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SAMMANFATTNING
Grebbestad är ett av kommunens största servicesamhällen med sina knappt 2000 invånare. På grund av ökad ef-
terfrågan och befolkningstillväxt behövs utvecklingsområden för utbyggnad av Grebbestad. Det finns ett behov 
av att Grebbestad utvecklas mot öster, då området närmast kusten redan innefattas av exploateringsområden. 
Kommunstyrelsen beslutade därför 2011-12-14 om ett program för Grebbestad östra, för att underlätta detalj-
planearbetet inom området.

Planområdet ligger öster om Grebbestads tätort och omfattar cirka 250 hektar. Området avgränsas i väster av 
Grebbestads tätort, i öster av Kloppekärr, Sör-Kärra och Kärret, i norr av Greby gravfält och i söder av Stock-
eledet.

Syfte med programmet är att möjliggöra för en utveckling av Grebbestad mot öster. Programmet ska skapa 
utvecklingsmöjligheter för bostäder, verksamheter, offentlig service, rekreation och grönområden. Programmet 
ska dessutom redovisa hur utvecklingen kan koppla ihop Grebbestad centrum, Tanums station och Tanumshede.

I programmet anges områdets mål och utgångspunkter, som underlag för en eller flera framtida detaljplaner, 
samt kommunens vision och målsättning för utvecklingen av området. Programmet är dock inte juridiskt bin-
dande, men vägledande för efterföljande detaljplanering.

Utifrån bland annat tidigare ställningstaganden, utredningar och övriga planeringsförutsättningar har ett plan-
förslag tagits fram.

Planförslaget omfattar tolv utbyggnadsområden för nya bostäder, verksamheter och offentlig service. Vidare 
omfattar planförslaget sammanhängande natur- och kulturmiljöer samt områden för rekreation och friluftsliv. 
Dessutom föreslås kommunikationer som möjliggör att planområdet kan koppla ihop Grebbestad centrum, 
Tanums station och Tanumshede. I övrigt föreslås att befintlig användning ska kvarstå inom planområdet.
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LÄSANVISNING
Programmet är indelat i fem kapitel. 

I kapitlet Inledning beskrivs programmets bakgrund 
och syfte, planprocessen samt tidsplanen.

Kapitlet Tidigare ställningstaganden redovisar rele-
vanta kommunala planer och program av betydelse 
för programmet.

I kapitlet Utredningar återfinns de utredningar som 
har tagits fram i samband med programmet. 

Kapitlet Programförslag anger på en övergripande 
nivå kommunens vision samt målsättning för ut-
vecklingen av planområdet och utgör de slutgiltiga 
avvägningarna och ställningstagandena mellan olika 
allmänna och enskilda intressen. Här ges vägledning 
för efterföljande detaljplanering.

I kapitlet Planeringsförutsättningar återfinns en sam-
lad nulägesbeskrivning med kunskaper om befintliga 
förhållanden, intressen och pågående förändringar 
som är nödvändiga förutsättningar vid all planering.

FÖRKORTNINGAR
Följande förkortningar förekommer i programmet

DP Detaljplan

FÖP Fördjupning av översiktsplan

KML Kulturmiljölagen (1988:950)

MB Miljöbalken (1998:808)

MKB Miljökonsekvensbeskrivning

MKN Miljökvalitetsnormer

PBL Plan- och bygglagen (2010:900)

ÖP Översiktsplan
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INLEDNING

INLEDNING
Bakgrund
Grebbestad är ett av kommunens största service-
samhällen med sina knappt 2000 invånare. På grund 
av ökad efterfrågan och befolkningstillväxt behövs 
utvecklingsområden för utbyggnad av Grebbestad. 
Det finns ett behov av att Grebbestad utvecklas mot 
öster, då området närmast kusten redan innefattas av 
exploateringsområden.

I kommunens översiktsplan, Översiktsplan 2030, 
pekas Grebbestad ut som ett servicesamhälle som 
ska ha möjlighet att utvecklas. I fördjupningen av 
översiktsplanen för Grebbestad, Fördjupad översikts-
plan för Grebbestad, från år 2006 pekas även delar 
av marken öster om Grebbestad ut som ett obebyggt 
naturområde, för att kunna reservera området för en 
eventuell framtida förbifartsled. Vidare poängteras, 
både i översiktsplanen och fördjupningen av den, 
att det är viktigt att det tas hänsyn till Grebbestads 
identitet vid en utveckling av området. 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-12-14 om ett pro-
gram för Grebbestad östra. På grund av att behovet 
av en förbifart öster om Grebbestad inte bedömdes 
som lika stort har arbetet med ett program för Greb-
bestad östra dock inte varit aktivt de senaste åren. 
Beställningen har därefter gjorts när kommunstyrel-
sen beslutade om start i samband med översyn av 
pågående detaljplaner i juni och november år 2017.

Syfte
Syfte med programmet är att möjliggöra för en 
utveckling av Grebbestad mot öster. Programmet ska 
skapa utvecklingsmöjligheter för bostäder, verksam-
heter, offentlig service, rekreation och grönområden.

Programmet ska dessutom redovisa hur utvecklingen 
kan koppla ihop Grebbestad centrum, Tanums station 
och Tanumshede.

Avgränsning
Planområdet ligger öster om Grebbestads tätort 
och omfattar cirka 250 hektar. Området avgränsas i 
väster av Grebbestads tätort, i öster av Kloppekärr, 
Sör-Kärra och Kärret, i norr av Greby gravfält och i 
söder av Stockeledet.

Planprocessen
För att underlätta detaljplanearbetet kan ett program 
tas fram för ett område. I programmet ska kom-
munen ange områdets mål och utgångspunkter, 
som underlag för en eller flera framtida detaljpla-
ner. Programmet ska på en övergripande nivå ange 
kommunens vision och målsättning för utvecklingen 
av området och syftar bland annat till att i ett tidigt 
skede lyfta frågor om olika alternativa lösningar till 
diskussion.

Det finns inte något krav på att ett program ska tas 
fram, utan det är kommunen själv som avgör om det 
behövs. Program är heller inte juridiskt bindande, 
men vägledande för efterföljande detaljplanering.

Planområdet



7

PROGRAM FÖR GREBBESTAD ÖSTRA

INLEDNING

I det här fallet har det bedömts vara lämpligt att ta 
fram ett program, eftersom planområdet bland annat 
är stort till ytan och i stor utsträckning är oexploate-
rat.

Programmet skickas ut på samråd till myndigheter, 
allmänhet och olika intressenter för att få in syn-
punkter på förslaget inför den fortsatta planeringen.

Efter beslut om godkännande av programmet följer 
framtagandet av en eller flera detaljplaner. I samband 
med detaljplaneringen ges ytterligare möjlighet att 
lämna synpunkter på respektive detaljplaneförslag.

Medborgardialog
Kommunens invånare, föreningar och företagare 
har kunskaper och synpunkter som är värdefulla i 
planarbetet. Under framtagandet av programmet, 
innan samrådet, har därför kommunens invånare, 
föreningar och företagare getts möjlighet att lämna 
synpunkter i samband med en medborgardialog.

Syftet med medborgardialogen var att skapa ett 
bättre beslutsunderlag genom att få ökad kännedom 
om vilka nuvarande intressen och värden som finns 
inom planområdet.

Medborgardialogen bestod av en workshop som ge-
nomfördes i form av rundabordssamtal, vilken var en 
del i arbetet med den landskapskaraktärsbeskrivning 
som har genomförts för planområdet. Workshopen 
hölls 2019-06-13. För de som inte hade möjlighet att 
delta på workshopen fanns möjlighet att lämna syn-
punkter, mellan den 4 juli och den 30 augusti 2019, 
via en webbkarta på kommunens hemsida.

Tidsplan 
Framtagande av samrådshandling april 2019-
februari 2020
Samråd april 2020
Godkännande av kommunfullmäktige oktober 2020
Laga kraft november 2020
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN8

Översiktsplan 2030
Kommunens översiktsplan, Översiktsplan 2030, 
antogs av kommunfullmäktige 2017-06-19. 
Översiktsplanen utgår från kommunens vision om 
att växa och det övergripande målet att ”Tanum är 
en kommun som kännetecknas av småskalighet, 
entreprenörskap, kultur och närhet till natur och 
vatten. Med förankring i historien, som återspeglas i 
hällristningar och kulturmiljöer, ska hela kommunen 
utvecklas på ett sätt som är långsiktigt hållbart och 
som stärker Tanums identitet med livskraftiga sam-
hällen och en levande landsbygd.”

I översiktsplanen finns nedanstående 27 samhälls-
byggnadsmål.

Bebyggelse 
1. Bebyggelsestrukturen ska stödja och för

stärka Tanums identitet.
2. Kommunens struktur med många samhällen

är viktig och ska bevaras och utvecklas.
3. Kustsamhällena ska utvecklas till helårs

samhällen och attraktiva destinationer för
besöksnäringen.

4. De offentliga miljöerna i samhällena ska
vara attraktiva, tillgängliga, trygga och i
dentitetsskapande samt skapa möjlighet till
möten mellan människor.

5. Behovet av grönområden ska tillgodoses när
samhällena expanderar.

Boende 
6. I hela kommunen ska finnas ett varierat

utbud av boendetyper och upplåtelseformer 
som är anpassade för människor i olika ske
den av livet och som främjar helårsboende.

7. Omvandling av befintliga fritidshusområden
till helårsområden ska främjas i anslutning
till samhällena.

8. Landsbygdsutveckling i inlandet ska främjas
genom att möjliggöra boende i strandnära
lägen.

Näringsliv 
9. Goda förutsättningar för utveckling av nä- 
 ringsliv som på ett hållbart sätt nyttjar kom

munens resurser.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer 10. Områden för verksamheter ska finnas i när

het till samhällena.
11. Områden för verksamheter med omgiv- 
 ningspåverkan ska finnas i kommunen.
12. Besöksnäringen ska ges goda förutsättningar

att utvecklas på ett hållbart sätt och ett varie- 
 rat utbud av boenden ska finnas.

Areella näringar, landsbygd 
13. Jord- och skogsbruksnäringen ska värnas

och ges goda förutsättningar att utvecklas på
ett hållbart sätt.

14. Yrkesfiske ska värnas och ges goda möjlig
heter att utvecklas på ett hållbart sätt.

15. Hållbart vattenbruk ska ges möjligheter att
utvecklas.

Infrastruktur 
16. Infrastruktur ska finnas som bidrar till att

samhällen ska utvecklas så att hela kommu- 
 nen kan leva.
17. Sammanhängande gång- och cykelvägstråk

ska utvecklas.
18. Utbyggnad av IT-kommunikation ska främ- 
 jas.
19. Dricksvattenförsörjningen ska tryggas lång

siktigt.

Friluftsliv 
20. Goda förutsättningar för friluftsliv och tu

rism ska säkerställas i hela kommunen.
21. Kustens attraktivitet som besöksmål ska be

varas och utvecklas för såväl kommuninvå- 
 nare som turister.
22. Allmänhetens tillgänglighet till strandnära

områden ska säkerställas.

Natur och kultur 
23. Natur- och kulturlandskapets karaktärsdrag

ska bevaras, särskilt där de samverkar för att
bidra till kommunens identitet.

24. Lokala unika natur- och kulturvärden ska
värnas.

25. Världsarvet och Kosterhavets Nationalpark
ska skyddas och utvecklas på ett sådant sätt
att områdenas värden bevaras och stärks.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 9

Folkhälsa 
26. Mark och vatten ska användas så att en god

folkhälsa tryggas.
27. Ett resurseffektivt och robust samhälle med

liten klimatpåverkan ska främjas.

I översiktsplanens bebyggelsestrategi är Grebbe-
stad utpekat som ett servicesamhälle. Vidare pekas 
länsväg 163 ut som ett viktigt kommunikationsstråk 
tillsammans med Bohusbanan och förslag på nya 
gång- och cykelvägar, bland annat mellan Tanums-
hede och Grebbestad.

I bebyggelsestrategin lyfts att alla samhällsområden 
ska ha möjlighet att utvecklas. Vid utveckling är 
det viktigt att samhällenas identitet tas tillvara. De 
offentliga miljöerna i samhällena ska vara attraktiva. 
Grönområden i anslutning till samhällena är viktiga. 
Verksamheter som tjänsteföretag, hantverk och ser-
vice kan med fördel planeras in i blandade bebyg-
gelseområden för att hålla dessa levande även under 
dagtid. Olika typer av bostäder och upplåtelseformer 
förespråkas.

I bebyggelsestrategin poängteras även vikten av en 
fungerande service och goda kommunikationer. För-
bättringar av standarden på länsväg 163 anses som 
mycket angelägna. Det samma gäller för Bohusba-
nan, som även den har eftersatt underhåll. Dessutom 
har kommunen som målsättning att skapa ett sam-
manhängande gång- och cykelvägnät.

Vad det gäller jord- och skogsbruk samt djurhållning 
är kommunens uppfattning att detta är en naturlig del 
av landsbygden. För att möjliggöra ett hållbart jord- 
och skogsbruk anser kommunen att nya byggnader 
ska prövas restriktivt på jordbruksmark, utanför 
samhällsområdena, och att sammanhängande skogs-
mark inte ska fragmenteras. Även inom samhällsom-
rådena ska byggande på jordbruksmark i första hand 
undvikas. Vidare ska möjligheter för djurhållning på 
landsbygden inte försvåras.

I översiktsplanens bebyggelsestrategi finns även 
ett antal rekommendationer. I samhällsområdena 
rekommenderas blandad bebyggelse, både vad gäller 
funktion och upplåtelseform. De offentliga miljöerna 
i samhällena ska enligt rekommendationerna vara 
attraktiva, tillgängliga, trygga och identitetsskapande 

samt skapa möjlighet till möten mellan människor. 
Dessutom rekommenderas olika typer av bostäder 
såsom radhus, enbostadshus, flerbostadshus och 
parhus i servicesamhällena. Vidare ska betydelsefulla 
grönområden värnas i varje samhälle.

Vidare rekommenderas att områden med höga natur-
värden, klass 1-2 enligt kommunens naturvårdspro-
gram, ska betraktas som mark- och vattenområden 
som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt 
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. 

I översiktsplanens mark- och vattenanvändningskarta 
är planområdet en del av ett område som är utpekat 
som samhällsområde kring Grebbestad.

För programmet bedöms nedanstående rekom-
mendationer för Grebbestads samhällsområde vara 
relevanta. 
• Vid all förändring ska hänsyn tas till

Grebbestads identitet.
• Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig

bebyggelsestruktur och täthet. Stor vikt ska
läggas på bebyggelsens anpassning till land
skapet.

• Tillgång till allmänna stråk och grönstruktur
ska säkerställas i samband med planering av
nya bebyggelseområden.

Utöver rekommendationerna för Grebbestads 
samhällsområde finns i översiktsplanen tematiska re-
kommendationer. Nedanstående rekommendationer 
bedöms vara relevanta för programmet. Vidare finns 
tematiska rekommendationer i form av lokaliserings-
faktorer för verksamheter.

Besöksnäring
• Åtgärder för besöksnäringen ska i första

hand bidra till att utveckla det som gör att
människor reser till Tanums kommun, så
kallade reseanledningar.

Kulturmiljöer 
• Nya byggnader ska anpassas till kulturmiljön

på så vis att dess läsbarhet bevaras.
• Ny bebyggelse ska anpassas till skalan på

omgivande bebyggelse och landskap.



10

PROGRAM FÖR GREBBESTAD ÖSTRA 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Bygga på berg 
• Bebyggelsen placeras så att de högsta klip- 
 partierna lämnas fria från bebyggelse.
• Bebyggelsen anpassas till platsen och land- 
 skapet.
• Berg- och hällmarkskaraktären ska bevaras i

möjligaste mån.
• Vägar dras så att ingrepp i terrängen begrän- 
 sas.
• Byggnadens grundläggning anpassas till

platsen och sprängning och utfyllnad und- 
 viks i möjligaste mån.
• Färgsättning och material har sin utgångs- 
 punkt i platsen och anpassar sig efter befint- 
 lig bebyggelse och/eller det omgivande land- 
 skapet.
• Bebyggelse på berg i Tanum innebär en ny

placering i landskapet och därför kan bygg- 
 nadens utformning vara samtida.

Fördjupad översiktsplan för Grebbestad
För Grebbestad finns även en fördjupning av över-
siktsplanen, Fördjupad översiktsplan för Grebbestad, 
antagen av kommunfullmäktige 2006-02-06. Den 
västra delen av det nu aktuella planområdet omfattas 
av fördjupning av översiktsplanen.

Inom planområdet finns tre områden som i fördjup-
ningen är utpekade med förändrad mark- och vat-
tenanvändning. Dessa är två områden för parkering/
båtuppläggning samt ett område för fritidsanlägg-
ning/parkering.

De två områdena för parkering/båtuppläggning ses 
som ett sätt att avlasta centrum och göra Grebbestad 
mer tillgängligt för besökare samt att vintertid kunna 
fungera för båtuppläggning. Området för fritidsan-
läggning/parkering möjliggör att Siljevi idrottsplats 
kan byggas ut.

Vidare föreslås två nya gång- och cykelvägar inom 
det nu aktuella planområdet, den ena till Siljevi 
idrottsplats och vidare mot Tanums station, den andra 
som en förlängning av Glimmervägen. Dessutom fö-
reslås en sträckning av en ny kraftledning på 40 kV.

I övrigt föreslås i fördjupningen av översiktsplanen 
att marken inom det nu aktuella planområdet ska 
behållas som ett obebyggt naturområde. Detta av 

strategiska skäl, för att kunna reservera området för 
en eventuell framtida förbifartsled.

För programmet bedöms nedanstående överväganden 
vara relevanta.
• Skapa planmässiga förutsättningar för en

bofast befolkning om minst 2800 invånare år
2025 och en god beredskap för en starkare
tillväxt.

• Utgå från en fortsatt ökning av delårsboende
främst baserat på fortsatt trolig omvandling
av den äldre bebyggelsen och ett ökat nytt
jande av befintliga fritidshus.

• Möjliggöra att en utveckling av
bostadsbebyggelsen kan ske med cirka 300
bostäder för åretruntbruk och för ytterligare
cirka 350-400 på längre sikt.

• Främja helårsboende och möjliggöra en
successiv omvandling av fritidsbostäder i
centrala lägen.

• Inriktas på att olika boendeformer ska kunna
erbjudas. Det är angeläget att planera för att
bostäder med olika typer av upplåtelsefor- 

 mer kan tillskapas.
• Inriktas på hushållning med attraktiv mark så

att inte renodlade fritidshusområden byggs.
• Inriktas på att ta i anspråk mark som är

lämplig för åretruntboende med god tillgäng- 
 lighet till samhällsservice.
• Medverka till att Grebbestad utvecklas till ett

tryggt samhälle med god tillgänglighet för
alla.

• Goda parkeringsmöjligheter ska erbjudas
inom rimligt gångavstånd från centrum.

• Planeringen ska medverka till att säsongen
kan förlängas för turistanknutna verksamhe- 

 ter.
• Planeringen ska eftersträva samordning mel- 
 lan resurser i Tanumshede och Grebbestad.
• Läge för en ny förskola/skola ska beaktas

vid fortsatt planering. Närmiljön till ny och
befintlig skola ska ges hög prioritet.

• Visst utnyttjande av kommunala parkerings- 
 platser ska vintertid kunna ske för båtupp- 
 läggning.
• Byggnader och områden med allmän service

och fritidsanläggningar ska vara lätt tillgäng
liga via gång- och cykelvägar.
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• Siljevi ska kunna utvecklas som fritids- och
motionsanläggning.

• Mark bör reserveras för parkeringar utanför
centrum.

• Gång- och cykelvägnätet bör förstärkas,
bland annat genom utbyggnad av gång- och
cykelväg utmed Grönemadsvägen, från kyr
kan mot Grönemad.

• Viktiga ”kärnområden” med naturvärden ska
bibehållas.

• Vid utbyggnad av nya bebyggelseområden
är det viktigt att behålla spridningskorridorer
som sammanlänkar större grönområden.

• Exploatering ska undvikas som ger negativa
konsekvenser för naturområden vilka är
skyddsvärda enligt länsstyrelsens och skogs- 

 vårdsstyrelsens inventeringar.
• Sammanhängande områden för närrekreation

och rörligt friluftsliv ska bibehållas.
• Hävdade gångstråk, utsiktsplatser och

utflyktsmål ska säkerställas och tillgäng
ligheten till strandområden underlättas vid
fortsatt planering.

• Stabilitetsfrågor ska beaktas vid all planering
och ansökningar om bygglov om åtgärderna 
inte i sin helhet berör fastmark.

• Allt byggande bör ske med hänsyn till att
berggrunden betraktas som högradonmark.

• Rekommenderade skyddsavstånd till master
och kraftledningar ska beaktas vid fortsatt
planläggning.

• Räddningstjänstens insatsmöjligheter ska
beaktas vid utformning av bostäder.

Detaljplaner
Inom planområdet finns i dagsläget inga program 
eller detaljplaner. Däremot pågår arbetet med ett 
program och en detaljplan för del av Kärra 2:1 m.fl. 
Syftet med både programmet och detaljplanen är att 
möjliggöra för nya bostäder.

Naturvårdsprogram
För kommunen finns ett naturvårdsprogram från år 
2011. Syftet med naturvårdsprogrammet är bland an-
nat att kartlägga och definiera områden med särskilt 
värdefull natur.

Inom det aktuella planområdet finns fem områden 
som är naturvärdesklassade. Samtliga områden 
tillhör naturvärdesklass tre, dvs. objekt med höga 
naturvärden. 

Enligt naturvårdsprogrammet bör exploateringar och 
byggnationer om möjligt undvikas inom områden 
med naturvärdesklass tre. Exploatering och bygg-
nationer bör om möjligt inte heller ske i närheten av 
dessa objekt, om det innebär att naturvärdena hotas 
eller påverkas negativt. Vid avsteg från detta bör 
kompensationsåtgärder utföras.

Bostadsförsörjningsstrategi
För kommunen finns en bostadsförsörjningsstrategi 
för åren 2014-2018, antagen av kommunfullmäktige 
2014-10-20. Det övergripande samhällsbyggnadsmå-
let är att kommunen år 2030 ska ha 13 000 invånare. 
Visionen är att det ska finnas ett varierat utbud av 
boendetyper och upplåtelseformer i hela kommunen, 
som är anpassade för människor i olika skeden av 
livet och som främjar helårsboende.

Enligt bostadsförsörjningsstrategin finns en efter-
frågan på hyresbostäder, främst av yngre och äldre. 
Vidare finns ett behov av lite enklare och billigare 
lägenheter, lägenheter för mindre hushåll samt lägen-
heter i flerbostadshus med olika typer av upplåtelse-
former. Dessutom finns ett behov av par-, rad- och 
kedjehus.

Nedanstående mål för bostadsförsörjningen bedöms 
vara relevanta för programmet.
• Tanums kommun ska verka för ett balanserat

bostadsutbud som motsvarar efterfrågan. Det
gäller fördelning av såväl boendeformer som
upplåtelseformer.

• Tanums kommun ska uppfattas som en trygg
och säker kommun som erbjuder goda boen
demiljöer för alla.

• Jämställdhets- och jämlikhetshänsyn ska tas
vid planering av boende och boendemiljöer.
I det innefattas likställdhet mellan könen
samt integration med hänsyn till socioekono- 

 miska förhållanden och etnicitet.
• Produktion av lägenheter i flerbostadshus

ska öka. Det gäller både hyres- och bostads- 
 rätter.
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• Produktion av nya bostäder i flerbostadshus
bör ske i samverkan mellan alla aktörer på
bostadsmarknaden.

• Produktion av nya bostäder i flerbostadshus
bör främst ske i närheten av befintlig service.

• Produktion av mindre lägenheter för yngre
och äldre personer ska uppmuntras.

• Initiativ till produktion av trygghets- och
seniorboenden för åldrarna +70 år ska upp- 

 muntras.
• Produktion av nya bostäder ska stimulera till

flyttkedjor.

Strategi besöksnäringen i Tanum
För kommunen finns en strategi för besöksnäringen, 
som antogs av kommunstyrelsen 2018-06-20. Visio-
nen är att kommunen ska bli världens mest attraktiva 
skärgårdsdestination. Målet är att kommunen ska bli 
den snabbast växande turistkommunen i Bohuslän.

Nedanstående strategier bedöms vara relevanta för 
programmet.
• Tillväxt ska ske på ett ansvarsfullt och håll- 
 bart sätt, där vi värnar om vår natur och kul- 
 tur.
• Tanums kommun ska erbjuda de bästa förut- 
 sättningarna för att främja utveckling av 

besöksnäringen året runt.
• För besöksnäringen är kulturarvet viktigt

med genuina och autentiska miljöer. Kom- 
 munen ska förädla och stärka den turistin- 
 riktade näringen och samtidigt värna om de 

genuina och äkta natur- och kulturvär-  
 dena som är typiska för kommunen. För att 

behålla kommunens identitet är det till 
exempel viktigt att yrkesfisket ges goda för 
utsättningar att finnas som en levande del i  

 kustsamhällena.
• Utveckling av nya anläggningar bör knytas

till redan ianspråktagna områden utan att det
påverkar kommunens identitet på ett negativt
sätt.

• Skärgården och skaldjur är viktiga besöks
anledningar som kompletteras med kommu- 

 nens unika miljö och med ett brett utbud av 
aktiviteter och upplevelser.

• Det ska ges goda möjligheter för småföretag
och entreprenörer att utvecklas vidare för att
med riskvilja och passion skapa grund för
tillväxt.

• Kommunen ska säkerställa och långsik- 
 tigt planera för en välfungerande

infrastruktur för besöksnäringen. Kommunen 
och andra aktörer ska också planera och   
tillrättalägga för tillväxt inom aktiv
fritid såsom cykling, vandring, paddling 
med mera.

• Ökad bäddkapacitet för uthyrning ger effekt
i form av ökad sysselsättning och tillväxt för
hela besöksnäringen.

• Uthyrningsobjekt i form av lägenheter/stu- 
 gor/hotell i lägen som även är lämpliga för

varaktigt boende ska kunna utvecklas och  
säljas med rimliga restriktioner till privat 
personer. Upplåtelseformer som ger ägarna 
goda möjligheter att komplettera den egna  
användningen med uthyrning ska 

 uppmuntras.
• Förutsättningar för större investering ska

utredas, exempelvis genom att identifiera
markområden för framtida attraktiva verk- 

 samheter/etableringar.
• Utveckling av attraktiva produkter och

evenemang utanför högsäsong skapar nya
reseanledningar.
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Utöver redan kända förutsättningar har ett antal ut-
redningar tagits fram i samband med programmet för 
att ge ett bättre underlag och förslag på åtgärder för 
bland annat dagvattenhantering och vägsträckningar 
genom planområdet. Nedan beskrivs dessa kortfattat. 

Utredningarna finns med som bilagor till program-
met. 

Naturvärdesinventering
En naturvärdesinventering (NVI) på förstudienivå 
har utförts inom planområdet inklusive föreslagen 
vägkorridor mot norr. En naturvärdesinventering ska 
resultera i avgränsade, bedömda naturområden av 
positiv betydelse för den biologiska mångfalden. I 
en översiktlig förstudie ligger befintlig kunskap om 
området till grund för den preliminära klassningen av 
områdets naturvärden. 

Förstudienivå innebär att befintlig data om områdets 
naturvärden och strukturer har sammanställts och 
därefter värderats. I området finns flera miljöer som 
hyser arter som är utpekade som känsliga, hotade 
eller utgör indikatorer på att fler arter finns i el-
ler använder området. I området har fynd gjorts av 
skyddade arter. Naturvärden som sticker ut är bland 
annat flera fynd av hasselsnok samt större samman-
hängande partier med lövskog och grova träd. Totalt 
har 19 delområden identifierats och naturvärdesklas-
sats. Inget område av naturvärdesklass ett, högsta 
naturvärde, har identifierats. Däremot har områden i 
övriga naturvärdesklasser; högt naturvärde, påtagligt 
naturvärde och visst naturvärde identifierats.  

Områden som bör undvikas vid en exploatering är 
enligt naturvärdesinventeringen befintliga diken, vat-
ten, skogsbryn med ädellöv, hällmarker med ställvis 
av växtlighet och skuggning, klapperstensfält, gröna 
infrastrukturstråk, rasbranter, småskalig åkermark 
som brukas samt dess randzoner. 

Arkeologisk utredning
Bohusläns museum har utfört en arkeologisk utred-
ning steg 1 för planområdet, med fältinventering i 
juni och september år 2019.

Resultatet av utredningen är nio nya fornlämningar, 
elva möjliga fornlämningar och sju övriga kulturhis-
toriska lämningar. Därutöver identifierades 39 topo-
grafiskt lämpliga boplatslägen, utöver de områden 
som generellt är arkeologiskt intressanta. Av tidigare 
kända lämningar återbesöktes 22 av 32 lämningar 
och ett flertal har bland annat fått reviderade beskriv-
ningar, lägen och utbredningar. 

I utredningen identifierades, utifrån en kombina-
tion av fältobservationer, lämningar, landskap och 
boplatslägen, riskzoner som bedöms särskilt intres-
santa ur arkeologisk synpunkt och som kan komma 
i konflikt med föreslagen exploatering. Inom plan-
området finns enligt utredningen nio högriskzoner 
där det finns fornlämningar i dag och sannolikheten 
att det finns fler fornlämningar bedöms som mycket 
hög. Inom dessa områden kommer ytterligare arkeo-
logiska utredningar att behövas. 

Utöver utredningen ingick att identifiera områden 
som bör omfattas av riktad hällristningsinventering 
då hällristningslokaler finns inom planområdet i dag. 
Genom kartstudier och besök på plats valdes fyra 
områden ut som ser särskilt intressanta för möjliga 
hällristningar. Dessa är ett område vid Brattåstjärnet, 
ett område bestående av betesmarker runt Björnås, 
en lägre höjdrygg i dalgången norr om Björnås och 
ett större område väster om Björnemyr. 

Landskapskaraktärsbeskrivning
Syftet med landskapskaraktärsbeskrivningen var att 
beskriva identifierade karaktärer, funktioner och rela-
tioner som finns inom och i anslutning till planområ-
det. Vidare var syftet med beskrivningen att iden-
tifiera landskapstyper och karaktärsområden samt 
redovisa rekommendationer för respektive område. 

Metoden för landskapskaraktärsbeskrivningen skede 
med utgångspunkt i begreppen landskap och land-
skapskaraktär samt de karaktärer, funktioner och 
relationer som identifierades inom och i anslutning 
till planområdet. Därefter identifierades landskaps-
typer och karaktärsområden samt rekommendationer 
togs fram för respektive område. 
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För att kunna identifiera landskapets karaktärer, 
funktioner och relationer samt landskapstyper och 
karaktärsområden genomfördes fältvandringar, med-
borgardialog och tematiska studier.

Planområdet delas in i tre storskaliga landskapsrum, 
ett i norr, ett i söder och ett i nordöst, det vill säga 
områden där landskapselement skapar gränser som 
avdelar landskapet. 
Vidare finns ett flertal riktningar inom planområdet, 
det vill säga områden där landskapselement under-
stryker en viss riktning i landskapet. Inom planom-
rådet finns tydliga riktningar främst inom det södra 
storskaliga rummet. Ett flertal småskaliga landskaps-
rum finns även inom planområdet. 

Funktioner handlar om funktionella aspekter i 
landskapet och användningen av det i vardagen. 
Planområdet används i mycket stor utsträckning 
för friluftsliv, både av boende och besökare. Inom 
området finns en mängd stigar och stråk, möjlighet 
till klättring och Siljevi idrottsplats. De tre högsta 
bergstopparna i planområdet utgör landmärken 
och på många platser finns siktlinjer och utblickar, 
bland annat havsutsikt åt väster.  Känsliga habitat, 
betesmark och odlad vall är andra funktioner inom 
planområdet. 

Relationer handlar om människors koppling till och 
nyttjande av landskapet. Landskapet är ett resultat 
av mänskliga processer. Uppodling, bete, slåtter och 
skogsbruk har genom åren format landskapet och 
gör så än i dag. I södra delen av planområdet finns 
historiska värden med bland annat lämningar efter en 
kvarn och spår av stenbrytning. I området finns även 
jättegrytor och ett anlagt dike. Siljevi idrottsplats är 
identifierad som en viktig mötesplats. 

Inom planområdet har fyra landskapstyper och 21 
karaktärsområden identifierats och avgränsats. För 
karaktärsområdena redovisas även rekommendatio-
ner avseende vilka värden som hänsyn bör tas till vid 
en utveckling inom respektive område. Rekommen-
dationerna ger vägledning för programmet.

Trafikutredning I
En trafikutredning har tagits fram som underlag för 
programmet. Utredningen ger förslag på dragningar 
av vägar samt gång- och cykelvägar inom området.  

Inom planområdet föreslås tre nya vägkorridorer som 
möjliggör att området kan kopplas ihop med Grebbe-
stad centrum, Tanums station och Tanumshede. I norr 
föreslås en ny vägkorridor som ansluter till länsväg 
163 vid Greby. I väster föreslås en ny vägkorridor 
i förlängningen av Kärravägen och Bryggerigatan. 
I söder föreslås en ny vägkorridor som ansluter till 
Repslagaregatan i höjd med Glimmervägen. Tanken 
är att det inte bara ska finnas en väg till och från 
området samt att det lätt ska gå att nå olika delar av 
Grebbestad varpå två anslutningar mot Grebbestad 
samt en anslutning mot Tanumshede. 

Vägarna är inte tänkta som genomfarter, utan syftar 
främst till att trafikförsörja området. Länsväg 163 
bedöms fortsatt utgöra den primära vägen genom 
Grebbestad. Vägarna föreslås utformas med en bredd 
på 5,5 meter och en hastighet på 40 km/tim. Utifrån 
hastigheten och utformningen av de nya vägarna be-
döms de inte utgöra ett konkurrenskraftigt alternativt 
till den befintliga genomfartsvägen, varför smittra-
fiken bedöms som ringa. Trafiken från boende och 
verksamheter inom planområdet bedöms inte behöva 
belasta vägnätet i centrala Grebbestad, utan de kom-
mer istället kunna använda de nya vägarna.

I korsningen länsväg 163/Repslagaregatan föreslås 
en cirkulationsplats med tanke på framför allt 
trafiksäkerheten och framkomlighet. Det är i dag en 
osäker korsningspunkt med begränsade siktförhållan-
den och med en ökad trafikmängd bedöms en cirku-
lationsplats som en lämplig åtgärd. Ett alternativ är 
att korsningen utformas som en trevägskorsning som 
i dag. En trevägskorsning är möjligt utifrån trafik-
flödena men kräver att bland annat siktförhållandena 
förbättras. Oavsett val av korsningstyp måste en 
säker passage för oskyddade trafikanter anordnas 
mellan Repslagaregatan och gång- och cykelvägen 
på södra sidan av väg 163.  

I anslutningen till länsväg 163, vid Greby, i norr 
föreslås korsningen utformas som en cirkulations-
plats med anledning av befintlig terräng, kapacitet, 
framkomlighet och trafiksäkerhet. I anslutning mot 
Esplanaden och Repslagaregatan i väster bedöms 
korsningarna inte behöva få någon ny utformning 
trots ökad trafik. 
Parkering för utbyggnadsområdena ska främst anord-
nas på privat mark inom respektive område. 
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Vägarna ska utformas så att det är möjligt med kol-
lektivtrafik inom planområdet. Bedömningen är dock 
att en utbyggnad enligt planförslaget inte kommer att 
generera ett tillräckligt stort underlag för kollektiv-
trafik. 

För att minska bilberoendet och uppmuntra till ökad 
gång- och cykeltrafik, föreslås nya gång- och cykel-
vägar utmed de nya vägarna. Särskilt viktigt är att 
skapa en säker skolväg till förskola och skola samt 
till befintliga busshållplatser utanför planområdet. En 
cykelled ska även fortsättningsvis finnas till Tanums-
hede. 

Inom utbyggnadsområdena föreslås separata gång- 
och cykelvägar anläggas längs de nya bostadsga-
torna, men att gång- och cykeltrafik längre in inom 
respektive utbyggnadsområde ska kunna ske i form 
av blandtrafik.

I trafikutredningen har en enklare trafikbullerberäk-
ning gjorts för föreslagna vägkorridorer, som bland 
annat visar att ekvivalent ljudnivå överskrids tio 
meter från vägmitt i stora delar av planområdet under 
lågsäsong och att samtliga värden för ekvivalent och 
maximal ljudnivå vid uteplats 10 meter från vägmitt 
överskrids under högsäsong. Trafikbuller kommer 
därför att behöva utredas ytterligare vid framtagande 
av detaljplaner inom planområdet.

Efter att trafikutredningen togs fram har justering 
gjorts av planförslaget. Utredningen är ett bra under-
lag för programmet med förslag på vägkorridorer. 
En etappvis utbyggnad av vägar, bostadsgator och 
anslutningar till utbyggnadsområdena behöver dock 
studeras ytterligare i detaljplaneskedet.

Trafikutredning II
Med anledning av inkomna synpunkter under sam-
rådet har ytterligare en trafikutredning tagits fram, 
vilken mer i detalj utreder placeringen av delar av 
en vägkorridor. Den del som studeras mer i detalj 
är vägkorridorens nordvästra del som ansluter till 
korsningen mellan länsväg 163 och länsväg 1013 i 
norr, en sträcka på cirka 600 meter. Resterande del 
av sträckningen ner mot planområdets östra gräns 
har studerats på en mer översiktlig nivå.

I trafikutredningen har det tagits fram två förslag 
på vägkorridorer, A och B. Alternativ B sträcker 
sig något norr om alternativ A och delvis längs den 
befintliga grusvägen.

Efter framtagandet av trafikutredningen har vägkor-
ridorens norra del justerats och planförslaget utgått 
från alternativ A. Trafikutredningen är ett bra under-
lag för programmet då behov av åtgärder framgår, 
men frågorna behöver studeras ytterligare i detaljpla-
neskedet.

Dagvattenutredning
Som underlag till programmet har en dagvattenutred-
ning tagits fram. I dagvattenutredningen beskrivs 
befintliga dag- och ytvattenförhållandena, recipienter 
för avrinnande vatten med hänsyn till MKN och kon-
sekvenserna av den ändrade markanvändningen med 
avseende på dagvatten.  

Inom planområdet föreslås dagvatten i möjligaste 
mån omhändertas lokalt i öppna system, det vill 
säga att fördröjning och rening sker så nära källan 
som möjligt. Syftet är att möjliggöra infiltration och 
minska såväl dagvattenavledning i täta ledningar och 
översvämningsrisken nedströms. Som utgångspunkt 
ska dagvatten från utbyggnadsområdena inte öka 
belastningen i form av flöden (mängd och hastighet) 
i avrinningsanordningar så som diken och ledningar 
nedströms. 

Dagvattenåtgärder inom allmän platsmark och längre 
från källan bedöms behövas där ytor på kvartersmark 
eventuellt inte räcker till för att klara fördröjnings-
behovet.  Exempel på lösningar för en god dag-
vattenhantering är dammar, våtmarker och skärmbas-
sängar. I norr föreslås Brattåstjärnet vara en öppen 
fördröjningsyta. En öppen fördröjningsyta i form av 
en damm föreslås också i närheten av korsningen 
Repslagaregatan/länsväg 163. I övriga delar av pla-
nområdet föreslås att befintliga diken användas för 
fördröjning av dagvatten på allmän platsmark.  

Beskrivning av konsekvenserna vid ett skyfall görs 
utifrån ett 200-årsregn. Inom planområdet finns i 
dag flera områden som riskeras att översvämmas vid 
skyfall, främst i den norra delen. Dock har de flesta 
utbyggnadsområdena placerats på höjdpartier, vilket 
gör att de inte drabbas särskilt mycket av skyfall. 
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Ett kritiskt område har identifierats inom utbygg-
nadsområde ett och bebyggelse inom områdets 
lågpartier rekommenderas därför inte. 

För att minska riskerna vid skyfall behövs möjlighet 
till fördröjning av dagvatten inom planområdet. En 
rekommenderad åtgärd i utredningen är uppdämning 
av Brattåstjärnet. Ett annat förslag är att göra om 
en av de mindre fotbollsplanerna vid Siljevi till en 
multifunktionell yta som kan tillåtas översvämmas 
vid intensiva regn. En ökad kapacitet på dagvatten-
kulverten vid idrottsplatsen skulle också bidra till en 
säkrare ytvattenavledning.

Föroreningsberäkningar och eventuell påverkan på 
MKN undersöks även i utredningen. Slutsatsen är att 
exploateringen inte kommer att påverka möjlighe-
terna att uppnå miljökvalitetsnormerna för recipien-
terna negativt och att ökningen förorenade ämnen är 
minimal. 

Efter att utredningen tagits fram har justering gjorts 
av planförslaget. Utredningen är likväl ett bra un-
derlag för programmet då behov av åtgärder framgår 
men frågorna behöver studeras ytterligare i detaljpla-
neskedet. 

VA-försörjning 
För att ta fram ett förslag för dricksvattenförsörj-
ningen för den nya bebyggelsen inom området samt 
påverkan på befintligt VA-system (dricks- och spill-
vattensystem) har en utredning tagits fram. I utred-
ningen konstateras att driftsäkerheten för Grebbestad 
i dagsläget är begränsad då nuvarande högreservoar i 
Grebbestad har en liten volym i förhållande till som-
marförbrukningen. Om det skulle ske ett driftavbrott 
på någon av ledningarna mellan Tanumshede och 
Grebbestad kommer vattnet att ta slut fort i Grebbe-
stadsområdet. Dessa förutsättningar skulle försämras 
i och med den föreslagna tillkommande bebyggelsen. 
I utredningen har två alternativ studerats, att använda 
befintlig dricksvattenförsörjningsanläggning eller att 
bygga en ny högreservoar. 

Alternativ 1 innebär att nuvarande system för 
dricksvattenförsörjning används för försörjning av 
tillkommande bebyggelse. Dock är de nuvarande 
tryckförhållandena i Grebbestadsområdet låga, då 
högreservoaren är lågt belägen. Medelvattenytan i Greb-

bestads högreservoar endast är cirka +47 meter, 
vilket kommer innebära ett stort behov av lokal 
tryckstegring inom områden för bebyggelse på 
marknivåer över cirka +20 meter. 

Alternativ 2 innebär att en ny större och högre 
belägen högreservoar byggs i den centrala delen av 
planområdet. Härigenom minskar man behovet av 
lokal tryckstegring och förbättrar också väsentligt 
tryckförhållanden för högt belägen befintlig bebyg-
gelse och driftsäkerheten i Grebbestadsområdet. 
Befintlig högreservoar kan då tas ur bruk. 

I utredningen har också olika alternativ beträffande 
möjligheter till spillvattenavledning i området tagits 
fram samt grova kostnadsberäkningar för de olika 
alternativen gjorts. 

PM Hasselsnok 
Hasselsnoken är skyddad enligt 4 § artskyddsförord-
ningen, vilket innebär ett mycket starkt skydd mot 
exploatering av vilo- och reproduktionsplatser samt 
mot åtgärder som innebär att djur dödas eller skadas. 
För att inte bryta mot 4 § arkskyddsförordningen får 
inte planer ta vilo- eller reproduktionsplatser i direkt 
anspråk eller indirekt försämra möjligheten för artens 
fortlevnad. 

Då fynd av hasselsnok har gjorts inom nordöstra 
delen av planområdet, i samband med arbetet med 
detaljplanen för Kärra 2:1 m.fl., har ett komplette-
rande PM tagits fram för programmet. I PM:et görs 
en analys och diskussion om lämpliga livsmiljöer för 
hasselsnoken och påverkan på arten.  

Hällmarkstallskog, ljunghedar, hällmarker med gles 
vegetation, klapperstensfält, rasbranter och kantzoner 
med lövvegetation är viktiga livsmiljöer för arten. 
Tillsammans skapar de ytor med god infrastruktur 
och den mosaikmiljö som är positivt för hasselsno-
ken. Genom att titta på livsmiljöerna och den gröna 
infrastrukturen mellan goda livsmiljöer finns ett 
samband som skapas förutsättningar som passar både 
uppväxt- och viloområden. Inom planområdet har 
tre koncentrationsområden med viktiga livsmiljöer 
identifierats. 

I koncentrationsområde ett finns flera livsmiljöer 
som hasselsnoken föredrar som tillexempel klapper-
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stensfält och rasbranter. Detta tillsammans med de 
artfynd som finns i området pekar på att det kommer 
att finnas flera fynd om fler riktade inventeringar 
sker. Förutsättningarna för spridning från och inom 
området är stor enligt analysen. Hela koncentrations-
området bedöms som mycket känsligt för byggna-
tion och stor restriktivitet måste tas så att arten inte 
påverkas. 

Koncentrationsområdena två och tre har också bra 
livsmiljöer för hasselsnok med hällmark med ljung, 
sprickor och gles buskvegetation, men bedöms inte 
vara lika bra som område ett. Inför en eventuell 
byggnation måste riktade inventeringsinsatser utföras 
i områdena för att säkerställa att de inte utgör vilo- 
eller uppväxtlokaler för hasselsnoken.

För att inte minska förutsättningarna för hasselsnok 
finns det en del ytor i
området som ska undvikas vid exploatering, det är 
lokaler för övervintring samt naturliga viloplatser så 
kallade naturliga livsmiljöer som ormen har prefe-
rens för. De områden som ska undvikas för att inte 
missgynna spridningsmöjligheterna för hasselsnoken 
är: 
• randzoner mellan skog och brukad mark,
• hällmarker med ställvis växtlighet och

skuggning,
• klapperstensfält, och
• rasbranter.

I PM:et redovisas också naturliga korridorer för has-
selsnok då det är viktigt att säkerställa spridningskor-
ridorer för ormen. Detta är viktigt att tänka på tidigt 
i arbetet, vid planering av utbyggnadsområdena och 
projektering av vägar. 
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PLANFÖRSLAG
Planförslaget omfattar tolv utbyggnadsområden för 
nya bostäder, verksamheter och offentlig service. 
Vidare omfattar planförslaget sammanhängande na-
tur- och kulturmiljöer samt områden för rekreation 
och friluftsliv. Dessutom föreslås kommunikationer 
som möjliggör att planområdet kan koppla ihop 
Grebbestad centrum, Tanums station och Tanums-
hede. I övrigt ska befintlig användning kvarstå inom 
planområdet.

Enligt planförslaget ska ny bebyggelse inom planom-
rådet enbart tillkomma inom utpekade utbyggnads-
områden vilket gör att sammanhängande natur- och 
kulturmiljöer kan bevaras. Sammanhängande natur-
och kulturmiljöer ger möjlighet att åskådliggöra 
och bevara områdets historia, bevara planområdet 
karaktär som grön oas samt ge fortsatt möjlighet till 
tätortsnära rekreation och friluftsliv.
Sammantaget möjliggör planförslaget för en utveck-
ling av Grebbestad mot öster.

Utbyggnaden av planområdet kommer att ske suc-
cesivt under en längre tid och troligen i etapper.

I Grebbestad finns ett långsiktigt behov av förskola, 
grundskola, LSS-boende och särskilt boende utifrån 
kommunens befolkningsutveckling och föreslagen 
bostadsbebyggelse i gällande och pågående detalj-
planer. Utifrån utbyggnadsområdenas förutsättningar 
och omkringliggande funktioner föreslås ett antal 
områden för offentlig service inom planområdet. 
Utifrån kommunens behov kan områdena sedan stu-
deras vidare. LSS-boenden kan även placeras inom 
utbyggnadsområden för bostäder.

Bedömningen är att två förskolor, med vardera fem 
till sex avdelningar, behövas i Grebbestad. Närhet till 
naturmiljö, gång- och cykelväg, närhet till Grebbe-
stad och väg är kriterier att studera vid val av läge. 
Möjliga lägen för en förskola inom planområdet 
bedöms utifrån detta vara utbyggnadsområdena ett 
och nio.

För en grundskola behövs det en tomt på ca 20 000 
kvadratmeter. Kriterier som är viktiga när det kom-
mer till läget för en grundskola är närhet till buss, 
små topografiska skillnader, gång- och cykelväg, 
närhet till Grebbestad samt väg. Möjliga lägen för en 

grundskola inom planområdet bedöms utifrån detta 
vara utbyggnadsområdena åtta och tio.
Handel som kompletterande användning till be-
söksnäringen kan finnas inom planområdet i mindre 
omfattning och utifrån platsens förutsättningar.

Besöksnäring i form av tillfälligt boende, restau-
ranger och aktiviteter för rekreation och friluftsliv 
föreslås utvecklas inom sydvästra delen utav plan-
området.

Vid planeringen av nya bostäder behöver hänsyn tas 
till de bullernivåer som de föreslagna vägarna kan 
föra med sig. Utformningen av de nya bostadsom-
rådena behöver göras så att riktlinjer för buller inte 
överskrids och bostadshusen behöver placeras på ett 
erforderligt avstånd till de nya lokalgatorna.

I trafikutredningen har en enklare bullerberäkning 
genomförts för de nya gatorna som bland annat visar 
att ekvivalent ljudnivå överskrids 10 meter från 
vägmitt i stora delar av planområdet under lågsä-
song, och att samtliga värden för ekvivalent och 
maximal ljudnivå vid uteplats 10 meter från vägmitt 
överskrids under högsäsong. Buller kommer därför 
att behöva utredas vid framtagande av detaljplaner 
inom planområdet längs de nya gatorna.

Bullerberäkningar har gjorts utifrån årsmedels-
dygntrafiken (ÅDT) samt för låg- och högsäsong då 
trafikmängden skiljer sig åt betydligt under låg- och 
högsäsong vilket ger andra siffror än att bara beräkna 
ÅDT. ÅDT ska användas som beräkningsgrundande 
riktvärde vid utformning och placering av ny bebyg-
gelse men hänsyn måste bör även tas till bullervär-
dena för högsäsong (sommar). 

Inom eller i närheten av de utpekade utbyggnads-
områdena kan det finnas okända fornlämningar samt 
värdefulla livsmiljöer och arter som inte har identi-
fierats i den översiktliga naturvärdesinventeringen 
samt markradon. Vid planläggning, lovgivning och 
tillståndsprövning ska detta klargöras.
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Mark- och vattenanvändning 
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Bebyggelse som har stöd av berg i bakgrunden 

Exempel på anpassning av bebyggelsen till landskapet 

Exempel på anpassning av bebyggelsen till landskapet med häsnyn till landskapsbild, siktlinjer, utblickar och landmärken 

Utbyggnadsområden
Planförslaget omfattar tolv utbyggnadsområden för 
nya bostäder, verksamheter och offentlig service. 
Föreslagna utbyggnadsområden har främst pekats 
ut inom den norra delen av planområdet. Ny bebyg-
gelse inom planområdet ska enbart tillkomma inom 
utpekade utbyggnadsområden. Utanför utbygg-
nadsområdena bör endast enstaka kompletteringar i 
anslutning till befintlig bebyggelse tillkomma. 

Inom utbyggnadsområdena föreslås en blandning 
av olika typer av bostäder, såsom en- och flerbo-
stadshus. Detta för att komplettera bostadsbeståndet 
i Grebbestad och möjliggöra bostäder för livets alla 
skeden.

Sammanlagt bedöms föreslagna utbyggnadsområden 
möjliggöra för upp till 600 bostäder, både i perma-
nentbostäder och fritidshus.

I och med att planområdet är starkt kuperat, med 
både dalar och höjder, bör ny bebyggelse anpassas 
till topografin och landskapsbilden för att påverkan 
på landskapet ska bli så liten som möjligt. Extra stor 
hänsyn bör tas till landskapsbilden inom de utbygg-
nadsområden som har visuellt exponerade lägen, där 
bebyggelsen bör placeras så att de högsta bergsplatå-
erna lämnas fria från bebyggelse. 

Genom att placera bebyggelsen längre in i landska-
pet samt att ge bebyggelsen stöd av vegetation eller 
berg i bakgrunden, tas hänsyn till landskapet så att 
områdets karaktärer kan bibehållas och bebyggelsen 
blir underordnad landskapet. 

Hänsyn måste tas till landskapsbild, topografi och 
Grebbestads bebyggelsekaraktär vid val av vånings-
höjd. Särskild stor hänsyn måste tas i exponerade 
lägen. En variation av våningshöjden är möjlig inom 
planområdet. I exponerade lägen bör även bebyg-
gelsen kulörmässigt anpassas till naturen och mate-
rialval ha sin utgångspunkt i platsen för att få en bra 
anpassning mellan bebyggelsen, berg- och hällmark 
samt skogsmarken. 

Med hänsyn till att planområdet i stor utsträckning är 
oexploaterat samt de landskapstyper och karaktärs-
områden som har identifierats inom området, bör ny 
bebyggelse ta hänsyn till de värden som har iden-
tifierats i landskapskaraktärsbeskrivningen så som 
landmärken, utblickar, siktlinjer och landskapsrum. 
Landskapskaraktärsbeskrivningen ligger också till 
grund för rekommendationerna för utbyggnadsom-
rådena. Vidare är utformning och grundläggning av 
den nya bebyggelsen, liksom markarbeten och fastig-
hetsstorlek viktiga faktorer för att anpassa bebyggel-
sen till landskapet. Byggnadernas grundläggning ska 
anpassas till platsen och sprängning och utfyllnad 
ska undviks i möjligaste mån. 

För de utpekade utbyggnadsområdena följer nedan 
beskrivning av planeringsförutsättningar och rekom-
mendationer för föreslagen utveckling.
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Utbyggnadsområden 



PROGRAM FÖR GREBBESTAD ÖSTRA

PLANFÖRSLAG22

1 Skog sydväst om Brattåstjärnet
Allmän beskrivning
Utbyggnadsområdet ligger inom den nordvästra 
delen av planområdet och utgörs av ett skogsområde 
med planterad lärk. 

Utbyggnadsområdet utgör ett småskaligt landskaps-
rum. Utbyggnadsområdet är en del av det norra 
storskaliga landskapsrummet.

Enligt Statens geologiska undersöknings (SGU) 
översiktliga jordartskartor utgörs jorden inom områ-
det av berg och morän.

Områdets syfte
Syftet med utbyggnadsområdet är att möjliggöra nya 
bostäder och offentlig service, främst förskola. Inom 
området bör nya bostäder främst uppföras i form av 
parhus och radhus samt mindre flerbostadshus.

Området nås via den nya vägen söder om utbygg-
nadsområdet. Gång- och cykelväg finns till utbygg-
nadsområdet längs vägen.

Riksintressen
Hela utbyggnadsområdet omfattas av kustområdet 
och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Nor-
ge till Lysekil som är av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB samt kustområdet 
och skärgården i Bohuslän från gränsen mot Norge 
till Brofjorden som är av riksintresse för obruten 
kust enligt 4 kap. 3 § MB. Vidare ligger Greby norr 
om utbyggnadsområdet. Greby är av riksintresse för 
kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB.

Hänsyn behöver tas till riksintressena. En utveckling 
inom utbyggnadsområdet bedöms dock inte möta 
något hinder enligt 4 kap. 2-8 §§ MB och bedöms 
inte heller medföra åtgärder som påtagligt skada 
riksintressenas natur- och kulturvärden eller 
kulturmiljön. Detta då det inte finns några höga 
värden för det rörliga friluftslivet samt inga natur- 
eller kulturvärden inom området. Vidare ligger 
området topografiskt lägre än kusten och Greby samt 
på stort avstånd från Greby och är därmed inte 
synligt från kusten eller gravfältet. Vidare ska 
riksintressen för det rörliga friluftslivet och obruten 
kust, enligt MB, inte utgöra hinder för utvecklingen 
av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 
Området bedöms därför tåla exploateringsföretag 
och andra ingrepp i miljön.

Dessutom föreslås inga anläggningar enligt 17 kap. 1 
§ 1 och 4 a § 1-11 MB inom området.

Ny bebyggelse behöver placeras, utformas och 
kulörmässigt anpassas till naturen för att underordna 
sig landskapet. Hänsyn till detta behöver tas vid 
efterföljande planläggning och lovgivning.

I övrigt finns inga områden av riksintresse enligt 3 
eller 4 kap. MB i närheten av utbyggnadsområdet 
som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer
En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms inte 
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande 
miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö
Enligt den översiktliga naturvärdesinventeringen 
finns inga naturvärden inom utbyggnadsområdet som 
är så höga att de har naturvärdesklassats.

Vattenmiljö
Inom utbyggnadsområdet sträcker sig ett dike. Vi-
dare ligger Brattåstjärnet öster om området.

En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms inte 
påverka dessa negativt. Hänsyn bör dock tas till diket 
och Brattåstjärnet.

Kulturmiljö
Det finns inga kända fornlämningar, enligt 
Riksantik-varieämbetets Fornsök, kulturvärden eller 
kulturmil-jöer inom utbyggnadsområdet. 

Länsstyrelsen bedömer dock att planområdet har 
höga allmänna kulturmiljövärden, varför värdena 
behöver utredas vidare.

Rekreation och friluftsliv
De rekreations- och friluftslivsvärden som finns 
inom utbyggnadsområdet är främst kopplade till 
Kärravägen och de stigar som finns inom området. 
Ett nytt rekreationsstråk föreslås genom utbygg-
nadsområdet norr ut från Kärravägen. Befintlig stig 
föreslås som rekreationsstråk.  
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En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms inte 
påverka förutsättningarna för rekreation och frilufts-
liv utan snarare stärka möjligheten för rekreation och 
friluftsliv.

Teknisk försörjning
Utbyggnadsområdet är inte anslutet till de kommu-
nala ledningsnäten, men ligger i närheten av kommu-
nens verksamhetsområden för vattenförsörjning och 
spillvatten. Ny bebyggelse inom utbyggnadsområdet 
bedöms kunna anslutas till de kommunala lednings-
näten.

Dagvattnet inom utbyggnadsområdet bör främst 
omhändertas lokalt och öppet, med fördröjning och 
rening så nära källan som möjligt.

Strömförsörjning finns i närheten av utbyggnadsom-
rådet.

Miljö, hälsa och säkerhet
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskaps (MSB) stabilitetskartering omfattas hela 
utbyggnadsområdet av förutsättningar för ras och 
skred. Utifrån detta bedöms totalstabiliteten inom 
området inte som tillfredsställande, varför de geo-
tekniska förutsättningarna behöver bedömas eller 
utredas vidare.

Enligt skyfallskarteringen i dagvattenutredningen 
finns lågpunkter inom stora delar av utbyggnadsom-
rådet.

Rekommendationer
En utveckling inom utbyggnadsområdet bör ske ge-
nom planläggning. För enstaka mindre åtgärder kan 
prövning ske genom lovgivning.

Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn tas 
till:
• det småskaliga landskapsrummet,
• det norra storskaliga landskapsrummet,
• kustområdet och skärgården i Bohuslän från

riksgränsen mot Norge till Lysekil som är av
riksintresse för det rörliga friluftslivet,

• kustområdet och skärgården i Bohuslän från
gränsen mot Norge till Brofjorden som är av
riksintresse för obruten kust,

• Greby som är av riksintresse för kulturmiljö- 
 vården,

• diket och Brattåstjärnet,
• planområdets höga allmänna kulturmiljövär- 
 den,
• Kärravägen och rekreationsstråken,
• de geotekniska förutsättningarna,
• markradon, och
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen.

2 Öppen mark vid Brattås
Allmän beskrivning
Utbyggnadsområdet ligger inom den nordvästra 
delen av planområdet och utgörs av tidigare slagen 
eller betad öppen mark. 

Området bildar en triangel mellan Kärravägen i norr 
och högre belägen mark, med spetsen i söder. I norr 
utgör Kärravägen en tydlig riktning. Marken är som 
högst inom den södra delen av området. 

Utbyggnadsområdet utgör ett småskaligt landskaps-
rum. Utbyggnadsområdet är en del av det norra 
storskaliga landskapsrummet.

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs 
jorden inom området av berg, morän och postglacial 
sand.

Områdets syfte
Syftet med utbyggnadsområdet är att möjliggöra 
nya bostäder. Inom området bör nya bostäder främst 
uppföras i form av friliggande enbostadshus. 

Området nås via den nya vägen norr om utbyggnads-
området. Gång- och cykelväg finns till utbyggnads-
området längs vägen. 

Riksintressen
Hela utbyggnadsområdet omfattas av kustområdet 
och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Nor-
ge till Lysekil som är av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB samt kustområdet 
och skärgården i Bohuslän från gränsen mot Norge 
till Brofjorden som är av riksintresse för obruten kust 
enligt 4 kap. 3 § MB.

Inom området finns inga höga värden för det rörliga 
friluftslivet. Vidare finns enbart vissa natur- och kul-
turvärden inom området. 
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Därtill ligger området topografiskt lägre än kusten 
och är därmed inte synligt från kusten. Området 
bedöms därför tåla exploateringsföretag och andra 
ingrepp i miljön. Dessutom föreslås inga anlägg-
ningar enligt 17 kap. 1 § 1 och 4 a § 1–11 MB inom 
området. Därutöver utgör riksintressen för det rörliga 
friluftslivet och obruten kust, enligt MB, inte hinder 
för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det 
lokala näringslivet. Utifrån detta bedöms en utveck-
ling inom utbyggnadsområdet inte möta något hinder 
enligt 4 kap. 2–8 §§ MB och bedöms inte heller 
medföra åtgärder som kan påtagligt skada riksintres-
senas natur- och kulturvärden. Ny bebyggelse inom 
området bör dock begränsas avseende antalet våning-
ar, för att den inte ska bli synlig från kusten. Hänsyn 
till detta behöver tas vid efterföljande planläggning 
och lovgivning.

I övrigt finns inga områden av riksintresse enligt 3 
eller 4 kap. MB i närheten av utbyggnadsområdet 
som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer
En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms inte 
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande 
miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö
Delar av utbyggnadsområdet utgör en värdefull 
ängsmark enligt både ängs- och betesmarksinven-
teringen samt länsstyrelsens regionala ängs- och 
hagmarksinventering.

Enligt den översiktliga naturvärdesinventeringen 
finns vissa naturvärden, naturvärdesklass 4, inom 
delar av utbyggnadsområdet. Naturvärdena utgörs av 
ängsmark.

En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms 
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Utifrån detta 
bör naturmiljöerna bedömas eller utredas vidare. 
Enligt länsstyrelsen bör även en riktad inventering 
göras, för att inte påverka eventuella livsmiljöer för 
hasselsnok. 

Vattenmiljö
Inom utbyggnadsområdet sträcker sig ett dike. Vi-
dare ligger Brattåstjärnet norr om området.

En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms inte 
påverka dessa negativt. Hänsyn bör dock tas till diket 
och Brattåstjärnet.

Kulturmiljö
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns två 
fornlämningar inom utbyggnadsområdet. Fornläm-
ningarna utgörs av en hällristning och en boplats. 

I övrigt finns inga kända kulturvärden eller kultur-
miljöer inom eller i anslutning till utbyggnadsområ-
det.

En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms på-
verka utpekade kulturmiljöer negativt. Utifrån detta 
bör kulturmiljöerna bedömas eller utredas vidare, 
inklusive särskild utredning av hällristningar.

Rekreation och friluftsliv
De rekreations- och friluftslivsvärden som finns 
inom utbyggnadsområdet är främst kopplade till 
Kärravägen. Ett nytt rekreationsstråk föreslås genom 
utbyggnadsområdet mellan Kärravägen och Björne-
myr. 

En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms inte 
påverka förutsättningarna för rekreation och frilufts-
liv, utan snarare stärka möjligheten för rekreation 
och friluftsliv.

Teknisk försörjning
Utbyggnadsområdet är inte anslutet till de kommu-
nala ledningsnäten, men ligger i närheten av kommu-
nens verksamhetsområden för vattenförsörjning och 
spillvatten. Ny bebyggelse inom utbyggnadsområdet 
bedöms kunna anslutas till de kommunala lednings-
näten.

Dagvattnet inom utbyggnadsområdet bör främst 
omhändertas lokalt och öppet, med fördröjning och 
rening så nära källan som möjligt.

Strömförsörjning finns i närheten av utbyggnadsom-
rådet.

Miljö, hälsa och säkerhet
Inom den östra delen av utbyggnadsområdet finns 
gynnsamma förutsättningar för kvicklera. Enligt 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
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(MSB) stabilitetskartering omfattas den västra delen 
av utbyggnadsområdet även av förutsättningar för 
ras och skred. Utifrån detta bedöms totalstabiliteten 
inom området inte som tillfredsställande, varför de 
geotekniska förutsättningarna behöver bedömas eller 
utredas vidare.

Rekommendationer
En utveckling inom utbyggnadsområdet bör ske ge-
nom planläggning. För enstaka mindre åtgärder kan 
prövning ske genom lovgivning.
Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn tas 
till:
• den tydliga riktningen,
• det småskaliga landskapsrummet,
• det norra storskaliga landskapsrummet,
• kustområdet och skärgården i Bohuslän från

riksgränsen mot Norge till Lysekil som är av
riksintresse för det rörliga friluftslivet,

• kustområdet och skärgården i Bohuslän från
gränsen mot Norge till Brofjorden som är av
riksintresse för obruten kust,

• ängs- och betesmarken,
• ängs- och hagmarken,
• diket och Brattåstjärnet,
• fornlämningar,
• planområdets höga allmänna kulturmiljövär- 
 den,
• Kärravägen och rekreationsstråk,
• de geotekniska förutsättningarna, och
• markradon.

3 Skogsområde vid Kärra  
Allmän beskrivning
Utbyggnadsområdet ligger inom den nordöstra delen 
av planområdet och utgörs av främst slyig skogs-
mark. 

Utbyggnadsområdet utgör ett småskaligt landskaps-
rum. Utblickar och siktlinjer finns åt alla vädersträck 
från områdets högsta delar. 

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs jor-
den inom området av berg.

En detaljplan håller på att tas fram för utbyggnads-
området. Detaljplanen har varit på samråd. 

Områdets syfte
Syftet med utbyggnadsområdet är att möjliggöra nya 
bostäder. Inom området bör nya bostäder främst upp-
föras i form av friliggande enbostadshus och parhus. 

Området är kuperat med stora höjdskillnader. De 
högsta bergsplatåerna inom området bör ej bebyggas. 

Området kan nås via de nya vägarna norr och öster 
om utbyggnadsområdet. Gång- och cykelväg finns 
till utbyggnadsområdet längs vägarna. 

Riksintressen
Hela utbyggnadsområdet omfattas av kustområdet 
och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Nor-
ge till Lysekil som är av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB samt kustområdet 
och skärgården i Bohuslän från gränsen mot Norge 
till Brofjorden som är av riksintresse för obruten kust 
enligt 4 kap. 3 § MB.

Inom området finns inga höga värden för det rörliga 
friluftslivet. Vidare finns enbart vissa naturvärden 
och inga kulturvärden inom området. Därtill ligger 
området topografiskt lägre än kusten och är därmed 
inte synligt från kusten. Området bedöms därför tåla 
exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. 
Dessutom föreslås inga anläggningar enligt 17 kap. 
1 § 1 och 4 a § 1–11 MB inom området. Därutöver 
utgör riksintressen för det rörliga friluftslivet och 
obruten kust, enligt MB, inte hinder för utvecklingen 
av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 
Utifrån detta bedöms en utveckling inom utbygg-
nadsområdet inte möta något hinder enligt 4 kap. 
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2–8 §§ MB och bedöms inte heller medföra åtgärder 
som kan påtagligt skada riksintressenas natur- och 
kulturvärden. Ny bebyggelse inom området bör dock 
begränsas avseende antalet våningar, för att den inte 
ska bli synlig från kusten. Hänsyn till detta behöver 
tas vid efterföljande planläggning och lovgivning.

I övrigt finns inga områden av riksintresse enligt 3 
eller 4 kap. MB i närheten av utbyggnadsområdet 
som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer
En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms inte 
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande 
miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö
Inom utbyggnadsområdet finns en sankmark.

Enligt den översiktliga naturvärdesinventeringen 
finns inga naturvärden inom utbyggnadsområdet som 
är så höga att de har naturvärdesklassats. 

En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms 
inte påverka utpekade naturmiljöer negativt. Hänsyn 
behöver dock tas till sankmarken. 

En utredning gällande hasselsnok har gjorts i sam-
band med pågående detaljplan, då ett klapperstensfält 
finns i anslutning till utbyggnadsområdet.

Vattenmiljö
En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms inte 
påverka vattenmiljön.

Kulturmiljö
Arkeologisk utredning steg ett och två har gjorts för 
detaljplanen. Enligt utredningen finns inga fornläm-
ningar inom utbyggnadsområdet. 

Rekreation och friluftsliv
De rekreations- och friluftslivsvärden som finns 
inom utbyggnadsområdet är främst kopplade till 
Kärravägen och de stigar som finns i anslutning till 
området. Ett nytt rekreationsstråk föreslås längs be-
fintlig grusväg i anslutning till utbyggnadsområdet. 

En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms inte 
påverka förutsättningarna för rekreation och frilufts-

liv utan snarare stärka möjligheten för rekreation och 
friluftsliv.

Teknisk försörjning
Utbyggnadsområdet är inte anslutet till de kommu-
nala ledningsnäten, men ligger i närheten av kommu-
nens verksamhetsområden för vattenförsörjning och 
spillvatten. Ny bebyggelse inom utbyggnadsområdet 
bedöms kunna anslutas till de kommunala lednings-
näten.

Dagvattnet inom utbyggnadsområdet bör främst 
omhändertas lokalt och öppet, med fördröjning och 
rening så nära källan som möjligt.

Strömförsörjning finns i närheten av utbyggnadsom-
rådet.

Miljö, hälsa och säkerhet
Inom den norra delen av utbyggnadsområdet finns 
gynnsamma förutsättningar för kvicklera. Utifrån 
detta bedöms totalstabiliteten inom området inte som 
tillfredsställande, varför de geotekniska förutsätt-
ningarna behöver bedömas eller utredas vidare.

Rekommendationer
En utveckling inom utbyggnadsområdet bör ske ge-
nom planläggning. För enstaka mindre åtgärder kan 
prövning ske genom lovgivning.

Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn tas 
till:
• utblickar och siktlinjer,
• det småskaliga landskapsrummet,
• det norra storskaliga landskapsrummet,
• kustområdet och skärgården i Bohuslän från

riksgränsen mot Norge till Lysekil som är av
riksintresse för det rörliga friluftslivet,

• kustområdet och skärgården i Bohuslän från
gränsen mot Norge till Brofjorden som är av
riksintresse för obruten kust,

• sankmarken,
• hasselsnoken,
• Kärravägen och rekreationsstråk,
• de geotekniska förutsättningarna, och
• markradon.
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4 Skog norr om Heljeröd 
Allmän beskrivning
Utbyggnadsområdet ligger inom den nordöstra delen 
av planområdet och utgörs av tall- och björkskog, 
ungskog, berghällar och en igenväxande våtmark. 
Cykelleden mellan Grebbestad och Tanumshede går 
genom utbyggnadsområdet. 

Utbyggnadsområdet utgör ett småskaligt landskaps-
rum. Utbyggnadsområdet är en del av det norra 
storskaliga landskapsrummet.

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs jor-
den inom området av berg och lera-silt.

En detaljplan håller på att tas fram för utbyggnads-
området. Detaljplanen har varit på samråd. 

Områdets syfte
Syftet med utbyggnadsområdet är att möjliggöra nya 
bostäder. Inom området bör nya bostäder främst upp-
föras i form av friliggande enbostadshus och parhus. 

Att bygga på de högsta bergen inom området bedöms 
inte som lämpligt. Bebyggelsen bör istället placeras 
så att det småskaliga landskapsrummet förstärks, då 
främst på de öppna ytorna. 

Området nås via den nya vägen väster om utbygg-
nadsområdet. Gång- och cykelväg finns till utbygg-
nadsområdet längs vägen. 

Riksintressen
Hela utbyggnadsområdet omfattas av kustområdet 
och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Nor-
ge till Lysekil som är av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB samt kustområdet 
och skärgården i Bohuslän från gränsen mot Norge 
till Brofjorden som är av riksintresse för obruten kust 
enligt 4 kap. 3 § MB.

Inom området finns inga höga värden för det rörliga 
friluftslivet. Vidare finns enbart vissa natur- och 
kulturvärden inom området. Därtill ligger området 
topografiskt lägre än kusten och är därmed inte syn-
ligt från kusten. Området bedöms därför tåla exploa-
teringsföretag och andra ingrepp i miljön. Dessutom 
föreslås inga anläggningar enligt 17 kap. 1 § 1 och 4 
a § 1–11 MB inom området. 

Därutöver utgör riksintressen för det rörliga frilufts-
livet och obruten kust, enligt MB, inte hinder för 
utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala 
näringslivet. Utifrån detta bedöms en utveckling 
inom utbyggnadsområdet inte möta något hinder 
enligt 4 kap. 2–8 §§ MB och bedöms inte heller 
medföra åtgärder som kan påtagligt skada riksintres-
senas natur- och kulturvärden. Ny bebyggelse inom 
området bör dock begränsas avseende antalet våning-
ar, för att den inte ska bli synlig från kusten. Hänsyn 
till detta behöver tas vid efterföljande planläggning 
och lovgivning.

I övrigt finns inga områden av riksintresse enligt 3 
eller 4 kap. MB i närheten av utbyggnadsområdet 
som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer
En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms inte 
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande 
miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö
Enligt den översiktliga naturvärdesinventeringen 
finns inga naturvärden inom utbyggnadsområdet som 
är så höga att de har naturvärdesklassats.

Utbyggnadsområdet ligger inom utpekat koncentra-
tionsområde för hasselsnok. Stor restriktivitet måste 
tas vid byggnation och åtgärder som passager göras 
för att inte påverka hasselsnokens livsmiljö. En 
utredning gällande hasselsnoken har gjorts i samband 
med pågående detaljplan. 

Vattenmiljö
En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms inte 
påverka vattenmiljön.

Kulturmiljö
Arkeologisk utredning steg ett och två har gjorts för 
detaljplanen. Enligt utredningen finns ett gravfält 
norr om utbyggnadsområdet. Enligt Riksantikvarie-
ämbetets Fornsök finns även en fornlämning inom 
utbyggnadsområdet. Fornlämningen utgörs av en 
färdväg. 

I övrigt finns inga kända kulturvärden eller kultur-
miljöer inom eller i anslutning till utbyggnadsområ-
det. 
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Området bedöms kunna utvecklas utan att färdvägen 
påverkas då den delen av planområdet är planlagd 
som natur. Skyddsavstånd på 50 meter ska hållas 
mellan gravfältet och tomtmark enligt den arkeolo-
giska utredningen. 

Rekreation och friluftsliv
De rekreations- och friluftslivsvärden som finns 
inom utbyggnadsområdet är främst kopplade till 
Kärravägen, cykelleden och de stigar som finns inom 
området.

Befintlig cykelled till Tanumshede föreslås som 
rekreationsstråk och kommer att delvis få ny sträck-
ning. Även befintlig stig i söder föreslås bli rekrea-
tionsstråk.  Ett nytt rekreationsstråk föreslås även 
längs befintlig grusväg i anslutning till utbyggnads-
området.

En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms inte 
påverka förutsättningarna för rekreation och frilufts-
liv utan snarare stärka möjligheten för rekreation och 
friluftsliv. 

Teknisk försörjning
Utbyggnadsområdet är inte anslutet till de kommu-
nala ledningsnäten, men ligger i närheten av kommu-
nens verksamhetsområden för vattenförsörjning och 
spillvatten. Ny bebyggelse inom utbyggnadsområdet 
bedöms kunna anslutas till de kommunala lednings-
näten.

Dagvattnet inom utbyggnadsområdet bör främst 
omhändertas lokalt och öppet, med fördröjning och 
rening så nära källan som möjligt.

Strömförsörjning finns i närheten av utbyggnadsom-
rådet.

Miljö, hälsa och säkerhet
Inom delar av utbyggnadsområdet finns gynnsamma 
förutsättningar för kvicklera. Utifrån detta bedöms 
totalstabiliteten inom området inte som tillfreds-
ställande, varför de geotekniska förutsättningarna 
behöver bedömas eller utredas vidare.

Rekommendationer
En utveckling inom utbyggnadsområdet bör ske ge-
nom planläggning. För enstaka mindre åtgärder kan 
prövning ske genom lovgivning.

Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn tas 
till:
• det småskaliga landskapsrummet,
• det norra storskaliga landskapsrummet,
• kustområdet och skärgården i Bohuslän från

riksgränsen mot Norge till Lysekil som är av
riksintresse för det rörliga friluftslivet,

• kustområdet och skärgården i Bohuslän från
gränsen mot Norge till Brofjorden som är av
riksintresse för obruten kust,

• naturvärdena,
• hasselsnoken,

fornlämningar,
• Kärravägen, cykelleden och rekreationsstrå

ken,
• de geotekniska förutsättningarna, och
• markradon.
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5 Skog vid Heljeröd 
Allmän beskrivning
Utbyggnadsområdet ligger inom den nordöstra delen 
av planområdet och utgörs skogsmark, med ett parti 
med sly och ungskog samt ett parti med björkskog. I 
östra delen av området finns rester av trädgårdsvege-
tation. 

Inom utbyggnadsområdet finns tre småskaliga land-
skapsrum. Utbyggnadsområdet är en del av det norra 
storskaliga landskapsrummet.

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs jor-
den inom området av berg och morän.

Områdets syfte
Syftet med utbyggnadsområdet är att möjliggöra nya 
bostäder. Inom området bör nya bostäder främst upp-
föras i form av friliggande enbostadshus och parhus. 

Området nås via den nya vägen väster om utbygg-
nadsområdet. Gång- och cykelväg finns till utbygg-
nadsområdet längs vägen.  

Riksintressen
Hela utbyggnadsområdet omfattas av kustområdet 
och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Nor-
ge till Lysekil som är av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB samt kustområdet 
och skärgården i Bohuslän från gränsen mot Norge 
till Brofjorden som är av riksintresse för obruten kust 
enligt 4 kap. 3 § MB.

Inom området finns inga höga värden för det rörliga 
friluftslivet. Vidare finns enbart vissa natur- och 
kulturvärden inom området. Därtill ligger området 
topografiskt lägre än kusten och är därmed inte syn-
ligt från kusten. Området bedöms därför tåla exploa-
teringsföretag och andra ingrepp i miljön. Dessutom 
föreslås inga anläggningar enligt 17 kap. 1 § 1 och 4 
a § 1–11 MB inom området. Därutöver utgör riksin-
tressen för det rörliga friluftslivet och obruten kust, 
enligt MB, inte hinder för utvecklingen av befintliga 
tätorter eller av det lokala näringslivet. Utifrån detta 
bedöms en utveckling inom utbyggnadsområdet 
inte möta något hinder enligt 4 kap. 2-8 §§ MB och 
bedöms inte heller medföra åtgärder som kan påtag-
ligt skada riksintressenas natur- och kulturvärden. 
Ny bebyggelse inom området bör dock begränsas 

avseende antalet våningar, för att den inte ska bli 
synlig från kusten. Hänsyn till detta behöver tas vid 
efterföljande planläggning och lovgivning.

I övrigt finns inga områden av riksintresse enligt 3 
eller 4 kap. MB i närheten av utbyggnadsområdet 
som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer
En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms inte 
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande 
miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö
Enligt den översiktliga naturvärdesinventeringen 
finns inga naturvärden inom utbyggnadsområdet som 
är så höga att de har naturvärdesklassats.

Utbyggnadsområdet ligger inom utpekat koncentra-
tionsområde för hasselsnok. Stor restriktivitet måste 
tas vid byggnation och riktad inventering göras för 
att inte påverka eventuella livsmiljöer för hasselsnok. 

Vattenmiljö
Inom utbyggnadsområdet sträcker sig ett dike. En 
utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms inte 
påverka detta negativt. Hänsyn bör dock tas till diket.

Kulturmiljö
Det finns inga kända fornlämningar, enligt Riksantik-
varieämbetets Fornsök, kulturvärden eller kulturmil-
jöer inom eller i anslutning till utbyggnadsområdet.

Enligt den arkeologiska utredningen ligger utbygg-
nadsområdet inom ett högriskområde. Utifrån detta 
bör kulturmiljöerna utredas vidare.

Rekreation och friluftsliv
De rekreations- och friluftslivsvärden som finns 
inom utbyggnadsområdet är främst kopplade till de 
stigar som finns inom området. Ett nytt rekreations-
stråk föreslås genom området, längs befintlig grus-
väg.

En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms 
påverka förutsättningarna för rekreation och 
friluftsliv. Möjligheten för rekreation och friluftsliv 
bedöms ändå vara god i närområdet. 
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Teknisk försörjning
Utbyggnadsområdet är inte anslutet till de kommu-
nala ledningsnäten, men ligger i närheten av kommu-
nens verksamhetsområden för vattenförsörjning och 
spillvatten. Ny bebyggelse inom utbyggnadsområdet 
bedöms kunna anslutas till de kommunala lednings-
näten.

Dagvattnet inom utbyggnadsområdet bör främst 
omhändertas lokalt och öppet, med fördröjning och 
rening så nära källan som möjligt.

Strömförsörjning finns i närheten av utbyggnadsom-
rådet.

Miljö, hälsa och säkerhet
Inom delar av utbyggnadsområdet finns gynnsamma 
förutsättningar för kvicklera. Utifrån detta bedöms 
totalstabiliteten inom området inte som tillfreds-
ställande, varför de geotekniska förutsättningarna 
behöver bedömas eller utredas vidare.

Rekommendationer
En utveckling inom utbyggnadsområdet bör ske ge-
nom planläggning. För enstaka mindre åtgärder kan 
prövning ske genom lovgivning.

Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn tas 
till:
• de småskaliga landskapsrummen,
• det norra storskaliga landskapsrummet,
• kustområdet och skärgården i Bohuslän från

riksgränsen mot Norge till Lysekil som är av
riksintresse för det rörliga friluftslivet,

• kustområdet och skärgården i Bohuslän från
gränsen mot Norge till Brofjorden som är av
riksintresse för obruten kust,

• diket,
• naturvärdena,
• hasselsnoken,
• planområdets höga allmänna kulturmiljövär- 
 den,
• rekreationsstråk,
• de geotekniska förutsättningarna, och
• markradon.

6 Berg öster om Björnemyr 
Allmän beskrivning
Utbyggnadsområdet ligger inom den nordöstra delen 
av planområdet och utgörs av en bergsplatå med 
hällmark. 

Området är en del av ett småskaligt landskapsrum 
som är tydligt avgränsat från omgivningen genom 
höjdläget och platåbildningen. Området är därför 
visuellt exponerat. Utbyggnadsområdet är en del av 
det norra storskaliga landskapsrummet. 

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs jor-
den inom området av berg. 

Områdets syfte
Syftet med utbyggnadsområdet är att möjliggöra 
nya bostäder. Inom området bör nya bostäder främst 
uppföras i form av friliggande enbostadshus. 

Området nås via den nya vägen nordväst om utbygg-
nadsområdet. Gång- och cykelväg finns till utbygg-
nadsområdet längs vägen. 

Riksintressen
Hela utbyggnadsområdet omfattas av kustområdet 
och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Nor-
ge till Lysekil som är av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB samt kustområdet 
och skärgården i Bohuslän från gränsen mot Norge 
till Brofjorden som är av riksintresse för obruten kust 
enligt 4 kap. 3 § MB. Vidare ligger Norra Bohusläns 
kust - inre kustzonen väster om utbyggnadsområdet. 
Norra Bohusläns kust - inre kustzonen är av riksin-
tresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB.

Hänsyn behöver tas till riksintressena, då det finns 
höga värden för det rörliga friluftslivet och höga 
naturvärden. Området ligger också topografiskt högt 
och är därmed visuellt exponerat i kustlandskapet. I 
4 kap. 1 § 2 st MB finns undantag från reglerna i 
första stycket, nämligen att en normal utveckling av 
befintliga tätorter och lokalt näringsliv alltid kan äga 
rum trots bestämmelserna i 4 kap MB, hänsyn 
behöver dock tas till riksintressets värden även vid 
utveckling av tätorter och näringsliv. Men 
"tätortsventilen" omöjliggör i princip inte ett visst 
ingrepp i karaktären så länge det inte förbjuds enligt 
4 kap. 3-4 §§ MB. Med stor hänsyn till 
riksintressenas värden bedöms området ha 
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förutsättningar att tåla exploateringsföretag och 
andra ingrepp i miljön. Inom området föreslås inga 
anläggningar enligt 17 kap. 1 § 1 och 4 a § 1-11 MB 
inom området. 

Ny bebyggelse behöver placeras, utformas och 
kulörmässigt anpassas till naturen för att underordna 
sig landskapet. Hänsyn till detta behöver tas vid 
efterföljande planläggning och lovgivning.

I övrigt finns inga områden av riksintresse enligt 3 
eller 4 kap. MB i närheten av utbyggnadsområdet 
som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer
En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms inte 
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande 
miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö
Enligt den översiktliga naturvärdesinventeringen 
finns vissa naturvärden, naturvärdesklass 4, inom 
utbyggnadsområdet. Naturvärdena utgörs av kal 
hällmark. 

En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms 
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Utifrån detta 
bör naturmiljöerna bedömas eller utredas vidare.

Utbyggnadsområdet ligger inom utpekat koncentra-
tionsområde för hasselsnok. Stor restriktivitet måste 
tas vid byggnation och riktad inventering göras för 
att inte påverka eventuella livsmiljöer för hasselsnok. 

Vattenmiljö
En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms inte 
påverka vattenmiljön. 

Kulturmiljö
Det finns inga kända fornlämningar, enligt 
Riksantik-varieämbetets Fornsök, kulturvärden eller 
kulturmil-jöer inom eller i anslutning till 
utbyggnadsområdet.

Rekreation och friluftsliv
De rekreations- och friluftslivsvärden som finns 
inom utbyggnadsområdet är främst kopplade till 
bergsplatån. 

En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms på-
verka förutsättningarna för rekreation och friluftsliv. 
Möjligheten för rekreation och friluftsliv bedöms 
ändå vara god i närområdet. 

Teknisk försörjning
Utbyggnadsområdet är inte anslutet till de kommu-
nala ledningsnäten, men ligger i närheten av kommu-
nens verksamhetsområden för vattenförsörjning och 
spillvatten. Ny bebyggelse inom utbyggnadsområdet 
bedöms kunna anslutas till de kommunala lednings-
näten.

Dagvattnet inom utbyggnadsområdet bör främst 
omhändertas lokalt och öppet, med fördröjning och 
rening så nära källan som möjligt.

Strömförsörjning finns i närheten av utbyggnadsom-
rådet.

Miljö, hälsa och säkerhet
Inom utbyggnadsområdet finns inga direkta risker 
kopplade till miljö, hälsa och säkerhet.

Rekommendationer
En utveckling inom utbyggnadsområdet bör ske ge-
nom planläggning. För enstaka mindre åtgärder kan 
prövning ske genom lovgivning.

Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn tas 
till:
• det visuellt exponerade läget,
• det småskaliga landskapsrummet,
• det norra storskaliga landskapsrummet,
• kustområdet och skärgården i Bohuslän från

riksgränsen mot Norge till Lysekil som är av
riksintresse för det rörliga friluftslivet,

• kustområdet och skärgården i Bohuslän från
gränsen mot Norge till Brofjorden som är av
riksintresse för obruten kust,

• den kala hällmarken,
• naturvärdena,
• hasselsnoken,
• planområdets höga allmänna kulturmiljövär- 
 den, och
• markradon.
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7 Siljevi idrottsplats
Allmän beskrivning
Utbyggnadsområdet ligger inom den nordvästra de-
len av planområdet och utgörs av Siljevi idrottsplats 
omgiven av berg i öster och väster samt skogbeklädd 
tidigare öppen mark i söder. Inom området finns 
idrottsplatsens elvamannaplan, läktare, byggnader 
och parkering, bergsklättring samt delar av ett mo-
tionsspår.

Utbyggnadsområdet utgör ett småskaligt landskaps-
rum. Utbyggnadsområdet är en del av det norra 
storskaliga landskapsrummet.

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs 
jorden inom området av berg, morän och postglacial 
sand.

Områdets syfte
Syftet med utbyggnadsområdet är att möjliggöra en 
utveckling av idrottsplatsen och motionsspåret samt 
nya verksamheter för friluftslivet. 

Området nås via den nya vägen norr om utbyggnads-
området. Gång- och cykelväg finns till utbyggnads-
området längs vägen.

Riksintressen
Hela utbyggnadsområdet omfattas av kustområdet 
och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Nor-
ge till Lysekil som är av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB samt kustområdet 
och skärgården i Bohuslän från gränsen mot Norge 
till Brofjorden som är av riksintresse för obruten kust 
enligt 4 kap. 3 § MB.

Inom området finns höga värden för det rörliga 
friluftslivet. Vidare finns inga naturvärden och enbart 
vissa kulturvärden inom området. Därtill ligger 
området topografiskt lägre än kusten och är därmed 
inte synligt från kusten. Området bedöms därför tåla 
exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. 
Dessutom föreslås inga anläggningar enligt 17 kap. 
1 § 1 och 4 a § 1–11 MB inom området. Därutöver 
utgör riksintressen för det rörliga friluftslivet och 
obruten kust, enligt MB, inte hinder för utvecklingen 
av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 
Utifrån detta bedöms en utveckling inom utbygg-
nadsområdet inte möta något hinder enligt 4 kap. 2–8 

§§ MB och bedöms inte heller medföra åtgärder som
kan påtagligt skada riksintressenas natur- och kul-
turvärden, utan snarare stärka det rörliga friluftslivet
ytterligare. Ny bebyggelse inom området bör dock
begränsas avseende antalet våningar, för att den inte
ska bli synlig från kusten. Hänsyn till detta behöver
tas vid efterföljande planläggning och lovgivning.

I övrigt finns inga områden av riksintresse enligt 3 
eller 4 kap. MB i närheten av utbyggnadsområdet 
som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer
En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms inte 
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande 
miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö
Enligt den översiktliga naturvärdesinventeringen 
finns inga naturvärden inom utbyggnadsområ-
det som är så höga att de har naturvärdesklas-
sats.

Vattenmiljö
Inom utbyggnadsområdet sträcker sig ett dike. En 
utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms inte 
påverka detta negativt. Hänsyn bör dock tas till diket.

Kulturmiljö
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns en forn-
lämning inom utbyggnadsområdet. Fornlämningen 
utgörs av en stensättning. Området bedöms dock 
kunna utvecklas utan att fornlämningen påverkas.

I övrigt finns inga kända kulturvärden eller kultur-
miljöer inom eller i anslutning till utbyggnadsområ-
det.

Enligt den arkeologiska utredningen ligger utbygg-
nadsområdet inom ett högriskområde. Utifrån detta 
bör kulturmiljöerna utredas vidare.

Rekreation och friluftsliv
De rekreations- och friluftslivsvärden som finns 
inom utbyggnadsområdet är främst kopplade till 
idrottsplatsen, platsen för klättring, motionsspåret 
och de stigar som finns inom området. Befintliga 
stigar föreslås behållas utvecklas inom utbyggnads-
området.
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En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms 
stärka förutsättningarna för rekreation och friluftsliv. 

Teknisk försörjning
Utbyggnadsområdet är inte anslutet till de kommu-
nala ledningsnäten, men ligger i närheten av kommu-
nens verksamhetsområden för vattenförsörjning och 
spillvatten. Både ny och befintlig bebyggelse inom 
utbyggnadsområdet bedöms kunna anslutas till de 
kommunala ledningsnäten.

Dagvattnet inom utbyggnadsområdet bör främst 
omhändertas lokalt och öppet, med fördröjning och 
rening så nära källan som möjligt.

Strömförsörjning finns inom utbyggnadsområdet.

Miljö, hälsa och säkerhet
Inom den norra delen av utbyggnadsområdet finns 
gynnsamma förutsättningar för kvicklera. Enligt 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
(MSB) stabilitetskartering omfattas hela utbyggnads-
området av förutsättningar för ras och skred. Utifrån 
detta bedöms totalstabiliteten inom området inte som 
tillfredsställande, varför de geotekniska förutsätt-
ningarna behöver bedömas eller utredas vidare.

Rekommendationer
En utveckling inom utbyggnadsområdet bör ske ge-
nom planläggning. För enstaka mindre åtgärder kan 
prövning ske genom lovgivning.

Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn tas 
till:
• det småskaliga landskapsrummet,
• det norra storskaliga landskapsrummet,
• kustområdet och skärgården i Bohuslän från

riksgränsen mot Norge till Lysekil som är av
riksintresse för det rörliga friluftslivet,

• kustområdet och skärgården i Bohuslän från
gränsen mot Norge till Brofjorden som är av
riksintresse för obruten kust,

• diket,
• fornlämningen,
• planområdets höga allmänna kulturmiljövär- 
 den,
• idrottsplatsen, platsen för bergsklättring,

motionsspåret och rekreationsstråk,
• de geotekniska förutsättningarna, och
• markradon.

8 Skog vid Björnemyr
Allmän beskrivning
Utbyggnadsområdet ligger inom den nordvästra 
delen av planområdet och utgörs av skog samt öp-
pen mark omgiven av skog och berg. Skogen består 
bland annat av björk- och tallskog med höga träd, 
men även gran på gammal jordbruksmark som har 
planterats igen. Inom området finns stenmurar längs 
grusvägen mot Björnemyr. 

Inom utbyggnadsområdet finns tre tydliga småskali-
ga landskapsrum. Vidare finns även historisk jord-
bruksmark. Området är en del av det norra storska-
liga landskapsrummet.

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs 
jorden inom området av berg, morän och postglacial 
sand.

Områdets syfte
Syftet med utbyggnadsområdet är att möjliggöra nya 
bostäder och offentlig service, främst grundskola. 
Placering av grundskolan är lämpligast väster om 
vägen. 

Inom området bör nya bostäder främst uppföras i 
form av parhus och radhus samt mindre flerbostads-
hus.

Utbyggnadsområdet delas upp av den nya vägen. 
Gång- och cykelväg finns till utbyggnadsområdet 
längs vägen. 

Riksintressen
Hela utbyggnadsområdet omfattas av kustområdet 
och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Nor-
ge till Lysekil som är av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB samt kustområdet 
och skärgården i Bohuslän från gränsen mot Norge 
till Brofjorden som är av riksintresse för obruten kust 
enligt 4 kap. 3 § MB.

Inom området finns inga höga värden för det rörliga 
friluftslivet. Vidare finns enbart vissa natur- och 
kulturvärden inom området. Därtill ligger området 
topografiskt lägre än kusten och är därmed inte syn-
ligt från kusten. Området bedöms därför tåla exploa-
teringsföretag och andra ingrepp i miljön. 
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Dessutom föreslås inga anläggningar enligt 17 kap. 
1 § 1 och 4 a § 1–11 MB inom området. Därutöver 
utgör riksintressen för det rörliga friluftslivet och 
obruten kust, enligt MB, inte hinder för utvecklingen 
av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 
Utifrån detta bedöms en utveckling inom utbygg-
nadsområdet inte möta något hinder enligt 4 kap. 
2–8 §§ MB och bedöms inte heller medföra åtgärder 
som kan påtagligt skada riksintressenas natur- och 
kulturvärden. Ny bebyggelse inom området bör dock 
begränsas avseende antalet våningar, för att den inte 
ska bli synlig från kusten. Hänsyn till detta behöver 
tas vid efterföljande planläggning och lovgivning.

I övrigt finns inga områden av riksintresse enligt 3 
eller 4 kap. MB i närheten av utbyggnadsområdet 
som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer
En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms inte 
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande 
miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö
Enligt den översiktliga naturvärdesinventeringen 
finns inga naturvärden inom utbyggnadsområdet som 
är så höga att de har naturvärdesklassats.

Den öppna marken inom utbyggnadsområdet är 
utpekat som jordbruksblock enligt Jordbruksverket. 
Områdets syfte bedöms utgöra ett väsentligt sam-
hällsintresse, bidra till bostadsförsörjningen och är i 
översiktsplanen utpekat som samhällsområde. Andra 
lokaliseringsalternativ bedöms heller inte finnas 
inom planområdet med hänsyn till naturvärden, an-
slutning till gata och närhet till Grebbestad. Sett till 
jordbruksmarken inom planområdet är detta område 
inte heller sammanhängande med annan jordbruks-
mark och utgör endast en mycket begränsad del 
av den totala jordbruksmarken inom planområdet. 
Jordbruksmarken bedöms därför kunna tas i anspråk 
för bebyggelse.

Utbyggnadsområdet ligger inom utpekat koncentra-
tionsområde samt spridningskorridor för hasselsnok. 
Riktad inventering måste göras för att inte påverka 
eventuella livsmiljöer för hasselsnok.

Vattenmiljö
En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms inte 
påverka vattenmiljön.

Kulturmiljö
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns en forn-
lämning inom utbyggnadsområdet. Fornlämningen 
utgörs av en boplats. 

Enligt den arkeologiska utredningen ligger utbygg-
nadsområdet inom ett högriskområde. 

En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms på-
verka utpekade kulturmiljöer negativt. Utifrån detta 
bör kulturmiljöerna bedömas eller utredas vidare, 
inklusive särskild utredning av hällristningar.

Rekreation och friluftsliv
De rekreations- och friluftslivsvärden som finns 
inom utbyggnadsområdet är främst kopplade till de 
stigar som finns inom området. 

En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms inte 
påverka förutsättningarna för rekreation och frilufts-
liv. 

Teknisk försörjning
Utbyggnadsområdet är inte anslutet till de kommu-
nala ledningsnäten, men ligger i närheten av kommu-
nens verksamhetsområden för vattenförsörjning och 
spillvatten. Ny bebyggelse inom utbyggnadsområdet 
bedöms kunna anslutas till de kommunala lednings-
näten.

Dagvattnet inom utbyggnadsområdet bör främst 
omhändertas lokalt och öppet, med fördröjning och 
rening så nära källan som möjligt.

Strömförsörjning finns i närheten av utbyggnadsom-
rådet.

Miljö, hälsa och säkerhet
Inom stora delar av utbyggnadsområdet finns gynn-
samma förutsättningar för kvicklera. Enligt Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) 
stabilitetskartering omfattas även den västra delen 
av utbyggnadsområdet av förutsättningar för ras och 
skred. Utifrån detta bedöms totalstabiliteten inom 
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området inte som tillfredsställande, varför de geo-
tekniska förutsättningarna behöver bedömas eller 
utredas vidare.

Enligt skyfallskartering i dagvattenutredningen finns 
lågpunkter inom delar av utbyggnadsområdet.

Rekommendationer
En utveckling inom utbyggnadsområdet bör ske ge-
nom planläggning. För enstaka mindre åtgärder kan 
prövning ske genom lovgivning.

Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn tas 
till:
• den öppna marken,
• de historiska värdena,
• de småskaliga landskapsrummen,
• det norra storskaliga landskapsrummet,

kustområdet och skärgården i Bohuslän från
riksgränsen mot Norge till Lysekil som är av
riksintresse för det rörliga friluftslivet,

• kustområdet och skärgården i Bohuslän från
gränsen mot Norge till Brofjorden som är av
riksintresse för obruten kust,

• jordbruksmark,
• naturvärdena,
• hasselsnoken,
• fornlämningen,
• planområdets höga allmänna kulturmiljövär- 
 den,
• de geotekniska förutsättningarna,
• markradon, och
• lågpunkter enligt skyfallskarteringen. 

9 Berg mellan ställplatsen och Björnemyr
Allmän beskrivning

Utbyggnadsområdet ligger inom den västra delen av 
planområdet och utgörs av en bergsplatå med relativt 
öppen häll- och klippmark, med ljung samt låg träd-
vegetation av främst tall och björk. 

Inom området finns siktlinjer och utblickar, bland 
annat med havsutsikt åt sydväst. Det öppna berget 
är i nivå med trädtopparna på omgivande skog och 
är därför visuellt exponerat. Inom området finns en 
naturbildning, en jättegryta.

Utbyggnadsområdet utgör delvis ett småskaligt land-
skapsrum. Utbyggnadsområdet är en del av det norra 
storskaliga landskapsrummet.

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs 
jorden inom området av berg, morän och postglacial 
sand.

Områdets syfte
Syftet med utbyggnadsområdet är att möjliggöra nya 
bostäder. Vidare är syftet med utbyggnadsområdet att 
möjliggöra offentlig service, främst förskola, nedan-
för bergsplatån. 

Inom området föreslås nya bostäder uppföras i form 
av friliggande enbostadshus, parhus och radhus samt 
mindre flerbostadshus.

Området kan nås via den nya vägen väster om 
utbyggnadsområdet. Gång- och cykelväg finns till 
utbyggnadsområdet längs vägen. 

Riksintressen
Hela utbyggnadsområdet omfattas av kustområdet 
och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Nor-
ge till Lysekil som är av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB samt kustområdet 
och skärgården i Bohuslän från gränsen mot Norge 
till Brofjorden som är av riksintresse för obruten kust 
enligt 4 kap. 3 § MB. Vidare ligger Norra Bohusläns 
kust - inre kustzonen väster om utbyggnadsområdet. 
Norra Bohusläns kust - inre kustzonen är av riksin-
tresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB.

Hänsyn behöver tas till riksintressena, då det finns 
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höga värden för det rörliga friluftslivet och höga 
naturvärden. Området ligger också topografiskt högt 
och kan därmed vara visuellt exponerat i 
kustlandskapet. I 4 kap. 1 § 2 st MB finns undantag 
från reglerna i första stycket, nämligen att en normal 
utveckling av befintliga tätorter och lokalt näringsliv 
alltid kan äga rum trots bestämmelserna i 4 kap MB, 
hänsyn behöver dock tas till riksintressenas värden 
även vid utveckling av tätorter och näringsliv. Men 
"tätortsventilen" omöjliggör i princip inte ett visst 
ingrepp i karaktären så länge det inte är förbjudet 
enligt 4 kap. 3-4 §§ MB. Med stor hänsyn till 
riksintressenas värden bedöms området ha 
förutsättningar att tåla exploateringsföretag och andra 
ingrepp i miljön. Inom området föreslås inga 
anläggningar enligt 17 kap. 1 § 1 och 4 a § 1-11 MB. 

Ny bebyggelse behöver placeras, utformas och 
kulörmässigt anpassas till naturen för att underordnas 
landskapet. Hänsyn till detta behöver tas vid efterföl-
jande planläggning och lovgivning.

I övrigt finns inga områden av riksintresse enligt 3 
eller 4 kap. MB i närheten av utbyggnadsområdet 
som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer
En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms inte 
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande 
miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö
Enligt den översiktliga naturvärdesinventeringen 
finns vissa naturvärden, naturvärdesklass 4, inom 
delar av utbyggnadsområdet. Naturvärdena utgörs av 
hällmark med gles vegetation. Vidare finns, enligt 
den översiktliga naturvärdesinventeringen, ett natur-
värdesobjekt i form av ett dike inom området. 

En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms 
påverka utpekade naturmiljöer negativt. Utifrån detta 
bör naturmiljöerna bedömas eller utredas vidare.

Utbyggnadsområdet ligger inom utpekat koncen-
trationsområde för hasselsnok. Riktad inventering 
måste göras för att inte påverka eventuella livsmil-
jöer för hasselsnok.

Vattenmiljö

Inom utbyggnadsområdet sträcker sig ett dike. En 
utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms inte 
påverka detta negativt. Hänsyn bör dock tas till diket.

Kulturmiljö
Det finns inga kända fornlämningar, enligt 
Riksantik-varieämbetets Fornsök, inom 
utbyggnadsområdet. En fornlämning i form av en 
stensättning angränsar till planområdet i väster. 

Enligt den arkeologiska utredningen ligger utbygg-
nadsområdet inom ett högriskområde. Utifrån detta 
bör kulturmiljöerna utredas vidare.

Rekreation och friluftsliv
De rekreations- och friluftslivsvärden som finns 
inom utbyggnadsområdet är främst kopplade till 
bergsplatån och de stigar som finns inom området. I 
och med områdets syfte kommer befintliga stigar att 
tas bort. 

En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms 
påverka förutsättningarna för rekreation och frilufts-
liv. Möjligheten för rekreation och friluftsliv bedöms 
ändå vara god i närområdet.

Teknisk försörjning
Utbyggnadsområdet är inte anslutet till de kommu-
nala ledningsnäten, men ligger i närheten av kommu-
nens verksamhetsområden för vattenförsörjning och 
spillvatten. Ny bebyggelse inom utbyggnadsområdet 
bedöms kunna anslutas till de kommunala lednings-
näten.

Dagvattnet inom utbyggnadsområdet bör främst 
omhändertas lokalt och öppet, med fördröjning och 
rening så nära källan som möjligt.

Strömförsörjning finns i närheten av utbyggnadsom-
rådet.

Miljö, hälsa och säkerhet
Inom den västra delen av utbyggnadsområdet finns 
gynnsamma förutsättningar för kvicklera. Enligt 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
(MSB) stabilitetskartering omfattas hela utbyggnads-
området av förutsättningar för ras och skred. Utifrån 
detta bedöms totalstabiliteten inom området 
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10 Öppen mark vid ställplatsen
Allmän beskrivning
Utbyggnadsområdet ligger inom den västra delen 
av planområdet och utgörs av en långsträckt flack 
dalgång i sydvästlig-nordostlig riktning, med öppen 
mark omgiven av branta bergssidor med lövskog i 
norr och barrskog i söder. I söder sträcker sig även 
grusvägen till Björnås.

Inom området finns stenmurar, längs vad som ser ut 
att vara en gammal väg. Visuellt bildar dalgången ett 
tydligt småskaligt landskapsrum med en tydlig rikt-
ning, vilket är en del av det södra storskaliga land-
skapsrummet. Området har historiska värden, då det 
bland annat har brukats under en längre tid.

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs jor-
den inom området av postglacial sand och lera-silt.

Områdets syfte
Syftet med utbyggnadsområdet är att möjliggöra en 
utveckling av besöksnäringen samt rekreation och 
friluftslivet. Vidare är syftet med utbyggnadsområdet 
att möjliggöra offentlig service, främst grundskola, 
inom den västra delen av området. 

Området kan nås via Björnåsvägen. Gång- och cy-
kelväg föreslås anläggas längs Repslagaregatan. 

Riksintressen
Hela utbyggnadsområdet omfattas av kustområdet 
och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Nor-
ge till Lysekil som är av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB samt kustområdet 
och skärgården i Bohuslän från gränsen mot Norge 
till Brofjorden som är av riksintresse för obruten kust 
enligt 4 kap. 3 § MB.

Inom området finns inga höga värden för det rörliga 
friluftslivet. Vidare finns enbart vissa natur- och 
kulturvärden inom området. Därtill ligger området 
topografiskt lägre än kusten och är därmed inte syn-
ligt från kusten. Området bedöms därför tåla exploa-
teringsföretag och andra ingrepp i miljön. Dessutom 
föreslås inga anläggningar enligt 17 kap. 1 § 1 och 4 
a § 1–11 MB inom området. Därutöver utgör riksin-
tressen för det rörliga friluftslivet och obruten kust, 
enligt MB, inte hinder för utvecklingen av befintliga 
tätorter eller av det lokala näringslivet. 

inte som tillfredsställande, varför de geotekniska för-
utsättningarna behöver bedömas eller utredas vidare.

Rekommendationer
En utveckling inom utbyggnadsområdet bör ske ge-
nom planläggning. För enstaka mindre åtgärder kan 
prövning ske genom lovgivning.

Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn tas 
till:
• siktlinjerna och utblickarna,
• det visuellt exponerade läget,
• jättegrytan,
• det småskaliga landskapsrummet,
• det norra storskaliga landskapsrummet,
• kustområdet och skärgården i Bohuslän från

riksgränsen mot Norge till Lysekil som är av
riksintresse för det rörliga friluftslivet,

• kustområdet och skärgården i Bohuslän från
gränsen mot Norge till Brofjorden som är av
riksintresse för obruten kust,

• hällmarken med gles vegetation,
• hasselsnoken,
• diket,
• planområdets höga allmänna kulturmiljövär- 
 den,
• de geotekniska förutsättningarna, och
• markradon.
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Utifrån detta bedöms en utveckling inom utbygg-
nadsområdet inte möta något hinder enligt 4 kap. 
2–8 §§ MB och bedöms inte heller medföra åtgärder 
som kan påtagligt skada riksintressenas natur- och 
kulturvärden. Ny bebyggelse inom området bör dock 
begränsas avseende antalet våningar, för att den inte 
ska bli synlig från kusten. Hänsyn till detta behöver 
tas vid efterföljande planläggning och lovgivning.

I övrigt finns inga områden av riksintresse enligt 3 
eller 4 kap. MB i närheten av utbyggnadsområdet 
som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer
En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms inte 
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande 
miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö
Enligt den översiktliga naturvärdesinventeringen 
finns ett naturvärdesobjekt i form av ett dike inom 
området. Hänsyn bör tas till diket. 

Den öppna marken inom utbyggnadsområdet är 
utpekat som jordbruksblock enligt Jordbruksver-
ket. Områdets syften bedöms utgöra väsentliga 
samhällsintressen och är i översiktsplanen utpekat 
som samhällsområde. Besöksnäringen samt rekrea-
tion och friluftsliv är viktiga delar i utvecklingen av 
turismen och näringslivet i Grebbestad med många 
arbetstillfällen och bedöms därför vara ett väsentligt 
samhällsintresse. Även byggande av offentlig service 
bedöms som ett väsentligt samhällsintresse. Vidare är 
området redan i dag delvis ianspråktaget för ställplat-
ser. Andra lokaliseringsalternativ bedöms heller inte 
finnas inom planområdet med hänsyn till naturvär-
den, anslutning till gata och närhet till Grebbestad. 
Jordbruksmarken bedöms därför kunna tas i anspråk 
för bebyggelse.

Utbyggnadsområdet ligger inom utpekat koncentra-
tionsområde samt spridningskorridor för hasselsnok. 
Riktad inventering måste göras för att inte påverka 
eventuella livsmiljöer för hasselsnok.

Vattenmiljö
Inom utbyggnadsområdet sträcker sig ett dike. En 
utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms inte 
påverka detta negativt. Hänsyn bör dock tas till diket.

Kulturmiljö
Det finns inga kända fornlämningar, enligt Riksantik-
varieämbetets Fornsök, kulturvärden eller kulturmil-
jöer inom eller i anslutning till utbyggnadsområdet.

Enligt den arkeologiska utredningen ligger utbygg-
nadsområdet inom ett högriskområde och därför bör 
kulturmiljöerna utredas vidare. 

Rekreation och friluftsliv
De rekreations- och friluftslivsvärden som finns 
inom utbyggnadsområdet är främst kopplade till 
de stigar som finns inom området. Huvudparten av 
befintliga stigar i och i anslutning till utbyggnads-
området föreslås behållas och utvecklas som rekrea-
tionsstråk. 

En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms 
stärka förutsättningarna för rekreation och friluftsliv.

Teknisk försörjning
Utbyggnadsområdet är inte anslutet till de kommu-
nala ledningsnäten, men ligger i närheten av kommu-
nens verksamhetsområden för vattenförsörjning och 
spillvatten. Ny bebyggelse inom utbyggnadsområdet 
bedöms kunna anslutas till de kommunala lednings-
näten.

Dagvattnet inom utbyggnadsområdet bör främst 
omhändertas lokalt och öppet, med fördröjning 
och rening så nära källan som möjligt. Det be-
fintliga diket inom området föreslås användas för 
dagvattenhantering. 

Strömförsörjning finns i närheten av utbyggnadsom-
rådet.

Miljö, hälsa och säkerhet
Inom stora delar av utbyggnadsområdet finns gynn-
samma förutsättningar för kvicklera. Enligt Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) 
stabilitetskartering omfattas även stora delar av 
utbyggnadsområdet av förutsättningar för ras och 
skred. Utifrån detta bedöms totalstabiliteten inom 
området inte som tillfredsställande, varför de geo-
tekniska förutsättningarna behöver bedömas eller 
utredas vidare.



PROGRAM FÖR GREBBESTAD ÖSTRA

PLANFÖRSLAG 39

Rekommendationer
En utveckling inom utbyggnadsområdet bör ske ge-
nom planläggning. För enstaka mindre åtgärder kan 
prövning ske genom lovgivning.

Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn tas 
till:
• dalgången,
• den tydliga riktningen,
• den öppna marken,
• det småskaliga landskapsrummet,
• det södra storskaliga landskapsrummet,
• de historiska värdena,
• kustområdet och skärgården i Bohuslän från

riksgränsen mot Norge till Lysekil som är av
riksintresse för det rörliga friluftslivet,

• kustområdet och skärgården i Bohuslän från
gränsen mot Norge till Brofjorden som är av
riksintresse för obruten kust,

• jordbruksmarken,
• naturvärdena,
• hasselsnoken,
• diket,
• planområdets höga allmänna kulturmiljövär- 
 den,
• rekreationsstråk,
• de geotekniska förutsättningarna, och
• markradon.

11 Norra Björnåsberget
Allmän beskrivning
Utbyggnadsområdet ligger inom den sydvästra delen 
av planområdet och utgörs av en bergsplatå med 
öppen häll- och klippmark med ljung och en. Inom 
området finns siktlinjer och utblickar, bland annat 
med havsutsikt åt väster.

Inom utbyggnadsområdet finns stenmurar och rösen. 
Området har därför historiska värden. Bergstoppen 
bildar ett småskaligt landskapsrum som är tydligt 
avgränsat från omgivningen genom höjdläget och 
platåbildningen. Området är därför visuellt expone-
rat. Området är även en del av det södra storskaliga 
landskapsrummet.

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs jor-
den inom området av berg.

Områdets syfte
Syftet med utbyggnadsområdet är att möjliggöra en 
utveckling av besöksnäringen i form av tillfälligt 
boende, rekreation och friluftsliv. 

Området kan nås via länsväg 163, via utbyggnads-
område tolv. Gång- och cykelväg finns längs länsväg 
163. 

Riksintressen
Hela utbyggnadsområdet omfattas av kustområdet 
och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Nor-
ge till Lysekil som är av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB samt kustområdet 
och skärgården i Bohuslän från gränsen mot Norge 
till Brofjorden som är av riksintresse för obruten kust 
enligt 4 kap. 3 § MB. Vidare ligger Norra Bohusläns 
kust - inre kustzonen väster om utbyggnadsområdet. 
Norra Bohusläns kust - inre kustzonen är av riksin-
tresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB.

Hänsyn behöver tas till riksintressena, då det finns 
höga värden för det rörliga friluftslivet och höga 
naturvärden. Området ligger topografiskt högt och är 
därmed visuellt exponerat i kustlandskapet. I 4 kap 1 
§ 2 st MB finns undantag från reglerna i första
stycket, nämligen att en normal utveckling av
befintliga tätorter och lokalt näringsliv alltid kan äga
rum trots bestämmelserna i 4 kap MB, hänsyn
behöver dock tas till riksintressets värden även vid
utveckling av tätorter och näringsliv.
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Men "tätortsventilen" omöjliggör i princip inte ett 
visst ingrepp i karaktären så länge så länge det inte 
är förbjudet enligt 4 kap. 3-4 §§ MB. Med stor 
hänsyn till riksintressenas värde bedöms området ha 
förutsättningar att tåla exploateringsföretag och 
andra ingrepp i miljön. Inom området föreslås inga 
anläggningar enligt 17 kap 1 § 1 och 4a § 1-11 MB.

Ny bebyggelse behöver placeras, utformas och 
kulörmässigt anpassas till naturen för att 
underordnas landskapet. Hänsyn till detta behöver 
tas vid efterföljande planläggning och lovgivning.

I övrigt finns inga områden av riksintresse enligt 3 
eller 4 kap. MB i närheten av utbyggnadsområdet 
som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer
En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms inte 
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande 
miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö
Enligt den översiktliga naturvärdesinventeringen 
finns inga naturvärden inom utbyggnadsområdet som 
är så höga att de har naturvärdesklassats. 

Utbyggnadsområdet ligger inom utpekat koncentra-
tionsområde samt spridningskorridor för hasselsnok. 
Riktad inventering måste göras för att inte påverka 
eventuella livsmiljöer för hasselsnok. 

Vattenmiljö
En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms inte 
påverka vattenmiljön.

Kulturmiljö
Det finns inga kända fornlämningar, enligt 
Riksantik-varieämbetets Fornsök, kulturvärden eller 
kulturmil-jöer inom eller i anslutning till 
utbyggnadsområdet.

Länsstyrelsen bedömer dock att planområdet har 
höga allmänna kulturmiljövärden, varför värdena 
behöver utredas vidare.

Rekreation och friluftsliv
De rekreations- och friluftslivsvärden som finns 
inom utbyggnadsområdet är främst kopplade till 
hällmarken och områdets utsikt. 

En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms 
stärka förutsättningarna för rekreation och friluftsliv. 
Ett nytt rekreationsstråk föreslås genom området.   

Teknisk försörjning
Utbyggnadsområdet är inte anslutet till de kommu-
nala ledningsnäten, men ligger i närheten av kommu-
nens verksamhetsområden för vattenförsörjning och 
spillvatten. Ny bebyggelse inom utbyggnadsområdet 
bedöms kunna anslutas till de kommunala lednings-
näten.

Dagvattnet inom utbyggnadsområdet bör främst 
omhändertas lokalt och öppet, med fördröjning och 
rening så nära källan som möjligt.

Strömförsörjning finns i närheten av utbyggnadsom-
rådet.

Miljö, hälsa och säkerhet
Inom utbyggnadsområdet finns inga direkta risker 
kopplade till miljö, hälsa och säkerhet.

Rekommendationer
En utveckling inom utbyggnadsområdet bör ske ge-
nom planläggning. För enstaka mindre åtgärder kan 
prövning ske genom lovgivning.

Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn tas 
till:
• det visuellt exponerade läget,
• det småskaliga landskapsrummet,
• det södra storskaliga landskapsrummet,
• siktlinjerna och utblickarna,
• de historiska värdena,
• kustområdet och skärgården i Bohuslän från

riksgränsen mot Norge till Lysekil som är av
riksintresse för det rörliga friluftslivet,

• kustområdet och skärgården i Bohuslän från
gränsen mot Norge till Brofjorden som är av
riksintresse för obruten kust,

•  naturvärdena,
• hasselsnoken,
• planområdets höga allmänna kulturmiljövär- 
 den,
• rekreationsstråket, och
• markradon.
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12 Södra Björnåsberget 
Allmän beskrivning
Utbyggnadsområdet ligger inom den sydvästra delen 
av planområdet och utgörs av bergsplatåer med 
öppen häll- och klippmark med ljung och en samt ett 
mindre område med odlad eller slagen öppen mark. 
Inom området finns siktlinjer och utblickar, bland 
annat med havsutsikt åt väster.

Inom utbyggnadsområdet finns stenmurar och rösen 
samt spår efter brytning av sten. Området har därför 
historiska värden. Berget bildar ett småskaligt land-
skapsrum som är tydligt avgränsat från omgivningen 
genom höjdläget och platåbildningen. Området är 
därför visuellt exponerat och en del av det södra 
storskaliga landskapsrummet.

Enligt SGU:s översiktliga jordartskartor utgörs 
jorden inom området av berg, morän och postglacial 
sand.

Områdets syfte
Syftet med utbyggnadsområdet är att möjliggöra en 
utveckling av besöksnäringen i form av tillfälligt 
boende, rekreation och friluftsliv. 

Området kan nås via länsväg 163, i söder. Gång- och 
cykelväg finns längs länsväg 163. 

Riksintressen
Hela utbyggnadsområdet omfattas av kustområdet 
och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Nor-
ge till Lysekil som är av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB samt kustområdet 
och skärgården i Bohuslän från gränsen mot Norge 
till Brofjorden som är av riksintresse för obruten kust 
enligt 4 kap. 3 § MB. Vidare ligger Norra Bohusläns 
kust - inre kustzonen väster om utbyggnadsområdet. 
Norra Bohusläns kust - inre kustzonen är av riksin-
tresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB § MB.

Hänsyn behöver tas till riksintressena, då det finns 
höga värden för det rörliga friluftslivet och höga 
naturvärden. Området ligger topografiskt högt och är 
därmed visuellt exponerat i kustlandskapet. I 4 kap 1 
§ 2 st MB finns undantag från reglerna i första
stycket, nämligen att en normal utveckling av
befintliga tätorter och lokalt näringsliv alltid kan äga
rum trots bestämmelserna i 4 kap MB, hänsyn

behöver dock tas till riksintressets värden även vid 
utveckling av tätorter och näringsliv. Men 
"tätortsventilen" omöjliggör i princip inte ett visst 
ingrepp i karaktären så länge det inte är förbjudet 
enligt 4 kap. 3-4 §§ MB. Med stor hänsyn till 
riksintressenas värde bedöms området ha 
förutsättningar att tåla exploateringsföretag och 
andra ingrepp i miljön. Inom området föreslås inga 
anläggningar enligt 17 kap 1 § 1 och 4a § 1-11 MB.

Ny bebyggelse behöver placeras, utformas och 
kulörmässigt anpassas till naturen för att 
underordnas landskapet. Hänsyn till detta behöver 
tas vid efterföljande planläggning och lovgivning.

I övrigt finns inga områden av riksintresse enligt 3 
eller 4 kap. MB i närheten av utbyggnadsområdet 
som bedöms kunna påverkas.

Miljökvalitetsnormer
En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms inte 
påverka förutsättningarna för att uppfylla gällande 
miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö
Enligt den översiktliga naturvärdesinventeringen 
finns inga naturvärden inom utbyggnadsområdet som 
är så höga att de har naturvärdesklassats.

Utbyggnadsområdet ligger inom utpekat koncen-
trationsområde för hasselsnok. Riktad inventering 
måste göras för att inte påverka eventuella livsmil-
jöer för hasselsnok.

Vattenmiljö
En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms inte 
påverka vattenmiljön.

Kulturmiljö
Det finns inga kända fornlämningar, enligt 
Riksantik-varieämbetets Fornsök, kulturvärden eller 
kulturmil-jöer inom eller i anslutning till 
utbyggnadsområdet.

Länsstyrelsen bedömer dock att planområdet har 
höga allmänna kulturmiljövärden, varför värdena 
behöver utredas vidare.
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Rekreation och friluftsliv
De rekreations- och friluftslivsvärden som finns 
inom utbyggnadsområdet är främst kopplade till de 
stigar och hällmarker som finns inom området samt 
utsikten mot havet. Beroende på hur utbyggnads-
området används kan befintliga stigar komma att tas 
bort. Ett nytt rekreationsstråk föreslås genom områ-
det.

En utveckling inom utbyggnadsområdet bedöms 
stärka möjligheten för rekreation och friluftsliv. Tas 
stigar bort bör de ersättas. 

Teknisk försörjning
Utbyggnadsområdet är inte anslutet till de kommu-
nala ledningsnäten, men ligger i närheten av kommu-
nens verksamhetsområden för vattenförsörjning och 
spillvatten. Ny bebyggelse inom utbyggnadsområdet 
bedöms kunna anslutas till de kommunala lednings-
näten.

Dagvattnet inom utbyggnadsområdet bör främst 
omhändertas lokalt och öppet, med fördröjning och 
rening så nära källan som möjligt.

Strömförsörjning finns i närheten av utbyggnadsom-
rådet.

Miljö, hälsa och säkerhet
Inom den södra delen av utbyggnadsområdet finns 
gynnsamma förutsättningar för kvicklera. Enligt 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
(MSB) stabilitetskartering omfattas även en liten 
del av utbyggnadsområdet av förutsättningar för 
ras och skred. Utifrån detta bedöms totalstabiliteten 
inom området inte som tillfredsställande, varför de 
geotekniska förutsättningarna behöver bedömas eller 
utredas vidare.

Rekommendationer
En utveckling inom utbyggnadsområdet bör ske ge-
nom planläggning. För enstaka mindre åtgärder kan 
prövning ske genom lovgivning.

Vid planläggning och lovgivning behöver hänsyn tas 
till:
• det visuellt exponerade läget,
• den öppna marken,
• siktlinjerna och utblickarna,

• de historiska värdena,
• det småskaliga landskapsrummet,
• det södra storskaliga landskapsrummet,
• kustområdet och skärgården i Bohuslän från

riksgränsen mot Norge till Lysekil som är av
riksintresse för det rörliga friluftslivet,

• kustområdet och skärgården i Bohuslän från
gränsen mot Norge till Brofjorden som är av
riksintresse för obruten kust,

• naturvärdena,
• hasselsnoken,
• planområdets höga allmänna kulturmiljövär- 
 den,
• rekreationsstråket,
• de geotekniska förutsättningarna, och
• markradon.
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Gatusektion för nya vägar, Sigma Civil AB 

Kommunikationer
Inom planområdet behövs nya vägar samt gång- och 
cykelvägar för att trafikförsörja området. Vidare 
behövs gator till och inom respektive utbyggnadsom-
råde. 

Vägtrafik
Inom planområdet föreslås tre nya vägarkorridorer, 
ungefärliga vägsträckningar, som möjliggör att områ-
det kan koppla ihop Grebbestad centrum, Tanums 
station och Tanumshede. Vägkorridorerna utgör 
även anslutningspunkter för gator till utbyggnads-
områdena. Då framtida vägars exakta sträckningar 
är föremål för ett senare skede har större områden 
reserverats för vägkorridorerna än vad kommande 
vägar kommer att uppta. Detta gäller framförallt 
vägkorridoren norr om planområdet. På så sätt tar 
planförslaget höjd för att utreda alternativa place-
ringar av framtida vägar.

I norr föreslås en ny vägkorridor som ansluter till 
länsväg 163 vid Greby. I väster föreslås en ny väg-
korridor i förlängningen av Kärravägen och Brygge-
rigatan. I söder föreslås en ny vägkorridor som anslu-
ter till Repslagaregatan i höjd med Glimmervägen.

Tanken är att det inte bara ska finnas en väg till och 
från området och att det lätt ska gå att nå olika delar 
av Grebbestad varpå två anslutningar mot Grebbe-
stad föreslås. Vägarna är inte tänkta som genomfar-
ter, utan syftar främst till att trafikförsörja området. 
Länsväg 163 bedöms fortsatt utgöra den primära 
genomfartsvägen genom Grebbestad. Vägarna blir 
dock ett alternativ för den som ska genom, förbi, 
Grebbestad. 

Utifrån hastigheten och utformningen av de nya 
vägarna bedöms de inte utgöra ett konkurrenskraftigt 
alternativt till den befintliga vägen, varför smittra-
fiken bedöms som ringa. Trafiken från boende och 
verksamheter inom planområdet bedöms inte behöva 
belasta vägnätet i centrala Grebbestad, utan de kom-
mer istället kunna använda de nya vägarna.

Vägarna föreslås utformas med en bredd på 5,5 
meter och en hastighet på 40 eller 60 km/tim. Längs 
de nya vägarna föreslås att nya gång- och cykelvä-
gar på minst 2,5 meters bredd anläggas, vilket ger ett 
vägrum på cirka 8,5 meter.  

Med tanke på framför allt trafiksäkerheten och 
framkomligheten föreslås att korsningen länsväg 
163/Repslagaregatan ses över. Det är i dag en osäker 
korsningspunkt med begränsade siktförhållanden. I 
korsningen bör endera en cirkulationsplats eller en 
trevägskorsning med förbättrade siktförhållanden 
anordnas. Vidare bör en säker passage för oskyddade 
trafikanter anordnas. 

I anslutningen till länsväg 163, vid Greby, i norr 
föreslås korsningen utformas som en cirkulations-
plats med anledning av befintlig terräng, kapacitet, 
framkomlighet och trafiksäkerhet. Vid utformningen 
av vägkorridoren behöver hänsyn tas till Greby, som 
är av riksintresse för kulturmiljövården, för att mini-
mera den visuella påverkan på gravfältet.

I anslutning mot Esplanaden och Repslagaregatan 
i väster bedöms korsningarna inte behöva få en ny 
utformning trots en ökad trafik. 

I trafikutredningarna redovisas endast grova principi-
ella förslag för gatunätet och anslutningspunkter till 
utbyggnadsområdena. Placering och utformning av 
gatorna till och inom de olika utbyggnadsområdena 
behöver studeras i detaljplaneskedet. Hänsyn måste 
tas till terräng-, lutnings- och siktförhållanden vid 
placering av gatorna. I fortsatt arbete måste även 
anslutningar till befintlig bebyggelse beaktas. 

Parkering för utbyggnadsområdena ska främst anord-
nas på privat mark inom respektive område. 

Vägarna ska utformas så att det är möjligt med kol-
lektivtrafik inom planområdet. 
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Bedömningen är dock att en utbyggnad enligt plan-
förslaget inte kommer att generera ett tillräckligt 
stort underlag för kollektivtrafik. 

Gång- och cykeltrafik
För att minska bilberoendet och uppmuntra till ökad 
gång- och cykeltrafik, föreslås gång- och cykelvägar 
utmed de nya vägarna. Särskilt viktigt är att skapa en 
säker skolväg till förskola och grundskola samt till 
befintliga målpunkter och busshållplatser. 

Gång- och cykelvägarna bör utformas med minst 2,5 
meters bredd. 

En cykelled ska även fortsättningsvis finnas till 
Tanumshede. För den del av cykelleden som är inom 
planområdet, längs delar av Kärravägen, kommer 
standarden att höjas. 

Det är viktigt att skapa en koppling mellan planom-
rådet, befintlig bebyggelse och gång- och cykelvägar 
i Grebbestad. Längs Glimmervägen och Bryggerivä-
gen är det lämpligt att anlägga gång- och cykelvägar 
som fortsättning på föreslagna gång- och cykelvägar 
inom planområdet och för att skapa ett gång- och 
cykelvägnät i centrala Grebbestad. Gång- och cykel-
vägnätet kan också kompletteras med en gång- och 
cykelväg längs Repslagaregatan.

Inom utbyggnadsområdena föreslås separata gång- 
och cykelvägar anläggas längs de nya bostadsga-
torna, men att gång- och cykeltrafik längre in inom 
respektive utbyggnadsområde ska kunna ske i form 
av blandtrafik.

Om förutsättningarna för att cykla blir bättre bedöms 
en större andel boende, verksamma och besökande 
välja cykeln framför bilen, vilket skulle ge en bättre 
och säkrare trafikmiljö i Grebbestad.

Naturmiljö
Naturen är en kvalitet för planområdet och är viktig 
att för att behålla områdets identitet samt erbjuda tät-
ortsnära grönska. Därför föreslås naturen bevaras i så 
stor utsträckning som möjligt mellan utbyggnadsom-
rådena. Detta skapar en sammanhängande grönstruk-
tur, säkrar tillgången till lättillgängliga grönområden 
och skapar goda spridningskorridorer för växter och 
djur. 

Planområdet innefattar fortsättningsvis en variation 
av naturtyper med hällmark, barrskog och ängsmark. 
I söder bevaras den värdefulla lövskogen och det 
småskaliga jordbruket kan fortgå. För att bevara ett 
varierande landskap med olika naturtyper, sparas 
på vissa platser de öppna ytorna medan de på andra 
platser bebyggs. Variationen erbjuder olika upplevel-
sevärden inom området.

Det kommer att finnas god tillgång till grönområden 
även om planförslaget innebär ett ingrepp i natur-
miljön lokalt, då mark tas i anspråk för bostäder och 
verksamheter. Upplevelsemässigt kommer känslan 
av orörd natur delvis att försvinna. Framförallt i 
norr där flest utbyggnadsområden föreslås. Genom 
att anpassa vägar och bebyggelse till platsen med 
hänsyn till topografi, landskapsrum och siktlinjer kan 
upplevelsen av påverkan minskas. Då natur bevaras 
mellan utbyggnadsområdena blir inte heller upple-
velsen av påverkan lika stor. 

Grönområden med värdefull naturmark enligt natur-
värdesinventeringen kommer att bevaras i huvudsak. 
Naturvärden finns inom tre av utbyggnadsområdena, 
men har då endast ett visst naturvärde, klass 4. Vid 
byggnation i dessa områden måste stor varsamhet tas 
till de utpekade värdena och anpassning av den nya 
bebyggelsen göras. Fördjupade naturvärdesinvente-
ringar kommer behöva göras inom utbyggnadsområ-
dena i fortsatt arbete. 

De högsta naturvärdena finns i den södra respektive 
centrala delen inom planområdet, i form av grov löv-
vegetation samt ett klapperstensfält med hasselsnok. 
Dessa områden ska bevaras och har i planförslaget 
pekats ut som särskilt värdefull natur. 

Hällmarkstallskog, ljunghedar, hällmarker med gles 
vegetation, klapperstensfält, rasbranter och kantzo-
ner med lövvegetation utgör viktiga livsmiljöer för 
hasselsnok. För att säkerställa dessa livsmiljöer inom 
planområdet har tre koncentrationsområden pekats 
ut där dessa naturtyper finns. Koncentrationsområde 
ett där fynd av hasselsnok gjorts bedöms som mycket 
känsligt och stor restriktivitet måste tas vid byggna-
tion så att eventuella fortplantningsområden inte 
påverkas. Riktad inventering för hasselsnok måste 
även göras för koncentrationsområdet. Även inom 
koncentrationsområdena två och tre, samt utbygg-
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nadsområde två måste riktade utredningar göras även 
om fynd inte gjorts. 

För att inte minska förutsättningarna för hasselsnok 
finns det en del ytor i
området som ska undvikas vid exploatering, det 
är lokaler för övervintring samt naturliga viloplat-
ser så kallade naturliga livsmiljöer som ormen har 
preferens för. De områden som ska undvikas för att 
inte missgynna spridningsmöjligheterna för has-
selsnok är randzoner mellan skog och brukad mark, 
hällmarker med ställvis växtlighet och skuggning, 
klapperstensfält, samt rasbranter. För att säkerställa 
spridningskorridorer för hasselsnok måste ytterligare 
utredningar göras för de utbyggnadsområden, vägar 
och gator som berörs av utpekade korridorer. 

Hänsyn ska tas till de siktlinjer och utblickar som 
finns vid lokalisering av bebyggelse. Utblickarna 
och siktlinjerna kan förstärkas genom placering av 
bebyggelse och viss gallring i naturen.

Brattåstjärnet som i dag till stor del är igenväxt 
föreslås delvis gallras för att skapa en vattenspegel. 
Vegetationen kring tjärnen behöver också gallras för 
att synliggöra våtmarken. 
Tjärnen kan genom god utformning, med sittplatser 
och en gångstig kring tjärnen bli en målpunkt i norra 
delen av området. I planförslaget föreslås Brattåstjär-
net därför som ett utvecklingsområde för natur. Det 
är samtidigt viktigt att inte förstöra de värden som 
tjärnen har för växt- och djurlivet. 

Kulturmiljö
Inom hela planområdet finns fornlämningar, som 
det måste tas hänsyn till vid utveckling av om-
rådet. Inom vissa utbyggnadsområden kommer 
fornlämningarna att bevaras medan de inom andra 
utbyggnadsområden kan bli aktuellt att gräva upp 
fornlämningarna för att möjliggöra en utveckling. 
För de fornlämningar som bevaras kan lämningarna 
inkluderas i miljön genom att skapa målpunkter och 
mötesplatser som visar på platsens historia och på så 
sätt lyfts områdets historiska värden fram. 

Trots att en arkeologisk utredning har gjorts, kommer 
det att krävas ytterligare kontakt med länsstyrelsen 
samt fördjupade utredningar inom planområdet för 
utbyggnadsområdena och vägarna.

Rekreation och friluftsliv
Grönområdena skapar goda förutsättningar för 
rekreation och friluftsliv inom planområdet. Den 
varierande naturen ger möjlighet till rekreation, lugn, 
rörelse och återhämtning. 

I planförslaget föreslås nya gångstråk inom planom-
rådet. Gångstråken är viktiga för att tillgängliggöra 
den tätortsnära naturen och möjliggöra en utveckling 
av pågående rekreations- och friluftsliv.  Stråken 
finns inom hela området för att förbinda grönområ-
den, utbyggnadsområden, målpunkter och landmär-
ken både inom och i anslutning till planområdet. 

De gångstråk som är utpekade i planförslaget ut-
gör förslag på huvudstrukturen av stigar och vägar 
inom planområdet, som tillsammans med föreslagna 
gång- och cykelvägar skapar ett sammanhängande 
nät. Gångstråken i föreslagen huvudstruktur, både 
nya och befintliga, bör förbättras och tillgängliggöras 
med exempelvis skyltning. Övriga stigar inom pla-
nområdet, som inte berörs av utpekade utbyggnads-
områden och gator, föreslås finnas kvar i planförsla-
get men att inga förbättringsåtgärder görs.

De högsta bergsplatåerna utgör landmärken vilka 
föreslås utvecklas till besöksmål. 

En utveckling av Siljevi idrottsplats föreslås, utbygg-
nadsområde sju. Utbyggnadsområdet ger möjlighet 
att utveckla befintliga verksamheter, men även plats 
för nya aktiviteter. 

Exempel på utformning av gångstråk och skyltning 
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Delavrinningsområden och erfordrade fördröjningsvolymer, 
Sigma Civil AB. 

Inom utbyggnadsområdena tio, elva och tolv finns 
även möjlighet att utveckla aktiviteter för rekreation 
och friluftsliv med koppling till besöksnäringen. 

Teknisk försörjning
Kommunen vill att befintliga och nya luftledningar 
inom planområdet markförläggs samt att möjligheten 
att bygga in ställverket utreds. 

Om möjligt så bör bredband samförläggas med an-
nan infrastruktur såsom vägar, vatten, avlopp och el.

Vatten och avlopp
Ny bebyggelse kommer att anslutas till de kommu-
nala ledningsnäten för vattenförsörjning och spillvat-
ten. 

För VA-försörjningen inom området finns två alter-
nativ. Att utgå från befintlig anläggning med mindre 
justeringar eller göra en ny helhetslösning. Alter-
nativen påverkar inte bara VA-försörjningen inom 
planområdet utan hela Grebbestad. 

Används befintliga anläggningar för dricks- och 
spillvatten blir belastningen på befintliga ledningar 
högre och driftsäkerheten låg vid en exploatering. Då 
kommer vatten till bebyggelse på marknivåer över 
20 meter över havet behöver tryckstegras (pumpas). 

Alternativet är att ta ett större grepp och anlägga ett 
vattentorn; högreservoar, och en ny huvudmatarled-
ning. Det skulle ge bättre tryckförhållanden och 
reservvattenförsörjningen förbättras. Befintlig högre-
servoar kan då tas ur bruk.

Dagvattenhantering
I planområdet ska dagvattnet, regn- och smältvat-
ten, omhändertas på ett hållbart sätt utifrån områdets 
förutsättningar och kommunens riktlinjer. En dag-
vattenutredning har därför tagits fram för att studera 
alternativ för området. Kommunens har även krav 
för dagvattenhanteringen som innebär att: 
• dagvatten från nya områden inte ska öka

belastningen i form av flöden (mängd och
hastighet) i avrinningsanordningar (diken,
ledningar mm.) nedströms,

• dagvattenanläggningar vanligtvis ska dimen
sioneras för ett 10 års-regn med varaktighe- 

 ten 10 minuter,

• öppna och fördröjande lösningar som
efterliknar naturens system förordas. Använd
ning av genomsläppliga material både i hård
gjorda ytor och i anslutning till dessa.

Med hänsyn till ovan beskrivna krav föreslås i dag-
vattenutredningen att dagvatten inom planområdet 
i möjligaste mån ska omhändertas öppet och lokalt 
där det lämpar sig. Det vill säga att fördröjning och 
rening sker så nära källan som möjligt. Syftet är att 
möjliggöra infiltration och minska såväl dagvattenav-
ledning i täta ledningar och översvämningsrisken 
nedströms. Passande ytor finns där markförhållanden 
tillämpar trög avledning och infiltration. 

Dagvattenåtgärder inom allmän platsmark och längre 
från källan kan behövas där planbestämmelser för 
kvartersmark eventuellt inte räcker till för att klara 
fördröjningsbehovet.  Exempel på lösningar för en 
god dagvattenhantering är dammar, våtmarker och 
skärmbassängar. Områdena utgör en effektiv metod 
för att utjämna flödestoppar, samtidigt som de beva-
rar vattenbalansen vid infiltration, minimerar föro-
reningspåverkan och berikar stadsmiljön. I den här 
semi-urbana miljön föreslås därför att ytor avsätts för 
öppen fördröjning och rening.

Brattåstjärnet föreslås vara en öppen fördröjningsyta 
för utbyggnadsområdena som ligger uppströms 
(såsom 1, 2 och 3). Utbyggnadsområden såsom 4 
och 5 ligger nedströms Brattåstjärnet föreslås förses 
med allmänna fördröjningsanläggningar. Detta för att 
minska översvämningsrisken för centrala Grebbestad 
på grund av exploateringen. 
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Lågpunkter inom planområdet, Sigma Civil AB 

En damm i närheten av korsningen Repslagaregatan/
länsväg 163 bedöms som en lämplig åtgärd för om-
händertagande av dagvatten. Utbyggnadsområdena 
11 och 12 ligger mestadels på berg. Fördröjningen på 
allmänna ytor föreslås därför ske i befintliga diken 
nedströms på vägen till Tanumstrand. Dagvatten 
inom några av utbyggnadsområdena föreslås leds 
norrut mot Skärboälven. Det finns mycket mindre 
risk för översvämningar på väg (cirka två kilometer) 
till recipienten. Befintliga diken, till exempel längs 
järnvägen, bildar goda förutsättningar för trög avled-
ning och fördröjning av dagvatten. 

I kommande detaljplanering ska frågan fördjupas och 
bestämmelser för dagvatten kommer anges. 

En skyfallskartering med lågpunkter har genomförts 
i dagvattenutredningen. Karteringen tar inte hänsyn 
till förändrad avrinning efter exploatering utan analy-
serar endast markförhållanden och -lutningen. Inom 
utredningsområdet finns i dag flera områden som 
riskeras översvämmas vid skyfall, se gröna marke-
ringar på karta. 

Utbyggnadsområdena har mestadels placerats på 
höjdpartier varför de inte drabbas särskilt mycket av 
skyfall. Det utbyggnadsområde som berörs är främst 
område åtta. Även den nya vägen bedöms påverkas 
av skyfall.  Brattåstjärnet som är sankmark i dag 
kommer naturligtvis fyllas upp varför det inte ska 
ske någon exploatering i dess närhet.  

Kritiska områden har markerats med gul ring. Det 
norra kritiska området faller inom utbyggnadsområde 
ett och bör detaljstuderas i senare planskede. 

Det södra kritiska området ligger utanför planområ-
det i ett befintligt bostadsområde. 

En rekommenderad åtgärd är uppdämning av Brattå-
stjärnet. En annan möjlig åtgärd är att skapa ytterli-
gare fördröjningsvolym genom att göra om den min-
dre fotbollsplanen vid Siljevi till en multifunktionell 
yta. En sådan yta har en lägre marknivå än omgiv-
ningen och tillåts översvämmas vid intensiva regn. 
Till sist kan en ökad kapacitet på dagvattenkulverten 
bidra till en säkrare ytvattenavledning.

Barnperspektiv
Vid utvecklingen av planområdet ska hänsyn ska tas 
till barns och ungdomars behov. Barns och ungdo-
mars närmiljö ska vara säker, trygg och hälsosam. 
Det är även viktigt att miljön erbjuder stimulans 
och goda möjligheter för lek, umgänge och sociala 
möten.

Grund- och förskolans behov har studerats i pro-
grammet och förslag på placering av en ny grund-
skola och förskola har tagits fram. Föreslagna lägen 
har valts utifrån närheten till befintlig bebyggelse, 
tillgången till gång- och cykelvägar, kollektivtrafik 
samt stora naturområden. Hänsyn har även tagits till 
att det ska finnas tillräckliga ytor för lek och utevis-
telse.

Lek och fysisk aktivitet är viktigt för barns och 
ungdomars utveckling. De stora grönområdena inom 
planområdet ger möjlighet till lek och rörelse. Siljevi 
idrottsplats ger också möjlighet till fysisk aktivitet 
och är en viktig mötesplats för barn och ungdomar. 
Inom planområdet finns i dagsläget inga lekplatser. 
Därför behöver avstånd till befintliga lekplatser, 
utanför planområdet, och behovet av nya lekplatser 
utredas.

Barn och ungdomar ska kunna förflytta sig själva på 
ett enkelt och säkert sätt. De gång- och cykelvägar 
som föreslås i planförslaget gör att tillgängligheten 
och säkerheten för oskyddade trafikanter förbättras. I 
trafikutredning I har även ett övergripande gång- och 
cykelvägnät studerats för att skapa säkra förbindelser 
till offentlig och kommersiell service samt Greb-
bestad centrum, vilket skapar större möjligheter för 
barn och ungdomar att förflytta sig på egen hand.
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Planområdet används i mycket stor utsträckning för 
friluftsliv, både av boende och besökare. I samband 
med en utveckling av planområdet kommer fler 
personer att använda området och under fler timmar 
på dygnet, vilket är positivt för barns och ungdomars 
trygghet.

Vid behov ska barnkonsekvensanalyser göras i sam-
band med planläggning.

Fortsatt arbete
Utbyggnad av planområdet kommer att ske succes-
sivt under en längre tid och troligtvis i etapper. 

En utveckling inom utbyggnadsområdena bör ske 
genom planläggning. För enstaka mindre åtgärder 
kan prövning ske genom lovgivning. Programmet 
är vägledande för efterföljande planläggning och 
lovgivning. 

Planområdet angränsar till ett antal befintliga detalj-
planer. Vid framtagande av detaljplaner inom plan-
området kan även befintliga detaljplaner komma att 
beröras och behöva göras om.  

Då placering och utformning av bebyggelsen inom 
planområdet kan få stor påverkan på landskapsbil-
den, är gestaltningsfrågorna mycket viktiga att arbeta 
med tidigt i detaljplaneskedet. 

Exploateringsavtal ska skrivas mellan kommunen 
och byggherre/exploatör eller fastighetsägare i sam-
band med framtagande av detaljplan i enlighet med 
kommunens riktlinjer för exploateringsavtal. 

För utbyggnad av vägnätet behöver en dialog ske 
med Trafikverket om anslutning till deras vägar.

Dialog ska föras med räddningstjänsten vid planlägg-
ning och lovgivning, för att säkerställa tillgången till 
brandvatten och tillgänglighet för räddningsfordon. 
Behov av riskutredning kan även förekomma vid 
etablering av vissa verksamheter.

Då gjorda inventeringar och utredningar har ge-
nomförts på en översiktlig nivå kommer fördjupade 
utredningar att behöva göras vid planläggning och 
lovgivning. Även innan planläggning och lovgivning 
kan vissa utredningar behöva göras, med hänsyn till 

de värden som finns inom planområdet.

Vid planläggning och lovgivning behöver följande 
frågor utredas vidare: 
• påverkan på landskapsbilden,
• exploateringsgrad,
• gestaltning av bebyggelse,
• påverkan på riksintressen,
• påverkan på miljökvalitetsnormer,
• ianspråktagande av jordbruksmark,
• naturvärden,
• biotopskydd,
• rödlistade arter,
• fågelarter,
• arkeologi,
• dagvattenhantering,
• markavvattningsföretag,
• trafikbuller, och
• geotekniska förutsättningar.

Genomförandet av planförslaget kommer att inne-
bära kostnader för kommunen i form av:  
• inköp av mark för offentlig service,
• iordningsställande av vägar, gator samt

gång- och cykelvägar,
• geotekniska undersökningar,
• arkeologiska utredningar,
• projektering och planering,
• markförläggning av luftledningar,
• bygga in ställverket, och
• dagvattenanläggningar inom allmän plats.

Kommunens utgångspunkt är att exploateringarna 
ska bära dessa kostnader utifrån vad som är skäligt. 

Utöver detta tillkommer kostnader för anläggningar 
för dricks- och spillvattenförsörjning. Antingen i 
form av byggande ett nytt vattentorn eller utbyggnad 
av befintligt nät.
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Planeringsförutsättningar utgör en samlad nuläges-
beskrivning med kunskaper om befintliga förhål-
landen, intressen och pågående förändringar som är 
nödvändiga förutsättningar för all planering. Dessa 
kunskaper finns på olika håll såsom i diverse rappor-
ter, dokument samt hos nyckelpersoner inom olika 
sektorer.

Allmän beskrivning
Planområdet ligger öster om Grebbestad. Grebbestad 
är ett av Tanum kommuns största servicesamhällen, 
med närmare 2000 invånare. Tätorten har ungefär 
dubbelt så många invånare sommartid, jämfört med 
vintertid. I Grebbestad finns både offentlig och kom-
mersiell service såsom livsmedelsbutiker, apotek, 
systembolag, restauranger, biograf och butiker samt 
grundskola, förskolor, folkhögskola och äldrebo-
ende. Övrig offentlig service, såsom vårdcentral och 
gymnasium, finns i Tanumshede.

I Grebbestad finns även ett antal företag inom 
besöksnäringen, såsom hotell och camping. Vidare 
bedrivs ett aktivt yrkesfiske i tätorten, med utgångs-
punkt från Grebbestads fiskehamn. Tätorten är också 
ett välbesökt turistmål och besöksnäringen är mycket 
betydelsefull.

Historik
Grebbestad är omtalat som bosättning redan i början 
av 1600-talet, då några strandsittarfamiljer bosatte 
sig vid det skyddade hamnläget längst in i Grebbe-
stadkilen. Vid 1700-talets mitt hade ett litet samhälle, 
med ett näringsfång baserat på handel och fiske, 
vuxit fram. Grebbestad förändrades redan i början 
av 1800-talet till ett mångsidigt samhälle där även 
hantverk, handel och fraktfart utvecklades.

Badgäströrelsen kom att påverka samhällets utveck-
ling under resten av 1800-talet och under 1900-talet. 
År 1929 blev samhället en köping och under kö-
pingstiden, fram till och med år 1951, gjordes viktiga 
förbättringar av infrastrukturen. Bland annat byggdes 
ny hamn och gatorna blev belagda med smågatsten. 
Bebyggelsen inom samhället växte norrut, utmed vä-
gen mot Tanumshede och öster om den äldre kärnan. 
På 1970-talet uppfördes nya bostadsområden söder 
om Stödberget.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Under senare delen av 1900-talet minskade fiskenä-
ringen i omfång och frakt till sjöss ersattes av andra 
transportmedel. I gengäld växte besöksnäringen, vil-
ken har blivit mycket betydelsefull för Grebbestad.

Den äldre samhällskärnan består av en tät trähusbe-
byggelse öster om Nedre Långgatan. Från denna har 
bebyggelsen växt i olika årsringar, mestadels bestå-
ende av enbostadhus men också av en del mindre 
flerbostadshus.

Topografi
Landskapet inom planområdet är starkt kuperat, med 
både dalar och höjder. Planområdets marknivåer 
varierar mellan + 7.0 och + 64.0 meter. De högsta 
höjdpartierna finns i områdets södra och mellersta 
delar, medan de större dalgångarna finns i områdets 
södra delar.

Det kuperade landskapet 

Geologi
Berggrunden inom planområdet består av bohusgra-
nit, med stora delar berg i dagen samt postglacial 
sand och morän i dalgångarna. Inom den nordöstra 
delen av området består jorden av lera och silt. Vi-
dare består Brattåstjärnet till stora delar av torv.

Markägoförhållanden
Marken inom det berörda området är till störst del i 
enskild ägo. Kommunen äger dock en del mark inom 
den nordvästra delen av planområdet, kring Siljevi 
idrottsplats och vid långtidsparkeringen i väster.
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Jordarter
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Planlagda områden ( i rött) och pågående markanvändning 
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Inom planområdet finns även ett antal samfällighe-
ter och markavvattningsföretag som kan komma att 
beröras av planförslaget. 

Bebyggelse
Planområdet är i stor utsträckning oexploaterat och 
omfattas inte av några detaljplaner eller områdesbe-
stämmelser. Inom planområdet finns endast ett fåtal 
bostäder, utspridda inom området. Några av dessa 
används som fritidshus. Bostadsbebyggelsen utgörs 
av enbostadshus uppförda i en och en halv våningar 
med tillhörande komplementbyggnader. Vidare finns 
bebyggelse i anslutning till Siljevi idrottsplats.

Utifrån tidigare ställningstaganden finns ett behov av 
nya bostäder, offentlig service och besöksnäring. Be-
hov för kommersiell service som dagligvaruhandel 
ses inte finnas inom området då det finns i Grebbe-
stad och Tanumshede.

Kommunikationer
Planområdet nås i norr via Kärravägen som i väster 
ansluter till Bryggerigatan och länsväg 163. Vidare 
nås planområdet via grusvägar, till bland annat 
Björnemyr och, Björnås, som i väster ansluter till 
Repslagaregatan och länsväg 163. Vägarna inom 
planområdet är smala grusvägar som främst leder till 
bostadsbebyggelsen och Siljevi idrottsplats.

Kärravägen används även som gång- och cykelled 
mellan Grebbestad och Tanumshede, via Tanums 
järnvägsstation. I övrigt finns inga separata gång- 
och cykelvägar inom planområdet.

Trafikverket är väghållare för länsväg 163 och kom-
munen är väghållare för Bryggerigatan. I övrigt är 
det enskilda vägar inom planområdet.

Riksintressen
Riksintressen är mark- och vattenområden som är av 
nationell betydelse för något av de syften som anges 
i 3 och 4 kap. MB. Dessa områden ska skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt skada dem.

Värdebeskrivningarna tillhörande de redovisade 
riksintressena har förkortats nedan, dessa finns i sin 
helhet på länsstyrelsens hemsida.

Kulturmiljövården
Nordväst om planområdet ligger Greby som är av 
riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § 
MB.

Greby är en fornlämningsmiljö med länets största 
järnåldersgravfält som med sin täta koncentration av 
gravhögar och inslag av resta stenar utgör ett domi-
nerande inslag i landskapsbilden. Gravfältet består 
av 200 högar och stensättningar med resta stenar 
(200-600 e Kr.)

Exempel på befintlig bebyggelse inom planområdet

Sommartid används ett område inom den västra de-
len av planområdet tillfälligt som naturställplats.

I övrigt utgörs planområdet av skogsmark, odlad 
mark och öppen mark.
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Riksintressen
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Friluftslivet
Söder och väster om planområdet ligger Norra Bo-
husläns kust - inre kustzonen som är av riksintresse 
för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB.

Norra Bohusläns kust - inre kustzonen är ett område 
med bland annat särskilt goda förutsättningar för 
berikande upplevelser i natur- och kulturmiljöer. 
Vidare har området särskilt goda förutsättningar 
för vattenanknutna friluftsaktiviteter samt andra 
friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser. 
Inom området finns bland annat intresseväckande 
natur- och kulturvärden, tilltalande landskapsbild, 
sällsynta växter och djur samt vattenanknutna fri-
luftsaktiviteter såsom bad, kajak, kanot, dykning och 
långfärdsskridskor.

Rörliga friluftslivet
Hela planområdet omfattas av kustområdet och skär-
gården i Bohuslän från riksgränsen mot Norge till 
Lysekil som är av riksintresse för det rörliga frilufts-
livet enligt 4 kap. 2 § MB.

Kustområdet och skärgården i Bohuslän, från riks-
gränsen mot Norge till Lysekil, är med hänsyn till 
de natur- och kulturvärden som finns i området i sin 
helhet av riksintresse. Inom området ska turismens 
och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, 
intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåt-
ligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp 
i miljön.

Obruten kust
Hela planområdet omfattas av kustområdet och 
skärgården i Bohuslän från gränsen mot Norge till 
Brofjorden som är av riksintresse för obruten kust 
enligt 4 kap. 3 § MB.

Kustområdet och skärgården i Bohuslän, från grän-
sen mot Norge till Brofjorden, är med hänsyn till de 
natur- och kulturvärden som finns i området i sin hel-
het av riksintresse. Inom området får anläggningar 
som avses i 17 kap. 1 § 1 och 4 a § 1–11 inte komma 
till stånd.

Natura 2000-områden
Väster om planområdet, vid havet, ligger Tanums-
kusten som är ett Natura 2000-område. Området är 
med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns 

i området i sin helhet av riksintresse enligt 4 kap. 8 
§ MB. Tanumskusten omfattas av både habitat- och
fågeldirektivet.

Tanumskusten är en stor, relativt oexploaterad skär-
gård med några få större öar och en mängd småöar 
och skär. På öar och fastlandet finns ett kulturland-
skap med värdefulla betesmarker. De små öarna är 
viktiga häckningsplatser för sjöfågel och de grunda 
vikarna har stor betydelse som födosöks- och över-
vintringsområden. De grunda vikarna med ålgräsäng-
ar och ostron- samt blåmusselbankar är viktiga för en 
rad marina organismer, inte minst som uppväxtom-
råde för torsk och plattfisk. Området har också stor 
betydelse för friluftslivet.

Det främsta syftet med området är att bevara de 
värdefulla grunda marina miljöerna, havsstrandäng-
arna och övriga betesmarker. Ålgräsängar, sand- och 
lerbottnar som blottläggs vid lågvatten, ostronbankar 
och grunda blåmusselbankar är prioriterade naturty-
per enligt OSPAR. Ostron (Ostrea edulis) är dess-
utom en prioriterad art enligt OSPAR.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bin-
dande styrmedel som regleras med stöd av 5 kap. 
MB och beslutas av regeringen. De anger den lägsta 
godtagbara miljökvalitet som människan eller miljön 
anses tåla. I dag finns MKN för utomhusluft, olika 
föroreningar i fisk- och musselvatten, omgivnings-
buller samt för vattenförvaltningen. Kommunen är 
ansvarig för att miljökvalitetsnormerna följs.

Tanumskusten sett från planområdet 
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Utomhusluft
För utomhusluft finns MKN vad gäller kvävedi-
oxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, 
bensen, partiklar, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, 
nickel och bly.

Luftvårdsförbundet för Västra Sverige, Luft i Väst, 
tar fram kommunvisa sammanfattningar för luft-
kvaliteten i utomhusluften för kommunerna i Västra 
Götalands län. Enligt rapporten för Tanums kommun 
från 2019-06-29 underskrids miljökvalitetsnormerna 
för samtliga komponenter. Inom eller i anslutning till 
planområdet bedöms heller inga utsläppskällor finnas 
som skulle ge andra värden.

Av de faktorer som är lättast att påverka har trafik-
mängden störst betydelse. Den enskilt mest effektiva 
åtgärden för att reducera halten partiklar bör, enligt 
olika försök, vara att minska dubbdäcksanvänd-
ningen.

Fisk- och musselvatten
Det finns inga sjöar eller vattendrag inom eller i 
närheten av planområdet som ingår i Naturvårdsver-
kets förteckning över fisk- och musselvatten som ska 
skyddas.

Omgivningsbuller
MKN för omgivningsbuller, såsom de i dag är 
formulerade, gäller egentligen bara skyldigheten 
att kartlägga och upprätta åtgärdsprogram för 
kommuner med fler än 100 000 invånare.

Även kommuner med färre än 100 000 invånare ska 
dock sträva efter att begränsa buller, men dessa kom-
muner omfattas inte av den administrativa process 
vad gäller kartläggning samt upprättande av åtgärds-
program som de större kommunerna gör.

Vattenförvaltning
Inom ramen för vattendirektivet behandlas alla 
yt- och grundvatten samt deras vattenstatus. Vatten-
förvaltningen genomför en gång per sexårig förvalt-
ningscykel en klassning av alla sjöar och vattendrags 
ekologiska och kemiska status samt alla grundvatten-
förekomsters kemiska och kvantitativa status.

För varje förvaltningscykel fastställs miljökvali-
tetsnormer som anger den status som ska uppnås i 

slutet av förvaltningscykeln. Utgångspunkten är att 
alla vattenförekomster ska uppnå god status och att 
statusen inte får försämras till år 2021, då nuvarande 
förvaltningscykel avslutas.

De vattendrag som finns inom planområdet är i dags-
läget inte klassade. Kustvattnet vid Grebbestads inre 
skärgård, väster om planområdet, uppnår i dag mått-
lig ekologisk status och inte god kemisk status. Detta 
beror bland annat på miljöproblem såsom miljögifter 
i form av förhöjda kvicksilverhalter i fisk. Dess-
utom är kustvattnet utsatt av påverkanskällor såsom 
utsläpp av kväve och fosfor, tributyltenn, kvicksilver 
och bromerade difenyletrar.

Naturmiljö
Planområdet ligger inom lövskogsregionen, där ädel-
lövträd naturligt bildar skog. Området tillhör även 
den naturgeografiska regionen Bohusläns kustskogs-
region, som kännetecknas av skärgård med kala 
klippor och ljunghedar, mager tallskog i anslutning 
till klipp- och hällmark, granskog i sänkor samt ek-
skog i anslutning till öppen mark. Vidare är slån och 
nyponros vanligt förekommande buskar. Bohusläns 
kustskogsregion sträcker sig i ett band längs Sveriges 
västra kust och in i Oslofjorden.

Vegetationen på höjderna inom planområdet är starkt 
präglad av den obefintliga eller magra jordmånen 
och närheten till havet med utsatthet för väder och 
vind. På sidorna av och mellan de bergiga höjderna 
är vegetationen starkt beroende av tillgången till vat-
ten och hur skyddat läget är.

Klipp- och hällmark 
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Naturmiljö
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I kanten av den odlade marken i dalgångarna präglas 
vegetationen av det skyddade läget och det djupa 
lagret med finare sediment.

Inom området finns gynnsamma och skyddsvärda na-
turtyper såsom klapperstensfält, gamla ekar och ädel-
lövskog med stort inslag av ask. Vidare finns ett rikt 
växt- och djurliv inom området såsom sprängticka, 
orkidéer, darrgräs, blåsippa, hasselsnok, nattskärra, 
pärluggla, större vattensalamander, gröngöling, spill-
kråka och forsärla. På våren förekommer även stora 
mängder flyttfåglar, främst på översvämmad öppen 
mark inom den norra delen av planområdet.

Dessa består av ek- och björkskog. 

Regionalt värdefulla ängs- och hagmarker finns iden-
tifierade i en rapport från länsstyrelsen från år 1989. 
Enligt rapporten finns ett område inom planområdet, 
söder om Brattåstjärnet. 

År 2005 genomförde Naturvårdsverket en ängs- 
och betesmarkinventering. Inom planområdet 
identifierades två ängs- och betesmarker, vilka i stort 
överensstämmer med ängs- och hagmarken från år 
1989. Båda ängs- och betesmarkerna är ohävdade 
och kraftigt igenvuxna, men bedöms restaurerbara.

Länsstyrelsen har, med stöd av Naturvårdsverket, 
genomfört en våtmarksinventering (VMI). Inom 
VMI registreras samtliga hydrologiskt sammanhäng-
ande våtmarker och klassificeras utifrån naturvärde. 
Klassificeringen sker utifrån fyra klasser där klass 
1 har mycket höga naturvärden, klass 2 har höga 
naturvärden, klass 3 har vissa naturvärden och klass 
4 saknar kända naturvärden. Inom planområdet finns 
två våtmarker enligt våtmarksinventeringen, Brattå-
stjärnet och Falkarödstjärnet. Båda våtmarkerna 
tillhör klass 3.

Skyddsvärda träd hyser många arter, både hotade ar-
ter och andra arter. Enligt länsstyrelsens inventering 
av skyddsvärda träd finns åtta sådana inom planom-
rådet. Träden utgörs av sju ekar och en alm, vilka är 
lokaliserade inom den södra delen av planområdet 
vid Björnås.

Vidare finns mindre sankmarker inom hela planom-
rådet.

Biotopskyddsområden är små mark- och vattenområ-
den som är livsmiljöer för hotade djur eller växtarter 
eller som är särskilt skyddsvärda. Det finns två typer 
av biotopskyddsområden, ett generellt skydd samt 
ett specifikt skydd som beslutas i det enskilda fallet. 
De biotoper som är generellt skyddade i hela landet 
är alléer, stenmurar, källor, odlingsrösen i jord-
bruksmark, öppna diken, småvatten och våtmarker i 
jordbruksmark samt åkerholmar.
Inom planområdet finns flera biotoper enligt det 
generella biotopskyddet, främst stenmurar.

Vegetation mot öppen mark 

Klapperstensfält

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har pekat ut 
särskilda landskapsavsnitt, skogliga värdetrakter, 
där skogliga värdekärnor med höga naturvärden är 
koncentrerade. Hela planområdet ligger inom den 
skogliga värdetrakten Bohusläns randlövskogar.

Under åren 1994–1997 genomförde länsstyrelsen en 
lövskogsinventering i Tanums kommun. Inom plan-
området identifierades tre områden med ädellövskog. 
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Artskyddsförordningen (2007:848) innehåller bland 
annat bestämmelser om fridlysning av vilda djur 
och växter. I förordningen finns bland annat förbud 
mot att döda, skada, fånga eller störa vilt levande 
djur eller att ta bort eller skada sådana djurs ägg, 
rom eller bon. Vidare finns bestämmelser mot att 
ta bort, skada eller ta frön eller andra delar från vilt 
levande växter. Vilka djur och växter som omfattas 
av bestämmelserna framgår av bilagorna till art-
skyddsförordningen. Inom planområdet har fynd av 
hasselsnok gjorts. Vidare har en rasbrant pekats ut 
som trolig övervintrings- och parningsplats för has-
selsnok. Hasselsnok är skyddad enligt 4 § artskydds-
förordningen.

Vattenmiljö
Inom planområdet finns några mindre vattendrag, 
varav många av dem leds i anlagda diken. De flesta 
av dem sträcker sig i väst-östlig riktning.

delavrinningsområden. Planområdet berörs av fyra 
delavrinningsområden, Rinner mot Grebbestads inre 
skärgård, Nedlagd mätstation, Rinner mot Sannäs-
fjorden och Rinner mot Fjällbacka inre skärgård.

Övergödning
Övergödning orsakas av för höga halter av kväve 
och fosfor i mark eller vatten. Dessa näringsämnen 
kan hamna i miljön via utsläpp till luft av exempelvis 
kväveoxider från biltrafik, sjöfart och kraftverk. 
Andra orsaker till övergödning är läckage från 
jordbruket samt utsläpp från avloppsreningsverk och 
industrier. Ämnena förs i sin tur med vattendrag till 
sjöar och hav.

Övergödning leder till syrebrist, igenväxning, 
algblomning och ofta även till minskad biologisk 
mångfald. Inom planområdet finns inga vattendrag 
som har problem med övergödning. Kustvattnet är 
däremot klassat som övergött.

Försurning
Mark, grundvatten, sjöar och vattendrag blir försu-
rade om de utsätts för ett stort nedfall av svavel- och 
kväveoxider eller ammoniak utan att samtidigt ha 
tillräckligt stor naturlig förmåga att neutralisera de 
syror som bildas. Försurningen påverkar den bio-
logiska mångfalden, främst i sjöar och vattendrag. 
Försurande ämnen skadar även olika material vilket 
kan leda till skador på exempelvis byggnader, konst-
verk och fornlämningar. Förutom skador på material 
kan människors hälsa påverkas genom att skadliga 
metaller kommer i omlopp via till exempel grund-
vattnet.

Inom planområdet finns inga vattendrag som har 
problem med försurning.

Kulturmiljö
Planområdet har under en längre tid bebotts och bru-
kats. Detta syns bland annat av antalet fornlämningar 
som finns inom och i anslutning till området.

Fornlämningar är lämningar efter människors verk-
samhet under forna tider som har tillkommit genom 
äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna. 
Dessa skyddas enligt 2 kap. KML. Till fornlämningar 
hör fornlämningsområden som är så stora områden 
på marken, sjö- eller havsbotten som behövs för att 

Brattåstjärnet

Avrinningsområden
Avrinning är det fria vattenflöde från ett område, 
som kommer från nederbörd, och som rinner till 
områdets sjöar och vattendrag. Höjdförhållanden och 
geologiska förhållanden avgör hur vattnet rör sig och 
vilket landområde som dräneras till vilket vatten. Ett 
avrinningsområde är ett sammanhängande mark-
område där ytvattenavrinningen har en och samma 
huvudriktning. Vattnet och dess avrinning följer inte 
administrativa gränser, utan delas geografiskt in via 
avrinningsområden.

Planområdet ligger inom Mellan Öreskilsälven och 
Strömsån huvudavrinningsområde.
Huvudavringsområdet är uppdelat i avrinnings-
områden som i sin tur är uppdelade i flera mindre 
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bevara fornlämningarna och ge dem ett tillräckligt 
utrymme med hänsyn till deras art och betydelse.

Inom planområdet finns fornlämningar såsom 
hällristningar, gravfält, boplatser, rösen och fossil 
åker. Bedömningen görs att det troligen finns fler 
fornlämningar inom planområdet, som ännu inte är 
kända. Vilket bekräftas i den arkeologiska utredning-
en som gjorts för planområdet där nio högriskzoner, 
där det finns fornlämningar i dag och sannolikheten 
att det finns fler fornlämningar bedöms som mycket 
hög, identifierats. Inom dessa områden kommer yt-
terligare arkeologiska utredningar att behövas. 

I den arkeologiska utredningen identifierades nio nya 
fornlämningar, elva möjliga fornlämningar och sju 
övriga kulturhistoriska lämningar. Därutöver har 39 
särskilda boplatslägen identifierats och fyra områden 
för ristningsinventering pekats ut. 

Ett annat exempel på kulturmiljö inom planområdet 
är rester efter den jordbruksverksamhet som tidigare 
skett inom stora delar av området. Stor del av tidi-
gare jordbruksmark inom området har endera vuxit 
igen med tiden eller att man har planterat skog på 
den. Inom planområdet finns många stenmurar som 
spår efter tidigare jordbruksverksamhet.

Inom den södra delen av planområdet finns även spår 
efter den brytning av sten som har skett inom områ-
det.

Rekreation och friluftsliv
Planområdet används i mycket stor utsträckning för 
friluftsliv, både av boende och besökare. Inom områ-
det finns en mängd stigar och stråk som bland annat 
används för promenad, jogging och cykling samt 
motocross, mountainbike och ridning. Känneteck-
nande för området är de stora möjligheterna att röra 
sig i olika rundgående slingor med olika längd, samt 
att området är tillgängligt från alla väderstreck.

Kärravägen, inom den norra delen av planområdet, 
används som gång- och cykelväg mellan Grebbestad 
och Tanumshede, via Tanums järnvägsstation.

Vidare finns anlagda områden för friluftslivet inom 
planområdet såsom Siljevi idrottsplats, motionsspår 
och platser för bergsklättring.

Siljevi idrottsplats 

Spår efter stenbrytning på södra Björnåsberget 

I närheten av planområdet finns även Grebbestad 
Camping.

Teknisk försörjning
Planområdet ligger utanför de kommunala verksam-
hetsområdena för vatten, dagvatten och spillvatten. 
Grebbestad försörjs av dricksvatten från Tanumshede 
vattenverk via den så kallade Bolsjöledningen, som 
går mellan Tanumshede vattenverk och ner till Ham-
burgsund. 

Spillvatten leds till Bodalens avloppsreningsverk, 
söder om Grebbestad. Kapacitet finns för att ta emot 
spillvatten från fler fastigheter. Spillvattensystemet i 
Grebbestad är uppbyggt kring ett antal pumpstatio-
ner.
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PROGRAM FÖR GREBBESTAD ÖSTRA

PLANERINGSFÖRUSÄTTNINGAR 67

En högreservoar, ett vattentorn, finns på Stödber-
get, väster om planområdet. Då högreservoaren 
är lågt belägen är nuvarande tryckförhållandena i 
Grebbestadsområdet låga enligt utredningen om 
VA-försörjning. I utredningen konstateras också att 
driftsäkerheten för Grebbestad i dagsläget är begrän-
sad då högreservoar har en liten volym i förhållande 
till sommarförbrukningen. 

Genom planområdet sträcker sig en kraftledning, 
i form av en luftledning, på 44 kV. Kraftledningen 
ansluter till ett ställverk som finns inom den västra 
delen av området. Ellevio planerar för en ny kraft-
ledning på 44 kV mellan Fjällbacka och Grebbe-

Luftledning inom planområdet 
stad. Den nya luftledningen ska, enligt förslag från 
Ellevio, dras från ställverket inom planområdet och 
vidare söderut.

Vidare finns teleledningar, i form av luftledningar, 
inom planområdet.

Öster om planområdet finns vindkraftverk.

Det kommunala bolaget Rambo AB ansvarar för 
avfallshanteringen i Tanums kommun. Närmaste 
återvinningsstation finns i anslutning till planom-
rådet, vid infartsparkeringen vid Repslagaregatan. 
Närmaste återvinningscentral finns i Tyft, cirka 15 
kilometer från planområdet.

Inom den norra delen av planområdet finns även 
två markavvattningsområden. Det nordvästra utgörs 
av ett torrläggningsföretag från år 1942, medan det 
nordöstra utgörs av ett dikningsföretag från år 1907.

Miljö, hälsa och säkerhet

Buller 
Den kartläggning över bullerutsatta områden som 
gjordes år 1998 utifrån vägdatabasen visar att främst 
planområdets södra delar är påverkat av trafikbul-
ler. I övrigt bedöms det inte finnas några bullerkällor 
inom eller i anslutning som påverkar området.

Förorenade områden 
Det finns inga kända potentiellt förorenade områden 
inom eller i närheten av planområdet. Inom plan-
området har det dock tidigare funnits en minkfarm, 
vilket medför att det ändå kan finnas föroreningar 
inom området.

Miljöfarliga verksamheter
Det finns inga miljöfarliga verksamheter inom eller i 
närheten av planområdet.

Klimatförändringar 
I och med att planområdets marknivåer som lägst lig-
ger på + 7,0 meter över havet samt att området ligger 
cirka 500 meter från kustlinjen, bedöms risken för 
höga vattenstånd som mycket liten. Klimatföränd-
ringar, såsom ökad nederbörd, medför dock en ökad 
frekvens av extrema väderhändelser såsom skyfall. 
Skyfall medför risk för höga vattenflöden.

Erosion, ras och skredrisk 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har tagit 
fram en översiktlig analys över områden med förut-
sättningar för skred i finkorniga jordarter, så kallade 
aktsamhetsområden. Analysen omfattar främst områ-
den med silt och lera. Enligt den översiktliga analy-
sen finns risk för skred framförallt inom två områden 
i nära anslutning till den öppna marken inom den 
nordvästra delen av planområdet.

Inom planområdet finns gynnsamma förutsättningar 
för kvicklera. Detta främst inom de öppna markom-
rådena. Kvicklera är en unik form av sjölera som lätt 
ändrar konsistens då den rubbas.

Ramböll tog år 2014, på uppdrag av Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB), fram en 
stabilitetskartering över Grebbestad. Den västra 
delen av planområdet omfattas av stabilitetskarte-
ringen. Enligt karteringen ingår tre vattendrag inom 
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Miljö, hälsa och säkerhet, stabilitetskartering  
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planområdet i stabilitetszon 1, det vill säga områden 
med förutsättningar för initiala spontana eller pro-
vocerande skred och ras. I anslutning till dessa finns 
även områden i stabilitetszon 2 respektive 3, det vill 
säga områden som kan komma att beröras av skred 
och ras som initieras inom stabilitetszon 1 respektive 
områden där förutsättningar för skred och ras saknas.

Markradon
Längs hela kusten i Tanums kommun är bohusgranit 
den vanligaste bergarten, vilket medför höga halter 
av radon i berggrunden. Hela området bör därför 
betraktas som högriskområde för markradon.

Transporter av farligt gods 
Det finns, enligt Trafikverkets nationella vägdatabas 
(NVDB), ingen väg inom 200 meter från planom-
rådet som är rekommenderad primär eller sekundär 
transportväg för farligt gods.

Elektroniska och magnetiska fält
Kring kraftledningar och ställverk alstras elektriska 
och magnetiska fält i någon omfattning. Magnet-
fältets styrka minskar med avståndet och ökar med 
strömstyrkan. Socialstyrelsen har i samråd med Bo-
verket, Elsäkerhetsverket och Statens strålskyddsin-
stitut tagit fram en vägledning som anger att magnet-
fältsnivån för miljöer där människor stadigvarande 
vistas inte bör överskrida 0,4 µT (Elektromagnetiska 
fält från kraftledningar, 2005). För att klara 0,4 µT 
krävs ett skyddsavstånd på 30 meter från ställverket 
respektive kraftledningarna.  

Utifrån elsäkerhetssynpunkt finns dessutom behov 
av skyddsavstånd mellan spänningsförande ledningar 
och olika verksamheter. När det gäller elsäkerhet 
finns skyddsavstånd mellan spänningsförande led-
ningar och olika verksamheter i Elsäkerhetsverkets 
föreskrifter.

Djurhållning 
Djurhållning med får, kor och hästar finns inom 
planområdet. Olika former av djurhållning kan ge 
upphov till störningar i form av lukt, flugor, dam-
ning, buller från bland annat fläktar samt risk för 
spridning av allergener. Hästallergener anses särskilt 
starka varför hästgårdar nära bostadsområden kan 
behöva hanteras med särskild hänsyn. I Boverkets 
Vägledning för planering för och invid djurhållning 

Djurhållning med får 

anges att värden för hästallergener är låga eller under 
detektionsgränsen vid avstånd på 50–100 meter från 
källan. Spridning av allergener påverkas dock av 
lokala förutsättningar, såsom antalet hästar, avstånd, 
förhärskande vindriktning, topografi och vegetation, 
vilket innebär att allergener kan uppmätas på längre 
avstånd än 50–100 meter.

Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har en insatstid på 15 minuter till-
Grebbestad. Räddningstjänsten förmåga vid utrym-
ning att utföra livräddning över utskjutsstege är max 
elva meter till högsta belägna fönster eller balkong.






