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PLANBESKRIVNING 
tillhörande Detaljplan för del av Grebbestad 2:291 m fl 
 
Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt att redovisa de 
förutsättningar och de syften planen har. Den redovisar också de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat 
genomförande av detaljplanen.  
 

HANDLINGAR 
Handlingar som ingår i denna version av detaljplanen: 
 
- Plankarta upprättad på grundkarta skala 1:500 
- Illustrationskarta 
- Planbeskrivning (denna handling) 
- Fastighetsförteckning  
- Bullerutredning (Akustikforum, 2013 reviderad 2014) 
- Miljöteknisk markundersökning (Cowi, 2011) 
- Kvalitativ riskbedömning: Bostäder intill bensinstation (Cowi, 2013) 
- Geoteknisk utredning (Tellstedt, 2012 reviderad 2013) 
- Arkeologisk utredning (Rio Kulturkooperativ, 2013) 
 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Planen syftar till skapa fler bostäder för åretruntboende i Grebbestads tätort. Planen möjliggör 
byggnation av friliggande enbostadshus och parhus vid den norra tillfarten mot tätorten. Med hänsyn 
till den direkta närheten till stora grönområden och Grebbestads lokala byggnadstradition där man 
länge byggt tätt och småskaligt, tillåter planen en tät exploatering. 
 
Inom planområdet finns flera befintliga byggnader; efter planens genomförande blir endast 
bostadshuset kvar.  
 
Tomterna för de friliggande enbostadshusen planeras att säljas styckevis. Parhusen och carportarna 
närmast Tanumsvägen uppförs i ett sammanhang. Carportarna reducerar trafikbullret samtidigt som de 
anpassas till Grebbestads småskaliga arkitektur. 
 
Området kommer att trafikförsörjs via en ny lokalgata. Detaljplanen medger en flytt av befintlig 
hållplats.  
 
 

PLANPROCESSEN 
Detaljplanearbetet bedrivs enligt nya plan- och bygglagen PBL (SFS 2010:900). Eftersom planens 
genomförande sker i enlighet med den fördjupade översiktsplanen har inget planprogram upprättats för 
denna detaljplan. 
 

 
Översikt	planprocess	
 
Samrådhandlingar upprättades av Studio Åsa Fall 1 november 2012. Handlingarna var i enlighet med 
plan- och bygglagen PBL, ute på samråd under tiden 21 november 2012 – 3 januari 2013. 
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Myndigheter, kringliggande fastighetsägare och andra berörda parter gavs i och med samrådet tillfälle 
att lämna synpunkter på planförslaget. Inkomna synpunkter sammanfattades och bemöttes i en 
samrådsredogörelse upprättad av miljö- och byggnadsnämnden 17 oktober 2013.  
 
Utifrån samrådsredogörelsen har planförslaget vidareutvecklats. Samrådshandlingen visade på 
möjligheten att bygga två villor med integrerad bullerskärm närmast Tanumsvägen. Denna 
granskningshandling visar istället ett förslag med parhus och carportar närmast Tanumsvägen. 
 
Granskningshandlingar upprättades av Studio Åsa Fall 17 december 2013. Handlingarna var i enlighet 
med plan- och bygglagen PBL, ute på granskning under tiden 30 januari – 7 mars 2014. 
 
Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande upprättat av 
miljö- och byggnadsnämnden 26 maj 2014. Mindre justeringar har gjorts av plankarta och 
planbeskrivning. Detaljplanen kommer att antas av kommunfullmäktige. 
 

Tidplan 

Detaljplanen kan antas tidigast under det andra kvartalet 2014. Planen kan vinna laga kraft tidigast tre 
veckor efter antagande. 
 

	
Grebbestads	tätort.	Planområdet	markerat	med	blå	linje.	
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PLANDATA 

Lägesbestämning 

Planområdet är beläget direkt öster om Tanumsvägen, länsväg 163 (s:5 1) vid den norra infarten mot 
Grebbestad.  
I norr inkluderar planområdet Falkerödsvägen (Grebbestad 2:297) som gränsar mot bostadsfastigheten 
Grebbestad 2:292. I öster möter området den norra delen av Härlidsberget. Området gränsar delvis till 
naturreservatet Falkeröds lindskog. I söder gränsar det mot bostadsfastigheterna Grebbestad 21:2 och 
21:3.  
 
Detaljplanen omfattar endast den södra delen av fastigheten Grebbestad 2:291. 
 

Areal 

Planområdets areal är ca 0,79 hektar (ca 7900 kvm).  
 

Markägare 

Fastigheten Grebbestad 2:291 är i privat ägo.  
Falkerödsvägen ägs av kommunen. 
 
 

FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKENS BESTÄMMELSER 

Riksintressen enligt 3 kap miljöbalken 

Områden av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården och friluftslivet ska skyddas mot åtgärder 
som påtagligt skadar dessa värden. Planområdet ligger i närheten av flera riksintressen, då främst 
Greby gravfält som är av riksintresse för kulturmiljövården. Fornlämningsmiljön är ett av Bohusläns 
största järnåldersgravfält och omfattar även det kringliggande landskapet.  
 
 

 
Greby	gravfält.	Utsikt	mot	Grebbestad.	
 
Detaljplanen har inte bedömts påverka riksintresset då föreslagen bebyggelse använder sig av redan 
bebyggd mark och endast tillåter småskalig villabebyggelse.  
 

Särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap miljöbalken 

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 
miljöbalken, MB 4 kap. Det område som omfattas av bestämmelserna sträcker sig vid Grebbestad 
österut ända in till Bohusbanan och omfattar därför planområdet. Bestämmelserna innebär att 
turismens och friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen av om exploatering eller 
andra ingrepp i miljön ska tillåtas. Bestämmelsen utgör dock inget hinder för utvecklingen av 
befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 
 
Detaljplanen innebär att bostäder för helårsboende tillskapas i ett centralt och attraktivt läge i direkt 
anslutning till lokal service som skola, affärer och kollektivtrafik. Nya gångbanor utefter 
Tanumsvägen och Falkerödsvägen underlättar gångtrafik från centrum mot hembygdsgård och 



7(27) 
 

strövområden kring Falkeröd. Eftersom det finns ett stort behov av fler bostäder för helårsbostäder i 
Grebbestad, kan den planerade bebyggelsen ses som en utveckling av tätorten. 
 

  
Utdrag	ur	Fördjupad	översiktsplan	för	Grebbestad,	redovisning	av	riksintressen.	
Planområdet	markerat	med	blått.	
 

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken 

Vid planläggning ska miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken, MB 5 kap, iakttas eftersom 
planläggning inte får medverka till att en miljökvalitetsnorm överträds. En miljökvalitetsnorm anger 
den lägsta godtagbara miljökvalitet som människan och/eller miljön anses tåla. Miljökvalitetsnormer 
finns för utomhusluft (halter avseende kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, 
bensen, partiklar och ozon) buller samt för vattenkvalitet. 
 
Inga miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas inom planområdet och planens genomförande 
bedöms inte heller bidra till att någon av dessa normer överskrids på annat håll.  
 
 

AVVÄGNING MELLAN ENSKILDA OCH ALLMÄNNA INTRESSEN 
Enligt plan- och bygglagens 2 kap ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid 
prövningen av lämpligheten av föreslagen planläggning. Användning som medför en från allmän 
synpunkt god hushållning ska ges företräde.  
 

Allmänna intressen 

Inom planområdet saknas starka bevarandevärden i form av natur, kulturmiljö etc. Greby gravfält 
ligger nära, men bedöms inte påverkas. Planläggningen underlättar för allmänheten att ta sig till och 
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från rekreationsområden vid Falkeröd och Greby gravfält genom en mer trafiksäker hållplats och 
anlagda gångbanor inom planområdet. 
 
Tillkommande bostäder bidrar till att upprätthålla service och kollektivtrafik samt stärker det allmänna 
intresset om ett levande Grebbestad året om. 
 

Enskilda intressen 

Planens genomförande påverkar moderfastigheten Grebbestad 2:291 genom bl a ändrad utfart, ny 
placering av sophus och begränsning av användning till endast bostäder. 
 
 

MILJÖMÅL 
Riksdagen har beslutat om sexton övergripande miljömål som ska nås inom en generation, dvs innan 
år 2020. Nedan beskrivs de miljömål som detaljplanen påverkar: 
 
Begränsad klimatpåverkan  
Målet syftar bland annat till att minska utsläppen av växthusgaser.  
 
Planens genomförande: Genom att skapa fler tomter för bostäder inom tätorten Grebbestad, ökar 
underlaget för service och kollektivtrafik. Gångvägsnätet kompletteras. Detta kan leda till att 
bilberoendet minskar och därmed utsläppen. Planen gynnar energieffektivt byggande genom att medge 
en större byggnadsarea åt extra välisolerade hus. 
 
Ingen övergödning 
Målet syftar bland annat till att minska utsläppen av fosforföreningar, kväveföreningar, ammoniak och 
kväveoxider.  
 
Planens genomförande: Alla tillkommande fastigheter ansluts till kommunens avloppsreningsverk. 
Befintligt kommunalt verksamhetsområde utökas så att det inkluderar hela planområdet.  
 
Grundvatten av god kvalitet 
Målet syftar till att grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en 
god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.  
 
Planens genomförande: Alla tillkommande fastigheter ansluts till kommunens vattenledning. Befintligt 
kommunalt verksamhetsområde utökas så att det inkluderar hela planområdet.  
 
God bebyggd miljö 
Målet syftar bland annat till att få en samhällsstruktur som främjar miljöanpassade och resurssnåla 
transporter, kulturhistoriska och estetiska värden samt grön- och vattenområden i tätorter. 
 
Planens genomförande: Attraktiv boendemiljö nära service, kollektivtrafik, natur, rekreationsområden. 
Trots små tomter beaktas dagsljus och insyn, bl a genom begränsning av byggnadshöjder och 
uppförande av takkupor. Riktvärden för buller beaktas liksom skyddsavstånd till bensinstation. 
Bostäder ska utföras med radonsäker grundläggning om inte gällande gränsvärde för radon inomhus 
kan erhållas på annat sätt.  
 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 

En fördjupad översiktsplan för Grebbestad, FÖP, antogs 6 februari 2006. Enligt denna har 
planområdet, liksom stora delar av den centrala tätorten, en äldre detaljplan som bör ändras. 
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I den fördjupade översiktsplanen beskrivs hur Grebbestad kan se ut i framtiden: 
 
Grebbestad är ett mycket levande samhälle året runt och är ett gott ställe att leva på med fina 
boendemiljöer och god tillgång till service för alla. Många är åretruntboende eller bor i Grebbestad 
större delen av året. Befolkningen har ökat med mer än tusen invånare de senaste tjugo åren. 
 
Detta ska ske bland annat genom att skapa ny bostadsbebyggelse i centrala och fina lägen. Vidare ska 
ett resurssnålt byggande prioriterats, liksom gång- och cykelvägar. 
 

 
Utdrag	ur	Fördjupad	översiktsplan	för	Grebbestad,	redovisning	av	natur‐,	kultur‐	och	miljövärden.	
Planområdet	markerat	med	blått.	
 

Detaljplaner  

Ett förslag till stadsplan upprättades 1923 för dåvarande Grebbestads municipalsamhälle. Planen togs 
fram av Albert Lilienberg, förste stadsingenjör i Göteborg, och fastställdes 1931. Flera ändringar av 
delområden gjordes åren 1936 – 1981, men den ursprungliga planen gäller fortfarande för delar av den 
äldre samhällskärnan.  
 
Grebbestad 2:291 omfattas delvis av stadsplanen. Enligt stadsplanen ska tomterna vara ca 600 kvm 
och får bebyggas till hälften. Husen ska vara friliggande eller sammankopplas två och två och placeras 
i tomtgräns eller på minst 4,5 meters avstånd. Maximal byggnadshöjd för bostadshus är 5,0 meter och 
för uthus 3,0 meter. 
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När denna detaljplan vinner laga kraft ersätter den stadsplanen från 1923.  
 

Tomtindelning 

Tomtindelning Liden Södra respektive Liden Norra upprättades 1964 och ligger delvis inom 
planområdet. När detaljplanen vinner laga kraft upphör tidigare tomtindelningar inom planområdet att 
gälla. 
 

Energiplan 

Tanum kommuns energiplan (2010) utgör en strategi för kommunens verksamhet avseende 
energifrågor och klimatpåverkan. Den ska genomsyra all kommunal verksamhet och vara en förebild 
för allmänhet och övriga verksamhetsutövare inom kommunen. I miljöarbetet prioriteras för 
närvarande energi, transporter och livsmedel, bl a genom energihushållning och energieffektivisering. 
Fysisk planering, allt från översiktsplan, detaljplan till bygglovsgivning, ses som viktiga instrument. 
 
Detaljplanen stödjer intentionerna i energiplanen genom att utveckla Grebbestad med hänsyn till 
allmänna kommunikationer och utökat underlag för bibehållen service. Inom planområdet tillkommer 
gångbanor som del av kommunens strategiska utbyggnad av gång- och cykelvägar. Energieffektivt 
byggande uppmuntras genom att tillåta en något större byggnadsarea för välisolerade hus.  
 

Strukturplan norra Bohuslän 

Samarbete ger kraft. Strukturplan/överenskommelse avseende användning av mark och vatten kopplat 
till Kustzonplanering och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän (2009) ska vara vägledande för den 
fysiska planeringen i kommunerna i norra Bohuslän. För kustnära områden, såsom planområdet, 
understyrker strukturplanen bland annat betydelsen av utveckling av boendemiljöer och stärkta lokala 
centra som viktiga noder för samhällsservice.  
 
Detaljplanen stödjer intentionerna och målen i strukturplanen. 
 

Kommunalt kulturminnesvårdsprogram 

Planområdet ingår inte i det område som utpekats som skyddsvärt i Kulturminnesvårdsprogram för 
Tanums kommun (1984). 
 

Behovsbedömning 

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om miljöbedömningar av detaljplaner och översiktsplaner. 
Planerna ska genomgå en miljöbedömning om deras genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. I miljöbalken anges vad en miljöbedömning är och vad en eventuell 
miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla. 
 
Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanen och berör inga Natura 2000-områden. Planen 
avser ett mindre område på lokal nivå och omfattas inte av kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4.  
 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar i sitt 
samrådsyttrande daterat 10 januari 2013 kommunens åsikt. 
 

Kommunala beslut i övrigt 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade 25 augusti 2010 planprövningstillstånd. Följande frågor ska 
enligt beslutet behandlas i detaljplanen: 
-Förhållandet till befintlig bensinstation. En riskanalys ska genomföras. 
-Förekomst av eventuell förorenad mark. 
-Förhållandet till länsväg 163, särskilt med hänsyn till buller. 
-Bostadstomternas läge och utformning. 
-Tidpunkt när området kan anslutas till kommunal vattenanläggning.  
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Planavtal slöts mellan exploatören och miljö- och byggnadsnämnden 26 juni 2012 (§ 170). 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslutade 13 november (§ 298) att godkänna behovsbedömningen för 
samråd med länsstyrelsen, samt att godkänna detaljplanen för samråd. 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  

Mark och vegetation 

 
Planområdet ligger vid den norra infarten mot Grebbestad och syns på långt håll.  

 
Norra	infarten	mot	Grebbestad,	före	(ovan)	respektive	efter	planens	genomförande	(illustration	nedan).	

 
 
I planområdets södra del ligger ett befintligt bostadshus omgivet av en uppodlad trädgård. I norr är 
marken delvis utfylld och gräsbevuxen, här har en f d plåtverkstad legat. I det sydöstra hörnet, mot 
Härlidsberget, finns berg i dagen och vissa lövträd. I sluttningen mot Falkerödsvägen finns en mindre 
trädridå. 
 

 
Planområdet.	Den	f	d	plåtverkstaden	revs	under	hösten	2013.	 	
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Det sydöstra hörnet av planområdet ligger på nivån +33 m ö h, men sluttar snabbt nedåt. Större delen 
av planområdet är relativt platt och ligger på nivån ca +25 m ö h. Det nordvästra hörnet och 
Falkerödsvägen ligger på nivån +22 m ö h. 
 

 
Härlidsberget	sett	från	planområdet.	
 

Naturreservat 

Falkeröds lindskog avsattes som kommunalt naturreservat genom beslut i kommunfullmäktige 
2002. Reservatet ligger på Härlidbergets nordöstra sluttning intill Falkeröds hembygdsgård och 
gränsar till planområdet i nordöst. 
 

Geoteknik 

En geoteknisk utredning har utförts av Tellstedt. Den är daterad 5 juli 2012 och reviderad 25 
november 2013. Marken inom planområdet utgörs av mulljord som underlagras av sand samt i stora 
delar av fyllnadsmaterial. Fasta jordlager och små marklutningar gör att inga stabilitetsproblem 
föreligger.  
 
Risk för blocknedfall eller bergras föreligger inte i eller i anslutning till planområdet. 
 
Innan grundläggningsarbete påbörjas är det viktigt att all mulljord och gammalt otjänligt 
fyllnadsmaterial schaktas bort. Rester från tidigare byggnader kan finnas i marken.  
 
Byggnader kan grundläggas med hela kantförstyvade betongplattor på de fasta jordlagren. 
Fyllnadsmaterialet avskiljs från de naturliga jordlagren med hjälp av en geotextil. För 
lastkompensation och värmeisolering gjuts plattan på minst 0,3 meter cellplast. 
 
Inom området och runt byggnader är det viktigt att det sörjs för en rätt dimensionerad och utformad 
dränering. 
 

Radon 

Marken i Grebbestad betraktas som högradonmark vilket är bekräftat i en översiktlig radonkartering. 
Risken är stor för att få höga radonhalter inomhus. Gränsvärdet för radongas (200 Bq/m3) får inte 
överskridas, vilket i de flesta fall kräver ett radonsäkert byggande. Det kan lösas med rätt 
grundläggning och/eller ventilationsåtgärder i husgrund/-platta tillsammans med tätning runt rör mm. 
Åtgärder beaktas vid bygglovprövning.  
 

Fornlämningar 

Planområdet ligger i närheten av boplatsen Tanum 1885 och Greby gravfält, Tanum 734/766. En 
arkeologisk utredning utfördes av Rio Kulturkooperativ i juni månad 2013. Den visade att det inom 
större delen av planområdet inte förekommer några fornlämningar.  
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I samband med anläggningen av ny VA-ledning genom norra Grebbestad, utfördes i april 2014 en 
schaktövervakning i Falkerödsvägen. Fyndigheter visade att boplatsen Tanum 1885 troligen sträcker 
sig in på de tilltänkta bostadstomterna. En arkeologisk förundersökning ska göras i det nordvästra 
hörnet av planområdet, sydöst om korsningen Tanumsvägen – Falkerödsvägen, innan planen kan 
antas. Innan byggnation och markföretag påbörjas inom utredningsområdet krävs tillstånd av 
länsstyrelsen / slutundersökning enligt 2 kap i Lag om kulturminnen mm (KML). 
 

	Utredningsområde	för	arkeologisk	förundersökning		
 
 

Byggnadskultur 

Omgivningarna kring planområdet består av småskalig villabebyggelse. Längs Tanumsvägen finns 
flera tidstypiska 1,5-våningshus från mitten av 1900-talet. Långfasaderna ligger ut mot gatan. Flertalet 
har sadeltak, vanligtvis klätt med rött tegel. Fasaderna är ofta vita, gula eller röda. Något längre in från 
Tanumsvägen är ålder och stil mer blandad. Träfasader blandas med tegelfasader, branta tak med 
flacka, ljusare kulörer med mörkare. Småskalighet anpassat till platsens topografi är gemensamt för all 
bebyggelse.  

 
Den	västra	sidan	av	Tanumsvägen	i	höjd	med	planområdet.	

 
Annebergsgatan	väster	om	planområdet.	
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Skolvägen	söder	om	planområdet.	
 

Befintlig bebyggelse 

Inom planområdet finns idag ett 1 ½ plans bostadshus, ett garage samt en mindre stuga. Flertalet 
byggnader som tidigare använts för verksamheter, bland annat en f d plåtverkstad, revs hösten 2013. 
 

 
Planområdet	sett	från	Tanumsvägen.	Den	f	d	plåtverkstaden	i	bakgrunden	till	vänster	revs	hösten	2013.	
 
 

Ny bebyggelse  

Planen gör det möjligt att stycka av tomter för villabebyggelse eller parhus. Tomterna för 
villabebyggelse ligger utefter bergskanten, parhusen utefter Tanumsvägen. Planen möjliggör att den 
centrala delen av planområdet antingen styckas i två villatomter eller tre tomter för grupphus.  
 
Storleken på de blivande villatomterna blir 430-600 kvm. Närmast Tanumsvägen tillåts 1 ½-plans hus 
och utefter bergskanten 2-planshus eller souterräng för god anpassning till topografin. Tillåten 
byggnadsarea är mellan 95-105 kvm för huvudbyggnad och ytterligare maximalt 20 för uthus, den 
mindre ytan för 2-planshusen och den större för de lägre husen. 
 
Storleken på de blivande par- och grupphustomterna blir 160-330 kvm. Tillåten byggnadsarea för 
parhusen är 72 kvm, carportar ligger på samfälld mark. Tillåten byggnadsarea för grupphusen är 75 
kvm och ytterligare maximalt 25 för uthus/carport. 
 



15(27) 
 

Carportarna utefter Tanumsvägen ska uppföras före eller samtidigt som parhusen för att skydda 
parhusen mot trafikbuller. Carportarna ska delas in i grupper och vara delvis genomsiktliga för att på 
håll uppfattas som separata enheter för att anpassas till Grebbestads småskaliga arkitektur. 
 
Takkupor och frontespiser tillåts endast inom delar av planområdet och då enbart i begränsat antal 
vädersträck; detta för att begränsa insynen mellan de små fastigheterna. 
 

 
Fotomontage.	Planområdet	sett	från	Tanumsvägen	norrifrån.		
 
 

 
Tillåtna	sektioner	och	byggnadshöjder:		
Villa‐a:		byggnadshöjd	5,5	meter,	ingen	takkupa	eller	frontespis	
Parhus,	grupphus,	villa‐b:		byggnadshöjd	4,3	meter,	takkupa	eller	frontespis	kan	uppföras	
Villa‐c:		byggnadshöjd	4,5	meter,	medelmarknivå	för	souterränghus,	ingen	takkupa	eller	frontespis	
 
 

 
Illustration.	Sektion	A‐A.	Alternativ	med	grupphus.	Ny	bebyggelse	markerat	i	orange.	
 
 

 
Illustration.	Sektion	A‐A.	Alternativ	med	villa‐b.	Ny	bebyggelse	markerat	i	orange.	
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Illustration	över	hur	planområdet	kan	komma	att	se	ut	efter	detaljplanens	genomförande.	Överst,	alternativ	
med	grupphus.	I	nedre	högra	hörnet,	alternativ	med	villa‐b.	
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Illustration.	Sektion	B‐B	genom	carportar,	parhus	och	grupphus.	
 
 
Det befintliga bostadshuset kan byggas till. Maximal byggnadsarea är 130 kvm plus ytterligare 20 
kvm uthus. På grund av trafikbullret kan bostadshuset endast byggas till på den bakre halvan av 
tomten medan uthus kan uppföras över större delen av tomten. 
 
 

 
Solstudie.	Midsommar	21/6,	kl	9,	12	och	15.	

 
Solstudie.	Vår‐	och	höstdagjämning	21/3	respektive	21/9,	kl	9,	12	och	15.	
 
 
Planbestämmelserna innebär att de tillkommande husen i form och höjd kommer att likna traditionella 
hus i Grebbestad. Sadeltak är inget krav, men för att utnyttja byggrätten väl, gynnas hus med sadeltak. 
Alla fasader måste målas i ljusa täckande kulörer och taken beläggas med rödfärgade matta material. 
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Gator och trafik  

 
Falkerödsvägen	sedd	från	Tanumsvägen.	Planområdet	till	höger.	Den	nya	lokalgatan	anläggs	något	längre	in	
på	Falkerödsvägen	än	befintlig	grusväg.	
 
Planområdet trafikförsörjs via Tanumsvägen, länsväg 163, och Falkerödsvägen. Den nya lokalgatan är 
enkelriktad. Utfarten bildar fyrvägskorsning med Annebergsgatan. Både in- och utfart har erforderliga 
siktlinjer mot Tanumsvägen. 
 
Lokalgatans vägområde är 5,5 meter brett. Det möjliggör en 4,5 meter bred asfalterad körbana med 
plats för belysning och stödremsor. 
 
Falkerödsvägen breddas mellan Tanumsvägen och den nya lokalgatan.  
 

 
Gator	och	trafik	i	planområdet.	
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Tanumsvägen, väg 163, är en allmän väg och har Trafikverket som huvudman och ansvarig för 
trafiksäkerhetsfrågor. Trafikverket gör i sitt samrådsyttrande daterat 20 december 2012 bedömningen 
att detaljplanen kan genomföras utan särskilda åtgärder. 
 

Gång- och cykel 

En ny gångbana/trottoar anläggs utefter Falkerödsvägen. Den ansluter till den nya hållplatsen och 
befintligt övergångsställe över Tanumsvägen. Gångbanan fortsätter på Tanumsvägens västra sida till 
Hamnplanen i centrala Grebbestad.  
 
Plats för gångbana/trottoar från den nya busshållplatsen och söderut mot Skolgatan finns inom 
befintligt vägområde. 
 

Parkering 

För parhusen byggs carportar i tre grupper ut mot Tanumsvägen. 
De friliggande villorna ska tillgodose sitt parkeringsbehov på den egna tomten. 
 

Kollektivtrafik och hållplats 

Busslinjerna 875 och 878 går mellan Grebbestad och Tanumshede mm och har idag hållplats direkt 
söder om planområdet. Plats för bussficka finns inte. Detaljplanen möjliggör att hållplatsen flyttas till 
planområdet. Huvudgatan breddas då för att ge plats åt bussficka och en eventuell busskur.  
 

Service 

Grebbestads centrum, några hundra meter söder om planområdet, har god tillgång till service. Det 
finns ett varierat utbud av butiker, bl a två stora dagligvarubutiker och systembolag, restauranger, post, 
bank mm. Sommartid öppnar ytterligare butiker och matställen. I Grebbestads centrum finns även 
förskola, grundskola, folkhögskola, fritidshem och äldreboende. Högstadium och viss 
gymnasieutbildning finns i Tanumshede. 
 

Lek och rekreation 

Planområdet omfattar inget område speciellt för lek men ligger i nära anslutning till stora 
sammanhängande strövområden och bollplaner vid Falkeröd, Greby gravfält och Siljevi.  
Åtkomst till Härlidsberget sker via Falkerödsvägen eller Härlidsvägen. 
 

Tillgänglighet 

Tillgänglighetskraven i plan-och bygglagen kan uppfyllas inom all kvartersmark. Detta bevakas vid 
bygglovsgivning enligt PBL och BBR.  
 
Utformning av busshållplats och anslutande gångbanor ska följa Västtrafiks riktlinjer i 
Hållplatshandboken och Västra Götalandsregionens riktlinjer för personer med funktionshinder. 
 
 

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Buller 

I regeringens proposition 1996/97:53, antagna av riksdagen 1997, anges att följande riktvärden 
normalt inte bör överstigas vid nyplanering av bostäder:  
 
30 dBA ekvivalentnivå inomhus  
45 dBA maximalbullernivå inomhus nattetid  
55 dBA ekvivalentnivå vid fasad  
70 dBA maximalbullernivå på uteplats i anslutning till bostad. 
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En bullerutredning har utförts av Akustikforum och är daterad 2 december 2013 och reviderad 14 maj 
2014. Beräkningar har gjorts på olika trafikmängder, dels för låg- och högsäsong, dels baserat på 
Trafikverkets siffror samt på Vecturas prognoser i rapporten Trafikutredning Grebbestad (2009).  
 
Högsäsongen sammanfaller med sommarmånaderna då trafikmängderna är mer än dubbelt så stora 
som under resten av året. 
 
Trafikverkets trafikmängder baseras på faktiska mätningar, översatt till årsmedelvärdesdygn, och har i 
bullerutredningen räknats upp till nivåerna för 2030.  
Trafikutredning för Grebbestad redovisar framtida trafikflöden som ett tiotal planerade 
nyexploateringar i och i närheten av Grebbestad beräknas ge upphov till.  
 
Bullerutredningen visar att parhusen kräver bullerreducerande åtgärder. Detaljplanen möjliggör att en 
bullerskärm i form av carportar byggs utefter Tanumsvägen. 
 
Bullerutredningen visar att vid lågsäsong, baserat på Vecturas siffror, understiger ekvivalenta 
bullernivåerna riktvärden invid alla tillkommande bostadshus.  
 
Baserat på Trafikverkets siffror understiger de ekvivalenta bullernivåerna gällande riktvärden invid 
alla tillkommande bostadshus (<55dBA).  
 
Vid högsäsong överstigs de ekvivalenta bullernivåerna riktvärden invid två tillkommande bostadshus 
(55-59 dBA) baserat på Vecturas prognoser. När hastighetsbegränsningen sänks till 40 km/h, överstigs 
de ekvivalenta nivåerna endast invid en tillkommande bostad (55-57 dBA). 
 
För närvarande är farten begränsad till 50 km/h förbi planområdet. Tekniska nämnden godkände den 
31 oktober 2013 förslaget att hastighetsbegränsningen ska sänkas till 40 km/h. Kommunstyrelsen tar 
upp frågan till beslut 28 maj 2014. 
 
 

 
Utdrag	ur	bullerutredningen.	Trafikmänger	baserade	på	Vecturas	prognoser:	Till	vänster	vid	
hastighetsbegränsning	50	km/h.	Till	höger	vid	hastighetsbegränsning	40	km/h.	Ekvivalenta	bullernivåer.	
 
Boverket beskriver i Buller i planeringen – Planera för bostäder i områden utsatt för buller från väg- 
och spårtrafik (2008) att avsteg från huvudregeln kan göras i vissa lägen. Då den dygnsekvivalenta 
ljudnivån vid fasad uppgår till 55-60 dBA bör nya bostäder kunna medges under förutsättning att det 
går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA vid fasad) eller i varje fall en ljuddämpad sida         
(45-50dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot den tysta 
eller ljuddämpade sidan. Detta bör kunna ske i centrala delar av städer och större tätorter med 
bebyggelse av stadskaraktär och vid komplettering längs kollektivstråk. En intresseavvägning mot 
andra allmänna intressen ska göras. 
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Utdrag	ur	bullerutredningen.	Trafikmänger	baserade	på	Vecturas	prognoser:	Ljuddämpad	respektive	
bullerskyddad	baksida,	föreslagna	parhus.	Till	vänster	vid	hastighetsbegränsning	50	km/h.	Till	höger	vid	
hastighetsbegränsning	40	km/h.	Ekvivalenta	bullernivåer.	
 
 
Ljuddämpad sida (45-50dBA vid fasad) och bullerskyddad uteplats (<70dBA) kan ordnas på 
parhusens baksida i alla studerade kombinationer. 
 
Avsteg från huvudregeln bedöms vara möjlig inom planområdet: 
 
Grebbestad är kommunens nästa största tätort och kommunen vill verka för att ett samhälle med 
stadskaraktär i fortsatt utveckling.  
Planområdet ligger nära centrum där full service finns, bland annat med direkt tillgång till 
busshållplats där kommunens viktigaste kollektivtrafiklinje passerar.  
Rikvärdena kommer endast att överskridas under en kortare del av året, under Tanums turistintensiva 
sommar, och endast i framtiden om inga trafikbegränsande åtgärder genomförs. Andra perioder 
underskrids gällande riktvärden. 
Detaljplanens genomförande ger en kraftig förbättring av bullersituationen jämfört med nuvarande 
situation, då gällande stadsplan medger bostäder ca 5 meter från Tanumsvägen. 
 
I den mån avsteg aldrig kan göras från huvudregeln i Tanum, begränsas möjligheterna starkt för 
fortsatt planläggning inom kommunens befintliga tätorter. Planering och exploatering riskerar då 
istället riktas mot glesa decentraliserade strukturer utanför tätorterna. Detta medför ineffektivt 
markutnyttjande, ökat behov av bilresor samt försvagade centralorter. 
 
De friliggande villorna som ligger längre in från Tanumsvägen kräver inga bullersänkande åtgärder 
oberoende om parhusen uppförs eller inte. 
 

Närhet till väg och bensinstation 

	
Bensinstationen	nordväst	om	planområdet.	
 
En riskbedömning har gjorts av Cowi AB. Den är daterad 6 september 2013 och behandlar närheten 
till bensinstationen nordväst om planområdet. Den hänvisar bland annat till Räddningsverkets handbok 
Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer där föreskrifter och bestämmelser 
som är tillämpliga på en bensinstation sammanfattas. Ur ett säkerhetsperspektiv krävs ett 
minimiavstånd på 25 meter till bostäder. Närmaste kritiska punkt, plats för pejlförskruvning, ligger ca 
31 meter från närmast planerat parhus.  
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Boverket rekommenderar ett skyddsavstånd på 100 meter mellan bensinstation och bostäder i Bättre 
plats för arbete (1995). Detta beror på att man tar hänsyn inte bara till direkta olyckseffekter, utan 
även till andra aspekter såsom buller, lukt, avgaser och strålkastarljus. Exempelvis kan bullerplank och 
vegetation sänka bullernivåer och minska störningar från bilstrålkastare. 
 
Enligt riskbedömningen är avstånd mellan bensinstationen och planerad bebyggelse tillräckliga utan 
särskilda säkerhetsåtgärder. Krav om fasad i brandklassat material för carportar och parhus är ej 
nödvändiga. 
 
Raden av carportar skärmar av mot bilstrålkastare och sänker bullernivåerna. Avsteg från Boverkets 
rekommenderade skyddsavstånd bedöms vara möjlig. 
 
Tanumsvägen, länsväg 163, är inte utpekad som transportled för farligt gods - här sker endast lokala 
transporter. Sannolikheten att en olycka inträffar på vägen är låg och därför krävs inga särskilda 
skyddsavstånd från vägen.   
 

Markföroreningar 

Med anledning av att det tidigare har funnits en plåtverkstad inom planområdet, har en miljöteknisk 
markundersökning utförts av Cowi AB (daterad 5 september 2011). Kommunens miljöavdelning 
bedömde utifrån slutsatserna i utredningen att inga vidare åtgärder krävdes. Plåtverkstaden revs hösten 
2013. 
 
 

TEKNISKA FRÅGOR 

Vägar 

Kommunen ansvar för utbyggnad, framtida drift och underhåll av gatorna. 
 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Större delen av planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp och 
dagvatten. Kommunen ansvarar för planering, genomförande och drift för hela planområdet.  
 
Ny bebyggelse ska anslutas till det kommunala systemet. Anslutningspunkt kommer att anvisas i 
gatumark. Fastighetsägarna ansvarar själva för utbyggnad av anslutningsledningar på tomtmark. 
 
Pumpstation som försörjer planområdet samt Falkeröds hembygdsgård placeras på den norra delen av 
Grebbestad 2:291 och Falkeröd. Detta samordnas med projekteringen och anläggandet av ny 
vattenledning genom Grebbestad.  
 
Brandvattenförsörjning för området ska dimensioneras enligt anvisningar i VAV P83 från Svenskt 
Vatten. 
 

El, tele och bredband 

Fortum och Skanova har anläggningar inom planområdet som försörjer befintliga byggnader. 
Beställning av flytt ska göras i god tid.  
 
Framtida ledningsdragning - el, tele, bredband – sker i lokalgatan. Ett u-område, mark som ska vara 
tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar, finns mellan carportar och parhus för försörjning 
av parhusen. 
 

Värme 

Vid val av uppvärmningssystem ska riktlinjerna i kommunens energiplan antagen 25 februari 2010 
följas. 
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Avfall 

Sophantering sköts av Rambo, ett kommunalt bolag gemensamt ägt av kommunerna Lysekil, Sotenäs, 
Tanum och Munkedal. Gemensamma sophus placeras utefter lokalgatan i anslutning till korsningarna 
med Falkerödsvägen respektive Tanumsvägen. Sophusen förvaltas gemensamt av alla fastigheter inom 
planområdet och ges utrymme för att samla in fler fraktioner i framtiden. 
 
För att undvika att trädgårdsavfall lämnas i det intilliggande naturreservatet Falkeröds lindskog, finns 
extra mark bakom det norra sophuset för en kompost för trädgårdsavfall. I dagsläget samlar Rambo 
inte in trädgårdsavfall. Boende hänvisas till att själv kompostera trädgårdsavfall eller lämna på 
återvinningscentral. 
 
Återvinningsstationer finns vid hamnplan och vid bensinstationen. Återvinningscentral finns på Tyft. 
 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Genomförandetid 

Planens genomförande är 5 år, genomförandetiden börjar löpa när detaljplanen vunnit laga kraft. 
Under genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att få bygga i enlighet med planen. 
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång, men kan då ändras eller upphävas utan att 
fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning för förlorad byggrätt. 
 

Huvudmannaskap 

Med huvudmannaskap avses bland annat vem som iordningställer, underhåller samt ansvarar för 
allmän platsmark inom ett planområde. Allmän platsmark avser väg, gata, naturmark eller annat 
område som är tillgänglig för alla. I föreliggande planförslag är kommunen huvudman för allmän 
plats. 
 
 

Ansvarsfördelning 

 
Anläggning Anläggningens 

ägare 
Genomförande-
ansvarig 

Driftsansvarig 

HUVUDGATA  
med hållplats 

Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

LOKALGATA  
med gångbana och 
belysning 

Tanums kommun Tanums kommun Tanums kommun 

NATUR 
 

Tanums kommun Tanums kommun Tanums kommun 

Vatten och avlopp 
till förbindelsepunkt vid 
tomtgräns 

Tanums kommun Tanums kommun Tanums kommun 

Dagvatten 
 

Tanums kommun Tanums kommun Tanums kommun 

Elförsörjning 
 

Fortum 
 

Fortum 
 

Fortum 
 

Bredband, tele 
 

Skanova 
 

Skanova 
 

Skanova 
 

Kvartersmark, tomter Respektive 
fastighetsägare 

Respektive 
fastighetsägare 

Respektive 
fastighetsägare 

Kvartersmark,  
sophus, carportar och 
kringliggande mark 

Gemensamhets-
anläggning, 
marksamfällighet 

Exploatören Samfällighetsförening 
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Avtal 

Innan planen antas ska exploateringsavtal tecknas mellan kommunen och exploatören / ägaren av 
Grebbestad 2:291. Exploateringsavtal är ett avtal mellan kommun och exploatören som reglerar 
parternas rättigheter och skyldigheter i fråga om genomförandet av detaljplanen. Exploateringsavtal 
ska träffas före planens antagande och före fastighetsbildning. Avtalet bör bland annat reglera: 
-Marköverlåtelser och ersättning för dessa, även för pumpstationen utanför planområdet 
-Byggnation av sophus 
-Kostnadsfördelning / ansvar  
 
Avtal som klarlägger ansvarsfördelning, finansiering, tidplan och andra genomförandefrågor för 
hållplatsen ska upprättas mellan Trafikverket och kommunen innan planen antas. 
 
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetskonsekvensutredning 
Nedan följer en beskrivning av konsekvenserna för de fastigheter som ligger inom planområdet (eller 
fastighet som direkt påverkas av planens bestämmelser) vad det gäller fastighetsbildning, förändrad 
markanvändning, inlösen av allmän platsmark mm. Angivna arealer är en ungefärlig uppskattning; 
definitiva arealer bestäms av lantmäteriet vid förrättning. 
 
Inlösen av mark för huvudgata/hållplats (allmän plats) 
Grebbestad 2:291    125 kvm 
 
Inlösen av mark för lokalgata (allmän plats) 
Grebbestad 2:291    630 kvm 
 
Inlösen av mark för gångväg (allmän plats) 
Grebbestad 2:291    80 kvm 
 
Inlösen av mark för natur (allmän plats) 
Grebbestad 2:291    320 kvm 
 
Planläggning för bostäder (kvartersmark) 
Grebbestad 2:291    5970 kvm 
Varav för gemensamhetsanläggning och marksamfällighet   880 kvm 
 
 
Grebbestad 2:291  
Fastighetsbildning: Samtliga tillkommande tomter och marksamfälligheter avstyckas från Grebbestad 
2:291. Allmän platsmark överförs genom fastighetsreglering. Det befintliga bostadshusets tomtmark 
minskar därmed och blir en villafastighet. 
Rätigheter: Det befintliga bostadshusets möjlighet till både ut- och infart via både Tanumsvägen och 
Falkerödsvägen begränsas. Den tillkommande lokalgatans enkelriktning tillåter endast infart via 
Falkerödsvägen och utfart via Tanumsvägen. Avfall får endast slängas i gemensamma sophus. För att 
öka trafiksäkerheten införs utfartsförbud mot Tanumsvägen. 
Byggrätt: Det befintliga bostadshuset får ändrad prickmark, byggnadsarea (minskad) och 
byggnadshöjd (högre) för att anpassas till den nya tomtstorleken och befintlig utförande. 
Användning: Begränsad användning till endast bostäder. 
 
 
Grebbestad 2:297, Falkerödsvägen 
Fastighetsbildning: Mark överförs från Grebbestad 2:291 för breddning av gata med gångbana mm. 
 
 



25(27) 
 

Grebbestad 2:292 (norr om planområdet) 
Rättigheter: För att öka trafiksäkerheten införs utfartsförbud mot Falkerödsvägen närmast 
Tanumsvägen. 
 
 

 
	
Fastighetskonsekvenskarta:		Föreslagna	fastighetsregleringar	inom	planområdet.	
 
 

Inlösen av allmänplatsmark 

Mark som i planen redovisas som allmän platsmark har kommunen rättighet/skyldighet att förvärva 
enligt plan- och bygglagen PBL. Fastighetsägaren till Grebbestad 2:291 ska avstå från marken utan 
krav på ersättning. Detta regleras i exploateringsavtal och fastställs vid lantmäteriförrättning.  
 

Kvartersmark 

Kvartersmarken kan avstyckas för att bilda ca 14-15 nya bostadsfastigheter. Samtliga tillkommande 
tomter avstyckas från Grebbestad 2:291 vilket fastställs vid lantmäteriförrättning. 
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Gemensamhetsanläggning 

Gemensamhetsanläggning/ar och marksamfällighet erfordras för de två sophusen, carportar och gata 
mellan parhus och carportar. Vid anläggningsförrättning fattas beslut om andelstal samt drifts- och 
underhållsfrågor. En samfällighetsförening ansvarar för driften. 
 
 

EKONOMISKA FRÅGOR 
Planen innebär ekonomiska åtaganden för kommunen i form av utbyggnad av VA och dagvatten och i 
form av underhåll av allmän plats. 
 

Plankostnader  

Exploatören står för alla kostnader förenade med planläggningen. Kommunen debiterar sitt arbete 
enligt gällande taxa / planavtal.  
 

Gatukostnader 

Exploatören bekostar utbyggnad av ny lokalgata. 
 

Anläggningsavgifter för vattentjänster 

Va- anläggningsavgift ska erläggas enlig gällande taxa för nya byggrätter när förbindelsepunkt 
upprättats och meddelats. 
 

Bygglovsavgift 

Vid bygglovsprövning kommer bygglovsavgifter att tas ut enligt gällande taxa. 
 
 
REVIDERINGAR 
Följande revideringar har gjorts av planhandlingarna efter granskningen: 
 
Plankarta 
Upplysning om att arkeologisk förundersökning i planområdets nordvästra hörn ska göras och att all 
typ av byggnation och markföretag inom denna del kräver tillstånd av länsstyrelsen / slutundersökning 
enligt Lag om kulturminnen m.m. (KML). 
 
Justerade korsningar med Tanumsvägen (utökad radie). 
 
Anteckning om att bullerutredning har reviderats. 
 
Illustrationskarta 
Uppdaterad med justerade korsningar och ökat avstånd mellan carportar och Falkerödsvägen. 
 
Anteckning om att bullerutredning har reviderats. 
 
Planbeskrivning 
Sida 4: Anteckning om att bullerutredning har reviderats.  
 
Sida 13: Upplysning om att arkeologisk förundersökning i planområdets nordvästra hörn ska göras och 
att all typ av byggnation och markföretag inom denna del kräver tillstånd av länsstyrelsen / 
slutundersökning enligt Lag om kulturminnen m.m. (KML). 
 
Sida 15: Förtydligande att carportarnas gruppering ska uppfattas som separata enheter. 
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Sida 16 och 18: Illustration uppdaterad med justerade korsningar och ökat avstånd mellan carportar 
och Falkerdösvägen. 
 
Sida 19: Text om att åtkomst till Härlidsberget sker via Falkerödsvägen eller Härlidsvägen. 
 
Sida 20: Uppdatering angående beslut om sänkt hastighet på länsväg 163, Tanumsvägen. 
 
Sida 24: Justering / borttagande av text att exploateringsavtalet inte berör föreslagna avstyckningar 
och fastighetsreglering, att avtal angående ändrad utfart mot Tanumsvägen ej krävs. Allmän platsmark 
överförs genom fastighetsreglering. 
 
Sida 16 och 18: Illustration uppdaterad och bildtext justerad. 
 
Sida 26: Endast en samfällighetsförening föreslås. 
 
 

MEDVERKANDE I PLANARBETET 
Denna handling har upprättats i samråd med planeringsarkitekt Moa Leidzén. 
 
 

 
 
Planförfattare: Studio Åsa Fall genom Åsa Fall 


