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Postadress   Besöksadress  Telefon   E-post   Webb  

457 81 Tanumshede  Storemyrsvägen 2  0525-180 00 vx  mbn.diarium@tanum.se www.tanum.se  

Detaljplan på samråd 
Detaljplan för Ertseröd 1:53 med flera, Sportshopen, Grebbestad, 
Tanums kommun   
 
Syftet med planförslaget är att pröva möjligheten för utökad handelsverksamhet i direkt 

anslutning till befintlig verksamhet, Sportshopen. Bebyggelsen ska anpassas till landskapet. 

Ytterligare ett syfte är att inom planområdet möjliggöra för en utbyggnad av en kommunal 

väg för gång- och cykeltrafik. 
 

Planområdet är beläget i Rörviksområdet cirka två kilometer söder om Grebbestad.  

Planområdet omfattar cirka 6,8 hektar och består i huvudsak av åker- och ängsmark samt en 

grusad yta för parkering. Området ligger i direkt anslutning till det befintliga handelsområdet 

för Sportshopen, och marken inom planområdet ägs till största delen av Swedemount Real 

Estate AB. Planförslaget har föregåtts av ett planprogram med programsamråd under mars 

och april år 2017. Planförslaget har i huvudsak stöd i översiktliga planer och bedöms inte 

medföra betydande miljöpåverkan.  
 

Samrådstid: 17 oktober 2019 till och med 14 november 2019 

 

Utställningsplatser 
På kommunens hemsida finns planhandlingarna samt utredningar och andra handlingar 

tillhörande planförslaget tillgängliga: www.tanum.se/pagaendedetaljplaner. Förutom på 

kommunens hemsida finns planhandlingarna (plan- och illustrationskarta samt 

planbeskrivning) tillgängliga på följande platser under samrådstiden:  

Tedacthuset, entré H, Storemyrsvägen 2, Tanumshede 

Öppettider: måndag-fredag kl. 08:00-16:30 

 

Grebbestad Infocenter, Nedre Långgatan 48, Grebbestad  

Öppettider: tisdag-lördag kl. 10:00-14:00     
 

Vill du veta mer? Hör gärna av dig till Andrea Johansson, planeringsarkitekt,  

telefon: 0525-181 63, e-post: mbn.diarium@tanum.se 

 

Synpunkter 

Har du synpunkter på detaljplaneförslaget ska de vara skriftliga och vara miljö- och 

byggnadsnämnden tillhanda senast den 14 november 2019.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE eller e-post: mbn.diarium@tanum.se. 

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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