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Godkéind av BN 1988—08-09; §7272

med utBkning Vav byggrfitten far fastigheten 1:39 m fl.
Antagen av KP" 1988—08-29 7§ 12E] 'm'edru’ndahtag‘l av skrafferat omrade;
Laga kr’aft 1990-07—12 7

Detaljplan‘ far del av
VU‘LMEK'ARRSSAND

fastigheterna K u s e r 6 01 1:3, 1:4, 1:13 m fl
Tanums kommun

PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR '

PLANENS SYFTE

PLANDATA

Lfige

Areal

Markégare

D nr 5335:34

Till planeh hb'r fb'ljande handlingar: ’

— plankarta i s'kala 1:100!) med bestéimmelser
- illustrationskarta
- , planbeskrivning
- genomffirandebeskrivning
— samrédsredogb‘relse
- fastighets'a’gareffirteckning

Detaljplanens huvudsyfte 5r att inom omradet bereda plats
far havsanknuten mindre industri och att fb‘r boende inom
detaijplanens nfiromréde. tillgodose. behovet av bat- och
badplatser. Dessutom har intresse visats far att utnyttja
den stora byggnaden (f d cemenrtfabrik) i omrédets sfidra'
del f'dr négon form .av verksamhet. Pianen skall ocksé ge
m'djlighet att inom Uimekérrssand uppffira tvé helarsbosté-
der. ‘

rOmradet Iigger ca 2,5 km nordvést om Grebbestad. All-
ménna végen 1011 leder fram tiII omrédet som lokaIt kaIIas
Grfinemad.

Planomradets totala areal fir ca 6 ha varav 2,5 ha utgfir
vattenomréde. 7 '

fiastigheten Kuserb'd Vfa'stra 1:13 figs av Tanums kommun.
Ovrig i planomrédet ingaende mark 5r i privat ago. Vissa
markffirhandlingar pégér, ffir att aka kommunens markin—
nehav.
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TIDIGARE STKLLNINGSTAGANDEN
Omradesplan

Naturvardsomrade

Detaljplan

Ffifslag 1:111 omradesplan for Grebbestad daterad-juni 1983
omfattar aven aktuellt detaljplaneomrade. I omradesplane-
fiirslaget f6reslas omradet fa‘offiréind‘rad markanvandning.
Omradesplaneffirslaget haruéinnu' ej antagits av kommun-
'fullméktige.

Norr om detaljplanen firms ett omrade som av lénsstyrelsen

foreslagits. som naturvardsomrade.

Sfider om vag-lflll liksom nordost om tillfartsvégen till
fb‘reslagen smabatshamn gafler detaljplan faststalld 1967-
12-05. I 5vrigt har'omrédet ej tidigare detaljplanerats.

FURUTsATTNINGAR OCH FUR'A'NDRINGAR

Natur

Geoteknik

Strandskydd

Fornlz'imningar

Kulturminnes—
vardsobjekt

Planomrédet sluttag'fran Easter mot K'allarhoimssundet i

vaster.'Marken bestar av sand, grus och stfirre stenar. Pa
nagra st'ailen har uttag av grus forekommit. Har och dér
gar berget i dagen. Nagra tiotal meter fran strandkanten
bfirjar vegetationen, first som gr'as sedan som ljung och
buskar. Utmed backravinen i sydost finns ett antal mindre

l'civtr‘cid.

Geoteknisk utredni'ng har utf‘orts och redovisas '1 rapport
1984-11-07 resp PM 1984—11-08. Av utredningen framgar
att den planerade bebyggelsen bedtims kunna genomffiras
utan att stabilitetsffirhallandena blir otiIlfredsti-illande. Ur
s'attningssynpunkt 5r grund1aggningsforutsattningarna goda.

Inom den sfidra delen av planornradet dar lera patréiffats
bedfims den geotekniska stabiliteten likaledes vara ti11-.

fredstéllande. For at't bibehalla denna far inga belastningar
péfb‘ras markytan ‘utan att den geotekniska stabiliteten

kIarlagts mer i detalj. Foreslagen markanvandning — fri-
luftsbad utan byggnadsrétt - innebar att nagon pataglig

forandring av markbelastningen ej planeras. Detta saker-
stfilles i planbestéimmelserna. , ‘

2 (4)

Fb'r den norra och nordv'astra delen av planomradet galler'

strandskydd jml 15 och 16 §§ Naturvardslagen (NVL).
Ansfikan om upphévande av strandskydd inom heIa eller
delar av planomradet bb'r inges néir detaljplanen fb’rvantas
bli antagen.. '

Inom omradet finns inga kinda fornlamningar;

Planen berfir kulturminnesvardsobjekt nr 25 i det kommu-
nala kulturminnesvardsprogrammet. I programmet ségs att
bebyggelée'n inom omradet huvudsakligen far "resterna av en

ekonomisk ‘ "boom" oCh har stort kulturhistoziskt véirde.
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Bebyggelse-
omraden

Vattenomraden

Byggnaderna bar underhallas sa att deras aidre karaktér
bibehalls". "Eventuellt nyfillkommande bebyggelse b6r vad
gt—iller placering och exterior utformning undeto‘rdnas den
aldre bebyggelsen“.

Detaljplanens genomffirande innebér mycket begrénsade
fdréndringar i den nuva'rande miljt‘an. De sj‘dbodar och den
bostadsbebyggelse i-sydv'ést som ocksa‘cmn'émns i kultur-
minnesvardsprcgrammet, ges méjiighet att bests. Tillkom- .
mande bebyggelse skall eniigt planbestémmelserna ha ett
enhetligt formsprék med samordnat material- och f'a‘rgval
som anknyter till den lokala traditicnen. Den gamla ce-
mentfabriken ges ocksé mfijlighet att besta, Byggnadens
daliga skick kan dockinnebéra att den I‘iVS. Detta 5r annu
ej avgjort. '

Uvriga delar av'detaljplanen eom ligger inom' kulturminnes—
vardsprogrammets omrade sékerstalls genom detaljplanen 1
huvudsak for offiréndrad markanvéndning. Lé'mgre norrut
fareslés eti: mindre industriomréde och en smébétshamn‘
med mfijlighet att uppfora ett'antal s'jtibodar. Denna bebyg—
gelse bedfims bara marginellt pévarka milj'dn inom kultur—
minnesvardsprogrammets omréde. '

Huvuddelen av omradet a'r obebyggt. I stidra delen avr
planomradet ca 70 meter frén stranden firms dock ett 'aildre
2 %-plan stenhus. Byggnaden her tidigare anvéints. som
cementfabrik. Byggnaden har statt tom i bortemot 20 ar
och 5r 1 déligt skick. Pa fastigheten 1:12 finns en liten
provisorisk byggnad. Har bedriva f'cirsfiksverksamhet med
odling av brunalger .och ostronalger. I fivrigt 'ér omradet
obebyggt. Sfider 0m vé‘ig 1011 Ligger ett antal aldre enfa—
miljs helarsbostéder. Inom pianbmré'det fran 1967 nordost
cm 1’ d cementfabriken bestér bebyggelsen huvudsakligen
av fritidshus. -, ‘ - -

Detaljplanen ger mfijlighet att i norr uppftira ett ante!
sjijbodar i anslutning till planerad smabatshamn. Omedel-
bart sfider hférom 'i'llustreras t-vé industribyggnader avsedda
for vattenanknuten smaindustri exempelvis algodling‘eller
liknande. For industrins behov ges mdjlighet att disponera'
en separat last- och lossningsbrygga. Diskussioner har‘ ffirts
om att bygga cm ‘1’ d cementfabriken till restaurang med “
havsbaserade ratter som specialitet. Detaljplanen ger mdj— ,
lighet till detta. Alternativt kan omrédet anvandas far
smaindustri med krav pa nérhet‘ till vattnet. Industribebyg-
gelsen far ej_valla ol‘ég’enheter for nérboende med héinsyn
till sundhet, brandsékerhet eller trevnad. Detta hat séker—
stéillts i planbestémmelserna. Norr om fastigheten 1:50 och
vaster om 1:20 ger detaijplanen utrymme for tva nya
tomtplatser avsedda for enfamiljs helarshus. Tilikomsten
av dessa ingar i kommunens fiverenskommelse om markffir-
varv inom omrédet.

Inom Grebbestadsomradet firms ett uttalat behov av fri—
tidsbétsplatser. Inom planomradet Iigger i dag ett start
antal smabatar under primitiva forhéllanden vid enkla
bryggor och vid boj.
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Trafik

Teknisk
ffirsfirjning

Administrativa
fragor

Detaljplanen reoovisar dérf'or en smabatshamn med plats

fo'r_ ca 150 batar. Batstorleken' avg'dr om er eller féirre

batar ryms i den planerade anl'éggningen. Smébétshamnen

‘. fo'reslés norr om industrio‘mradet med dess separate bryg—

ga. Pa 33 séitt kan verksamheternavkoncentreras till den

norra delen av stranden modan’den's‘odra delen reserveras

som badstrand. Inom omrédet planeras inte nagon batupp-

léiggning fransett sédana mindre batar som kan uppléggas

pa P—omrédet. ' ' '

S'oder om planerad smabétshamn och till'éggsplatsen for

bétar till industrih ges mfijlighet att fb’rbéittra och utveckla

befintliga badplatser. Dessa (air bei'aigna pé 'omse sidor om

befintlig brygga pa fas‘tigheten 1:35. Brygga och fastighet

figs av Ulmekérrssand hamnfo'rening. Bryggan- anvénds bl a

som tilléggsplats for boende pa Kéllarholmen strax utanfo‘r.

Bryggan ges mfijlighet att besta med ofo'réndrad anvénd-

rung.

Kortrafik till och frén omré’ldet planeras ske genom upp—

rustning och komplettering' av befintligt v'égnét. Industrin,

bétplatsinnehavare, intressenter i den lokala hamnffirening-

en och intern trafik till JH—omradet far sin tillfartsvég

fran 'oster. Badande och bes'okare till JH—omrédet far sin

.huvudsakliga tillfart direkt fran v‘ég' 1011 till p-platser.

Héirifran nés badplatserna via gangvégar pa allmén plats-

mark. ‘ .'

Vfigen lingst i ‘oster utanf‘or planomradet fungerar huvud-'

sakligen som gangvég ut- till naturomréden, men ocksa som

k‘drv‘ég till ett befintligt fritidshus ett- par hundra meter

utanf‘or plangrénsen i nordost. '

Parkering for de olika aktiviteterna inom omradet planeras

ske dels pa kvartersmark' ‘och dels pa allmén plats. Sam:

manlagt redovisar planffirslaget plats for nérmare 150 bilar

varav ca 50 pa allménplatsmark. Detta har beréknats tacka

behovet. Parkeringssamverkan genom exploateringsavtal

eller liknande planeras.

Inom omradet finhs kommunala vatten- och avloppsledning—

ar. Erforderliga kompletteringar planeras och projekteras

av Tanums kommuns‘tekniska avdelning.

Kommunen 5r inte huvudman for de allméinna platserna.

Planens genomffirandetid 5r fem (5) 211‘ rékhat frén den dag

planantaganoet vinner laga kraft. : .

Ud'devalla 1988-03-08
BOHUSKOMMUNERNAS BYGGNADSKONTOR
Planavd 1 ingen

, Gunnar Hammarstrom en amue sson
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