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Detaljplan för del av Grebbestad 2:1 m.fl., Grebbestad centrum  
  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2010-06-15 § 188 att 
godkänna rubricerat program för samråd. Programmet har utarbetats av plan- och 
byggavdelningen på uppdrag av Kommunstyrelsen, Tanums kommun. Detta program 
översänds nu för information och eventuella synpunkter.  
 
Samrådstid: 26 juli 2010 – 8 oktober 2010  
 
Sakägare och övriga intresserade inbjuds till SAMRÅDSMÖTE. Mötet äger rum 
onsdagen den 15 september kl. 18-20 i Skärgårdshuset, Grebbestad. 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för utveckling av offentliga 
miljöer och enskilda fastigheter på ett sätt som säkerställer Grebbestads karaktär och 
de kulturhistoriska värdena.  
 
Planförslaget kommer att finnas tillgängligt i entrén i kommunhuset, Tanumshede, 
öppet måndag-torsdag 8-12 och 13-16:30, fredag 8-12 och 13-15 och på InfoCenter i 
Grebbestad, öppet måndag-lördag 10-16 samt på kommunens hemsida; 
www.tanum.se/programsamrad. 
 
Upplysningar lämnas av planeringsarkitekt Moa Leidzén, tel: 0525-183 42, eller e-
post: moa.leidzen@tanum.se. För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella 
synpunkter inkommit, skriftligen, till: 

Tanums kommun 
Miljö- och byggnadsnämnden 
457 81 TANUMSHEDE 

senast 2010-10-08 

Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bemötas av Tanums kommun. 
Med anledning av inkomna synpunkter kommer ett planförslag att utarbetas.   

Detaljplanen kommer under processen översändas för samråd och utställning då 
fastighetsägare, myndigheter och organisationer får ytterligare möjlighet att lämna 
synpunkter. Den som inte senast under utställningen har framfört sina synpunkter 
kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.  
 
Fastighetsägare ombedes informera eventuella bostadsrättsinnehavare, 
hyresgäster och boende om innehållet i denna skrivelse.  
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