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Program till detaljplan för Västra vägen, etapp 2 och 3, Grebbestad 

 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2016-04-26 § 67 godkänt 

rubricerat program för samråd. Initiativtagare till detaljplanen är Tanums kommun. 

Programmet har tagits fram av kommunens planavdelning. Detta program översänds 

nu för information och eventuella synpunkter. 

 

Samrådstid: 19 juli 2016 till och med 5 september 2016  

 
Programmet har upprättats för att identifiera och hantera de nyckelfaktorer som har 

betydelse för framtagandet av detaljplanen. Syftet med detaljplanen är att avlasta 

trafiksituationen i Grebbestad genom en ny väg som kallas Västra vägen och 

sammankopplar Grebbestads centrala och västra delar med väg 163 vid Greby.  

Planering sker i olika etapper varav denna detaljplan avser sträckan mellan 

Grönemadsvägen och Tage Wikströms Gata. Planen syftar även till att skapa en 

central infartsparkering, förbättra förbindelser för gång- och cykeltrafik, möjliggöra 

utveckling för Charlottenlund samt att utreda förutsättningar för en 

återvinningsstation. 

 

Programmet kommer att finnas tillgängligt i entrén i kommunhuset, Tanumshede, 

öppet måndag-fredag 8-16:30, i entré H på Tedacthuset, Tanumshede, öppet 

måndag-fredag 8-16:30, Infocenter i Grebbestad samt på kommunens hemsida; 

http://www.tanum.se/pagaendedetaljplaner 

 

Upplysningar lämnas av planeringsarkitekt Kristoffer Blomfeldt, tel: 0525-183 37, 

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 2016-09-05 
 

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 i så fall att 

handläggas enligt rutinerna för normalt 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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