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HANDLINGAR 

Handlingar markerade med fylld fyrkant ingår i denna version av detaljplanen.  
! Planbeskrivning 
! Genomförandebeskrivning 
! Miljökonsekvensbeskrivning 
! Fastighetsförteckning 
! Plankarta 
! Illustrationskarta 
! Samrådsredogörelse 
" Utlåtande efter utställning 
 
Övriga utredningar/handlingar som utgör underlag för detaljplanen är: 
" PM Hydrogeologisk utredning – Grebbestad camping 
" Brandteknisk dokumentation — Grebbestad familjecamping i Tanums kommun 
 
 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

För Grebbestad Camping finns en gällande byggnadsplan från 1982. Detaljplanen har inte efterföljts 
och uppställning av vagnar, förtält och uteplatser har gjorts i strid med gällande 
brandskyddsbestämmelser. För att få en översyn av problemen och en fungerande lösning för 
framtiden tog kommunen initiativ till en planändring 2001. En utgångspunkt i arbete med aktuell 
detaljplan har varit kommunens campingpolicy. 
 
Den nya detaljplanen omfattar i stort samma område som gällande byggnadsplan. Planområdet har 
dock utökats i nordost, där byggrätter ges för stugor. I övrigt, vad gäller markens användning, 
innehåller detaljplanen bara mindre förändringar jämfört med dagsläget.  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en modern anläggning med helårscamping, rörlig camping, 
husbilplatser, vandrarhem/pensionat samt uthyrningsstugor. I planarbetet har anläggningens samtliga 
campingtomter omstuderats. Denna omläggning av platserna har redan påbörjats. 
 
 
 
FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKENS BESTÄMMELSER 

Enligt Plan- och bygglagens 2 kapitel 1 § ska mark- och vattenområden användas för det eller de 
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 
behov. Användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning ska ges företräde. Vid 
planläggning ska bestämmelserna i Miljöbalkens 3 och 4 kapitel tillämpas.  
 
Kustområdet och skärgården i norra Bohuslän omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 
kap MB och är, med hänsyn till de sammantagna natur- och kulturvärdena, i sin helhet av riksintresse. 
Det rörliga friluftslivets intressen kan i allmänhet sammanfattas som möjligheten att röra sig fritt i 
orörd natur. Inom detta område ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, 
intressen särskilt beaktas vid bedömning av tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i 
miljön. Sådana får endast komma till stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar 
riksintresset. Om det finns särskilda skäl får fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan 
som tillgodoser det rörliga friluftslivet.  
En planbestämmelse säkerställer passagen till strandområdet med badplatser, båthamn m m, samt till 
de naturområden som ligger söder om campingplatsen. Detta har en positiv påverkan på möjligheterna 
för rekreation och friluftsliv för campinggäster, övriga turister och boende i samhället genom att det 
finns flera vägar att ta sig till de områden som är värdefulla för rekreation och rörligt friluftsliv.  
Ett genomförande av detaljplanen bedöms därmed inte innebära påtaglig skada på riksintresset.  
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Vid planläggning ska även miljökvalitetsnormer enligt Miljöbalkens 5 kapitel iakttas eftersom 
planläggning inte får medverka till att en miljökvalitetsnorm överträds. 
En miljökvalitetsnorm anger den lägsta godtagbara miljökvalitet som människan och/ eller miljön kan 
anses tåla. Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft (halter avseende kvävedioxid/kväveoxider, 
svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon) samt för fisk- och musselvatten. Inga 
miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas inom planområdet. Planens genomförande bedöms inte 
heller bidra till att någon av normerna överskrids på annat håll. 
 
 
 
PLANDATA 

Planområdet är beläget en dryg kilometer söder om Grebbestad omedelbart sydväst om väg 163 
mellan Grebbestad och Fjällbacka. Planområdets areal är cirka 11,3 ha stort och omfattar fastigheterna 
Tanums-Rörvik 1:111, 1:62, 1:135, 1:136 och 1:223. Samtliga fastigheter är i privat ägo. 
 
 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Särskilda hushållningsbestämmelser 

Det bohuslänska kustområdet, den så kallade obrutna 
kusten från Brofjorden och norrut till gränsen mot Norge, 
omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten enligt 4 kap MB. Området är i sin helhet 
av riksintresse med hänsyn till de sammantagna natur- 
och  kulturvärdena. Bestämmelserna innebär att 
turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen ska beaktas särskilt vid 
bedömningen av om exploatering eller andra ingrepp i 
miljön ska tillåtas. De särskilda 
hushållningsbestämmelserna utgör inte hinder för en 
normal utveckling av tätorter eller lokalt näringsliv. 
Planområdet ligger inom riksintresset. 
Se även rubriken Förenlighet med Miljöbalkens 
bestämmelser. 
 
Naturvård 

Fjällbacka och Grebbestads kust och skärgård (NRO 
14037) är av riksintresse för naturvård, enligt 3 kap 6 § 
MB. Riksintresseområdet omfattar Grebbestadskusten 
inklusive Otterön, Pinnö, Musö. Kustzonen med de 
naturtyper som finns representerade där, ingår i 
riksintresset. I redovisningen av riksintresset anges 
förutsättningarna för att områd ets värde skall bibehållas. Slitage är den största risken för negativ 
påverkan som gästerna på campingen kan orsaka. Eftersom planändringen inte medför ett ökat antal 
besökare till campingen bör slitaget på campingplatsen inte heller öka. Campingplatsen ligger avskild 
från strandområden dels avståndsmässigt, dels genom de bergsformationer som skapar en naturlig 
avskärmning mot havet. 
Planområdet ingår inte i riksintresseområdet, se bild 1 här intill. 
 
Friluftsliv 

Den norra delen av Bohuskusten är ett av ett av Sveriges mest besökta friluftsområden. Bohusläns kust 
är också ett viktigt mål för internationell turism. Kustzonen ingår i ett riksintresseområde för 

Riksintressen 

Bild 1. Utsnitt ur riksintressekarta från fördjupad 
översiktsplan för Grebbestad. 
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friluftsliv, enligt 3 kap 6§ MB, Norra Bohusläns kust (FO 1). Eftersom strandområdena är bland de 
viktigaste delarna i riksintresset och planen inte ligger i direkt anslutning till något strandområde, 
bedöms denna planförändring inte ha någon större betydelse för det rörliga friluftslivet. Planen tar inte 
några markområden som är viktiga för naturvård, kulturmiljövård eller rekreation i anspråk. En 
planbestämmelse säkerställer passagen till strandområdet med badplatser, båthamn m m, samt till de 
naturområden som ligger söder om campingplatsen. Detta har en positiv påverkan på möjligheterna för 
rekreation och friluftsliv för campinggäster, övriga turister och boende i samhället genom att det finns 
flera vägar att ta sig till de områden som är värdefulla för rekreation och rörligt friluftsliv. 
Planområdet ligger inte inom riksintresseområdet, se bild på sidan 5. 
 
Natura 2000-område 

Cirka 500 meter väster om planområdet ligger ett Natura 2000-område: Tanumskusten (SE0520150). 
Området är en stor skärgård med öar och många skär. Skärgården är stor och relativt opåverkad. Det 
ligger flera naturreservat inom området, och närmast Grebbestad finns Tanumskusten II och 
Tanumskusten IV. Tanumskusten II består av mycket skiftande vattenmiljöer, dels den inre skärgården 
med djupt inskurna vikar och leror, dels den yttre skärgården med större vattendjup. De 
marinbiologiska värdena är stora och vattencirkulationen är god. Detta gäller även för Tanumskusten 
IV, där det också finns stora bestånd av ålgräs.  
 
Havsmiljön inom riksintresset för naturvård utgör till stora delar även Natura 2000-område för 
Tanumskusten V enligt MB 7:28. "#$%&'(&)*+,&()-$!.#/%,*0%*$-/!1!+,2#$$#&!34//5!6!
7&+**8+9,-/!6!:$+&#!;#/*8+9,-/!4!/+&&!$499!<#//8+9,-/!6!=508+9,-/!6!3+&*8+9,-/!6!1-))5!4!
*5)-&>!?,&()-$!@-*0&4'*!4!@-'#&#/)-A9#/-/!*+,!-$$!9#/)*0#A!*+,!A&BC9#*!#'!-/!/B*$#/!0#9!D$$&-!
*0B&C(&)!,-)!,4/)&-!5#&>!E#&/#!34//5F!?$$-&5/!+G8!;%*5/!*+,!94CC-&!-/!@4$!4//#/25&!)-/!D$$&-!
*0B&C(&)-/!C-&!9B!+G8!*0D))!25&!2#*$9#/)*0%*$-/>!794AA*$&B/)-&!)+,4/-&#&!,-/!8B&!+G8!'#&!24//*!
B'-/!@9+G0H!+G8!*#/)*$&B/)-&>!I!'4**#!9BC-/!24//*!'B9%$'-G09#)-!*$&#/)B/C#&>!Öarna är viktiga 
reproduktionsområden för sjöfågel.!
?,&()-$!@-*$(&!#'!,DG0-$!*042$#/)-!'#$$-/,49J5-&F!)-9*!)-/!4/&-!*0B&C(&)-/!,-)!)J%A$!4/*0%&/#!
'40#&!+G8!9-&+&F!)-9*!)-/!D$$&-!*0B&C(&)-/!,-)!*$5&&-!'#$$-/)J%A>!<-!,#&4/@4+9+C4*0#!'B&)-/#!B&!
#/*-/94C#!4/+,!+,&()-$>!<-!C&%/)#!'#$$-/+,&()-/#!B&!A&+)%0$4+/*+,&()-!25&!
,40&++&C#/4*,-&F!*,(*/BG0+&F!*,(0&B2$)J%&F!@+&*$,#*0#&!+G8!-/!,(/C2#9)!#/)&#!&DCC&#)*95*#!
)J%&!B&!-/!'40$4C!/B&4/C*&-*%&*!25&!85C&-!)J%&>!!<-/!&40#!/B&4/C*$499C(/C-/!C5&!4//-&*0B&C(&)-/*!
'#$$-/!$499!'40$4C#!&-0&D$-&4/C*+,&()-/!25&!*$+&!)-9!#'!)-/!0+/*%,$4+/*24*0!*+,!2(/C#*!-2$-&!
0%*$-/>!?*$&+/@+$$/#&/#!85&!$499!)-!&40#*$-!-2$-&!0%*$-/>!K/)-&!'(&F!*-/*+,,#&!+G8!85*$!%$C5&!)-!
C&%/)#!'#$$-/+,&()-/#!-/!'40$4C!,49J5!25&!*$+&#!*0#&+&!#'!&#*$#/)-!'#)#&H!+G8!*J52(C9#&>!L'-/!
8BG02(C-994'-$!B&!&40$>!M'!@+$#/4*0$!4/$&-**-!B&!@9>#>!B/C*,#&0-&/#!+G8!95'*0+C#&/#!4!*0D))#)-!
9BC-/!*#,$!'B9%$'-G09#)-!*$&#/)B/C#&>!!
 
Det främsta syftet med Natura 2000-området är att bevara de värdefulla marina miljöerna, 
havsstrandängarna och ädellövskogen. Marina naturtyper och strandtyper som är utpekade är: ler- och 
sandbottnar som blottas vid lågvatten; rev; ettårig vegetation på driftvallar; flerårig vegetation på 
steniga stränder; vegetationsklädda klippor; ler- och sandsediment med glasört och andra ettåriga 
växter; salta strandängar. Utter är utpekad art i området, liksom kalkkärrsgrynsnäcka och 
smalgrynsnäcka. I bevarandeplanen för Natura 2000-området tas olika aspekter upp som skulle kunna 
hota de utpekade värdena. Bland dessa finns ökad sedimentation av organiskt material med påföljande 
syrebrist vid bottnarna samt utsläpp av olja och kemikalier.  
!
I bevarandeplanen för Natura 2000-området  anges vad som skulle kunna inverka negativt på området. 
Slitage är den största risken för negativ påverkan som gästerna på campingen kan orsaka. Eftersom 
planändringen inte medför ett ökat antal besökare till campingen bör slitaget på campingplatsen inte 
heller öka. Campingplatsen ligger avskild från strandområden dels avståndsmässigt, dels genom de 
bergsformationer som skapar en naturlig avskärmning mot havet. 
En utveckling av campingen enligt planförslaget bedöms inte påverka riksintresset för naturvård och 
inte heller Natura 2000-området.  
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Översiktliga planer 

Grebbestad Camping omnämns inte särskilt i översiktsplanen för Tanums kommun, ÖP2002, utan 
ingår i Grebbestad samhällsområde. I plankartan är Grebbestad Camping utpekat som detaljplanelagt 
område som bör ändras. Under rubriken Turism och näringsliv står följande: 
 
”Tanums kommun ska i sin planering väga in behov och önskemål om en fortsatt mångfald av övernatt-
ningsalternativ som stöd för utvecklingen av turismen i kommunen. Kommunen skall därför även 
fortsättningsvis ge goda utvecklingsmöjligheter för olika typer av övernattningsalternativ såsom hotell, 
vandrarhem, campingplatser och gästhamnar. Detta skall ske i samklang med det rörliga friluftslivet och med 
sikte på en ur miljö- och naturbevarande synvinkel långsiktigt hållbar turism.” 
 
Kommunen har 2006-02-06 antagit en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Grebbestad. I planen är ett 
område i anslutning till befintlig camping redovisat som utvecklingsområde för camping (R8). Planen 
föreslår även ett ökat helårsutnyttjande för Grebbestad Camping. Söder om campingen är ett större 
område redovisat som ett strategiskt område (R5). En förändring av markanvändning föreslås på 
längre sikt, olika typer av markanvändning – camping och annan turistanknuten verksamhet likväl som 
bostäder – kan i framtiden övervägas.  
 
En fördjupad planstudie för Tanums-Rörvik har upprättats av Rådhuset Arkitekter. Planstudien  
godkändes av KS 2007-10-03. För genomförande av förslaget i denna planstudie krävs att detaljplaner 
upprättas. Eftersom studien omfattar ett relativt stort geografiskt område och åtgärder av olika karaktär 
handlar det om flera olika detaljplaner. 
Grebbestad Camping ingår i planstudien och är ett av de områden för fortsatt detaljplaneläggning som 
omnämns. I planförslaget föreslås en utvidgning av campingen söderut i dalgången. 
Vid fortsatt planläggning av campingen måste särskilt frågan om att skapa ett genomgående allmänt 
gång- och cykelstråk beaktas. 

 

Bild 2. Utdrag ur FÖP 
Grebbestad, karta 

Rekommendationer. 
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Samtliga framtida detaljplaner bör beakta och behandla: 
- En översiktlig inventering av respektive områdes växt- och djurliv ska genomföras 
- Tillkommande bebyggelse ska underordna sig landskapsbilden och vara en förtätning av befintliga 
områden så att friluftslivets intressen får prioritet 
- Tillkommande bebyggelse ska anslutas till det kommunala va-nätet 
- Lokalt omhändertagande av dagvatten bör eftersträvas 
- Geotekniska förutsättningar ska utredas 
- Hantering av avfall 

 
 

Bild 3 Planförslag — Planstudie Rörvik, Grebbestad. 
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Detaljplaner och förordnanden 

Större delen av planområdet omfattas av byggnadsplan för del av Grebbestad, fastigheten Rörvik 
1:111 m fl, 1982-08-25. Detaljplanen har inte efterföljts och uppställning av vagnar, förtält och 
uteplatser har gjorts i strid med gällande brandskyddsbestämmelser. I bild 3 visas gällande detaljplan 
kombinerad med ny karta från 2000, där uppställningsplatser, stugor och permanentade husvagnar har 
mätts in. Gråtonade ytor är i gällande detaljplan inte avsedda för stugor eller uppställning av 
campingvagnar utan är avsatta som grönytor. Sammanlagt nyttjas omkring 9000 kvm för uppställning 
där gällande plan inte medger rätt för detta. 
 
Planområdet omfattas inte av några förordnanden om strandskydd eller landskapsbildsskydd. 

 
Bild 4. Gällande detaljplan kombinerad med ny karta från 2000, där campingtomter, uppställningsplatser, och stugor 
har mätts in. Gråtonade ytor visar avvikelser från byggnadsplanen.  
Sammanlagt nyttjas omkring 9 000 kvm för uppställning där gällande plan inte medger rätt för detta. 

 

Program för planområdet 

Ett program för planområdet upprättades 2001-10-30 av Gränsland Arkitekter AB. Programmet har 
varit utsänt för samråd till myndigheter och berörda enskilda.  
 
Programmet angav följande huvudpunkter (se även bild 4): 
• Möjliggöra helårscamping inom delar av campingområdet 
• Ställa krav på skyddande vegetation 
• Möjliggöra byggrätter för uthyrningsstugor 
 
Planprogrammet visade även möjlig utökning av antalet korttidsplatser genom att anlägga ny camping 
öster om väg 163. I anslutning till detta område föreslogs ett område för två bollplaner. I det fortsatta 
arbetet med detaljplanen har områdena öster om vägen utgått.  
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Bild 5. Programmet visade en ökning av antalet tomter 

från 470 till 530. Den faktiska ökningen av mark för 
camping bestod sammantaget av cirka 6 100 m2.  

A  Campingvagnar och tält 
B  Stugor, campingvagnar och villavagnar 
C  Stugor, campingvagnar och villavagnar 

D  Dansbana 
E  Stugor 

 
 
Behovsbedömning  

Enligt 5 kap Plan- och bygglagen (PBL) ska en miljöbedömning göras om genomförandet av en 
detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera 
miljöhänsyn i planarbetet. Regler om miljöbedömningar för planer finns i 6 kap miljöbalken (MB). I 5 
kap. 18 § PBL listas ändamål för vilka en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas om detaljplanen 
anses medföra betydande miljöpåverkan. Permanent camping är ett av de ändamål som finns upptaget. 
 
Kommunen har utifrån planprogrammet, daterat 2001-10-30, tagit ställning till att även om 
campingverksamhet redan pågår på den aktuella platsen bör förfarande med miljöbedömning ske 
eftersom ny lagstiftning och nya planeringsförutsättningar tillkommit. Miljöbedömningen bör 
genomföras för att integrera miljöfrågor i planen så att en hållbar utveckling främjas. Den betydande 
miljöpåverkan hänvisas till planens påverkan på närliggande bostäder och på riksintresset för 
friluftslivet.  
Bedömningen har samråtts med länsstyrelsen.  
 
”Länsstyrelsen anser att en samlad miljöbedömning kan vara särskilt angelägen med tanke bl a på de 
omfattande markingrepp som redan gjorts inom campingen och de omfattande förändringar som 
därutöver avses att ske.  
Hur va-frågorna för en utvecklad och utökad campingverksamhet skall komma att lösas på kort sikt — 
fram till dess ett nytt reningsverk är fungerande —  är mycket viktigt att analysera. Likaså skall 
kommunen kunna erbjuda en växande turism en campingverksamhet med omsättning av platser, god 
närmiljö samt närrekreationsområden.” 
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Kommunens campingpolicy  

Kommunfullmäktige antog 2006-09-04 en campingpolicy. Syftet med policyn är ”att vara ett stöd i 
utvecklingen av campingplatser så att utrymme lämnas för både fast och rörlig camping samt att 
tillgängligheten för allmänheten till attraktiva naturområden säkerställs”.  
 
Målet med policyn är att få en hållbar campingverksamhet med långsiktiga utvecklingsmöjligheter. 
Arbetet med policyn ska leda fram till att: 
 
• alla kommunens campingplatser ska vara detaljplanelagda 
• alla kommunens campingplatser har fullgoda VA-lösningar 
• campingplatser med platser för helårsutnyttjande ska ha bemanning året runt 
• ytor tillskapas i kommunen för uppställning av husbilar under ordnade former 
• avstädade campingytor under vinterhalvåret ska kunna upplevas som naturområde för 

allmänheten.  
• strandnära ytor är fria från uppställda husvagnar 
 
För att kunna öka antalet korttidsplatser i kommunen behövs ett större antal campingtomter totalt. 
Enligt campingpolicyn bör detta, med hänsyn till resurshushållning, i första hand ske genom en 
utökning av befintliga campingplatser.  
 
I en detaljplan för en campingplats finns möjligheten att använda följande typer av markanvändning: 
 
• Område för helårscamping – uppställning av husvagnar under hela året. 
• Område för sommarcamping – uppställning av husvagnar och tält under perioden 1 april till 30 

september. Under övrig tid ska området vara helt avstädat. 
• Område för campingstugor. 
• Område med plats för vinterförvaring av husvagnar under perioden 1 oktober till 31 mars. 
 
En husvagn som stått på samma ställe under längre tid än en normal semesterperiod (3-4 veckor) 
räknas som byggnad och kräver bygglov.  
 
• Campingstugor tillåts om högst 30 kvm.  
• I anslutning till campingplatserna kan det prövas i en detaljplan att planlägga mark för annan typ 

av boende t ex hotellrum, vandrarhem eller större stugor. 
 
 
Husvagnarnas storlek ska vara maximalt 25 kvm och kunna dras med personbil på allmän väg utan 
särskilt tillstånd. De allra flesta husvagnar är dock betydligt mindre. Villavagnar, vagnar av sådan 
storlek att de kräver särskild transport, ska inte tillåtas på ytor avsatta för sommar- och helårscamping.  
 
Bygglov kan sökas för villavagnar inom områden avsatta för uthyrningsstugor. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
Befintliga förhållanden 

Grebbestad Camping ligger ca 1 km söder om Grebbestad i direkt anslutning till väg 163. Organiserad 
campingverksamhet har pågått i området sedan 1950-talet. Idag finns totalt ca 470 campingtomter för 
tält, hus- och villavagnar. Campingen är öppen hela året och erbjuder förutom boende på traditionell 
camping, också boende på pensionat/vandrarhem. 
 

Mark och vegetation 

Grebbestad Camping ligger i ett område med kuperad terräng. Huvuddelen av campingplatserna ligger 
på plan till svagt sluttande mark medan permanentade campingvagnar och stugor ligger högre i 
terrängen, mestadels på områden med berg i dagen. Vid foten av bergspartierna växer enstaka lövträd 
och mindre buskage. Även mellan campingens olika områden har vegetation sparats, på vissa håll 
växer enstaka ekar. I sydost finns ett område med lövträd som skydd för angränsande 
bostadsfastigheter (Tanums-Rörvik 1:215, 1:205). 
 
 
Geotekniska förhållanden 

Planen reglerar i huvudsak befintlig markanvändning. Någon förändring av markanvändningen på 
mjukmarksområden är inte att vänta och nya byggrätter för stugor ges enbart på berg. 
 
I samband med den hydrogeologiska undersökning som utfördes av Tyréns (uppdragsnr 212999) 
studerades även geologin i området översiktligt. De låglänta partierna på själva campingområdet 
utgörs av gammal havsbotten med skikt av sand och lera om vart annat. Tre provgropar grävdes i detta 
område till drygt 2 m djup. Provgrop 1 och 2 visade på ungefär samma lagerföljd där 20-30 cm 
matjord underlagras av ett ca 10-20 cm skikt av siltig lera. Under detta finns ett mäktigare lager av 
skalsand. Provgrop 3 skiljer sig däremot något - under de översta 20 cm med matjord återfinns ett ca 
15 cm skikt av mellansand som underlagras av ett grövre, ca 60 cm mäktigt, lager av grusig sand. Där 
under återfinns ett mycket grovt lager, ca 30-40 cm mäktigt, av grus och sten som var mycket 
vattenförande. Detta skikt vilar direkt på en finkorning lera (troligen glaciallera) som har inslag av skal 
och fossilerade växtrötter. Under leran återfinns med stor sannolikhet vattenförande friktionsmaterial 
(sand/grus). Lagret med glaciallera återfinns med största sannolikhet också i Provgrop 1 och 2 om det 
varit möjligt att gräva djupare. 
 
 
Riskbedömning av ras och 
blocknedfall 

Inom planområdets nordöstra del har en 
översiktlig okulär besiktning utförts i 
syfte att bedöma risken för ras och 
blocknedfall. Inga block noterades i 
bergsluttningarna och bedömningen är att 
risken för ras eller blocknedfall är 
obefintlig. 
 
 

 
 

Bild 6. Bilden visar bergsområdet i den 
nordöstra delen av planområdet. 
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Hydrogeologiska förhållanden 

Lerlagret (glacialleran) ger upphov till två åtskilda grundvattenmagasin, ett övre öppet magasin och ett 
undre slutet magasin. Detta bekräftas också av de artesiska trycknivåerna i befintliga brunnar inom 
området. Grundvattennivån i brunnarna, som i huvudsak tar sitt vatten från det undre slutna magasinet, 
står vanligtvis ovanför markytan medan grundvattennivån i det övre, öppna magasinet ligger ca 1 m 
under markytan.  
 
Nybildningen till de två magasinen sker i huvudsak i anslutning till vägdikena som fungerar som 
”slukhål” och sväljer stora delar av avrinningen. I diket väster om vägen har en stenkista installerats 
för att ytterligare förstärka denna effekt. 
 
Med rådande geologiska förhållanden, där brunnarna i huvudsak tar sitt vatten från en undre sluten 
akvifär, finns ett naturligt skydd genom att ett mellanliggande lerlager fungerar som en naturlig barriär 
och förhindrar förorenat ytvatten från campingområdet att tränga ner till det undre, slutna 
grundvattenmagasinet. Intill själva brunnarna, där marken är omgrävd i samband med installation av 
brunnarna, saknas dock troligtvis den naturliga barriären.  
 
Vid en kompletterande utredning, som utförts under våren 2009 görs bedömningen att det troliga är att 
även grannfastigheternas brunn som ligger söder om planområdet i huvudsak får sitt vatten från 
samma akvifär. Brunnarna bedöms således ha hydraulisk kontakt.  

Landsv äg
Uttagsbrunn

Klappersten

SvallmtrlMatjord
Postglacial lera

Skalsand/grus

Glaciallera

Skalsand/grus

Vägdike/stenkista

Grundvattenniv å i undre, 
slutna magasinet Grundvattenniv å i övre, 

öppna magasinet

 
 

Bild 7. Generell bild över geologin och hydrogeologin i området. Utredningen visar på två grundvattenmagasin som 
åtskiljs av en glaciallera. Nybildningen sker främst från vägdikena runt väg 163. 

 
Fornlämningar 

Inom planområdet finns inga fornlämningar.  
I den norra delen av planområdet fanns tidigare en fornlämning (nr 725) i form av en rest sten. 
Fornlämningen är undersökt och borttagen. 
 
 
Bebyggelse  

Planområdet omfattar två fastigheter som i gällande plan är betecknade som bostadsfastigheter, 
Tanums-Rörvik 1:135 samt 1:136. Båda fastigheterna ägs av campingvärden. Inom ett 



Planbeskrivning – Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:111 m fl 

- 15 - 
 

campingområde är det, med hänsyn till störningar, inte lämpligt att planlägga för bostäder. Då ägarna 
avser att själva nyttja husen har markanvändningen därför ändrats så att fastigheterna fått 
användningen N3 – servicebyggnad. Inom planområdet finns fem olika områden betecknade med N3 
— servicebyggnad. 
 
Grebbestad Camping ska även kunna erbjuda andra typer av boende än traditionell camping. Inom den 
nordvästra delen av planområdet, vid entrén till campingen, finns en byggnad som används som 
pensionat/vandrarhem. På plankartan ges byggnaden och intilliggande område användningen K1 – 
vandrarhem, hotell. Byggrätten för pensionat/vandrarhem medger en byggnad om högst tre våningar 
samt en byggnad om två våningar för detta ändamål.  
Planen möjliggör uppförande av friliggande uthyrningsstugor K2 – inom två områden, i den sydvästra 
delen samt i den nordöstra delen av området. Byggrätten för uthyrningsstugor medger en maximal 
byggnadsyta inom området om 2000 + 1300 kvm. Uthyrningsstugorna får här sammanbyggas två och 
två. Varje enhet får vara 30 kvm — totalt 60 kvm. Det sydvästra K2-området är idag dels bebyggt med 
mindre uthyrningsstugor, dels nyttjat för campingtomter. Avsikten är att detta område skall omvandlas 
till ett område med enbart större uthyrningsstugor på längre sikt. 
 
Inom N1-området tillåts helårscamping, dvs både uppställning och nyttjande av campingvagnar 
medges under hela året. Dessa områden får även nyttjas för campingtomter. Illustrationskartan 
redovisar en ungefärlig tomtindelning för området. Villavagnar, d v s vagnar med byggnadsmått som 
kräver särskild tranport och ej kan dras med personbil, tillåts inte inom N1-området. Bygglov för dessa 
vagnar kan sökas inom områden avsatta för campingstugor, i detta fallet K2-område. 
 
Inom N2-området anges rörlig camping, vilket innebär korttidsuppställning av tält och campingvagnar. 
Eftersom Grebbestads Camping i sin helhet har åretruntöppet har man enats med kommunen om att 
sommarcamping inte är tillämpligt. Dock vill man inom detta område inte tillåta långtidsuppställning 
av campingvagnar, vilket alltså skiljer områden betecknade med N1 från områden betecknade med N2. 
Campingpolicyn anger att områden för sommarcamping skall vara avstädade under vinterhalvåret, 
vilket inte gäller N2-området.  
 
Det totala antalet campingplatser/uthyrningsstugor blir högst 490 utöver befintligt boende på 
pensionat/vandrarhem efter planens genomförande. Planens genomförande innebär en ökning av det 
område som används för rörlig camping. I den tidigare detaljplanen var ca 32 500 m2 avsatt för 
camping för husvagnar och tält(specificeringen rörlig camping fanns ej) — i den nya planen avsätts ca 
43 000 m2 för rörlig camping. 
Område som kan användas för helårscamping kommer att minska eftersom den sydvästra delen av 
campingområdet efter detaljplanens genomförande innehåller byggrätter för uthyrningsstugor.  
Fördelningen av olika typer av boende inom campingområdet blir efter detaljplanens genomförande 
följande: 
• ca 280 platser för rörlig camping 
• 95 platser för helårscamping 
• maximalt 3300 m2 byggnadsyta för uthyrningsstugor om högst 60 kvm vardera. Varje 

boendeenhet får vara högst 30 kvm, två enheter får sammanbyggas. 
 
 
Brandskyddsdokumentation 

I samband med att detaljplanearbetet påbörjades utfördes en brandskyddsdokumentation för 
campingområdet av NCC. (arb nr 0221064). Brandskyddsdokumentationen utgår från detaljplanens 
förutsättningar och de planerade förändringarna.  
 
Räddningstjänstens insatstid förutsätts vara 20 minuter. Avståndet till Grebbestad centrum är 800 
meter. Närmaste brandstation finns i Tanumshede, där även ambulansstation finns.  
Åtkomlighet för Räddningstjänsten säkerställs genom nya och gamla transportvägar genom området. 
Fri vägbredd vid räddningsväg skall vara 3 m samt en fri höjd av 4 m. Mötesmöjligheter vid 
dubbelriktad trafik skall finnas. Vägytor skall vara av hårdgjorda ytor av grus, asfalt eller motsvarande 
och en bärighet av 10 ton skall uppnås.  
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Generellt för byggnader gäller Boverkets byggregler BBR 2006, kap 5 för brandskydd. I dessa 
bestämmelser finns angivna regler för erforderligt brandskydd mellan brandceller och byggnader.  
Inom campingområdet finns tre brandtekniska klasser: 
 
• Småhus max 2 vån  Br 3 
• Servicebyggnader  Br 3 
• Övrigt   Br 3 
 
 
Brandskyddskraven innebär att 2 meter i alla riktningar ska hållas fria från husvagn och förtält — d v s 
totalt minst 4 meter mellan varje ekipage. Husvagnens kaross och eventuellt förtält ska placeras 
innanför brandskyddsavståndet. Drag får sticka fram närmare vägen, se bilden nedan. För att rymma 
husvagnar med normala karosslängder och ett förtält behöver platserna i normalfallet vara 100 kvm. 
När N1-området enbart nyttjas för uppställning kan vagnarna enligt gällande 
brandskyddsbestämmelser ställas betydligt tätare, då det förutsätts att de inte är bebodda.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 8. Den prickade ytan visar 
mark som ingår i brandskydds-

avståndet. 

För att undvika tolkningsproblem om vad som är en campingvagn ska Trafikförordningens definition 
för trafik på allmän väg tillämpas. För campingvagn som dras av personbil med B-körkort gäller en 
högsta totalvikt om 3,5 ton för dragfordon och släp. Största tillåtna bredd är 2,6 meter. Största längd 
för dragfordon och släp är 24 meter. Släpfordonets vikt får inte överstiga dragfordonets vikt. I 
praktiken innebär detta en maximal längd på campingvagn om cirka 10 meter samt maximal bredd 2,6 
meter och maximal vikt 1,75 ton. Definitionen campingvagn omfattar även husbil. Vid enbart tält 
krävs ett skyddsavstånd på minst tre meter mellan varje enhet. För övriga byggnader i en våning med 
en maximal yta av 60 kvm krävs ett skyddsavstånd om 5 meter(EI 30 krav på fasadyttervägg inkl 
ytterdörr). Skyddsavstånd mellan enhet och yta med annan verksamhet (t ex servicebyggnad) skall 
alltid vara minst 8 meter. 
 
Illustrationskartan visar ett förslag till kvartersindelning för campingtomter. Det totala antalet 
redovisade campingplatser/uthyrningsstugor blir högst 490 efter planens genomförande. 
 
 
Service 

Vid entrén till campingen finns en butik med utbud av mat och andra varor. Mataffär, större butiker 
och annan service finns i Grebbestad, drygt en kilometer bort. 
 
 
Tillgänglighet 

Området är relativt plant och huvuddelen av campingen är tillgänglig för rörelsehindrade. Nya 
gångvägar som anläggs skall anpassas till omgivande terräng. Gångvägar ska så långt möjligt ges en 
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lutning och en bredd som underlättar för funktionshindrade personer. Gångvägar skall hårdgöras och 
förses med gatubelysning. Full tillgänglighet ska kunna åstadkommas till servicebyggnader och 
vandrarhemmet/pensionatet. I anslutning till receptionen skall en handikapparkering finnas. 
 

Friluftsliv och rekreation 

Det bohuslänska kustområdet, den så kallade obrutna kusten från Brofjorden och norrut till gränsen 
mot Norge, omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten enligt 4 kap MB. 
Området är i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de sammantagna natur- och kulturvärdena. 
Bestämmelserna innebär att turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen ska 
beaktas särskilt vid bedömningen av om exploatering eller andra ingrepp i miljön ska tillåtas. De 
särskilda hushållningsbestämmelserna utgör inte hinder för en normal utveckling av tätorter eller 
lokalt näringsliv.  
 
De riksintressanta värdena är knutna till förutsättningar för rörligt friluftsliv: badplatser, fiskeplatser 
och möjligheter till båtsport. Ursprunglighet och sammanhängande strand- och skärgårdsområden 
samt höga natur- och kulturvärden är grundläggande aspekter. Förutsättningar för turism och tillgång 
till serviceorter är också viktigt. 
 
Planförslaget för Grebbestad Camping tar inga områden i anspråk som bedömts vara av särskilt värde 
för riksintressena eller på något annat sätt betydelsefulla ur rekreativ synpunkt. Den största 
förändringen i den nya planen är att större ytor kan användas för uppställning av campingvagnar och 
för stugor. Eftersom strandområdena är bland de viktigaste delarna i riksintresset och planen inte 
ligger i direkt anslutning till något strandområde, bedöms denna planförändring inte ha någon större 
betydelse för det rörliga friluftslivet. Verksamheten är i sig en av förutsättningarna för det rörliga 
friluftslivet. Planen tar inte några markområden som är viktiga för naturvård, kulturmiljövård eller 
rekreation i anspråk. En planbestämmelse säkerställer passagen till strandområdet med badplatser, 
båthamn m m, samt till de naturområden som ligger söder om campingplatsen. Detta har en positiv 
påverkan på möjligheterna för rekreation och friluftsliv för campinggäster, övriga turister och boende i 
samhället genom att det finns flera vägar att ta sig till de områden som är värdefulla för rekreation och 
rörligt friluftsliv.  
 
Goda möjligheter finns till ytor för lek och rekreation. I den södra delen av planområdet redovisar 
plankartan två områden med plats för bollplan och dansbana. Plankartan reglerar att plats skall finnas 
för lekytor men särskilda ytor har inte angetts. Erfarenheten är att lekytor sällan blir placerade enligt 
detaljplanen eftersom det är svårt att förutse bästa läget i förhållande till annan bebyggelse. 
Illustrationskartan visar dock hur lekytor skulle kunna placeras inom planområdet. Ytorna för 
rekreation minskar något i och med att fler stugor och platser för campingvagnar tillåts, men denna 
minskning är relativt liten. Den mark inom planområdet som inte används för camping eller 
pensionats-/vandrarhemsverksamhet skall bevaras som naturmark. 
 
Planområdet ingår i den planstudie som gjorts för Rörvik. Under rubriken Friluftsliv och rekreation 
beskrivs Grebbestads Camping som en anläggning för det rörliga friluftslivet.  
Strandpromenaden söder om planområdet är intensivt utnyttjad och fungerar dels som ett 
promenadstråk mellan Grebbestads tätort och Tanumstrand och dels som gångväg till båtplatser, 
badplatser och andra utflyktsmål. Den gångväg som förbinder strandpromenaden med Grebbestads 
tätort säkerställs i detaljplanen. I anslutning till strandpromenadens norra del finns en tennisplan. 
Flera badplatser finns längs med kuststräckan mellan Tanum Strand och campingen. 
 
 
Gång- och cykeltrafik 

Utmed väg 163 sträcker sig ett gång- och cykelstråk från Grebbestad Camping in till Grebbestad. En 
stig finns även från campingen ut mot Rörvik. Gångstråket genom planområdet vidare ut mot Rörvik 
säkerställs med ett x-område. Det finns planer på att bygga ut gång- och cykelvägen vidare söderut 
längs med väg 163. GC-vägen skall i så fall läggas väster om väg 163. Ett tre meter brett område längs 
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med väg 163, säkerställs i plankartan för GC-väg. Hänsyn skall tas till funktionshindrades 
tillgänglighet och säkerhet vid utbyggnad av ny GC-väg. 
 
 

Trafik och parkering 

Väg 163 på delen Fjällbacka-Grebbestad är under högsäsong belastad med mycket trafik.  
Mätningar som Vägverket genomfört på väg 163 visar att årsdygnstrafiken (ÅDT) är ca 3 200 fordon 
från campingens infart och norrut respektive ca 1 900 fordon söderut (år 2005). Sommardygnstrafiken 
är betydligt högre. Teoretiska periodmedeldygnflöden baserat på ÅDT från stickprovmätningar tyder 
på 4 000-8 500 fordon under perioden juni-augusti på väg 163 norrut och 2 000-5 000 fordon för 
samma period på väg 163 söderut.  
 
Ändringen av detaljplanen väntas inte medföra någon ökning av trafiken. Besökande till campingen 
orsakade tidigare trafikköer på väg 163 i norrgående riktning mot Grebbestad i samband med 
incheckning. En ombyggnad av infarten har skett sedan detaljplanearbetet påbörjades. Vid 
ombyggnaden byggdes ytterligare två incheckningsfiler i anslutning till receptionen och därmed har 
väg 163 till stor del avlastats.  
 

Bild 9. Illustration som visar utformningen av den ombyggda infarten till campingområdet. 
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I anslutning till infarten till Grebbestad Camping 
finns en busshållplats. Hållplatsen väster om 
infarten, den i södergående riktning, ligger på 
befintlig gång- och cykelbana och kommer således 
i konflikt med gång- och cykeltrafikanter när bussar 
stannar vid hållplatsen, se bild 7. En dialog har 
påbörjats med västtrafik om att flytta 
busshållplatsen till mittemot hållplatsen i 
norrgående riktning. 
Utfartsförbud gäller utmed väg 163 förutom vid 
infarten till Grebbestad Camping.  
 
 
 
Bild 10. Busshållplatsen väster om infarten till campingen 
innebär att bussarna stannar på gång- och cykelbanan för 
av- och påstigande. 

 
 
Parkering 

I anslutning till receptionen och K1-området finns en parkeringsplats för gäster till pensionat och 
personal. Parkeringsplatser inom områden med stugor anordnas främst i anslutning till respektive 
tomt. Samlade parkeringsplatser illustreras på illustrationskartan. Handikapparkering anordnas i 
anslutning till parkeringsplats vid receptionen. 
 
 
Störningar 

Skyddsavstånden mellan campingen och närliggande bostadsfastigheter är små på flera ställen, men 
gränserna för camping-/stugområden följer de avvägningar som gjorts i gällande byggnadsplan och 
bekräftas endast i aktuell plan. För att säkerställa att ett område närmast befintliga bostadsfastigheter 
utanför planområdet lämnas fritt från campingverksamhet, föreskriver planen att naturmark (n1) ska 
bevaras mellan det planerade stugområdet och fastigheten 1:96 samt att skyddsplantering (n2) ska 
finnas mot fastigheterna 1:90, 1:98, 1:96, 1:205 och 1:215. Om det är nödvändigt för 
campingområdets funktion är det förenligt med planens syfte att anlägga mindre vägar, gångstråk och 
parkering i område betecknat n1.  
 
Aktiviteten vid den planerade scenen/dansbanan i planområdets södra del kan orsaka ljudstörningar för 
närboende. För att begränsa störningarna för närboende ska scenen vara skärmad. Kommunens policy 
för musikljudnivå utomhus vid bostad ska tillämpas (MBN 2001-10-09 § 310). Följande 
musikljudnivåer ska gälla utomhus för verksamheter med återkommande musikunderhållning eller 
konsertverksamhet:  
 
• Den ekvivalenta ljudnivån får inte överstiga 55 dB(A) utomhus vid bostad. Denna ljudnivå får 

överskridas under en tidsrymd av högst tre timmar per dygn fram till klockan 23.00 och får då 
vara högst 65 dB(A) som ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostad. Detta gäller från midsommar 
fram till mitten av augusti. 

• Vid enstaka evenemang inom kommunen kan Miljö- och byggnadsnämnden vid behov besluta om 
reglering av verksamheten. Högre ljudnivåer kan i beslut tillåtas efter bedömning och avvägning i 
det enskilda fallet. 
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Reglering av ljudnivåer är uppdelat i 3 punkter: 
 
Punkt 1 anger en begränsning av ljudnivån som bör tillämpas generellt året runt. Den innebär att 
verksamhet med musik skall ha lämplig lokal och utövas på sådant sätt att ljudnivån ej överstiger 55 
dB(A) utomhus vid bostad. 
Punkt 2 ger möjlighet sommartid för de som ej har erforderligt ljudisolerade lokaler (uteserveringar 
och liknande) att tillåta en högre ljudnivå under högst tre timmar per dygn och senast till klockan 
23.00. 
 
Punkt 3 ger möjlighet att tillåta en högre ljudnivå vid högst tillfälliga arrangemang i kommunen. 
 
I detta fall är punkt 1 och 2 tillämpliga. För att uppnå dessa krav kan scenen uppföras med ljudskärmar 
mot söder och öster.  
 
För boende inom campingområdet gäller ordningsregler avseende störande verksamheter, vilka 
innebär att det skall vara tyst inom området efter kl. 23.00. 
 
 
Vatten och avlopp 

Campingen är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Idag finns totalt ca 470 campingtomter för 
tält, hus- och villavagnar. Campingen är öppen hela året och erbjuder förutom boende på traditionell 
camping, också boende på pensionat/vandrarhem. 
Det totala antalet campingplatser/uthyrningsstugor blir högst 490 utöver befintligt boende på 
pensionat/vandrarhem efter planens genomförande.  
Nya byggrätter kan anslutas till det kommunala ledningsnätet för spillvatten och därigenom till 
Grebbestads reningsverk när kapacitet finns, tidigast 2011-09-30, vilket regleras i planbestämmelser. 
 
 
Dränering, dag- och gråvatten 
Inom planområdet finns interna ledningsnät för omhändertagande av gråvatten (BDT-vatten, Bad-, 
Disk- och Tvättvatten) och dagvatten, se bild 11 och 12. Den flacka gräsytan har också ett 
dräneringssystem, se bild 13. Allt gråvatten är anslutet till det kommunala nätet. Dagvatten samt 
dräneringar avleds till ett öppet dike söderut. Enligt den hydrogeologiska utredningen, utförd av 
Tyréns kan några direkta risker med nuvarande och framtida dagvattenhantering inte identifieras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 11. Internt 
ledningsnät för 

gråvatten / BDT-
vatten. 
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Bild 12. Internt 
ledningsnät för 

dagvatten. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bild 13. Dränering 
av den öppna 

gräsytan.  

 

Dricksvatten och befintliga brunnar 
På campingen finns tre grävda brunnar. Tidigare togs dricksvattnet från dessa brunnar och tidigare 
vattenanalyser har visat på ett bra råvatten. Vattenanalyser i samband med att den hydrogeologiska 
utredningen utfördes visade betydande halter av bakterier främst i brunn 1 och 2. I dagsläget får 
campingen allt sitt dricksvatten via det kommunala nätet. 
 
Ambitionen är att de egna brunnarna ska kunna användas som vattentäkt. Detta är att föredra ur 
naturresurssynpunkt. Om man väljer att använda brunnarna för vattenförsörjning bör ett 
egenkontrollprogram upprättas. Detta regleras dock inte av planen, utan via tillsynsmyndigheten. 
Andra åtgärder för att säkerställa vattenkvaliteten kan också komma ifråga. Enligt EU:s vattendirektiv 
skall vattenskyddsområde enligt miljöbalken upprättas vid uttag av mer än 10 m3 vatten / dygn eller då 
mer än 50 personer använder vattentäkten. När vattenskyddsområde bildas kommer riskerna rörande 
förorening av vatten, tätning av diken etc att tas i beaktande.  
 
I samband med en kompletterande hydrogeologisk utredning har en provpumpning av två av 
brunnarna utförts av Tyréns för att avgöra om ett framtida uttag av vatten ur campingens egna brunnar 
skulle kunna påverka grannfastigheternas dricksvattenbrunn. Utförd provpumpning visar att brunnarna 
under rådande förhållande högst klarar av en avsänkning på ca 2 m, vilket motsvarar en fiktiv nivå på 
+9,0 m. (efter utförd avvägning vid inledningen av provpumpningen). Mätresultaten visar att uttaget ej 
bör vara större än 0,3 l/s (ca 26 m3 / dygn) under rådande förhållanden för att denna nivå ska 
bibehållas. 
Det går inte att utesluta att grannfastigheternas brunn kan påverkas av ett uttag ur  campingområdets 
brunnar eftersom det bedöms finnas en hydralisk kontakt mellan brunnarna. Risken för påverkan är 
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större under längre torrperioder. Förutsatt att grundvattennivån i campingens brunnar är högre än +9,0  
bedöms det dock inte föreligga någon risk att grannfastighetens brunn sinar på grund av ett uttag ur 
dessa. 
 
Uttag ur brunnarna inom campingområdet bör ske kontrollerat. Kontrollen av uttaget rekomenderas 
utföras genom kontinuerlig nivåmätning i brunnarna. Förslagsvis utförs mätning av 
grundvattennivåerna två gånger i månaden under oktober – april och 2 gånger i 
veckan under maj – september. Alternativt kan en nivåvakt installeras i någon av brunnarna. 
För att minimera risken för att grannfastigheternas brunn påverkas av ett uttag i campingens brunnar 
bör brunnarna inom campingområdet ej nyttjas under längre torkperioder. 
 
Det krävs tillstånd enligt Miljöbalken 11 kap för vattentäkt för mer än en- eller tvåfamiljsfastighet 
eller jordbruksfastighet om det inte är uppenbart att allmänna eller enskilda intressen inte skadas 
genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.  
 
Om Grebbestad Camping i framtiden väljer att enbart använda kommunalt vatten är det förenligt med 
planens syfte att åter igen ta marken som utgör skyddsområde för brunnarna i anspråk för 
campingtomter. 
  

Förslag till åtgärder vid användning av vatten från befintliga brunnar 
• Det skyddsområde som har säkerställts på plankartan tätas med lerlager med avrinning bort från 

brunnarna för att förhindra infiltration av förorenat ytvatten. Skyddet kan också uppnås genom att 
en mindre gemensam byggnad för alla tekniska installationer uppförs kring brunnarna.  

• Ett kontrollprogram för vattenkvalitet i de egna brunnarna bör upprättas i samråd med kommunen. 
Grebbestad Camping är anslutet till kommunalt vatten vilket innebär att campingen har möjlighet 
att använda kommunalt vatten om vattenkvaliteten i de egna brunnarna inte uppfyller kraven som 
ställs på dricksvatten.  

• Det större skyddsområdet som föreslås i den geohydrologiska utredningen tillgodoses genom att 
markanvändningen regleras i planen.  

• Vattentäktområdet kan skyltas.  
• Området kring vattentäkten kan även kompletteras med ledningsnät för gråvatten. 
• Nivåvakt skall installeras för att säkerställa att grundvattennivån alltid är högre än +9,0. 
 
 
Värme 

Direktverkande el får ej användas i servicebyggnader och andra byggnader för helårsbruk. Om möjligt 
bör uppvärmning ske med vattenburna system.  
 
 
El och tele 

Fortum är elleverantör inom planområdet. Byggnation närmre än tre meter från befintliga jordkablar 
får inte ske utan medgivande av Fortum, ett u-område som säkerställer åtkomsten till kablarna finns 
redovisat på plankartan. Plats för befintlig transformator i området reserveras genom E-område.  
 
I den östra delen av planområdet finns även en markförlagd teleanläggning. Anläggningen utgörs av 
distans- och accessnätskablar. Områdets tillgänglighet säkerställs genom ett u-område på plankartan.  
 
 
Avfall 

Allt avfall ska behandlas utan risk för olägenheter för människors hälsa och miljö. Hushållsavfall och 
därmed jämförligt avfall ska transporteras bort och omhändertas i kommunens försorg. Inom området 
finns i dag tre sorteringsstationer för avfall i anslutning till befintliga servicebyggnader. Möjlighet 
finns att sortera glas, kartong/wellpapp/tidningar, plåt/metall samt trädgårdsavfall (ej matrester). 
Övrigt avfall slängs i container.  
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HÄLSA OCH SÄKERHET 

Miljökvalitetsnormer 

Det bedöms att det aktuella tillskottet av bebyggelse och fordonstrafik, som följer då detaljplanen 
genomförs, inte medför risk för att gränsvärden för kvävedioxid, kväveoxid, svaveldioxid, bly och 
partiklar ( PM 10 ) i utomhusluft kommer att överskridas inom området. Miljökvalitetsnormerna 
föreskriver kvalité på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt för att skydda människors varaktiga hälsa 
eller miljön eller för att avhjälpa skador på människors hälsa eller miljön. 
 
 
Radon 

Tanumskustens berggrund har naturligt hög radonhalt. Ingen mätning av radonhalten har dock utförts 
inom planområdet. Eftersom hela kommunen bedöms som ett högriskområde rekommenderas alltid 
radonsäkert byggande för byggnader där människor vistas mer än tillfälligt. Plankartan anger därför 
med en planbestämmelse att byggnader ska uppföras radonsäkert.  
 
 
Buller 

På uppdrag av Tanums kommun har Vectura gjort en trafikutredning för Grebbestad tätort. Syftet med 
trafikutredningen är att beskriva nuvarande trafikmängder under vinter- respektive sommarhalvåret, 
beskriva vad kommande exploateringsområden kan innebära för trafikmängderna i Grebbestad, 
beskriva hur olika åtgärder påverkar trafikbelastningen på väg 163, beskriva hur de ökade 
trafikmängderna påverkar bullernivåer och miljökvalitetsnormer i Grebbetstad.  
 
Trafikflöden 
Trafikflöden är hämtade ut Vecturas rapport ”Grebbestad – Trafikutredning” från 2009-04-23. Viss 
reservation gör Vectura då högtrafikflödena inte mätts ännu utan beräknats. 
Vecturas rapport gör först en flödesberäkning och analys utifrån undersökningar och nya 
exploateringars förmodade effekter. Undersökningarna är gjorda dels av Vägverket och dels av 
kommunen. Därefter beräknar man effekterna av tre åtgärder, vilka kan genomföras oberoende av 
varandra. Åtgärd 1 ”utbyggnad av västra vägen”. Åtgärd 2 ”förbifart Grebbestad” (öster om samhället) 
och 3 ”infartsparkeringar”. Åtgärd 1 påverkar knappast flödena kring planområdet för campingen, 
medan både åtgärd 2 och 3 har påtaglig betydelse. 
 
Trafikflöden efter exploateringar väg 163 punkt A (öster om planområdet) 
 
 Lågtrafik Högtrafik Framkomlighet 
   Lågtrafik Högtrafik 
Utan åtgärd 2 700 10 200 44 12 
Förbifart 1 800 8 000 44 22 
Infartsparkering Ingen effekt Ingen effekt ? ? 
Tabell 1. Framkomligheten gäller trafikmätpunkten (9) på väg 163 i nordvästra delen av planområdet och inte i 
punkt A 

 
Trafikflöden efter exploateringar väg 163 punkt B (och C) norr om planområdet) 
 
 Lågtrafik Högtrafik Framkomlighet km/h 
   Lågtrafik Högtrafik 
Utan åtgärd 2 000 10 000 44 12 
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Förbifart 1 800 7 800 44 22 
Infartsparkering - 8 964 ? ? 
Båda åtgärderna  6750 ? ? 
Tabell 2. Framkomligheten gäller trafikmätpunkten (9) på väg 163 i nära bullerberäkningspunkten B i nordvästra 
delen av planområdet. 

I bullerutredningen relateras bullernivåerna till Naturvårdsverkets riktvärden för dB (A) vid uteplats, 
55 dB (ekv) respektive 70 dB (max).  Här anges att inomhusvärdena klaras om utomhusvärdena 
klaras.  
 
Bullerberäkningar 
Bild 14 på sid 24 visar en karta över området och de olika punkterna där beräkningar av 
bullersituationen utförts. 
 
Punkt A är nära väg 163, i östra delen av planområdet, område N2 för rörlig camping (camping och 
tält). Punkten är 12 m från vägmitt och skärmen är lagd 6 m från vägmitt i beräkningarna. Berg finns 
på motstående sida men ingen fasadkorrigering görs pga skog. 
 
Punkt A  skärm 2,5 m 

hög 
 40 km/h  
Ekv dB(A) 61 52 
Max dB(A) 80 70 
Tabell 3. Beräknade bullernivåer punkt A. Skärmvärdena anpassade för att klara maxnivån 70 dB(A). 

 
Ekvivalentnivåerna stiger, pga skärmeffekten, något ju längre avstånd från vägen beräkningspunkten 
är. Den är högst, strax över 55 dB(A), på 40 meters avstånd. Maxnivån påverkas dock inte av 
avståndet på samma sätt utan är lika högt fram till 40 m avstånd för att därefter sjunka med ytterligare 
ökande avstånd. 
 
Punkt B är vid campingplats vid entrén, och placerad 38 m från vägkant.  
Trafikflödet beräknas tydligt överskrida vägavsnittets kapacitet vid högtrafik då hastigheten beräknas 
bli så låg som 12 km/h. Bullerberäkningen har ändå utförts för 40 km/h då bullersituationen inte 
förbättras för att med hastigheten blir under 40 km/h (lägre växel, acceleration/inbromsning skapar 
buller). 
 
Punkt B  
 

Åtgärd 2,3 Åtgärd 2 inkl entré 

 40 km/h   
Ekv dB(A) 55 56 56 
Max dB(A) 70 70 70 
Tabell 4. Beräknade bullernivåer punkt B. Åtgärd 2 är kringfart öst och åtgärd 3 är infartsparkering 

 
Ljudnivåerna klarar riktvärdena här (tabell 5).Trafiken i entrén påverkar ljudnivån mycket lite i Punkt 
B. Kringfarten öst behövs då bullernivån stiger till 57 dB(A) om den inte genomförs, och då behöver 
andra bullerskyddsåtgärder vidtas. 
 
Punkt C är framför hotellet, 10 m från vägkant. Det finns en ca 2 meter hög bullerskärm längs vägen 
idag. 
 
Punkt C  
 

Åtgärd 2,3 Åtgärd 2 Utan 
fasadkorr. 

Med 
skärm 

Med 
skärm 

 40 km/h   2,0 m 2,6 m 
Ekv dB(A) 65 66 63 55 52 
Max dB(A) 85 85 82 74 70 
Tabell 5. Beräknade bullernivåer punkt C. Åtgärd 2 är kringfart öst och åtgärd 3 är infartsparkering 
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Fasadreflexion kommer från hotellets fasad och dessa värden gäller utomhus och de ska  inte användas 
för att beräkna buller i hotellet där de lägre dB värdena ska användas.  
Det krävs en 2 m skärm för att klara ekv riktvärdena och en 2,6 m skärm för att klara max riktvärdena. 
En annan beräkningspunkt, i andra änden av hotellet vid dess fasad och längre från vägen (26 m), ger 
dB 62 ekv och 77 max och då ger en skärm om 2 m dB om 50 ekv och 65 max. 
 
 
 

 

 
Resultatet av beräkningarna anger att i punkten A (tabell 3) och C (tabell 5) ligger ekvivalentvärdena 
och maxvärdet väl över riktvärdena och någon form av åtgärder behövs. 
 
I alla beräkningarna förutsätts att minst en åtgärd för att förbättra trafikflödet genomförs, nämligen 
förbifarten öster om Grebbestad. Genomförs den inte kommer planerade och genomförda 
exploateringar troligen inte att ge något betydande ökat buller. 
För inomhusvärden: för normala byggnader minska med 25 dB(A). Såvida inte värdena är med 
fasadkorrektion och byggnaden där inomhusvärdena beräknas är fasaden. Klarar man 
utomhusnivåerna (55 och 70 dB(A)) så klarar man också inomhusvärdena. För tält är förhållandena 
naturligtvis helt annorlunda. 
 
Om en skärm om 2,5 m används i punkten A ligger man på riktvärdena.  
Motstående berg betraktas inte som reflekterande fasad då det finns rik växtlighet vid bergets fot. 
 
I punkten C klaras ekvivalentvärdena med den befintliga skärmen. Då avståndet till vägen här är litet 
har höjden på skärmen och beräknad mottagarhöjd stor betydelse. Skall maxvärdena klaras måste 
skärmen höjas med 60 cm. Det är möjligt att göra det med något genomsiktligt material.  

Bild 14. Illustrationskarta med de olika mätpunkterna i bullerutredningen markerade. 
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En sänkning av medelhastighet från 50 till 40 km/tim ger c:a 2 dB(A) sänkning på ekvivalentvärdena, 
men påverkar inte maxvärdena. Vid en sänkning från 70 till 50 km/h är skillnaden mer markant och 
ger nästan 4 dB(A) för ekvivalentvärdena och 3 dB(A) på maxvärdena. 
Goda marginaler bör eftersträvas då trafikflödet är så varierande med kraftiga flödestoppar under 
högsäsong då anläggningen kommer att vara som mest använd. 
Skillnaden för ekvivalentvärdena  är påtagliga, men maxvärdena påverkas knappast. 
 
Förslag till åtgärder 
Längs med väg 163 i anslutning till tält- och campingplatser kommer en bullerskärm att uppföras för 
att uppnå de rekommenderade värdena. Detta regleras med planbestämmelser. 
Även i anslutning till hotellbyggnaden, mellan parkeringen och väg 163 bör någon form av 
bullerskärm uppföras. 
 
 
REVIDERING 

Efter utställning har planhandlingarna reviderats. Syftet med revideringen är att undvika oklarheter i 
bygglovsskedet.  
Planbeskrivningen har ändrats på nedanstående punkter: 
• Under rubriken buller på sid 24 har texten kompletterats avseende hur man klarar riktvärden för 

buller i hotelldelen. 
 
Genomförandebeskrivningen har ändrats på nedanstående punkter: 
• Komplettering under rubriken Avtal på sidan 2 avseende projektering, finansiering och 

byggande av gång- och cykelvägen utmed väg 163. 
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