Miljö- och byggnadsförvaltningen
Planavdelningen

Datum

Vår referens

2016-11-16

MBN 2011/1803-314

Program till detaljplan för Tanums-Gissleröd 1:81 med flera, Svinnäs
Detaljplanen
handläggs
med utökat
planförfarande i
följande steg:

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2016-11-01 § 173 godkänt
rubricerat program för samråd. Initiativtagare till detaljplanen är Tanums kommun
och privata fastighetsägare. Programmet har tagits fram av Werner Arkitekter AB i
samarbete med AL Studio. Detta program översänds nu för information och
eventuella synpunkter.
Samrådstid: 17 november 2016 till och med 20 december 2016

Program

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Syftet med programmet är att pröva en utveckling av Grebbestad centrum med
bostäder och verksamheter och samtidigt förbättra allmänhetens tillgänglighet till
Svinnäs. I programmet föreslås bland annat en strandpromenad längs med den östra
stranden för att knyta samman Svinnäs med Grebbestad centrum.
Programmet kommer att finnas tillgängligt i entrén i kommunhuset, Tanumshede,
öppet måndag-fredag 8-16:30, i Tedacthuset entré H, öppet måndag-fredag 8-16:30,
på InfoCenter i Grebbestad, öppet tisdag-lördag 10-14 samt på kommunens hemsida
http://www.tanum.se/pagaendedetaljplaner
Sakägare och övriga intresserade inbjuds till SAMRÅDSMÖTE. Mötet äger rum
torsdagen den 8 december kl. 18:00-19:30 i skärgårdshuset i Grebbestad.
Upplysningar lämnas av planeringsarkitekt Evelina Tollesson, tel: 0525-181 33 eller
via e-post: mbn.diarium@tanum.se.
För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit,
skriftligen, via e-post mbn.diarium@tanum.se eller till:
Tanums kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
457 81 TANUMSHEDE
senast 20 december 2016
Inkomna synpunkter på programmet kommer att sammanställas och bemötas av
Tanums kommun i en programsamrådsredogörelse. Med anledning av inkomna
synpunkter kommer ett planförslag att utarbetas. Detaljplanen kommer att
handläggas enligt rutinerna för utökat planförfarande, vilket innebär att ett
planförslag kommer att vara föremål för såväl samråd som granskning, innan det kan
tas upp för antagande.
Fastighetsägare ombedes informera eventuella bostadsrättsinnehavare, hyresgäster,
boende och arrendatorer om innehållet i denna skrivelse.
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