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BAKGRUND 

Coop Konsum och Systembolaget ha sedan länge varit i behov av större 
lokaler i Grebbestad och planerat för en utbyggnad. Våren 2010 togs ett 
program över området fram som ett första steg i planarbetet. Efter 
programsamrådet har även Ica inkommit till kommunen med önskemål om 
att få utökad byggrätt. Detta för att kunna uppföra nytt kylrum och ett 
soprum. Kommunen har ställt sig positiva till att de tre aktörerna tar fram 
en gemensam detaljplan, eftersom fastigheterna gränsar till varandera och 
har liknande förutsättningar. 

För fastigheten Grebbestad 2:116 (Coop Konsum) gäller en detaljplan som 
medger handel, bostäder och kontor.För fastigheten Grebbestad 26:3 
(Systembolaget) gäller detaljplan som medger handel och bostäder i 
våningsplan två. För fastigheten Grebbestad 2:404 (ICA) gäller en detaljplan 
som medger handel. Befintlig användning vill fastighetsägarna ha kvar, men 
för att klara en utbyggnad av lokalerna måste fastigheternas byggrätter 
utökas. 

Gräns för planområdet markerat 
med svart linje. 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Avsikten med planförslaget är att möjliggöra för Coop Konsum, Systembo-
laget och ICA att utöka sina byggrätter. Coop Konsum planerar även att 
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vända sin butik och flytta inlastninng från västra gaveln till den östra, vilket 
även kommer att skapa ytor för nytt torg med gångstråk framför respektive 
entré. Förutom utökade byggrätter kommer planen att möjliggöra för ny 
lokalisering av busshållplats 

PLANDATA 

Läge, areal och avgränsning 
Planområdet ligger mellan hamnplanen och Nedre Långgatan (väg 164) i 
centrala Grebbestad och omfattar fastigheten Grebbestad 2:116, södra delen 
av Grebbestad 26:3, Grebbestad 2:404, intilliggande gatumark och parker-
ing på fastigheten Grebbestad 2:1 samt en liten del av fastigheterna Grebbes-
tad 26:7 och 26:9. Planområdet är ca 10 400 m2 stort. 

Markägoförhållanden 
Fastigheten Grebbestad 2:116 ägs av Konsumentföreningen Bohuslän-
Älvsborg, Grebbestad 26:3 av PeO Hedemyrs Fastighets AB, Grebbestad 
2:404 av Semtec Fastigheter AB och Grebbestad 2:1 ägs av Tanums kommun. 

För en detaljerad redovisning av fastighetsägarförhållanden, servitut och sam-
fälligheter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. 

Planområdet markerat på vägnäts-
karta. Västra vägen är streckad. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB 
Kommunens kustområde är utpekad som obruten kust, vilket innebär att 
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt 
beaktas vid exploateringsföretag. Det innebär att de samlade natur- och kul-
turvärdena inom området inte påtagligt får skadas. De särskilda hushåll-
ningsbestämmelserna är dock inte tänkta att fungera som ett hinder för 
normal utveckling av tätorter eller lokalt näringsliv.  

Planområdet är redan bebyggt och ligger inom planlagt område i centrala 
Grebbestad, varför åtgärderna i programförslaget inte bedöms stå i strid mot 
vad som föreskrivs i 4 kap MB. 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet 
för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område.  
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Med anledning av Grebbestads snabba expansion och rådande trafiksitua-
tion så har kommunen tagit fram en trafikutredning för samhället. Utred-
ningen har arbetats fram under år 2009 av Vectura. I utredningen konstate-
ras att miljökvalitetsnormerna för luft (i första hand kväveoxid NO2 och 
partiklar PM10) inte överskrids vare sig i dagsläget eller efter att en utbygg-
nad skett enligt vad som redovisas i kommunens fördjupade översiktsplan. 
De föreslagna åtgärderna i planförslaget bedöms påverka utredningsresultatet 
ytterst marginellt. 

Trafikbullernivåerna utefter bl.a. Nedre Långgatan är relativt höga och 
överskrider gällande riktvärden under såväl låg- som högsäsong. Bullernivån 
gränsar under högsäsong till det av Vägverket eftersträvade värdet på 65 
dBA, ekvivalentnivå. Planförslaget som bl.a. medger utökade byggrätter 
torde leda till en trafikökning i anslutning till planområdet. Trafikökningen 
bedöms dock inte bli av sådan storlek att den blir märkbar i beräkningsavse-
ende. Dock kommer antalet störningstillfällen att öka och märkas av boende 
längs med de gator som ansluter till planområdet. 

Miljökvalitetsnormer för vatten anger de kvalitetskrav som gäller för varje 
vattenförekomst i Sverige. Vattenmyndigheten har i sin klassificering av 
vattenområden bedömt att den ekologiska statusen är måttlig för Grebbes-
tads inre skärgård. Den kemiska statusen (exklusive kvicksilver) uppnår god 
status. Målet är att god ekologisk status ska uppnås senast år 2021. Området 
är anslutet till kommunalt dagvattenledningssystem och åtgärder inom plan-
förslaget bedöms inte motverka att god ekologisk status kan uppnås år 2021. 

Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer 
överskrids eller riskerar att överskridas inom områden som kan komma att 
beröras eller påverkas av aktuella planer inom planområdet. Planförslagets 
genomförande bedöms inte medföra risk för överskridande av gällande mil-
jökvalitetsnormer. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 
Tanums kommun har en kommuntäckande översiktsplan från 2002. 

För Grebbestads samhälle finns en fördjupad översiktsplan antagen av kom-
munfullmäktige 2006-02-06. Det aktuella planområdet ligger inom befintligt 
planlagt område med främst kommersiell och allmän service. Den nu före-
slagna användningen överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen. 
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Detaljplan för Coop, Systembolaget och Ica GREBBESTAD 2:116 m fl Planbeskrivning

Grebbestad, Tanums kommun  Samrådshandling 2010-12-02

Gällande detaljplaner vid föresla-
get planområde.  

Gällande fastighetsplan för Greb-
bestad 2:116. 

Detaljplaner 
Planområdet omfattas av: 

 detaljplan för Grebbestad 2:404 (Ica) laga kraft 2007-03-13. (1435-
P89 och 02:153:1). 

 del av detaljplan för Grebbestad 26:3 (Systembolaget) laga kraft 
2000-04-19 (1435-P14 och 02:151:1) 

 del av detaljplan för Gästis-hamnplan (Coop Konsum) laga kraft 
1995-11-09 (1435-P95/5 och 02:153)  

 en mindre del av detaljplan för Kv Plåtslagaren ändring av 101 + 
131, stranden (gångväg och del av privat mark öster om Systembo-
laget,) laga kraft 1990-02-27 (1435-P90/4 och 02:151). 

För området medger planerna handel, handel och bostäder respektive han-
del, bostäder och kontor. Genomförandetiden för detaljplan för Grebbestad 
2:404 (Ica) gäller till 2010-03-21. För övriga planer har genomförandetiden 
gått ut. 

Fastighetsplan 
För fastigheten Grebbestad 2:116 gäller fastighetsplan Gästis-Hamnplan 
(1435-P96/4, 02:153F) laga kraft 1995-11-09. En fastighetsreglering har 
skett efter fastighetsplanen och fastigheten Grebbestad 2:118 och del av 
2:117 ingår numera i 2:116. 

Gällande fastighetsplan föreslås upphävas inom planområdet. 
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Planprogram 
Ett planprogram, daterat 2010-02-12, har tagits fram för Grebbestad 2:116 
(Coop Konsum) och del av Grebbestad 26:3 (Systembolaget) m fl. Utöver 
utökade byggrätter på berörda fastigheter behandlade även planprogrammet 
kollektivtrafiken runt hamnplanen och framtida läge för busstationen. Se 
vidare under ”Kollektivtrafik”. Efter programsamrådet har inkomna syn-
punkter sammanställts i en samrådsredogörelse. 

I planprogrammet ingick inte fastigheten Grebbestad 2:404 samt del av 
fastigheterna Grebbestad 26:7 och 26:9. 

Kulturminnesvårdsprogram 
Planområdet ingår i område som innehar rekommendationer i Tanums 
kommuns Kulturminnesvårdsprogram.  Rekommendationerna lyder  
”I de områden där utrymme för nybebyggelse finns, bör gälla att nya hus inplace-
ras i samhället på ett sådant sätt som stämmer med den befintliga bebyggelsen 
samt att husen exteriört anpassas till de omgivande byggnaderna”. 

Handelsbyggnaderna på Grebbestad 2:116 (Coop Konsum) och Grebbestad 
26:3 (Systembolaget) och Grebbestad 2:404 (Ica) kommer att byggas till. 
Avsikten är att bygga till med utseende och utformning i huvudsaklig över-
ensstämmande med nuvarande bebyggelsen inom området. 

Kulturhistorisk bebyggelseinventering 
Kulturhistoriks bebyggelseinventering, Grebbestad (Bohusläns Byggnads-
Cultur och Bohusläns museum, hösten 2008, rev nov 2009) godkändes av 
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-12-15 som ett kommunalt underlags-
material i prövning av ärenden enligt PBL. 

Inom planen har ingen byggnad klassats som kulturhistoriskt värdefull. På 
fastigheten Grebbestad 26:7 norr om Sältevägen i anslutning till planområ-
det finns två äldre bostadshus, varav det ena har fått klass I i den kulturhisto-
riskbedömningen. 

Kulturhistorisk värdefull byggnad 
gränsar till planområdet. 

Strukturplan norra Bohuslän 
Kommunfullmäktige har 2009-10-26 antagit ”Strukturplan/överenskom-
melse avseende användning av mark och vatten kopplat till Kustzonplane-
ring och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän”. Planen ska vara 
vägledande för den fysiska planeringen i kommunerna i norra Bohuslän och 
gäller från 1 januari 2010. Strukturplanen tar fasta på att Norra Bohuslän är 
ett attraktivt område tack vare kvalitéer som naturen och landskpasbilden, 
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god tillgänglighet till natur och hav, kulturhistoriska värden samt levande 
kustsamhällen. Kommunerna ska planera för en positiv och långsiktig 
utveckling för att främja dessa kvalitéer. 

Planområdet utgör del av centrum i kustsamhället Grebbestad och 
verksamheternahär påverkar arbetstillfällen och service, infrastruktur samt 
kollektivtrafik. Detta innebär att planarbetet följer intentionerna i 
strukturplanen/överenskommelsen och innebär positiv och långsiktig 
utveckling främst för kvalitéen levande samhällen. 

Riktlinjer för skyltning 
I Tanums kommun ska ”Riktlinjer för skyltning” (2007) vara vägledande för 
butiks-/fastighets- och skyltägare. Dessa ska även vara vägledande för 
kommunen när det gäller bedömning av bygglov och olovlig skyltning. 

Skyddsavstånd 
Planområdet ligger inom skyddsavstånd från befintligt reningsverk i 
Grebbestad. Reningsverket planeras att tas ur drift 2011/2012. 

BEHOVSBEDÖMNING, MKB 

Allmänt 
Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om ett genomförande av 
programförslaget kan antas innebära betydande miljöpåverkan eller ej. Om 
ett genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en mil-
jöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas 
(MKB). Innan kommunen tar ställning om betydande miljöpåverkan ska 
länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig. 

Under framtagandet av programförslaget för Coop Konsum och Systembo-
laget har en särskild behovsbedömning gjorts av kommunen för att bedöma 
om genomförandet av programförslaget kan antas medföra betydande miljö-
påverkan. I programtexten redovisades, vad som bedömdes vara programför-
slagets konsekvenser och påverkan på omgivningen. 

Förslag till ställningstagande 
Planens genomförande bedöms sammantaget inte medföra en betydande 
miljöpåverkan. En särskild MKB ska därför inte upprättas. Miljö- och 
byggnadsnämnden beslutade 2010-02-23 att godkänna behovsbedömningen 
för samråd med Länsstyrelsen. 
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Efter denna bedömning gjordes har planområdet utökas med ytterligare en 
fastighet med samma verksamhet, men bedömningen kvarstår. 

Samråd 
Länsstyrelsen har i sitt yttrande över planprogrammet, daterat 2010-04-14, 
meddelat att de delar kommunens bedömning att förslaget inte innebär 
betydande påverkan på miljön. 

PLANFÖRSLAG 

Mark 

Terrängförhållanden och vegetation 

Förutsättningar 
Planområdet ligger centralt i Grebbestad, längst in i Grebbestadskilen. Om-
rådet är flackt och marknivån varierar mellan ca +1 m och + 3 meter. Lägst 
är nivån i sydöstra delen vid Coop Konsums parkering och högst är det i 
nordöstra delen av planområdet vid Tärnegatan. 

Planområdet är ianspråktaget genom byggnader, gator och hårdgjorda ytor 
för parkeringar. Vegetationen inom planområdet är begränsad och utgörs 
endast av en mindre gräsyta öster om Systembolaget och träd runt Coop 
Konsums parkering, samt en mindre plantering väster om Icas inlastning. 

Planförslaget 
Inga förändringar i marknivåer eller nya hårdgjorda ytor föreslås. 

Geotekniska förhållanden 

Förutsättningar 
Inom och i anslutning till planområdet har flera geotekniska undersökningar 
och utredningar gjorts. En genomgång av befintliga utredningar och nya 
beräkningar av släntstabiliteten har gjorts av WSP Samhällsbyggnad, 
Geoteknisk förutsättningar 2010-10-01 KONCEPT, och 
rekommendationerna för grundläggning av byggnader och mark 
sammanfattas nedan: 

Beroende på jordens sättningsbenägenhet ska grundläggning av 
tillbyggnaderna utföras med spetsburna pålar nedförda till fast botten och med 
golv dimensionerande som fribärande. 

Med hänsyn till stabilitetsförhållandena med förekomst av kvicklera ska 
pålslagning utföras med stor försiktighet. I varje pålläge ska lerproppar dras till 
minst 9 m djup innan pålarna installeras. För att minska slagningsarbetet vid 
stoppslagningen ska minst 3 av pålarna för varje objekt stötvågsmätas för 
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bestämning av geoteknisk bärförmåga. 

Med hänsyn till jordens sättningsbenägenhet ska nuvarande marknivåer i 
första hand behållas. Om höjning av marknivåer erfordras ska 
lastkompensation utföras med hjälp av lättklinker. 

Beroende på förekomst av kvicklera ska sprängning av berg och annat som kan 
ge upphov till vibrationer undvikas. 

Planförslaget 
Med anledning av genomförd undersökning har planen försetts med en 
planbestämmelse som föreskriver grundläggning med pålar. Inför utställ-
ningen kommer den geotekniska utredningen att bearbetas och inarbetas i 
planhandlingen. 

Radon 

Tanumskustens berggrund, s k. bohusgranit, har naturligt hög radonhalt. 
Ett tjockt lerlager skiljer berggrunden från utbyggnaderna och risken för 
markradon bedöms som försumbar. Om radon förekommer i befintlig 
fyllning är inte känt. 

Planförslaget 
Byggnader ska uppföras radonsäkert efter gällande normer, vilket säkerställs 
genom planbestämmelse. 

Fornlämningar 

Inom det berörda området finns inga registrerade fornlämningar. 

 

Hamnplan med Icas byggnad i 
bakgrunden sett från sydöst.  

Bebyggelse sydöst om hamnplan.
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Bebyggelse 

Stadsbild omgivande bebyggelse 

Förutsättningar 
Omgivande bebyggelse utgörs främst av centrumverksamheter och bostäder. 
Bebyggelsen norr om planområdet är oftast i en till två våningsplan, medan  
husen i söder och väster är uppförda i tre plan. Fasaderna är oftast i ljusa 
kulörer och de flesta byggnaderna har sadeltak och röda takpannor. 

Planförslaget 
Inom området föreslås bebyggelsen uppföras i en till två våningar likt befint-
lig bebyggelse med ljusa träfasader och röda tak för att få en sammanhållen 
bebyggelse. Bebyggelse i två våningar norr om 

planområdet. 
Bostäder 

Förutsättningar 
Inom planen finns endast sex hyreslägenheter alla inrymda på andra våning-
en inom fastigheten Grebbestad 26:3. 

En outnyttjad byggrätt för bostäder finns på fastigheten Grebbestad 2:116, 
vilket innebär att det enligt gällande plan finns möjlighet att bygga på en 
våning med bostäder på Coop Konsum-byggnaden.  

Planförslaget 
Ingen förändring föreslås i planförslaget för de befintliga hyreslägenheterna. 
Möjligheten att uppföra bostäder på en andra våning på Coop Konsum 
föreslås vara kvar. 

Bebyggelse i tre våningar söder om 
planområdet. 

 

Verksamheter och service 

Förutsättningar 
På fastigheten Grebbestad 2:116 finns idag en byggnad på 965 m2 som in-
rymmer dagligvarubutik för Coop Konsum. Byggnaden är i en våning och 
har en ljus träfasad med platt tak och ryms inte inom befintlig byggrätt, utan 
är delvis byggd på prickad mark. I gällande plan medges byggnadshöjden + 
6,0 m över nollplanet för större delen av byggnaden. För en mindre del mot 
Sältevägen gäller högsta byggnadshöjd + 4,5 meter över nollplanet. Gällande 
plan medger handel, kontor och bostäder (ej i bottenvåning mot Nedre 
Långgatan). Byggrätten medger ett ytterligare våningsplan med handel, kon-
tor eller bostäder, förutom nuvarande butik. Takvinklar ska vara mellan 22 o 
-37o. Gällande plan anger inga restriktioner vad avser lägsta nivå på färdigt 
golv eller begränsningar i nock- eller totalhöjd 

En mindre outnyttjad byggrätt finns i fastighetens sydöstra del, mot Nedre 
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Långgatan. Byggrätten är på ca 200 m2 och har en föreskriven byggnadshöjd 
på +8,5 meter över nollplanet. Här finns enligt gällande plan möjlighet att 
uppföra handel, kontor eller bostäder, dock ej bostäder i bottenvåningen 
mot Nedre Långgatan. Lägsta tillåtna nivå på färdigt golv är i denna del 
+1,85 m. Inom området är det idag anlagt parkeringsplatser. 

Grebbestad 2:116
Coop Konsum sett från sydöst.

 

Grebbestad 26:3 
Butiker och Systembolaget norr om 
Sältevägen. På fastigheten Grebbestad 26:3 finns inom planområdet två byggnadskrop-

par. Den lägre byggnaden inrymmer blomsteraffär samt klädbutik och upp-
tar en yta på ca 250 m2. I gällande plan tillåts en våning inom denna bygg-
rätt. Tvåvåningsbyggnaden inrymmer på entréplanet Systembolaget. Inom 
övervåningen inryms sex lägenheter. Tvåvåningsbyggnaden upptar en yta på 
ca 650 m2. Planen medger två våningar med en begränsning på 8,0 meter i 
totalhöjd. I gällande plan finns inga restriktioner vad avser lägsta tillåtna 
nivå på färdigt golv. Båda huskropparna har ljusmålad stående träpanel och 
tegelrött tak samt har uppdelade sadeltak med gavlarna ställda mot hamn-
planen, vilket medför att byggnadernas skala upplevs vara mindre än vad 
den är i verkligheten. Gällande detaljplan för denna bebyggelse tillåter han-
del med bostäder i andra våningsplanet. Tillåten byggrätt är på ca 230 m2 
respektive 650 m2, vilket innebär att all byggrätt inom området är utnyttjat. 
Takvinklar ska uppföras mellan 27 o -37o. 

Grebbestad 2:404
Icas byggnad sett från söder. 
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Inom fastigheten Grebbestad 2:404 finns en byggnad uppförd och den in-
rymmer lokaler för dagligvarubutiken Ica. Inom fastigheten tillåts enligt 
gällande plan enbart handel och den befintliga byggnaden upptar en yta av 
ca 1056 m2. För den östra delen är byggnadshöjden 6,0 meter, medan det i 
väster finns en begränsning av högsta totalhöjd på + 5,2 meter över nollpla-
net, d.v.s. en byggnadshöjd på 3,3 meter. Vid bestämmande av höjden har 
målsättningen varit att bevara utsikt för bakomvarande fastighet. Byggnads-
kroppens fasader är målad i en ljusgrå kulör med röda skyltdetaljer. Inga 
bestämmelser finns beträffande takvinklar. 

I programområdets sydvästra del, på fastigheten Grebbestad 2:1, ligger 
kommunens offentliga toaletter inrymda i en mindre byggnad med tillhö-
rande ramp. Byggnaden är uppförd i stående träpanel målad i en ljusgrå färg 
och tegelrött sadeltak. Byggnaden är uppförd inom en gällande byggrätt för 
handel och kontor på ca 100 m2. Inom byggrätten medges en högsta höjd på 
+8,5 meter över nollplanet och lägsta tillåtna nivå på färdigt golv är i denna 
del +1,85 m. Tak ska uppföras med lutning på mellan 22 o -37o. 

Den offentliga toaletten Diskussion pågår om eventuellt annat läge för toalettbyggnaden eller om 
byggrätten även ska kunna inrymma café eller kioskverksamhet. För att 
Coop ska kunna nyttja parkeringen effektivare behövs ett nytt läge för toa-
lettbyggnaden. Vid ett annat läge ska byggrätten vara lika stor som i gällande 
plan. 

Planförslaget 
Coop Konsum kommer förutom att utöka butiksytan med ca 500 m2 även 
skifta entrésida. Entrén för Coop Konsum avses att flyttas till fasaden i väster 
mot hamnplan. Entrén för Coop Konsum kommer att vara vänd mot en 
gemensam plats med möjlighet till en torgbildning, dit även entréer för de 
andra centrumverksamheterna vänder sig. I planen föreslås en byggrätt för 
centrumverksamhet på ca 1600 m2, vilket ska jämföras med gällande bygg-
rätt på ca 1100 m2. 

Exempel på hur den nya entrén till 
Coop Konsum på torget kan ut-
formas. 
Illustrationen är gjord av Anders 
Henningsson på HENNINGS-
SON arkitektkontor. 
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Vy från sydost över inlastning. 
Illustration gjord av Anders Hen-
ningsson, HENNINGSSON 
arkitektkontor. 

Vy från sydväst med bostäder i 
andra våningen. Illustration gjord 
av Anders Henningsson, HEN-
NINGSSON arkitektkontor. 

Vy från nordost över inlastning. 
Illustration gjord av Anders Hen-
ningsson, HENNINGSSON 
arkitektkontor. 

Varumottagningen för Coop Konsum kommer efter ombyggnaden att ligga 
mot Nedre Långgatan (väg 163), vilket illustrationerna nedan visar exempel 
på hur den kan komma att utformas. Se vidare Varumottagning under Gator 
och trafik. 

Intentionerna i gällande detaljplan att Coop Konsum ska ges möjlighet att i 
framtiden bygga på ett våningsplan, likt omgivande bebyggelse, behålls. För 
att möjliggöra detta föreslås byggnadshöjden bli 8,0 meter. En begränsning i 
nockhöjd sätts på +13,0 meter över nollplanet (RH 70), vilket innebär att 
det finns utrymme att vid nybyggnation bygga lägsta nivå färdigt golv på + 
2,5 meter. Jämfört med gällande plan med takvinkel på 37o hade nockhöj-
den kunnat bli mellan ca +14,0 och +21,0 meter över nollplanet. 
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För fastigheten Grebbestad 26:3 innebär det att Systembolaget får möjlighet 
att bygga ut med ytterligare ca 210 m2. Blomsteraffären/klädbutiken får 
möjlighet att legalisera den yta de använder idag och bygga in och snygga 
upp den norra sidan. För denna fastighet ska befintliga byggnaders höjder 
säkerställas i planen och byggnadshöjden för tvåvåningsbyggnaden sätts till 
6,5 meter och nockhöjden till +11,0 meter över nollplanet (RH 70). För 
envåningsbyggnaden sätts byggnadshöjden till 3,5 meter och nockhöjden till 
+8,0 meter över nollplanet (RH 70). 

Förslag på tillbyggnad på fastighe-
ten Grebbestad 26:3. Fasad mot 
söder. Ritning av H Lantz, Kust-
linje Arkitekter AB. 

För fastigheten Grebbestad 2:404 (Ica) kommer byggrätten som föreslås 
intill västra fasaden att möjliggöra för uppförandet av ett nytt kylrum och ett 
nytt soprum. För Icas del innebär det en utökad byggrätt på ca 77 m2. Ingen 
förändring görs beträffande byggnadshöjden utan 6,0 meter kvarstår för 
butiken. För tillbyggnaden gäller även fortsatt högsta totalhöjd på + 5,2 
meter över nollplanet (RH70). 

En ny byggrätt för en servicebyggnad, vilken kan inrymma offentliga toalet-
ter, kiosk eller liknande, medges vid det föreslagna torget intill parkeringen 
vid hamnplan (vid befintlig busshållplats). Byggrätten föreslås bli 130 m2 
stor och få samma begränsning i höjd som den bakomliggande blomsteraffä-
ren, byggnadshöjden 3,5 meter och + 8,0 meter i högsta nockhöjd över 
nollplanet (RH70). 

I detaljplanen har bestämmelser om skyltning införts för att dessa ska få ett 
enhetligt utseende och överensstämma med kommuens skyltpolicy. 

Tillgänglighet 

Förutsättningar 
Marken inom programområdet, är flack och förutsättningarna är goda för en 
god tillgänglighet för rörelsehindrade. 

Planförslaget 
Utbyggnaderna inom området kommer att vara tillbyggnader till befintliga 
butikslokaler, vilket innebär att golvnivåer anpassas till befintliga nivåer. 
Därmed kommer tillgängligheten för rörelsehindrade att vara fortsatt god. 
Tillgängligheten bevakas vidare i bygglovskedet 

 

Planbeskrivning Detaljplan för GREBBESTAD2:116 m fl

Samrådshandling 2010-12-02 Coop, Systembolaget och Ica i Grebbestad, Tanums kommun 



    

 

15 (23)

Gator och trafik 

Angöring, tillfarter 

Planområdet gränsar i öster till Nedre Långgatan, väg 163. Vägen är huvud-
gata genom Grebbestad och mycket hårt belastad under sommarmånaderna. 
Huvuddelen av trafiken till och från området kör Nedre Långgatan och 
vidare in på Tage Wikströms gata. Trafiksituationen i denna korsning är 
idag hårt ansträngd och i Trafikutredning Grebbestad (Rapport version 1.1 
Vectura Consulting AB) föreslås åtgärder för att öka framkomligheten ge-
nom orten, bl.a. föreslås begränsade leveranstider för varutransporter, ut-
byggnad av infartsparkeringar och sommarbusslinje. 

En ny tillfartsväg planeras till centrum, en s.k. ”västra väg” från Havstens-
sundsvägen till Tage Wikströms gata. När ”västra vägen” är utbyggd kan 
trafik norrifrån ledas via denna väg till hamnplan och då avlasta väg 163. 

Parkering 

Förutsättningar 
Tanums kommun tillämpar de riktlinjer för parkering som Statens Planverk 
(numer Boverket) har gett ut, d.v.s. 20 p-platser/1000 m2 för butiker och 30 
platser/1000m2 för systembolag. Lokala förhållanden avgör tillämpningen av 
normen. Det är svårt att uppskatta parkeringsbehovet när efterfrågan varie-
rar så mycket mellan sommarmånaderna och resten av året. Under som-
marmånaderna kommer även många utav kunderna sjövägen, med båt istäl-
let för bil, vilket ger kunder utan behov av parkeringsplats. En sammanväg-
ning av ovan nämnd normer och butikernas uppskattade behov bedöms 
utgöra en lämplig grund. 

Planområdet markerat på vägnäts-
karta. Västra vägen är streckad. 

För de platser som inte kan lösas inom den egna fastigheten tecknas Parker-
ingsköp med kommunen. Kommunen övertar då, mot ersättning, ansvaret 
att ordna överenskommet antal platser. I centrala Grebbestad är det kom-
munens parkering på hamnplan som blir aktuell. Hamnplanens parkerings-
platser är hårt belastade sommartid och kommunen planerar bl.a. införande 
av parkeringsavgifter och utbyggnad av infartsparkering, för att öka rotatio-
nen och belastningen på parkeringsplatserna i centrala Grebbestad. 

Tage Wikströms gata sett från öst

På fastigheten Grebbestad 2:116 har Coop Konsum 32 parkering platser 
söder om butikslokalen. Inom samma parkering finns sex platser på kom-
munens fastighet Grebbestad 2:1. För personalen finns fem parkeringsplat-
ser väster om byggnaden vid befintlig varumottagningen. 

Parkering för Systembolagets kunder sker på hamnplan. För boende i de sex 
lägenheterna ovanpå Systembolaget och personal finns idag tio parkerings-

Illustration med befintlig parker-
ing och varumottagning 
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platser inom den egna fastigheten Grebbestad 26:3, intill Systembolagets 
och blomsteraffärens norra fasader. Parkeringarna nås via Tärnegatan. För 
bostäderna i norra delen av Grebbestad 26:3, utanför planområdet finns 13 
p-platser inom planområdet vid lastområdet. Platserna nås via Tärnegatan. 

Parkering för Icas kunder sker på hamnplan, vilket har reglerats genom avtal 
om parkeringsköp. Personal parkerar på fastigheten Grebbestad 2:426 ge-
nom servitut. 

Bef. toalettbyggnad flyttas, vilket 
medger större p-yta vid Coop. 

Planförslaget 
För Coop Konsum försvinner fem personalplatser vid föreslaget torg och 
tillbyggnad av butiksyta. Befintlig kundparkeringen kommer att efter om-
byggnad rymma 35 parkeringsplatser, varav två handikapplatser. 

 Bef p-platser 
kunder/personal

Antal som för-
svinner 

Antal 
p-platser

Coop 43 8 35

Enligt kommunens parkeringsnorm uppfyller Coop Konsum antalet parker-
ingsplatser för kunder räknat på totala lokalytan både i dagsläget och efter en 
utbyggnad, d.v.s. 32 platser.  

 Total lokalyta Kommunens 
p-norm 

Antal kund 
p-platser

Illustration över parkering och 
varumottagning för Systembolaget 

Coop 1600 m2 20/1000 32 st

Systembolaget 860 m2 30/1000 26 st 

Ica 1180 m2 20/1000 23 st

Blomster-
/klädaffär 

345 m2 20/1000 7 st

 Ny butiksyta Kommunens 
p-norm 

Nya kund
p-platser

Coop 500 m2 20/1000 10 st

Systembolaget 200 m2 30/1000 6 st 

Ica 0 20/1000 0

Blomster-
/klädaffär 

0 20/1000 0
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Används normen istället på tillkommande ny lokalyta måste Coop Konsum 
skapa 10 nya parkeringsplatser, samt ersätta de åtta som försvinner vid ut-
byggnaden, d.v.s. totalt 18 nya parkeringsplatser. En uppskattning är att ett 
medelvärde av de båda beräkningarna (0 och 18 nya parkeringsplatser) är 
verkligt parkeringsbehov för Coop Konsum, vilket skulle innebära att ytter-
ligare 9 platser skulle behövas för Coop Konsum. Det stämmer även med 
fastighetsägarens egna beräkningar. Dessa parkeringsplatser får lösas genom 
avtal om parkeringsköp. 

Nytt läge för parkeringsplatser öster 
om Systembolaget. 

Där Systembolaget föreslår sin utbyggnad finns idag sex parkeringsplatser, 
fem platser för boende och en personalplats. Vid den föreslagna vändytan 
försvinner tre av fem parkeringsplatser. På bakgården mot Ica och Interflora 
brukar ca fyra bilar parkera idag, dessa bedöms kunna vara kvar. 

I stället för de nio boende/personal p-platserna som försvinner föreslås ca 13 
nya parkeringsplatser öster om Systembolagsbyggnaden. För att skapa par-
keringarna här kommer del av mark på fastigheterna Grebbestad 26:7 och 
26:9 behöva tas i anspråk. Den föreslagna parkeringen kommer att nås via 
Sältevägen. Kan ovanstående ordnas innebär det att antalet platser för boen-
de och personal blir två fler än i dags läget. Varumottagning och parkering 

sker på baksidan av Systembolaget. 
Systembolaget behöver på grund av utökad butiksyta lösa sex nya kundpar-
keringar vilket föreslås ske genom Parkeringsköp. 

På fastigheten Grebbestad 2:404 föreslås ingen ny butiksyta, endast kylrum 
och soprum, tillkommer vid Icas föreslagna tillbyggnad. Inte heller bloms-
ter- och klädaffären får nya butiksytor.. 

Varumottagning 

Förutsättningar 
Inlastning för Coop Konsum sker idag på byggnadens västra gavel. Infart är 
från Sältevägen och utfart sker på Tage Wikströms gata. Till butiken kom-
mer både transporter från Coop centralt och lokala transporter (t ex mjölk 
och bröd). Sommartid kommer 5-6 transporter dagligen och vintertid 3-4 
transporter per dag 

Coop Konsums varumottagning sker 
idag på den västra gaveln. 

Varumottagning till Systembolaget, blomsteraffären och klädbutiken sker 
via lastområdet norr om byggnaderna. Varuintaget nås genom att varutrans-
porter backar från Tärnegatan. Till Systembolaget kommer ca två transpor-
ter dagligen året om. Blomsteraffären får leverans ca två gånger/vecka. 

Icas varumottagning sker i nordvästra delen av byggnaden genom att lastbi-
larna kör upp Tärnegatan och därifrån svänger in på trafikytan väster om Icas varumottagning sker i den 

nordvästra delen av byggnaden. 

 

Detaljplan för Coop, Systembolaget och Ica GREBBESTAD 2:116 m fl Planbeskrivning

Grebbestad, Tanums kommun  Samrådshandling 2010-12-02



 18 (23) 

 

Planbeskrivning Detaljplan för GREBBESTAD2:116 m fl

Samrådshandling 2010-12-02 Coop, Systembolaget och Ica i Grebbestad, Tanums kommun 

Systembolagets vändplats och varu-
mottagning 

Befintlig varumottagningen för Ica 
illustrerad i gällande detaljplan. 

Nytt läge för varumottagning för 
Coop Konsum på östra fasaden. 

Varumottagning, angöring och utfart 
för varutransporter till Coop Konsum.

byggnaden. Utrymmet för transporternas manövrering är minimal och flera 
backnings- och framkörningsmanövrar måste göras innan angöring till last-
bryggan kan ske. Ytan räcker till för att klara backning med 12 m lastbilar. 

Planförslaget 
Coop Konsum flyttar sin varumottagning från fasaden mot hamnplan för att 
vända entrén mot den föreslagna torgytan. Olika alternativ av placering av 
varumottagningen har studerats och i planen föreslås att inlastningen place-
ras på den östra fasaden. 

Lastfordonen föreslås köra in från Nedre Långgatan, via hörnet på Sältevä-
gen på den egna fastigheten. Fordonen kör fram mot befintlig kundparker-
ing och backar bak mot inlastningen. Efter lossning kör fordonen fram och 
rundar byggnaden åt väster över kundparkeringen och svänger runt och 
vänder tillbaka ut på Tage Wikströms gata för fortsatt färd norr eller söder 
ut i korsningen med Nedre Långgatan. 

Det är viktigt att denna fasad utformas noggrant, då den är väl synlig från 
Grebbestads mest trafikerade gata. I projekteringsskedet får förslag på in-
hägnad av varumottagningen och detaljutformning av plantering, t.ex. 
klängväxter på staketet mellan busshållsplats, studeras vidare. 

Ett utfartsförbud föreslås mot Nedre Långgatan, mellan Sältevägen och Tage 
Wikströms gata för att hindra utfart över busshållsplatsen. Lastfordonen 
föreslås passerar bakom föreslagna busshållplats. Det nya läget på varumot-
tagningen påverkar grannfastigheten Grebbestad 26:7 norr om planområdet 
i större utsträckning än befintligt läge på varumottagningen. Färre fordon 
kommer dock att totalt sett passera på Sältevägen när busslinjerna inte 
kommer att köra in här.  
 

Systembolaget 

Systembolaget kommer efter tillbyggnaden att ha kvar sin inlastning som 
idag.  För att förbättra Systembolagets varumottagning föreslås en vändyta 
vid anslutningen mot Tärnegatan. Vändplatsen utformas för att ett 12 me-
ters lastfordon ska kunna vända med backning inom Systembolagets fastig-
het. Ingen backning ska då behöva ske på Tärnegatan. Förslaget innebär att 
parkeringsplatser för boende och gångvägskantsten måste tas bort för att 
vändplatsen ska rymmas inom fastigheten. Förslaget förutsätter att inga 
dragbilar kommer att angöra varumottagningen med släp. 

Ica 

Inga förändringar föreslås för varumottagningen på Icas fastighet. 
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Befintlig busstation i Grebbestad
Nytt hållplatsläge vid N Långg. 

Kollektivtrafik 

Förutsättningar 
Grebbestads busstation ligger vid hamnplan, söder om Systembolaget och 
väster om Coop Konsums varuintag. Här passerar dagligen 26 turer som-
martid och 20 turer vintertid. Busslinjerna är 875 (Tanumshede-Dingle), 
877 (Havstenssund-Tanumshede-Grebbestad) och 878 GRETA (Tanum-
shede-Grebbestad). 

Idag kör alla bussarna in från Nedre Långgatan via Sältevägen till busstatio-
nen och därefter ut via Tage Wikströms gata. Sommartid har bussarna svårt 
att ta sig fram vid busstationen, eftersom många människor och fordon rör 
sig i området. Det uppstår ofta köer vid utfarten från Tage Wikströms gata 
mot Nedre Långgatan, vilket resulterar i att tidtabellerna inte kan hållas. 

Önskemål har framförts från bussbolagen om att flytta hållplatsen för att 
bättre kunna hålla tidtabellen och därigenom bl.a. nå tågen inom utsatt tid. 
I kommunen har diskuterats hur kollektivtrafiksituationen i Grebbestad ska 
lösas på ett bättre sätt än idag och i planprogrammet sammanställdes ut-
gångspunkter och förslag till alternativa lägen för busshållplats. 

Utifrån synpunkter som inkommit under programsamrådet anses alternati-
vet med busshållsplats vid Nedre Långgatan (väg 163), för både för regional- 
och lokalbuss, som det mest optimala att arbeta vidare med. 

 

Planförslaget 
Inom planområdet föreslås en busshållsplats i den östra delen av fastigheten 
Grebbestad 2:116 (Coop ) utefter Nedre Långgatan för busslinjer i södergå-
ende riktning. För resande norr ut måste busshållplatsläget placeras 50 meter 
norr om planområdet och ingår inte i detaljplanen. (Hållplatsläget för norr-
gående trafik bedöms kunna inrymmas i gällande plan för området.) 

Förslaget innebär att bussen stannar vid hållplatsen och släpper av och tar 
upp resenärer. Någon plats för bussen att vända eller vänta in tidtabell finns 
inte utmed Nedre Långgatan, utan då hänvisas bussen till ny vändplats vid 
den nyplanerade Sportshopen, södra infarten till Grebbestad. 

Det nya läget för busshållplats innebär att den kommer att ligga nära cent-
rumfunktioner på hamnplan samtidigt som framkomligheten för bussen, 
framförallt för bussar i regionaltrafik, kommer att vara mycket bra.  

Det som kan upplevas mindre bra är att hållplatserna kommer att ligga en 
bit ifrån varandra och ej direkt inom synhåll från hamnplan. Ett intrång på 
ca två meter måste även göras i fastigheten Grebbestad 2:116. 

Ny busshållplats

Ny busshållplats
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Sältevägen, föreslagen Gårdsgata, i 
riktning mot Nedre Långgatan. 

Gångvägen från Tärnegatan ner 
mot Sältevägen och Coop 

Tage Wikströms gata med befintlig 
gångbana på norra sidan. 

Gångväg mellan Ica och blomsteraf-
fären. 

Gång- och cykelvägar 

Förutsättningar 
En gångväg finns öster om Systembolaget, mellan Tärnegatan och Sältevä-
gen. Utmed Tage Wikströms gata finns idag gångbana på norra sidan mot 
Konsums parkering, medan det saknas på den södra sidan utanför fiskaffären 
och klädbutikerna. Eftersom en stor del av gångtrafikanterna rör sig utefter 
södra sidan av Tage Wikströms gata hade det varit önskvärt med gångbana 
på denna sidan. 

I gällande plan för fastigheten Grebbestad 26:3 finns mark avsatt för allmän 
gångtrafik för passage från Tärnegatan till Hamnplan främst avsett för bo-
ende på Äldreboendet Tärnegården. När detaljplanen för Grebbestad 2:404 
(Ica) upprättades föll gångrättigheten ”x-området” för allmän gångtrafik bort 
längs med den östra fasaden av Ica-byggnaden. 

Planförslaget 
Sältevägen föreslås göras om till gårdsgata mellan Nedre Långgatan och 
gång- och cykelvägen vid Systembolaget. 

Gångbana föreslås på den södra sidan utmed Tage Wikströms gata. Det 
innebär att det blir en ca 2,5 meter bred gångyta intill affärerna på denna 
sida. 

På Coops fastighet finns möjlighet att anordna ett ca 2 meter brett gång-
stråk mellan byggnad och parkering. Gångstråket möjliggör att ta sig mellan 
den nya torgytan och föreslagen busshållplatsen vid Nedre Långgatan. 

En del av fastigheten Grebbestad 2:404 (Ica) östra del föreslås bli 
allmänplats, gångväg. X-området föreslås ligga kvar på fastigheten 
Grebbestad 26:3 (Sytembolaget) för att säkerställa allmänhetens passage till 
Tärnegatan. 

Störningar, risker 

Höga vattenstånd 

Förutsättningar 
Det är naturligt med vattenståndsvariationer utmed våra kuster och emellan-
åt orsakar ett högt vattenstånd översvämningar längs kusten. Klimatföränd-
ringar och temperaturhöjningar kan dock på sikt leda till en höjning av 
världshavens medelvattennivå och förändrade mönster för nederbörd, vindar 
och havsströmmar. Risken för höga vattenstånd och översvämningar av låg-
länta områden tros därför komma att öka i framtiden. Detta innebär att 
marken runt havsviken längst in i Grebbestad, som redan idag svämmas över 
emellanåt, kan drabbas oftare och vattnet komma att stiga högre, vilket in-
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nebär att fler byggnader riskerar att utsättas för översvämning. Högsta hög-
vatten (HHW) är för Grebbestad uppmätt till +1,45 meter över nollplanet. 
På hundra års sikt kan enligt beräkningar högsta högvattnet istället ligga på 
mellan +1,95 till +2,45 meter över nollplanet räknat i grundkartans höjdsy-
stem RH 70. 

Coop Konsumbyggnaden har en golvnivå på +1,4 meter, Systembolaget har 
en golvnivå på +1,8 meter och Icas golvnivå ligger på +1,82 meter. 

Planförslaget 
I planen föreslås inga nya byggnader utan endast tillbyggnader på befintliga 
butikslokaler. Det innebär att golvnivåerna i tillbyggnaderna måste anpassas 
till befintliga golvhöjder för att säkerställa tillgängligheten till byggnaderna. 
Vid nybyggnation inom området föreslås en lägsta golvninvå på +2,5 meter 
enligt kommunens rekommendationer, eller att byggnaden utförs 
översvämningssäker upp till + 2,5 meter.  

Vid beräkningar och fastläggande av höjder på byggnader har hänsyn tagits 
till att nya byggnader ska kunna uppföras med en överkant på färdigt golv 
på 2,5 meter. 

 

Buller 

Förutsättningar 
Enligt trafikutredning Grebbestad, Vectura, överskrider trafikbullernivåerna 
gällande riktvärden längs med bl.a. Nedre Långgatan. Nivåerna överskrids 
under såväl vinter som sommar. Under sommaren gränsar ekvivalentnivåer-
na till 65 dBA. 

Planförslaget 
De föreslagna nya butiksytorna medför större kundtillströmning och fler 
trafikrörelser, vilket innebär fortsatt höga bullernivåer för de utsatta fastighe-
terna utmed väg 163. Trafikverket är väghållare och ansvarar för eventuella 
bullerdämpande åtgärder på fasader/fönster för att åstadkomma lägre ljudni-
vå inomhus. 

Fläktar och kylanläggningar ska placeras och utformas så att de inte över-
skrider gällande bullernivåer. En planbestämmelse har införts som reglerar 
att verksamheterna inte får vara störande mot omgivningen. 
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Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Förutsättningar 
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp 
och befintliga byggnader är anslutna till kommunens va-ledningar och dag-
vattensystem. En ökning av belastningen till det kommunala avloppsre-
ningsverket kan ske tidigast hösten 2011 då det nya verket är i drift. 

Planförslaget 
Anslutningar kommer att ske till befintliga ledningsnät. 

VA-ledningarna kommer delvis att gå i föreslagen ny gångväg, allmän plats-
mark, mellan Ica och blomsterbutiken. Ett u-område finns även på fastighe-
ten Grebbestad 26:3 för att säkerställa att kommunen kommer åt att under-
hålla sina befintliga ledningar. 

El och tele 

Förutsättningar 
En transformatorstation finns inom planområdet vid busstationen. Fastighe-
terna inom planområdet är anslutna till befintligt el- och telenät i området. 

Ett elskåp finns placerat på fastigheten Grebbestad 26:3 (Systembolaget) vid 
infarten från Tärnegatan. 

Transformatorstation vid busstation 
Nedan: Elskåp vid Tärnegatan Planförslaget 

Tillbyggnaderna kommer att anslutas till befintliga el- och telenät. 

En byggrätt för den befintliga transformatorstationen är redovisad i planför-
slaget. 

Befintligt elskåp kommer att behöva flyttas för att möjliggöra en bra vändyta 
för angörande lastbilar till Systembolaget. 

Avfall 

Kravet på källsortering efterföljs idag enligt de rutiner och regler som gäller 
för renhållning, källsortering och kompostering i kommunen. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Detaljplanearbetet drivs med så kallat normalt planförfarande vilket innebär 
både ett samrådsskede och ett utställningsskede. Detaljplanen ska därefter 
tas upp för beslut om antagande i kommunstyrelsen. 

Genomförandetiden för planen börjar löpa när detaljplanen vunnit laga 
kraft och varar sedan i fem år. 

 

Planbeskrivning Detaljplan för GREBBESTAD2:116 m fl

Samrådshandling 2010-12-02 Coop, Systembolaget och Ica i Grebbestad, Tanums kommun 
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Övriga genomförandefrågor är belysta i den genomförandebeskrivning som 
tillhör planen. 

FORTSATT ARBETE 
Samråd ska genomföras om planförslaget med berörda myndigheter, kom-
munala instanser samt sakägare enligt fastighetsförteckning. De synpunkter 
som kommer in under samrådet sammanställs och kommenteras i en s.k. 
samrådsredogörelse som underlag för beslut om ändringar av förslaget inför 
utställning. Med den som underlag kan miljö- och byggnadsnämnden fatta 
beslut om utställning av ett bearbetat planförslag. Efter utställningen ska ett 
utlåtande tas fram där inkomna synpunkter under utställningstiden framgår. 
Detaljplanen ska slutligen antas av kommunfullmäktige. En preliminär tid-
plan för hela planprocessen är redovisad i planens genomförandebeskrivning. 

MEDVERKANDE I PLANARBETET 
Planförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Sören 
Mannberg, planingenjör och Linda Hansson, planeringsarkitekt på uppdrag 
av Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg och PeO Hedemyrs Fastighets 
AB. 

Planförslaget har handlagts av Moa Leidzén, planeringsarkitekt på plan- och 
byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tanums kommun. 

 

 

Moa Leidzén   Sören Mannberg 
Tanums kommun  Rådhuset Arkitekter AB 
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