30 m2 för möjlighet till 
komplementbyggnad. Den maximala byggnadsarean för huvudbyggnad 
bibehålls. Det bedöms inte medföra någon olägenhet för omkringliggande 
fastigheter. 

 

Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen 
 

En avvägning mellan allmänna och enskilda intressen gjordes i samband med 
arbetet för Planstudie Rörvik. Området bedömdes då vara lämpligt för 
bostäder.   
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 
För Tanums kommun gäller översiktsplan 2030, antagen av 
kommunfullmäktige år 2017. Området ingår enligt översiktsplanen i 
samhällsområdet Grebbestad för vilket en fördjupad översiktsplan antogs av 
kommunfullmäktige år 2006.  

I den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad är det aktuella området 
redovisat som ett område som omfattas av en befintlig detaljplan, och inga 
förändringar är föreslagna. Tanums kommun tog år 2007 fram en fördjupad 
planstudie med förslag till markanvändning för Rörviksområdet. Planstudien 
gäller som ett gemensamt planprogram för detaljplanearbeten inom 
Rörviksområdet och planförslaget har stöd i planstudiens rekommendationer. 

 

Detaljplaner 

 

Området omfattas av en detaljplan för Tanums-Rörvik 1:80 m.fl. som 
antogs år 1990. Den aktuella fastigheten har den planmässiga 
användningen handel. Kringliggande bebyggelse är planlagd för 
bostadsändamål. Huvudmannaskapet är enskilt och planens 
genomförandetid har löpt ut.  
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Befintlig detaljplan 02:211;1 och omgivande befintliga detaljplaner 

Behovsbedömning  
Det har genomförts en behovsbedömning gällande om planförslaget kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med planförslaget är i huvudsak att 
bekräfta befintlig bebyggelse, och planen bedöms inte påverka omgivningen i 
någon större omfattning. Ställningstagandet i behovsbedömningen är att 
planförslaget inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.  

Kommunala beslut 
Planbesked har givits enligt kommunstyrelsens beslut om planbesked 2016-10-
12 § 217. 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 

Grundläggande hushållningsbestämmelser, kapitel 3 
Miljöbalken 
I Miljöbalkens tredje kapitel finns bestämmelser som syftar till att mark- och 
vattenområden ska användas för de ändamål de är mest lämpade till. Företräde 
ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god 
hushållning. Bland annat föreskrivs att områden som är av riksintresse för till 
exempel naturvård, kulturmiljövård eller friluftslivet ska skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.  
Planområdet berör inga riksintressen enligt kapitel 3 i Miljöbalken. 
Riksintresse 3 kapitlet 6 § för natur- och friluftslivet råder utmed kuststräckan i 
närheten av planområdet men påverkas inte av planförslaget. 
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Särskilda hushållningsbestämmelser, kapitel 4 
Miljöbalken 
Planområdet omfattas av kapitel 4:2 (turism och rörligt friluftsliv) och 4:3 
(obruten kust) i miljöbalken. 
Kommunens kustområde är utpekad som obruten kust, vilket innebär att 
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt 
beaktas vid exploateringsföretag. Det innebär att de samlade natur- och kul-
turvärdena inom området inte påtagligt får skadas. De särskilda hushållnings-
bestämmelserna är dock inte tänkta att fungera som ett hinder för normal 
utveckling av tätorter eller lokalt näringsliv.  
Planområdet är redan bebyggt och ligger inom planlagt område i centrala 
Grebbestad, varför åtgärderna i programförslaget inte bedöms stå i strid mot 
vad som föreskrivs i 4 kapitlet i Miljöbalken.  

Natura 2000 
Planområdet omfattas inte av, eller angränsar till, område som omfattas av 
Natura 2000. Havsområdet söder om Grebbestadkilen och cirka 300 meter från 
planområdet, utgörs av Natura 2000-område.  

Bebyggelsen är ansluten till det kommunala vatten-, spillvatten- och 
dagvattennätet, och Natura 2000-området bedöms inte påverkas negativt av 
planförslaget. 

Miljökvalitetsnormer, kapitel 5 Miljöbalken 
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som anger lägsta godtagbara 
miljökvalitet för luft, mark och vatten inom ett visst geografiskt område. 
Normerna reglerar inte vad som är tillåtet att släppa ut, utan de reglerar den 
miljökvalitet som ska finnas eller uppnås. 
 
Detaljplanen anses utifrån sin omfattning inte leda till att miljökvalitetsnormer 
för varken luft, vattenförekomster eller fisk- och musselvatten enligt kapitel 
fem i miljöbalken överskrids. Området är anslutet till kommunalt vatten, 
avlopp och dagvatten och ej tillför en ökad trafikmängd. 
 

Strandskydd 
Strandskydd inträder när den gällande detaljplanen ersätts av planförslaget. För 
att strandskyddet ska kunna upphävas måste det finns särskilda skäl och 
intresset av att ta området i anspråk marken ska väga tyngre än 
strandskyddsintresset. Normalt måste en fri passage, för allmänheten och för att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet, säkerställas.  
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Planförslaget medger till skillnad från gällande detaljplan användningen 
bostad, och bostäder genererar en hemfridszon, som kan ha en avhållande 
effekt. Byggnaden har trots användningen i gällande plan delvis nyttjats för 
bostadsändamål och tidigare gällande planer har medgett användningen bostad. 
Området har varit ianspråktaget som tomt sedan lång tid tillbaka och innan 
strandskyddet tillkom. I den fördjupade planstudien för Rörviksområdet har 
området pekats ut som lämpligt för bostäder.   
Planförslaget bekräftar till största delen redan befintlig användning.  
 
Bedömning 
Den samlade bedömningen är att marken är ianspråktagen på ett sätt som gör 
att det saknar betydelse för strandskyddets syften och att det därför finns 
särskilda skäl att upphäva strandskyddet.  
Eftersom fastigheten har varit tomtmark sedan före strandskyddets tillkomst 
bedöms, med hänsyn till tomtens storlek och byggnadernas placering på 
tomten, att även strandlinjen varit ianspråktagen som tomtmark och inte funnits 
allmänt tillgänglig under lång tid.  
Vid en avvägning bedöms att intresset att fortsätta använda marken som 
tomtmark väger tyngre än strandskyddsintresset.   
Planförslaget innehåller en bestämmelse om att strandskydd ska upphävas 
inom planområdet.  

 

Sveriges miljömål 
I både plan- och bygglagen och miljöbalkens portalparagrafer anges hållbar 
utveckling som ett viktigt syfte med de båda lagtexterna. För att på lång sikt 
uppnå en hållbar utveckling har regeringen formulerat sexton stycken 
miljömål. Planen berör begränsad klimatpåverkan, säker strålmiljö, hav och 
kust i balans samt levande kust och skärgård, grundvatten av god kvalitet samt 
god bebyggd miljö.  

Målen bedöms inte påverkas av planförslaget som är litet till sin omfattning 
och inte innebär någon större omgivningspåverkan. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, PLANFÖRSLAG OCH 

KONSEKVENSER 

Natur 

Mark och vegetation 

Förutsättningar  
Planområdet är i sin helhet ianspråktaget och utbyggt med bostäder och för 
verksamhet och saknar naturvärden. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Planen bekräftar befintlig bebyggelse med en mindre ökning av byggrätt för 
komplementbyggnad. Det föreslås inga förändringar av markförhållandena 
inom planområdet. 

 

 

Bebyggelseområden 

Förutsättningar 
Inom planområdet ligger idag en villabyggnad innehållande en bostad i 
källarplan med bygglov beviljat sedan tidigare och en optikerverksamhet i 
bottenplan.  

Befintlig detaljplan reglerar högsta byggnadshöjd till 5,5 meter över 
medelmarksnivå invid byggnaden och maximal byggnadsarea till 150 m2. 
Befintlig byggnad följer detaljplanens avgränsningar. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Planen syfte är att bekräfta befintlig bebyggelse och användning. 
Planbestämmelse för byggnaden ändras från H till BH. Byggnaden kan som 
nuvarande användning inrymma både handel och bostad. Ytan för byggrätt 
utökas något för att placering och utformning av en framtida byggnad ska bli 
mer flexibel. Den maximalt tillåtna byggnadsarean för huvudbyggnad som 
medges i gällande plan bibehålls i planförslaget. En mindre ökning av byggrätt 
för komplementbyggnad medges. 
För att hantera framtida stigande havsnivåer höjs lägsta nivå för 
färdigt golv för bostad till 3,3 meter över havet enligt gällande 
rekommendationer. 
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Sektion visar skillnad i golvhöjd och nockhöjd i befintlig byggnad 
jämfört med höjd för färdigt golv och högsta nockhöjd i planförslaget. 

Planförslaget reglerar högsta nockhöjd till skillnad från befintlig 
detaljplan som reglerar högsta byggnadshöjd över markens medelnivå 
invid byggnaden.  

Byggnadshöjden räknas till skärningen mellan fasadplanet och ett plan 
som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. 
Detta innebär en möjlig nockhöjd som är betydligt högre än befintlig 
byggnads nockhöjd. Planförslagets nockhöjd regleras till något högre 
än den befintliga byggnadens. 

 

Service och mötesplatser 

Förutsättningar 
Planområdet ligger inom Grebbestads samhällsområde med kort gångavstånd 
till skola, matbutik, bibliotek, bank och annan offentlig och privat service. 

Förbi det aktuella området går ett gångstråk som leder ned till havet och 
Tanumstrands hotell- och konferensanläggning. Gångvägen är mycket populär 
sommartid och används av såväl kommuninvånare som besökare. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Planförslaget medför inte ett ökat behov av service.  
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Arkeologi 

Förutsättningar 
Planområdet är i sin helhet ianspråktaget och utbyggt med bostäder och för 
verksamhet. 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Närmaste registrerade 
fornlämning är ett röse (RAÄ 1113:1), beläget cirka 180 meter söder om 
planområdet inom fastigheten Tanums-Rörvik 1:91.  

Planförslaget och dess konsekvenser  
Planen bekräftar endast befintliga byggnader med en mindre ökning av 
byggrätt för komplementbyggnad och bedöms ej påverka kända fornlämningar. 

 

Kulturmiljö 

Förutsättningar 
Planområdet omfattas inte av och ligger inte i nära anslutning till riksintresse 
för kulturmiljövård, och området omfattas inte av kommunens 
kulturminnesvårdsprogram. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Planförslaget bedöms inte påverka någon kulturmiljö eller riksintresset för 
kulturmiljövård.  

Trafik 

Biltrafik 

Förutsättningar 
Planområdet trafikmatas genom Strandvägen som ansluter till väg 163 
(Strandvägen) cirka 200 meter norrut.  

Trafikflödet på väg 163 genom Grebbestads centrum varierar kraftigt mellan 
låg- och högsäsong, med uppmätta flöden på cirka 1500 respektive cirka 8200 
fordon/dygn (2017). Årsdygnsmedelvärdet är 3260 fordon/dygn (2017). 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Planområdet föreslås att framledes trafikeras på samma sätt som idag.  

Planförslaget bedöms inte leda till några ökade trafikrörelser. 
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Gång- och cykeltrafik 

Förutsättningar 
Fastigheten nås via strandvägen som ansluter till väg 163. Fram till det 
aktuella området är det en asfalterad lokalgata med blandtrafik.  

Därefter fortsätter vägen som ett grusat gångstråk som leder ned till 
Tanumstrands hotell- och konferensanläggning. Gångvägen är mycket 
populär sommartid och används av såväl kommuninvånare som 
besökare. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Inga förändringar gällande gång- och cykeltrafik föreslås inom ramen för 
planförslaget. 

 

Kollektivtrafik 

Förutsättningar 
Grebbestads busstation ligger vid hamnplan, söder om Systembolaget och 
väster om Coop Konsums varuintag. Här passerar dagligen 26 turer sommartid 
och 20 turer vintertid. Busslinjerna är 875 (Tanumshede-Dingle), 877 
(Havstenssund-Tanumshede-Grebbestad) och 878 GRETA (Tanumshede-
Grebbestad).  

En hållplats finns på strandvägen cirka 380 meter från planområdet. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Planförslaget innebär inga förändringar för kollektivtrafiken. 

Parkering, varumottag, utfarter 

Förutsättningar 
Parkeringar för bostädernas behov finns inom planområdet. Utrymme för 
parkering av större fordon finns på parkeringsyta längs Strandvägen framför 
fastigheten. Utfart från lägre parkeringsyta sker delvis via fastigheten 1:91 som 
ägs av kommunen. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Planförslaget medger utfart längs Strandvägen. 
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Friytor 

Lek och rekreationsområden 

Förutsättningar 
Rekreationsområden som badplats och naturmark för vandring finns i direkt 
närhet till planområdet. Lekplats finns inom 600 meter från planområdet. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Planförslaget innebär oförändrad tillgänglighet till naturområden, lekplats eller 
strandområdet. 

Under planarbetet har ett gångstråk mellan badplatserna norr och söder om 
planområdet översiktligt studerats. Det har dock inte bedömts rimligt i 
förhållande till planens syfte och avgränsning att pröva ett gångstråk i denna 
detaljplanen. Om det blir aktuellt i framtiden att planera för ett 
sammanhängande gångstråk längs med stranden kan det prövas i en separat 
detaljplan som i förekommande fall får omfatta ett större område och studera 
placering och fastighetsrättsliga frågor mer i detalj.   

 

Tillgänglighet 

Förutsättningar 
Marknivåerna inom fastigheten varierar från vattenlinjen i väster upp 
till sex meter över havet.  

Tillgänglighet till entré från väg, infart och övre parkering är god. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Planförslaget innebär inga förändringar gällande tillgänglighet. 

Tillgängligheten bevakas vidare i bygglovskedet. 

 
Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och Dagvatten 

Förutsättningar  
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten, 
och även dagvatten. Fastigheten är ansluten till det kommunala nätet. 
Vattenverket i Tanumshede förser planområdet med vatten, och spillvattnet 
leds till Bodalens avloppsreningsverk. 
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Planförslaget och dess konsekvenser  
Planförslaget ställer inte krav på ökad kapacitet i kommunens vattenverk eller 
avloppsreningsverk. Eftersom fastigheten redan är ansluten till det kommunala 
va- och dagvattennätet, krävs inga ytterligare anslutningar eller åtgärder. 

Värme och energi 
Det föreslås inga förändringar gällande värme eller energi i planförslaget. 

El, tele och elektronisk kommunikation  

Förutsättningar 
Fastigheten inom planområdet är ansluten till befintligt el- och telenät i 
området. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Inga förändringar föreslås. 

Avfallshantering 

Förutsättningar 
Närmaste återvinningsstation för papper, glas och metall ligger drygt en 
kilometer norr om planområdet, vid långtidsparkeringen på Repslagaregatan. 
Närmaste återvinningscentral är Tyft, som ligger längs med väg 163 öster om 
Tanumshede i riktning mot Bullaren. Kärlskåp för sopor och utrymme för 
parkering av större fordon finns på parkeringsyta längs Strandvägen framför 
fastigheten. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Dagens förhållanden för sophanteringen bedöms fungera bra och inga åtgärder 
föreslås i planförslaget.  

Brandsäkerhet 

Förutsättningar 
Tillgängligheten för utryckningsfordon är god. Fastigheten ligger i Grebbestad 
samhälle och det finns flera brandposter i samhället. Två brandposter finns 
söder om planområdet inom 70-90 meter. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Det föreslås inga förändringar gällande brandsäkerheten. 
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Hälsa och säkerhet 

Buller 

Förutsättningar  
Närmsta större väg är väg 163. Den är belägen 200 meter norr om planområdet. 
Trafikflödet på väg 163 genom Grebbestads centrum varierar kraftigt mellan 
låg- och högsäsong, med upp-mätta flöden på ca 1500 respektive ca 8200 
fordon/dygn (2017). Årsdygnsmedelvärdet är 3260 fordon/dygn (2017). 

Risken för överskridande av riktvärden för buller bedöms sammantaget som 
liten. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Planförslaget bedöms inte generera någon ökad trafik och har därför inte någon 
negativ inverkan på befintliga bullerförhållanden. 

Förorenade områden 
Inga kända förorenade områden finns inom eller i närheten av planområdet. 

Klimatförändringar 

Förutsättningar 
Marknivåerna inom planområdet varierar från vattenlinjen i väster upp 
till sex meter över havet och kommer därför att påverkas av stigande 
havsnivåer, vilket har bedömts vara en följd av det förändrade 
klimatet. En annan effekt av det förändrade klimatet väntas vara ökad 
nederbörd i hela landet. Även antalet tillfällen med intensiv nederbörd 
väntas öka. 

Enligt gällande rekommendationer tillåts inte bostäder på en nivå under 3,3 
meter över havet med hänsyn till stigande vattennivåer. Tillgängligheten till 
bostaden måste säkerställas.  

Planförslaget och dess konsekvenser  
I planförslaget finns en bestämmelse om att lägsta nivå för färdigt golv ska 
vara 3,3 meter över havet enligt gällande rekommendationer med hänsyn till 
stigande vattennivåer. Bebyggelse under denna nivå uppförs i 
översvämningståligt utförande. Se sektion under rubrik bebyggelseområden. 
En framtida ökning av nederbörd bedöms kunna hanteras inom området. 
Inom ramen för det här planförslaget föreslås inga förändringar gällande 
dagvattenhanteringen. Planen hindrar dock inte att kommunen vid behov i 
framtiden ökar kapaciteten på dagvattennätet. Det finns inga indikationer på att 
dagvattennätet inte klarar dagens situationer av dagvattenhantering. 
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Geoteknik 

Förutsättningar 
En geoteknisk utredning har utförts av ÅF-Infrastructure AB, 2019-11-13. 
 
Slutsatserna i utredningen visar att stabiliteten i läget för befintlig byggnad 
uppfyller ställda krav. Även om eventuell förekomst av kvicklera kan medföra 
bakåtgripande skred så bedöms risken liten för ett initierande skred. 
Utredningen visar att kraven på stabiliteten uppfylls för parkeringsytan med en 
temporär last på 10 kPa, vilket bedöms vara tillräckligt för fordon av 
personbilstyp. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Vare sig stabilitet, sättningar eller bärighet bedöms inte utgöra något problem 
för ändring av planbestämmelse H till HB, förutsatt att lasterna och markens 
geometri inte ändras på ett betydande sätt. Önskas marken belastas med andra 
laster än de beräknade krävs kompletterande undersökningar och utredning. 
 
Nya byggnader ska uppföras radonsäkert, om inte andra förhållanden kan 
påvisas. 

 

Administrativa bestämmelser 
Genomförandetid och upphävande av strandskydd. 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid och Huvudmannaskap  
Genomförandetiden för detaljplanen är fem år från den dag då beslutet att anta 
detaljplanen vinner laga kraft. Tiden börjar löpa när planen vunnit laga kraft. 
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i 
enlighet med planen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att 
gälla, men den kan ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till 
ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). 
 
Det finns ingen allmän plats inom planområdet.  
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Ansvarsfördelning 
 

Kvartersmark 

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

Bostäder Respektive fastighetsägare Respektive fastighetsägare 

Parkering Respektive fastighetsägare Respektive fastighetsägare 

Vatten och spillvatten Respektive fastighetsägare 
från anvisad 
anslutningspunkt. 

Respektive fastighetsägare 

Dagvatten Respektive fastighetsägare Respektive fastighetsägare 

Kommunala 
dagvattenledningar 
inom planområdet 
(avtalsservitut) 

Tanums 
kommun/Exploatör 

Tanums kommun 

 
Kvartersmark 
 
Inom kvartersmark ansvarar fastighetsägaren inom den egna fastigheten för 
genomförande och underhåll av dagvattenanläggningar, vatten- och 
spillvattenledningar, byggnader och andra anläggningar som exempelvis 
parkering och sophus. 

Avtal 

Planavtal 
Planavtal tecknades 2016-12-30 mellan Tanums kommun, miljö- och 
byggnadsnämnden, och Ida Nordholm. Planavtalet omfattar fastigheten 
Tanums-Rörvik 1:212. 

Exploateringsavtal 
Kommunen har tecknat ett exploateringsavtal med exploatören. Anledningen 
till avtalets tecknande är att kommunen ska kunna erhålla ekonomiska bidrag 
ifrån exploatören för finansieringen av specifikt utpekade infrastrukturella 
åtgärder. Bidraget ska alltid stå i rimlig proportion till den nytta som 
exploatören har av den eller de infrastrukturella åtgärder som exploatören ska 
bidra till.  
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Ett avtal har också tecknats för att reglera de kostnader som uppstår i det fall en 
dagvattenledning inom planområdet kan behöva flyttas.    

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser för 
fastigheter 

Ledningar inom planområdet 
 
Inom planområdet finns en rättighet för en kommunal dagvattenledning genom 
avtalsservitut. Ledningen ligger norr om befintlig byggnad från vägen ned mot 
strandlinjen. Fastigheten Tanums-Rörvik 1:212 har enligt avtalet rätt att 
använda ledningen för sina behov. 
 
Byggrätten utökas norrut på fastigheten för att göra den mer flexibel. 
Dagvattenledningen hamnar då under byggrättsytan. Om ägare av Tanums-
Rörvik 1:212 vill utnyttja byggrätten längre norrut, ska ledningen förläggas 
längs med vägen och sen vidare på den kommunägda fastigheten Tanums-
Rörvik 1:91 som består av grönområde. 
 
Ett nytt nyttjandeavtal skrivs för dagvattenledningen för att möjliggöra 
genomförandet med avseende på flytt av ledningen. 
 

Övriga rättigheter  
 
Ett avtalsservitut för två brunnar belastar fastigheten TanumsRörvik 1:212 till 
förmån för Tanums-Rörvik 1:80. Byggnation eller andra åtgärder som hindrar 
nyttjande av rättigheten kan inte tillkomma. Om det i framtiden inte längre 
finns behov av servitutet möjliggör planförslaget en placering av byggnad inom 
området som den södra brunnen är belägen.  

 
Bilden visar ungefärlig placering av befintliga brunnar och dagvattenledning med 
servitut. 



20 

 

PLANBESKRIVNING Datum 2020-06-05 
Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:212 

Diarienummer: 2016/2077–314 

 

Konsekvenser för fastigheter inom planområdet 
 

Fastighets- 
beteckning Åtgärd/konsekvens Övrigt 

Avtalsservitut för 
avloppsledning 
 

 

Avtalet skrivs om för att möjliggöra flytt av 
ledningen. 

Till förmån 
för/belastar:  
Tanums-Rörvik 1:91 
och Tanums-Rörvik 
1:212 

Ekonomiska frågor  
 
Planområdet är redan utbyggt och anslutet till det kommunala nätet för vatten, 
spillvatten och dagvatten och därför medför inte planförslaget några egentliga 
genomförandekostnader. 
De kostnader som blir aktuella för exploatören i samband med planläggningen 
är plankostnader för arbetet med att ta fram detaljplanen. 
Kommunen ansvarar för underhåll av dagvattenledning genom servitut, vilket 
medför kostnader. Kommunen ansvarar dock redan idag för ledningen och det 
innebär därför inte några ökade kostnader. I det fall exploatören vill flytta 
dagvattenledning innebär detta en kostnad för exploatören. 
 
 

 

FORTSATT PLANARBETE 
Planförslaget har ställts ut för samråd och granskning, då det har funnits 
möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget. Inkomna synpunkter har 
sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse respektive ett 
granskningsutlåtande.  
Efter granskningen har ett tillägg med förklaring om exploateringsavtal gjorts i 
planbeskrivningen och i plankartan har lagts till en informationstext om 
servitutsrättigheter med hänvisning till text i planbeskrivningen och bild på 
servitutens placering. Justeringarna/justeringen enligt ovan bedöms inte 
innebära någon väsentlig ändring av förslaget och föranleder ingen ny 
granskning av detaljplanen. 
Detaljplanen kan efter granskningen antas av miljö- och byggnadsnämnden. 
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Preliminär tidplan för planarbetet 
Samråd 
 
Granskning 

Genomfört   dec 2019 
 
Genomfört april-maj 2020 

Antagande i miljö- och byggnadsnämnden/ 
kommunfullmäktige 

Juni  2020 

Laga kraft tidigast Juli  2020 

 

Om ingen överklagar kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen vinner 
den laga kraft cirka en månad efter antagande. 

 

Medverkande i planarbetet 
 
Planbeskrivningen har sammanställts av miljö- och byggnadsförvaltningen. 
 
Geoteknisk utredning har utförts av ÅF Konsulter. 
 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
Maja Lindstedt 
 Planeringsarkitekt  
 

 
 
Moa Leidzén 
Planchef 
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