
Detaljplan för del av  

Tanums-Rörvik 1:48, 1:54 och 
1:56, ”SportShopen” 
Tanums kommun 

Antagandehandling 2009-06-26, redigerad 2009-08-25 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

 

 

TANUMS 
KOMMUN 

Perspektiv Contekton Arkitekter Fyrstad AB 

PLANOMRÅDET 

Antagen av kommunfullmäktige,  

Tanums kommun, 2009-09-14, § 75. 

Laga kraft 2010-08-26. 



 

Rådhuset Arkitekter AB 

Samhällsplanering & Miljö 
Box 114 

451 16 Uddevalla 

Tel: 0522 - 65 66 67 
Fax: 0522 - 65 67 77 



 Rådhuset Arkitekter AB 
Samhällsplanering & Miljö 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Sidan 1 (16)

 ANTAGANDEHANDLING, 2009-06-26 
Redigerad 2009-08-25 

Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:48, 1:54 
och 1:56, ”SportShopen”. Tanums kommun 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

ORGANISATORISKA FRÅGOR ........................................................................ 3 
Allmänt ........................................................................................................... 3 
Beslutsförslag ................................................................................................. 3 
Tidplan ........................................................................................................... 3 
Genomförandetid ........................................................................................... 4 
Huvudmannaskap .......................................................................................... 4 
Ansvarsfördelning .......................................................................................... 4 

Vatten och avlopp ...................................................................................... 6 
Väg 163 ..................................................................................................... 6 
Övriga vägar och gc-väg ........................................................................... 6 
Naturmark .................................................................................................. 6 
Kvartersmark ............................................................................................. 6 
Förordnanden enligt miljöbalken ............................................................... 7 

Avtal ............................................................................................................... 7 
Exploateringsavtal ..................................................................................... 7 
Genomförandeavtal ................................................................................... 7 
Övriga avtal ............................................................................................... 7 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR ................................................................ 7 
Fastighetsägare. ............................................................................................ 7 
Fastighetsbildning och fastighetsreglering ..................................................... 8 
Gemensamhetsanläggning ............................................................................ 8 
Ledningsrätt ................................................................................................... 9 
Servitut m m ................................................................................................... 9 
Dikningsföretag ............................................................................................ 10 

EKONOMISKA FRÅGOR ................................................................................. 10 
Allmänt, plankostnader ................................................................................. 10 
Exploateringsavtal ........................................................................................ 10 
Anläggningar ................................................................................................ 10 
Förrättningskostnader, dikningsföretag ........................................................ 11 
Förrättningskostnader, lantmäteri ................................................................. 11 
Trafiktekniska åtgärder utanför planområdet ................................................ 11 
Telenät, elnät och belysning......................................................................... 11 

TEKNISKA FRÅGOR ....................................................................................... 12 
Vägar och gc-väg ......................................................................................... 12 
Vatten och avlopp ........................................................................................ 12 
Geoteknik ..................................................................................................... 12 
Bergteknik .................................................................................................... 12 
Biotop- och naturvärdesbedömning ............................................................. 13 
Dagvatten ..................................................................................................... 13 
Åkerdränering ............................................................................................... 13 
Staket ........................................................................................................... 13 
Naturområden .............................................................................................. 13 
Gärdesgårdar ............................................................................................... 14 
Miljö .............................................................................................................. 14 
Avfall ............................................................................................................ 14 
Tele och el.................................................................................................... 14 
Radon .......................................................................................................... 14 
Brand ........................................................................................................... 15 
Skyddsplank ................................................................................................. 15 
Arkeologi ...................................................................................................... 15 

REDIGERING ................................................................................................... 15 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN .................................................................... 16 

Antagen av kommunfullmäktige,  
Tanums kommun, 2009-09-14, § 75. 
Laga kraft 2010-08-26. 



Sidan 2 (16) GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Rådhuset Arkitekter AB
Samhällsplanering & Miljö

Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:48, 1:54  
och 1:56, ”SportShopen”. Tanums kommun 

ANTAGANDEHANDLING, 2009-06-26 
Redigerad 2009-08-25 

 

 

Rådhuset Arkitekter AB 
Samhällsplanering & Miljö 

Box 114 
451 16 Uddevalla 

Tel: 0522 - 65 66 67 
www.radhuset.se 



 Rådhuset Arkitekter AB 
Samhällsplanering & Miljö 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Sidan 3 (16)

 ANTAGANDEHANDLING, 2009-06-26 
Redigerad 2009-08-25 

Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:48, 1:54 
och 1:56, ”SportShopen”. Tanums kommun 

Detaljplan för del av 

Tanums-Rörvik 1:48, 1:54 och 1:56. 
”Sportshopen”, Grebbestad 

Tanums kommun 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Allmänt 

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till en handelsetablering, 
SportShopen, inom delar av fastigheterna Tanums-Rörvik 1:48, 1:54 
och 1:56. Området är inte tidigare detaljplanelagt. 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att 
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av 
detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen självständig 
rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den skall vara 
vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 
Genomförandebeskrivningen är en handling som ingår i 
planhandlingen och således antas av kommunen. 

I den fortsatta beskrivningen benämns verksamhetsidkaren 
(Swedemount AB) för exploatören. Övriga fastigheter som 
omnämns i avtal mm ska inte uppfattas som exploatör utan endast 
som deltagande part vid ett genomförande. 

Beslutsförslag 
Målsättningen är att följande beslutsförslag skall gälla. 

 Kommunfullmäktige skall anta detaljplanen  
 Kommunstyrelsen ska godkänna exploateringsavtalet. 

Tidplan 
Målsättningen är att nedanstående tider skall gälla för planens 
genomförande, pga en utökning av planområdet bedöms det lämpligt 
att ställa ut planen för samråd på nytt: 

 Miljö- och byggnämndens beslut om samråd: januari 2009 
 Samråd med berörda markägare, länsstyrelsen,

 myndigheter och kommunala nämnder: februari-mars 2009 
 Miljö- och byggnadsnämndens beslut om samråd 2: april 2009 
 Samråd 2 med berörda markägare, länsstyrelsen,

 myndigheter och kommunala nämnder: maj 2009 
 Miljö- och byggnadsnämndens beslut om utställning: juni 2009 
 Kommunstyrelsen godkänner exploateringsavtalet: augusti 2009 
 Kommunfullmäktiges antagande: september 2009 
 Laga kraft beslut: oktober 2009 

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att planförslaget inte 
kommer att överklagas. 
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Genomförandetid 
Genomförandetiden för planen slutar 5 (fem) år efter det att planen 
vunnit laga kraft. 

Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att 
genomföras. Den väsentligaste rättseffekten är, att markägarna under 
genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja 
planens byggrätter. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen 
efter genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge 
byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens utgång får 
kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen 
om så bedöms lämpligt, eftersom de rättigheter som uppkommit 
genom planen inte längre är ”ekonomiskt garanterade”. 

Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bl a ansvaret för iordningställande och 
underhåll av allmän platsmark. I detta fall naturmark, vägar och gc-
mark. 

Frågan om exploatering har i detta fall väckts av Swedemount AB 
och kommunen har gjort bedömningen att planen inte innehåller 
kommunala och allmänna intressen av sådan tyngd att det motiverar 
ett kommunalt huvudmannaskap och anser därför att planen bör 
genomföras med enskilt huvudmannaskap. 

Ansvarsfördelning 
Ansvarsfördelningen är sammanfattad i nedanstående tablå 

Anläggning 
(kartbeteckning) 

Genomförandeansvarig Driftansvarig 

Allmänna platser 

HUVUDVÄG, inkl 
sidoanläggningar 

Genomförandeavtal träffas mellan Tanums 
kommun och Vägverket. I avtalet regleras 
utförandet av den nya tillfarten, anslutningar, 
dagvatten, underhåll mm och kommunens 
ansvar för ekonomiska och praktiska 
åtaganden. 

Vägverket. 

LOKALVÄG Formellt nybildad samfällighetsförening.  

Exploatören genomför och bekostar det 
praktiska anläggandet. 

Nybildad samfällighetsförening. 

GC-VÄG Formellt nybildad samfällighetsförening. 

Exploatörens och kommunens deltagande i 
utförande och ekonomi regleras i 
exploateringsavtal. 

Nybildad samfällighetsförening. 

NATUR Respektive fastighetsägare. Inget nytt 
genomförande. Marken behålls i nuvarande 
skick. 

Respektive fastighetsägare. 
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Ansvarsfördelning, forts 

Allmänna platser 

Anläggning 

(kartbeteckning) 

Genomförandeansvarig Driftansvarig 

Dagvatten (inom allmän 
platsmark) 

Formellt nybildad samfällighetsförening.  

Exploatören genomför och bekostar det praktiska 
anläggandet inom det som berör utbyggnaden av 
handelsetableringen, lokalvägen och 
naturmarken. Vad avser dagvattenhanteringen i 
anslutning till gc-vägen regleras detta i 
exploateringsavtalet. 

Nybildad 
samfällighetsförening. 

Gatubelysning Exploatören genomför och bekostar det praktiska 
anläggandet inom det som berör lokalväg och gc-
väg. Kommunens deltagande i utbyggnaden av 
gatubelysning för gc-vägen regleras i 
exploateringsavtalet. 

Nybildad 
samfällighetsförening. 

El och tele Respektive distributör.  

Exploatören belastas av kostnader för eventuell 
omläggning av befintlig teleledning (nuvarande 
sträckning genom norra delen av förslaget) och 
kostnader för eventuell omläggning av befintlig 
elledning (norr om väg 163). 

Respektive distributör. 

Kvartersmark 

HE1 inkl anläggningar inom 
användningsområdet 
(parkering, dagvattendamm, 
lek, plank 2,0, staket, n1, n2 
och n3). 

Exploatör. Exploatör 

Dike Omläggning av dike (Ertseröds dikningsföretag) 
belastar exploatören. 

Ertseröds dikningsföretag. 
Exploatören står som 
driftansvarig för delsträckan 
genom handelskvarteret. 

Vatten och spillvatten Exploatören från en av kommunen anvisad 
anslutningspunkt. 

Exploatören från den av 
kommunen anvisade 
anslutningspunkten. 

Dagvatten Exploatör. Exploatör. 

Spillvatten- och 
utloppsledning 
(överföringsledning till och 
från nytt reningsverk) 

Tanums kommun. Tanums kommun 

El och tele Respektive distributör. Exploatören belastas av 
kostnader för eventuell omläggning av befintlig 
teleledning (nuvarande sträckning genom norra 
delen av förslaget). 

Respektive distributör. 

Gatubelysning (bl a inom 
parkeringsområde) 

Exploatör. Exploatör. 
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Vatten och avlopp 

Tanums kommun är driftansvarig för vatten- och 
spillvattenledningar inom det kommunala verksamhetsområdet. 

Nuvarande verksamhetsområde kan komma att utökas till att bl a 
omfatta de ledningar som förläggs norr om handelsetableringen. 
Ledningarna förbinder Grebbestad/Tanumstrand med det nya 
reningsverket på fastigheten Bodalen 1:7. Ut- och ombyggnad av 
ovanstående ledningsstråk genomförs av Tanums kommun. 

Kommunen anvisar avsättningspunkt för handelsetableringens 
anslutning av distributionsledningar för dricks- och spillvatten. 
Exploatören ansvarar för utbyggnaden från den av kommunen 
anvisade anslutningspunkten till handelsetableringen och de 
föreslagna tomtplatserna inom Tanums-Rörvik 1:56. Enligt beslut i 
Tekniska nämnden kommer inget separat va-avtal att upprättas. 

Väg 163 

Planområdet berör allmän väg 163. Vägen ingår i det statliga 
vägnätet med Vägverket som väghållare. Genom avtal mellan 
Tanums kommun och Vägverket regleras ansvaret för ombyggnaden 
av väg 163. Avtalet behandlar bl a utförandefrågor och standard på 
anläggningarna. I exploateringsavtalet regleras därefter exploatörens 
del i kostnader och utförandeansvar. 

Övriga vägar och gc-väg 

Utbyggnaden av lokalvägen utförs och bekostas av exploatören. 
Vägen anläggs utifrån kommunens anvisning. Fortsatt underhåll och 
skötsel belastar den nybildade samfällighetsföreningen. 

Genom planområdet, parallellt med väg 163, anläggs en gc-väg. 
Anläggandet av vägen föreslås ske av exploatören och utföras i 
samband med genomförandet av handelsetableringen. Gc-vägen 
anläggs utifrån kommunens anvisning. I exploateringsavtalet 
klargörs kommunens deltagande i kostnader och genomförande. 
Fortsatt underhåll och skötsel belastar den nybildade 
samfällighetsföreningen. 

Naturmark 

Idag ansvarar markägaren för allmän platsmark med beteckningen 
NATUR. Berörda fastigheter är Tanums-Rörvik 1:54, 1:56 och 1:48. 

Genomförandet av planen medför att skötselansvaret överförs på 
exploatören inom områden som idag tillhör Tanums-Rörvik 1:54, 
1:56 och 1:48. 

Kvartersmark 

Inom kvartersmarken ansvarar fastighetsägaren för att byggnader 
och anläggningar uppförs. 
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Förordnanden enligt miljöbalken 

Öppna diken och stenmurar i jordbrukslandskapet omfattas av 
generellt biotopskydd enligt 7 kap 11 § miljöbalken (1998:808) och 
5-8 §§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m m.  

Genomförandet av planförslaget medför att det öppna diket som 
mynnar ut i Ertserödsbäcken (sydvästra delen av planområdet) 
kommer att behöva flyttas på en sträcka av ca 250 meter. Dispens 
från biotopskyddet har sökts av exploatören. Ansökan inlämnades 
till Länsstyrelsen under maj 2009. 

Avtal 
Exploateringsavtal 

Exploateringsavtal ska upprättas mellan exploatören och Tanums 
kommun.  

I avtalet regleras aktuella utförande- och kostnadsfrågor som är 
kopplade till genomförandet av projektet. I exploateringsavtalet 
behandlas även frågor avseende den åtgärdsplan som framtagits för 
tätorten Grebbestad. Exploateringsavtalet kopplas till 
planhandlingen för att få överensstämmelse med intentionerna i 
plan- och genomförandebeskrivning. Avtalet ska ha godkänts av 
kommunstyrelsen innan planen antas av kommunfullmäktige, 
Tanums kommun. 

Genomförandeavtal 

Avtal ska upprättas mellan Vägverket och Tanums kommun. Avtalet 
ska bl a reglera ansvarsfördelningen och utförandet av ombyggnaden 
av väg 163 i samband med utbyggnaden av trevägskorsningen. I 
genomförandeavtalet ska även den åtgärdsplan, som kommer att 
presenteras för tätorten Grebbestad, att ingå som en del av avtalet. 
Avtalet ska ligga klart och godkänt av berörda parter innan planen 
förs till antagande. 

Övriga avtal 

Avtal om marköverlåtelse och exploateringsåtaganden har träffats 
mellan fastighetsägare till Tanums-Rörvik 1:54, 1:56 och 
exploatören. I avtalet om marköverlåtelse regleras bl a det överlåtna 
området storlek och belägenhet, genomförande genom 
lantmäteriförrättning, ersättning för överlåtet område mm. Vad gäller 
exploateringsåtaganden så regleras bl a kostnader avseende 
grundkarta, plankostnader och infrastrukturkostnader. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsägare. 

All mark inom planförslaget är idag i privat ägo. Tanums kommun 
berörs inte som fastighetsägare. 

En fullständig sammanställning av i planförslaget ingående 
fastigheter redovisas i fastighetsförteckning tillhörande detaljplanen. 
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Fastighetsbildning och fastighetsreglering 
Handelsetableringen ska enligt planförslaget utgöras av en fastighet. 
Avtal om marköverlåtelse har träffats mellan fastighetsägare till 
Tanums-Rörvik 1:54, 1:56 och exploatören. 

I avtalet föreslås att avstyckning sker av en lott från Tanums-Rörvik 
1:48. Genom samtidig genomförd fastighetsreglering överförs övriga 
lotter från Tanums-Rörvik 1:54, 1:56 och samfälld mark. 

Kvartersmarken berörs av samfälld vägmark, Tanums-Rörvik s:16 
och väg s425 (breddning av väg s:16), i norra delen av planområdet. 
Vägmarken har tjänat ut sitt syfte och föreslås dödas genom 
lantmäteribeslut. Ersättning till samfällighetsdelägarna regleras vid 
förrättningstillfället. I samfälligheten ingår elva delägande 
fastigheter. 

Det öppna åkerdiket som behöver flyttas i samband med bildandet 
av handelsfastigheten är samfällt. Diket ingår även i Ertseröds 
dikningsföretag av år 1953. Diket flyttas till nytt läge genom 
lantmäteribeslut. Eventuell markersättning till 
samfällighetsdelägarna regleras vid förrättningstillfället. I 
samfälligheten ingår tio delägande fastigheter. 

Initiativ till ansökan om bildandet av handelsfastigheten har tagits av 
exploatören under maj, 2009. I den påbörjade förrättningen 
behandlades förutom bildandet av handelsfastigheten även dödandet 
av onyttiga vägsamfälligheter och förflyttning av 
dikessamfälligheten. Den påbörjade lantmäteriförrättningen kommer 
att vila i avvaktan på att planen vunnit laga kraft, varefter berörda 
kommer att kallas till nytt sammanträde inför beslut om 
fastighetsbildning, ersättningar till mark och samfällighetsdelägare 
mm. Enligt ingånget avtal om marköverlåtelse svarar exploatören för 
förrättningskostnaderna tillhörande bildandet av handelsfastigheten. 

Gemensamhetsanläggning 
För gemensamma anläggningar och utrymmen inom planområdet 
bildas två nya gemensamhetsanläggningar (ga). I detta fall föreslås 
en anläggning för det som i planen angetts som gc-väg och en för det 
som i planen angetts som lokalväg. Utanför planområdet föreslås att 
en gemensamhetsanläggning bildas för driften av de gemensamma 
va-nätet för SportShopen och de föreslagna nya bostadsfastigheterna 
inom Tanums-Rörvik 1:56. 

Vad som är känt idag bör ingående andelsägare i gc-vägen vara 
handelsfastigheten, Tanums-Rörvik 1:54 och kommunalägd fastighet 
i planområdets närhet. Deltagandet av den kommunalägda 
fastigheten motiveras av den nytta som allmänheten bedöms ha av 
gc-vägen. Tanums-Rövik 1:54´s deltagande föranleds av att man 
behöver nyttja en kortare sträcka av gc-vägen som tillfart till 
kvarvarande åkermark. I anläggningen bör även inräknas all 
dagvattenhantering inom området för gc-vägen. 

Vad som är känt idag bör ingående andelsägare i lokalvägen vara 
handelsfastigheten och kommunalägd fastighet i planområdets 
närhet. Deltagandet av den kommunalägda fastigheten motiveras av 
den nytta som allmänheten bedöms ha av lokalvägen och den 
framtida kopplingen till nytt verksamhetsområde inom Ertseröd 1:2. 
I anläggningen bör även inräknas all dagvattenhantering inom 
området för lokalvägen. 
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Under arbetet med denna plan diskuteras även en ny tillfart till 
föreslaget bostadsområde å Tanums-Rörvik 1:56. Enligt senast 
kända alternativ kommer tillfarten att ske via ny väg på fastigheten 
Ertseröd 1:2. Den nya vägsträckningen kommer till stora delar att 
sammanfalla med Tunatorpets nuvarande ut-/infart. Avsikten är i 
sådana fall att stänga Tunatorpets nuvarande infart från väg 163 och 
i stället leda trafiken ut på väg 163 via den nya trevägskorsningen. 
Skulle alternativet förverkligas bör även Tanums-Rörvik 1:56, 
Ertseröd 1:11 och fastigheter inom det nya bostadsområdet ingå som 
andelsägare i den ga som omfattar lokalvägen. 

Vid anläggningsförrättningen fattas det slutliga beslutet om bl.a. 
anläggningens omfattning, ingående andelsägare, fördelning av 
kostnader, åtgärder, andelstal, drift- och underhållsfrågor mm. 
Ansökan om anläggningsförrättningen, som sker på initiativ av 
exploatörer eller Tanums kommun, ställs till lantmäterimyndigheten. 
Den fortsatta förvaltningen av ga-anläggningarna föreslås vila på en 
för ändamålet nybildad samfällighetsförening.  

I den ga som föreslås för driften av de gemensamma va-nätet bör 
ingå delägare utgöras av handelsfastigheten och de nya 
bostadsfastigheterna inom Tanums-Rörvik 1:56. Ansökan om 
anläggningsförrättningen sker på initiativ av exploatören. 
Förvaltningen av ga-anläggningen föreslås vila på en för ändamålet 
nybildad samfällighetsförening. 

Ledningsrätt 
Det nya spillvatten- och utloppsledningarna mellan Grebbestad och 
det nya avloppsreningsverket inom Bodalen 1:7 har i planen gjorts 
tillgängliga genom planbestämmelse, s k u-område. För att 
säkerställa det kommunala ledningsstråket ska ledningarna omfattas 
av ledningsrätt bildad genom lantmäteriförrättning. Ledningsrätt för 
kommunala va-ledningar och anläggningar ska upplåtas utan 
ersättning. Ansökan om förrättning görs av Tanums kommun. 

Servitut m m 
Genom lantmäteriförrättning regleras rätten, för den föreslagna 
handelsfastigheten och de bostadsfastigheter som föreslås inom 
Tanums-Rörvik 1:56, att anlägga, använda och underhålla ledningar 
för vatten och avlopp inom Tanums-Rörvik 1:54, 1:56 m fl 
fastigheter. Servitut nybildas på sträckan mellan den föreslagna 
handelsfastigheten och vidare fram till den av kommunen anvisade 
anslutningspunkten. 

Allmänhetens tillträde till gc-vägar inom planområdet skall säkras 
genom servitut. Kommunen belastas av förrättningskostnaderna. 

Allmänhetens tillträde till parkering inom planområdet säkras i 
exploateringsavtalet eller i annan överenskommelse mellan 
kommunen och exploatören. De avsedda p-platserna skall användas 
som infartsparkering för att under sommaren minska trafiktrycket i 
Grebbestad centrum. Antal platser, lokalisering och 
verksamhetsutövarens eget nyttjande av platserna, preciseras i 
samband med tecknandet av exploateringsavtalet eller 
överenskommelsen. 
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Dikningsföretag 
Genomförandet av planen och den föreslagna byggnationen 
förutsätter att dikningsföretaget Ertseröd omprövas. Det slutliga 
genomförandet av omprövningen kan göras först när planen vunnit 
laga kraft. Initiativ till omprövningen tas av exploatören. Ingående 
fastigheter i dikningsföretaget är Ertseröd 1:2, 1:5, 1:11, Tanums-
Rörvik 1:54 och 1:56. Ansökan om omprövning görs som 
ansökningsmål i miljödomstolen. Ansökan lämnas in till 
länsstyrelsen innan eller senast under utställningsskedet. Exploatören 
står för alla kostnader som är förenliga med förrättningen.  

EKONOMISKA FRÅGOR 
Allmänt, plankostnader 

Planarbetet bekostas av exploatören, varför planavgift enligt PBL 
11:5, inte kommer att tas ut. 

Kommunen kommer att ta ut kostnader av exploatören för den del 
som hänger samman med kommunens administrativa handläggning. 

Exploateringsavtal 
Ekonomiska frågor mellan kommunen och exploatören regleras i 
exploateringsavtalet. 

Avtalet ska ha godkänts av kommunstyrelsen innan föreliggande 
detaljplan antas av kommunfullmäktige i Tanums kommun. 

Anläggningar 
Kostnader förenade med ombyggnaden av väg 163 i samband med 
utbyggnaden av trevägskorsningen liksom utbyggnaden av lokalväg 
belastar exploatören. Fortsatt underhåll belastar ekonomiskt nybildad 
samfällighetsförening, förutom väg 163 och anläggningar tillhörande 
den allmänna vägen, där underhållet sköts av Vägverket. 

Kostnader förenade med anläggandet av gc-väg från Rörviksvägen 
och vidare fram till fastighetsgräns mot Ertseröd 1:2 belastar 
exploatören och kommunen enligt den fördelning som 
överenskommits i exploateringsavtalet. Fortsatt underhåll och 
skötsel belastar den nybildade samfällighetsföreningen. 

Kostnader för utbyggnad och fortsatt underhåll av anläggningar 
inom handelskvarteret som dagvattendamm, dike, parkeringsytor, 
gc-vägar, staket, skyddsplank mot Ertseröd 1:2/1:11 mm belastar 
exploatören.  

Kostnader förenade med utbyggnaden, skötsel och underhåll av nya 
spillvatten- och utloppsledningar mellan Grebbestad och det nya 
reningsverket belastar Tanums kommun.  

Kostnader för anläggande av vatten och spillvattenledningar från den 
av kommunen anvisade anslutningspunkten och fram till plangräns 
för handelsetableringen och föreslagen ny bostadsbebyggelse inom 
Tanums-Rörvik 1:56 belastar exploatören. Fortsatt underhåll och 
skötsel belastar gemensamt exploatören, Tanums-Rörvik 1:56 samt 
nybildade fastigheter inom 1:56. 



 Rådhuset Arkitekter AB 
Samhällsplanering & Miljö 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Sidan 11 (16)

 ANTAGANDEHANDLING, 2009-06-26 
Redigerad 2009-08-25 

Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:48, 1:54 
och 1:56, ”SportShopen”. Tanums kommun 

Anslutningskostnad till det kommunala va-nätet kommer att tas ut 
enligt kommunal va-taxa om ingen annan överenskommelse träffas i 
exploateringsavtalet. 

Kostnader för anläggande, skötsel och underhåll av ledningar för 
vatten, spillvatten och dagvatten inom handelskvarteret belastar 
exploatören. 

Kostnader för anläggande av gc-väg från Grebbestad Camping och 
fram till Rörviksvägen belastar exploatören och Tanums kommun. 
Kostnadsfördelningen klargörs i exploateringsavtalet. 

Förrättningskostnader, dikningsföretag 
Kostnader förenade med omprövningen av dikningsföretaget 
belastar exploatören. 

Förrättningskostnader, lantmäteri 
Förrättningskostnader för fastighetsbildning avseende 
handelsfastigheten belastar exploatören. 

Kostnader avseende bildandet av ledningsrätt belastar Tanums 
kommun. 

Trafiktekniska åtgärder utanför planområdet 
Trafikfrågor relaterade till genomförandet av detaljplanen kommer 
att hanteras genom en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen ska vara godkänd 
av Vägverket innan planen förs till antagande. I exploateringsavtalet 
fastläggs de åtgärder som kommer att utföras och bekostas av 
exploatören. 

Telenät, elnät och belysning 
Exploatören belastas av kostnader för eventuell omläggning av 
befintlig teleledning (nuvarande sträckning genom norra delen av 
förslaget) inom nuvarande Tanums-Rörvik 1:54, 1:56 och 1:48 och 
befintlig elledning (norr om väg 163) samt eventuella andra el- och 
teleledningar som behöver flyttas på grund av anläggningsarbeten 
inom allmän platsmark å handelsfastigheten och Tanums-Rörvik 
1:48. 

Eventuell nydragning och omläggning av tele- och elnät som 
förorsakats av förändrade förhållanden inom kvartersmark bekostas 
av exploatören. 

Gatubelysning tillhörande lokalvägen bekostas av exploatören 
såvida ingen annan överenskommelse träffats i exploateringsavtalet. 

Gatubelysning tillhörande gc-vägen belastar exploatören och 
kommunen enligt överenskommen fördelning i exploateringsavtalet. 

Inom kvartersmarken belastas exploatören av kostnader för eventuell 
gatubelysning. 
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TEKNISKA FRÅGOR 
Vägar och gc-väg 

Standard för ombyggnaden av väg 163 regleras i avtal mellan 
Vägverket och Tanums kommun. 

Den nya lokalvägen byggs ut till en bredd av ca 7 meter. Det i 
planen angivna vägområdet ska inte tolkas som angiven vägbredd 
utan utgör endast ett redovisat område inom vilket den färdiga vägen 
ska inrymmas. Anslutningen till väg 163 utförs enligt Vägverkets 
anvisning. Den i planbestämmelse angivna höjdsättningen ska följas. 
Vägen beläggs med asfalt och förses med gatubelysning. 
Vägsträckan förses inte med gångbana. 

Gc-vägen, inom allmän platsmark, anläggs till en bredd av ca 3 
meter. Gc-vägen beläggs med asfalt och förses med gatubelysning.  

Utbyggnaden av övriga vägar, busshållplats, gångstråk, parkeringar 
mm inom kvartersmarken genomförs av exploatören till den 
standard som anses behövlig. 

Vid en eventuell utbyggnad av busshållplats i anslutning till väg 163 
ska samråd ske med Västtrafik och Vägverket angående utformning 
och utförande. 

Vid anläggandet av gc-väg, vägar och övriga anläggningar inom 
handelskvarteret ska exploatören eftersträva att samordning sker 
med kommunen vad avser anläggandet av de kommunala va-
ledningarna mellan Grebbestad och det nya reningsverket. 

Vatten och avlopp 
Utbyggnaden av va-anläggning ska ske enligt kommunens gällande 
va-policy och kretsloppstänkande. 

Plats för urintank har reserverats i södra delen av handelskvarteret, 
inom område för varuintag. 

Geoteknik 
Geoteknisk undersökning har utförts av Geosigma AB och redovisas 
i rapport 2009-01-29 och tekniskt PM 2009-01-29, reviderad 2009-
06-22. Det undersökta området omfattar handelsetableringen 
(planområdet) samt området inom Tanums-Rörvik 1:56 som 
planlagts för bostäder. 

Vid utformning av nytt dike ska släntlutningen inte överstiga 1:2. 
Dikets slänter ska erosionskyddas för att undvika 
uppluckring/utflytning av slänter. Eventuella uppfyllnader ovan 
nuvarande markyta ska begränsas på ytan mellan sportshopen och 
diket. När alla förutsättningar föreligger bör utformningen av det nya 
diket och omkringliggande markområde kontrolleras av en 
geotekniker. 

För ytterligare beskrivning av de geotekniska förhållandena och hur 
det påverkar föreslagen användning hänvisas till rapporten och 
PM:et. 

Bergteknik 
Bergteknisk undersökning har utförts av Geosigma AB och 
redovisas i tekniskt PM 2009-01-29. 
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Biotop- och naturvärdesbedömning 
En översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning har utförts 
av Naturcentrum AB och redovisas i rapport 2009-06-02. Det 
undersökta området omfattar handelsetableringen och det föreslagna 
området för bostadstomter å Tanums-Rörvik 1:56. 

Dagvatten 
Ett principförslag avseende hanteringen av dagvatten har tagits fram 
av BBK Teknik & Miljökonsulter, daterat 2009-01-20, rev april 
2009. Efter samråd nummer två har anläggningen studerats om och 
redovisats i PM, BBK Teknik & Miljökonsulter, daterat 2009-05-11. 
Anläggningen är i utställningsförslaget enbart dimensionerad för att 
omhänderta dagvatten från handelsetableringen, naturmark, lokalväg 
och gc-väg. En sammanställning som visar på belastning och rening 
har gjorts i tabellform av BBK, Teknik och miljökonsulter, daterat 
2009-02-12, reviderad 2009-06-23. 

I principförslaget föreslås att omhändertagande av dagvatten ska ske 
genom anläggandet av en kombinerad dagvatten- och branddamm. 

Dammarna får en funktion av reningsdamm, branddamm och 
magasinering/fördröjningsdamm. Från parkeringsytor, övriga 
hårdgjorda ytor och tak leds dagvattnet via slutna ledningar till den 
östra delen av dammanläggningen. 

Hårdgjorda ytor inom område för varuintag, bussficka mm ska 
förses med oljeavskiljare (försedd med varnings- och 
kontrollsystem) innan dagvattnet leds ut i dammanläggningen. 

För utförligare beskrivning av dammen, omhändertagande, 
utjämning och rening av dagvattnet hänvisas till principförslaget. 

Åkerdränering 

Åkermarken inom planområdet har tidigare varit föremål för 
markdränering. För de delar som fortfarande kommer att utgöra 
åkermark ska den gamla dräneringen fortfarande kunna vara intakt, 
vilket ska beaktas vid markprojektering och anläggningsarbeten. 

Staket 
Dagvattendammens sidor bör utföras så att avsatser erhålls dels för 
att få en hel och kontrollerad vattenspegel vid olika vattenföringar 
men även för att dammen ska kunna utgöra ett positivt inslag i 
området. Avsatser och släntlutningar mot dammen bör utföras så att 
risken för drunkningsolyckor minimeras. Oaktat ovanstående 
dammutformning så har planen försetts med stängselskyldighet 
mellan damm och handelsanläggningen. Genomförandet åvilar 
exploatören. 

Planen föreskriver även att staket ska uppföras mellan den 
föreslagna parkeringsytan i norr och området avsatt för lek- och 
fritid. Genomförandet åvilar exploatören. 

Naturområden 
Målsättningen med områden avsatta som NATUR är att dessa skall 
behållas i nuvarande omfattning och hållas i ett vårdat skick. I 
skötseln av naturmarken omfattas även omhändertagandet av 
eventuellt dagvatten. 
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Gärdesgårdar 
I fastighetsgräns mellan Ertseröd 1:2 och handelsetableringen finns 
idag en stengärdesgård. En del av gärdesgården har bedömts tillhöra 
det generella biotopskyddet, enligt den översiktliga 
biotopkarteringen som utförts av Naturcentrum AB. Planen har bl a 
med anledning därav försetts med bestämmelse innebärande att 
gärdsgården ska bevaras inom kvartersmarken i gränsen mot 
Ertseröd 1:2. 

Planbestämmelse om bevarande har även åsatts två stenmurar 
belägna å vardera sidan av den idag befintliga åkervägen/stigen i 
norra delen av planområdet. Avsikten är att stenmurarna ska kunna 
bevaras även efter anläggandet av gc-vägen, vilket ska 
uppmärksammas vid projektering och anläggande. 

Miljö 
Inom hårdgjord yta, för dagliga varutransporter och angöringen för 
lokalbussar, råder en högre risk för utsläpp av petroleumprodukter 
än inom övriga delar av handelsområdet. För avledande av dagvatten 
inom detta område ska exploatören anordna en avskiljaranläggning 
för olja innan dagvattnet leds ut i den föreslagna dagvattendammen. 

Utformning av avskiljaranläggningen görs i samråd med 
kommunens miljöavdelning. 

Avfall 
Kravet på källsortering och återvinning ska tillgodoses enligt de 
rutiner och regler som gäller för renhållning, källsortering och 
kompostering i kommunen. 

Allt pappersemballage ska hanteras av verksamhetsutövaren och 
transporteras till kommunens deponeringsanläggning, Tyft. 

Tele och el 
Vid ett genomförande av planförslaget kan det komma att krävas en 
omläggning av befintliga tele- och elledningar. Vid arbeten i mark 
beställs kabelutsättning av tele- och elledningar innan arbetet 
påbörjas. 

Vad avser telenätet ska kontakt tas i god tid med Nätplanering Väst 
för samordning, kabelutsättning mm. Vad gäller motsvarande för 
elnätet tas kontakten med Fortum Distribution AB, nätplanering 
Västkusten. 

Radon 

Radonmätning har utförts av Skanska Sverige AB och redovisas som 
bilaga till geoteknisk undersökning, tekniskt PM, Geosigma AB 
daterat 2009-01-29, reviderad 2009-02-06. 

Byggnader, där personer vistas stadigvarande (handelsbyggnaden), 
ska ha grundläggning i radonsäkert utförande. 
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Brand 
Placering av eventuell brandpost/er ska ske i samråd med 
räddningstjänsten inom kommunen. 

Som reservoar för brandsläckning ska branddammen ha en beräknat 
effektiv volym om ca 500 m3. Ett fast intag ska ordnas för anslutning 
av räddningstjänstens utrustning. Angöringsmöjlighet och 
serviceväg ska finnas för brandfordon. Angöringsvägen får ej 
blockeras med fasta anläggningar. Samråd ska ske med 
räddningstjänsten vid projektering av dammens närområde. 

För utförligare beskrivning av branddammen hänvisas till 
principförslag för dagvatten upprättat av BBK Teknik & 
Miljökonsulter, daterad 2009-01-20, rev april 2009 och PM, daterat 
2009-05-11 

Skyddsplank 
Utformning av skyddsplank i gräns mellan handelsetableringen och 
Ertseröd 1:2 ska ske i samråd med ägaren till Ertseröd 1:11. 

Arkeologi 
Frivillig arkeologisk förundersökning är beställd av exploatören. 
Utredningen genomfördes av Bohusläns museum under april månad, 
2009. Utredningsområdet omfattade handelsområdet inom Tanums-
Rörvik 1:48, 1:54 och 1:56. Enligt den skriftliga förhandsrapporten 
påträffades inga fornlämningar. Enligt rapporten krävs inga 
ytterligare åtgärder. En slutlig rapport har utlovats av Bohusläns 
Museum innan utgången av juli 2009. Slutrapporten kommer att 
fogas till planhandlingen innan planen förs till antagande. 

REDIGERING 
Under utställningstiden har synpunkter inkommit på planförslaget 
som gett anledning till att redigera handlingarna. De redigeringar 
som gjorts saknar intresse för allmänheten, är av begränsad 
betydelse, innebär endast ett tillmötesgående av framförda erinringar 
och medför inga negativa konsekvenser för sakägare och övriga. 

Planbeskrivning: 
Se under avsnitt ”Redigering” i planbeskrivningen. 

Genomförandebeskrivning: 
 Tidplanen har justerats vad avser tidpunkten för antagande och 

laga kraft. 
 Med anledning av Skanovas yttrande avseende befintlig 

teleledning har texten under rubriken ”Tekniska frågor”, avsnittet 
”Tele och el” redigerats. 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
För Tanums kommun: Samhällsbyggnadsförvaltningen genom 
planchef Martin Kvarnbäck och planeringsarkitekt Olof Jönsson 

För Rådhuset Arkitekter AB, exploatörens konsult för planarbetet: 
Sören Mannberg, planing och Johan Wahlström, arkitekt. 

Tanums kommun  Rådhuset Arkitekter AB 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  Samhällsplanering och miljö 
Plan och bygg 

Olof Jönsson  Sören Mannberg 
Planeringsarkitekt  Planing 


