
 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Planavdelningen 

 

 
Datum 

2015-10-05 

 
Vår referens 

MBN 2014/0273-314 

 

Program till detaljplan för del av Ulmekärr 1:3 med flera 
 

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2015-08-18 § 176, godkänt 

rubricerat program för samråd. Initiativtagare till detaljplanen är Christian Ulmefors. 

Programhandlingarna har tagits fram av VästArkitekter AB.  Detta program 

översänds nu för information och eventuella synpunkter. 
 

Samrådstid: 6 oktober 2015 till och med 6 november 2015  
 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse ca 2 km norr om 

Grebbestad centrum. Förutom områden för bostadsbebyggelse innefattar 

detaljplanen ytor för dagvattenhantering, vägar, VA, lekplats och avfallshantering. 

Planen innefattar även ett område med befintliga bostadshus, dessa föreslås få 

utökade byggrätter i och med detaljplanen.  

Planområdet ligger strax utanför gränsen till området som omfattas av den 

fördjupade översiktsplanen för Grebbestad (FÖP, 2006). Med hänsyn till att inte 

området ingår i FÖP Grebbestad inleds planprocessen med ett programsamråd. 

Utställningslokaler: 

– Entrén i kommunhuset, Tanumshede, öppet måndag-fredag 8-16.30.  

– Tedacthuset, Tanumshede, öppet måndag-fredag 8-16:30.  

– Info Center, Grebbestad, öppet tisdag-lördag 10-14.  

Planförslaget finns även tillgängligt på kommunens hemsida; 

http://www.tanum.se/pagaendedetaljplaner 
 

Upplysningar lämnas av planeringsarkitekt Sandra Olsson, tel. 0525-183 94, 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 2015-11-06 
 

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 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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