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TANUMS ,_
KOMMUN l1)::"510KAN Planbesked

Kommunkansliet

457 81 TANUMSHEDE
0525-180 00. ks.diarium@lanum.se Skickas till (kommunen)

Fastighet och sbkande
Fastigbg’tsbelecknlng ‘ 1k Fastighetens adress 1k

lam/m {mg-r54 1 '- Hl Lambev. 2.
Sfikande: Fbrnamn { v . *. Eflernamn * Organisallons-IPersonnummer *

_ (i 1 BA AB v t» bubJr—‘H t8
Utdelningsadress (gala, box elc) TeIefon dagtid (aven riklnt) Telefax (Elven riktnr)

LWMb/ « Z 0523/ (abZLaé
Postnummer Posgort a?

Lig'q— (915(3b 8/164
E-posladress ‘ _ x

V\ I ma @ “b ,9?
\J

Kontaktperson
EfternamnFfirnamn _ ..

M : m A UW‘N
Telefon dagtid (éven riktnr) Telefax (aven riktnr)Utdelnin sadress (gala. box etc) . .bmbsgv, Z 0523' wane OSZS‘Ibtell/J

Postnummer Poslon E-posladress

Views Guee £2556n
FastighetséigarelTomtréittsinnehavare (om annan én sbkanden)

Efternamn

Furr'iNSSONs immwwbfiokmdmwkgj JiBA ,- 5802294 '7 \2V
Arendet géller planlfiggning av omréde

;| Enbostadshus [:J Enbostadshusigrupp I: Rad-, pan. kedjehus E] Tvébostadshus

Hus fdr aldre eller
:‘ Frilidshus D Flerbostadshus |:| Studentbostadshus funklionshindrade

:1 Annalspecialbostadshus El Handel l:| Kontor D Lager, industrioch hantverk

Annan byggnad elleranléiggning, ange vilken WkAW‘W CC beg‘L- [DOM ,QLLQ, 134+, (Sf/l

Planerad upplételseform far eventuella bostadslfigenheter

—] Hyresrétt [—l Bostadsratt I—I Agandelégenheter

Produktlon
Antal manader Sammanlagd byggnadsarea DHrav bruttoarea bostader

Uppskanad sammanlagd produkfionskostnad, lnkl moms 1 000-12“ kronor Byggnadsarbetena avses att pabbrjas, datum

Beskrivning och motivering av projektet
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TANUMS
KOMMUN

Bilagfl

T: Situahonsplan eiier karta _ Geoteknisk undersokr‘mg i,
: eve; omrauetlobligatonskt) L Q (overssktlxg; | J VAJo'smng j Trafiklosnmg

‘ Oversiktllg mlllonedommng i Ener91~ och hushallmng ‘__] IVIIQFSHQIiEJhe‘ J Halsa och sakerhet

j Avfal! J Expioaluringsgran/BTA 7] Mode”. (olumomage ellerliknande

—1 R|§kanaiys 1 Uppnavande av strandsrkyidd fl Husgyper __

Avg”:
Avgln betalas enhgt av kommunen faststalld taxa

Ovans\aende personuppgmer komnjer an behandlas enhgt personuppgifislagen (PuL)
Sokandens underskrih Namnlb’rtydligande

\

VINFORMATION

NPBL 5 kap. Att la fram detaljplaner och omradesbestammelser

1 § Delta kapnel Innehaller best'ammelscr om hur en detaljplan och omradesbestammelser
uppraltas. amas. andras och uppha‘vs samt om besked fran kommunen om an inleda
ett sadant planlaggningsarbele.

Planbesked

2 § Pa begaran av nagon som avser art vidta en atgara som kan Idrulsatta an en detaljplan
antas‘ andras eller upphavs eller at! omradesbestammelser anoras eller upphavs. ska
kommunen |ett planbesked redovisa sin avsikt i fragan om an Inleda ett sadant plan-
Iaggnlngsarbete

3 § En begaran om planbesked ska vara sknfthg och Innehalla en besknvnmg av det huvud
sakliga andamalel med den avsedda algarden och en karta som visar def omrade som
berdrs

Om algaroen avser en Dyggnadsverk, ska begaran ocksa innehalla en besknvmng av
byggnadsverkeis karaklar och ungefa‘riiga omfatlnlng

4 § Na’r kommunen her fan en begaran om planbesked som uppfyller kraven | 3 § ska
kommunen ge sitt planbesked mom fyra manader. 0m kommunen och den som Hat
gjOfl Degaran Inle kommer overens 0m nagot annat

Av planoeskedel ska Gel tramga om kommunen avser att mleda en planlaggmngsarbete0|

(In

Om kommunen avser an inleda en pianlaggnlngsarbele ska kommunen i planbeskedet
ange den tidpunkt da ametet enlxgt kommunens bedOmning kommer an ha iett fram fill
an slutligt beslut am an anta, andra eller upphava en detaljplan eller andra eller upphava
omrédesbestammelser.

Om kommunen Inle avser all inleda ett planlaggntngsamete. ska kommunen I planbeskedel
ange skalen fo'r det. Prop‘ 2009/10'170



Hej!
Tack for skisserna. Jag tycker det ar bra att de tydligt visar den huvudsakliga inriktningen mot

verksamheter och tydligt anger det allma'nna géngstraket. Jag tycker ocksa att utformningen och

skalan kanns bra i illustrationerna med tydlig koppling till aldre magasin. Kanske ska taken i detta

sammanhang vara tegelroda?

Frégor som behover belysas i ett planarbete ar anpassning till stigande vatten. Har utgar vi fran

L'ainsstyrelsens handbok som anger +3,3 meter Rh 2000 (motsvarar ca + 3 meter i Rh 70) for bostader

och for service (restaurang etc). Under forutsattning att étgarder kan vidtas for att anpassa

platsen/byggnaden till risken for oversv‘amning kan bost'ader Iokaliseras pa + 2,8 meter Rh 2000 och

service pa + 2,3 meter Rh 2000.

Trafiksituationen behover belysas ytterligare. Det gar naturligtvis att undersoka om det ar mojligt

med samutnyttjande med befintliga parkeringsplatser, men det air under forutsattning att

bathamnens och badplatsens behov oc|<sé kan tillgodoses. ldag finns det ingen ordnad parkering vid

Gro'nemadsvagen och det er tveksamt om det finns stod for det antal parkeringar som namns i texten

inom gallande detaljplan. Tillfartsv'agen ner mot hamnen ar idag smal och beroende pa hur mycket

trafik som alstras kan det finnas behovs av atgarder for att underlatta moten mellan bilar, eventuellt

bor man ocksé titta pa mojligheten att Vanda med storre fordon om det kan komma bestikande med

buss?

Jag tycker inte att en ansokan om planbesked behb’ver ha svar pa frégorna enligt ovan, det material

du har tagit fram visar tillrackligt idén och visionen med platsen. Men det kan vara bra att framledes

fundera pa hur fragorna kan Idsas. For att fa mer information om forutsattningarna for atgarderna i

vattnet kan du kontakta Lansstyrelsens vattenvérdsenhet.

Trevlig helg!

vanliga halsningar
Moa Leidzén
Planchef

Tanums Kornmun
Planavdelningen
457 81'lanumshede
Besoksadress: Apoteksvagen 6, 457 3.1Tanumshede

‘i elefon dil'ekt: 05257183 42
Telefon vaxeln: 0525-180 00
I'ax: 0575-183 07

Lipost: mbndiai'ium@tanumtse
www.tanum.se

Frén: Stefan Werner [mailto:stefan@wernerarkitekter.se]
Skickat: den 18 september 2014 18:49
'_|:i|l: Leidzén, Moa
Amne: Dykcenter

Hej Moa

Hér ér en Vision for Dykcenter i Grebbestad
Tacksam for synpunkter

Héisningar

Stefan Werner



Verksamhetsplan
liba

Fiirsiiljningskontor Huvudkontor

,r V Lambs v‘ag 2 Tel: 0525-662 66 Bankgiro 3250—0496

457 95 GREBBESTAD Fax: 0525—616 16 Reg. m‘ 556254—7124



Bolaget
Janssons Immunbiologiska AB, Jiba borj ade som enskilt firma redan 1977 och
ombildades 1984 till ett Aktiebolag.

Verksamhet
Agentur for Sverige och Finland for Immunbiologisk homeopatisk medicin, som
ar registrerad av Lakemedelsverket. Utbildning av yrkesverksamma terapeuter i
Immunbiologi, i Sverige, Finland, Norge, USA och Portugal. Egen klinik med

alternativ behandling sedan 1977 i Oxelosund och Nykoping och sedan 2001 i
Gronemad.

Omsattning
5 miljoner

Sysselsattning
5 personer i dag

Agandeforhallande
Krister Jansson 50 % och Nina Jansson 50 %.

Verksamhetsstiillen
Oxelosund 1977-1986
Nykoping sedan 1986
Gronemad sedan 2001

Fysiska forutsfittningar i Grfinemad
Se kartbilagor

Fastigheten Tanum Kuserod 1:111
Fastigheten disponeras enligt tomtrattsavtal sedan kop 4 maj 2001,
inskrivningsbevis tomtrattsinnehav, 15 maj 2001, Vid Inskrivningsmyndigheten i
Uddevalla Grupp 4.
Huvudbyggnaden uppfordes 1991. I nedre plan bedriver bolaget en alternativ
medicinsk mottagning, sedan 2001.
Overvaningen anvands for en del av verksamheten och for tillsynsboende.
Komplementbyggnaden anv'ands som kontor, lager, fOrrad och hantering av
medicin, fran oktober 2014. Lokalen och verksamheten kontrolleras och innehar

partitillstand fré’m Lakemedelsverket.
I tomtr’citten nedlagt kapital av bolaget ar 3milj oner for kop av huset, samt ca 4
milj oner kr for upprattandet av komplementbyggnad, samt ombyggnad och
renovering av huset, inlaggning av vatten och avlopp, samt bergvarme.
Tomtratten ar inte belé’mad.



Fastigheten Tanum Kuseriid 1:112
Fastigheten arrenderas av bolaget enligt anlaggningsarrende av Tanums
kommun. Den forra byggnaden som Dykcentret befanns i, blev riven sommaren
2013, eftersom det farms ett rivningsbeslut pa denna byggnad. Fastigheten air i
dag obebyggd.

Fastighetema ”klyvs” av upplatet utrymme for samfalld mark. Delagande
fastigheter ar de tva ovan namnda.

Planforhfillanden
Se bilaga

Utvecklingsplan
Nuvarande verksamhet pa fastigheten Tanum Kuserod 1:111 skall fortsatta
ofdrandrad, fast med flera anstallda. Kontorsverksamheten maste expandera pga.
nedlaggning av kontoret i Nykoping och flytten av kontoret till Grebbestad i
oktober, samt den nya planerade verksamheten enligt nedan.

Bolagets planer ar att utveckla och etablera en direkt havsanknuten verksamhet
med:

0 Dykcenter med utbildning, samt dykturer, dels i samarbete med
brodema Klemming och West Point Divers.

° Levandeforvaring och kvalitetssakring av ostron och skaldjur. Aven
andra arter som alger och fisk kan pa sikt komma ifraga. Med
utvecklande av fOrvaring och odlingstekniker till gagn for fiske och
havsodling. Detta projekt far i samarbete med Everts Sj obod, Tjarno
Marinbiologiska, samt Goteborgs Universitet.

0 Import och lagring av champagne, Ambassadors porter och viner i
havsvatten

° Restaurang verksamhet med overnattningsmojlighet. Restaurang
verksamheten kommer att vara i samarbete med Rokeriet i
Stromstad, samt med olika kockar, bland annat kocklandslaget och
andra intressenter.

' Arrendetomten Tanum Kuserod 1:112 forses med tva nya
byggnader. Dessa kommer att ha utrymmen for beredning av
ostron och annan fisk och skaldjur. Dykcenter, Cafe,
snickeriverkstad, samt dusch och toalett. Toalett och
duschanl'aggningen kommer 'aven att utnyttj as av hamn och



géisthamn. Hotell och Restaurang verksamhet, med Ostron och
Champagnebar. Restaurangen kommer att inrikta sig p5 vad
fiskarna kallar ”Biféngster”, lite spéinnande r'aitter. Flera krogare har
redan Visat intresse for restaurangen.

° I ett tredje stadium har Vi ambitionen att bygga en undervatten—
restaurang. Intresse och kunskap om att bygga en sédan finns.
Varfor inte séitta Tanums Kommun ordentlig pé kartan over
seV’cirdheter och upplevelse mojligheter.

Marknadsanalys
Vi Vill ta vara pé’l den marina spetskompetens vad géiller marin biologi och
fiskekunskap som finns i Vért néiromréde!

Platsen éir unik for éindamélet med god vattenkvalitet, oftast isfritt, god
tillgéinglighet och féi sotvattensutsléipp. Fé platser léings kusten fir béittre léimpade
for detta projekt!

Att pé detta s’altt kunna medverka till tillvaratagande av havets mojligheter kéinns
béde spéinnande och meningsfullt!

Vér plan fir att 1evandefdrvaring och kvalitetsséikring skall ske i ett kéllarplan
under byggnaderna och under den fallfeirdiga betong kaj som éindé’t méste
repareras.

En ny brygga mé’lste byggas, dé’l den befintliga 'eir helt rutten och farlig. Déir bor
byggas en skyddad del for stormskydd. Bland annat efterfrfigas en sédan aV
Everts Sjobod som éir helt oskyddad Vid nordliga stormar.

Samverkan
Everts Sjobod, Nj ord, Fiskarna Charles och Robert Olsson, Broderna
Klemming, West Point Divers Tanumstrand, Tjéirno Marinbiologiska och
Goteborgs Universitet, Gronemads Hamn, Gronemads Samfaillighet, Gronemads

och Grebbestad Samhéillsforeningar, Skétrgérdsidyllen, Svensk Fisk,
Véistsvenska Turistforeningen, med flera.

Behov av mark
For den planerade verksamheten kréivs:

° Tomterna 1:111, samt 1:112, samt S4
0 Strandremsan mellan ovan néimnda fastigheter och havet. Héir skall

fOrvaringskassuner schaktas ned. Nivén for dagens betong-/tréidéick
behé’llls och allméinheten tillforséikras réitt och mojlighet att passera



' Vattenomradet som framgar av bilaga. Befintlig brygga byggs ut och nya
brygganordningar anlaggs.

Investeringsnivfi
De omedelbara investeringarna uppskattas i grova drag till X miljoner kr.

Finansiering
Egna medel, samt banklan

Planmfissiga forutséittningar
Gallande detaljplan maste andras

Fastighetsbildning
Tomtratts- och arrendefastigheterna sammanlaggs och tillfors strandremsan,
vattenomradet och omradet for gemensamhetsanlaggningen. Eventuellt fortsatter
tomtrattsfastigheten att vara egen fastighet (med tillfo'rd mark fran samfalld
mark)

Civilriittsligt
Bolaget onskar kopa all ovan namnd mark av Tanums kommun, samt
vattenomradet som tidigare varit arrenderat av Dykcentret, fOr verksamheten.

Sysselsiittningseffekter
10 arsarbetsplatser

PR for bygden och Tanums kommun
Proj ektet har stor samhallsnyttig substans och har goda ekonomiska muskler och
som Vi bedomer det med en betydande utvecklings potensial. Initialt skall
foretaget arbeta med tillvaratagande och utveckling av outnyttj ad potensial av
levandeforvaring av ostron fiir konsumtion 2°1retrunt. Denna kunskap finns annu
inte i Sverige. Konsumtionen av ostron har sedan 10 gm tillbaka okat med 1000
% och okningen fortsatter av denna valsmakande n'aringsbomb.

Aven andra arter som alger och fisk kan pa sikt komma ifraga med utvecklande
av forvaring och odlingstekniker till gagn for fiske och havsodling.

Detta omrade an i sin linda och vi bedomer att det har goda och kanske
nodvandiga framtidsutsikter .

Detta skall ske i samarbete med forskare och fiskare/odlare fOr att gora kunskap



och forskningsresultat till ekonomiska och milj ovéinliga produkter, livsmedel
mm.

Platsen/lokalerna skall Ewen kunna anvéindas publikt och i undervisningssyfte
bé’lde for skolklasscr och fiven allméinheten.

Provkok och restaurang med forstklassiga géistkockar for utvecklande av goda
recept av outnyttj ade och “glomda” arter 'eir ett lockande och spéinnande
framtidsscenario.

En spetsanléggning och forebild i landet, vars rcsultat kan skapa fler
arbetstillfaille p5 ménga omréden excmpelvis fiske, havsodling, fisketurism,
livsmedcl mm.

Vi Vill ta vara pé allméinhctens mojlighet att ta del aV den unika miljo som finns
runt i kring tomterna. Avon underléitta for de ménga badande, genom att helt
intill tomtgréins och pé tomten bygga nya badhyttor och omkléidningsmojlighet
for allméinhcten, samt att det skall finnas mojlighct att sitta och fika Vid bryggan.
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DYKCENTER
Vision :
Anlaggningen skall bli ett centrum for havsanknuten verksamhet med in‘riktning mot turism.
Samarbete med Everts Sjobod, Skargé'rdsidyllen, béthamnen, fiskare pa orten m fl skall
starka verksamheter och ort till att bli en popular mélpunkt i kommunen.

Verksamhet V ‘5
Anlaggningen skall innehélla ett dykcenter med ovningsbassang or; dvk "’3 _
levandeforvaring av skaldjur, ostron mm i sam'arbete med‘ forskare och odlaf_,Vnvkékjégij‘f'
och restaurang, cafe och hotell. Lokal for undervishing och moten for ca 50 pets"? _ _ .W
I sodra delen av anlaggningen skall patientvérd, behandlin'g- och rehabilitering, fort_s§tta:
tillsammans med ett grossistforetag inom naturlakemedel som flyttar hit. Bostad pa plan 1 ‘3' ‘ ’_ _ , V _ .
trappa ar kvar. »‘ ; 1/ 0:1:

Samarbete 7 ; 3".“
Samverkan, samarbete, samspel air nyckeln till framgéng for fler besokare samt for lov 675 2&3
tillsténd for verksamhetsutveckling Sager Anders Svedberg, Vastsvenska Turistrédet. :3 !

Tydlighet
Tydlig‘ arkitektur med tydlig utformning av verksamheter och samband.
I krocken mellan géngstrak, badplats, bathamn med gastplatser, restaurang, café och
hotell, dykeri, verksamheter och boende. D'ar blandas allmanhet med elever, personal, 7-;
boende gaster och patienter. Vissa verksamheter har specifika krav for sakerhet och >
avgransning som dykverksamhet och restaurang. Patienter vill ha integritet o s v. En
vélstuderad situationsplan och byggnadsarkitektur kan oppna, bygga bort konflikte; O‘chr. -'
starka helhetsupplevelsen. ' i; -‘ .

- "5~
* ..":‘.‘

'Ar!‘.Restriktioner, granser .7 ‘5"
Platsen Iigger undantagen frén Natura 2000, kulturmiljovardsprogrammet tSamt
strandskydd, se granser pa kartan. Konsekvenser av hogsta vattensténd skall diskUtéras
med kommunen. ~‘

Strék r
Ett allm'a'mt gangstrék gar fran Krossekarr och forbi dykcentrum till smabétshamnen och .._‘ 7-
vidare mot Ulmekarrssand. En smidig forflyttning langs kustremsan och verksamheterna ‘ 'V . ' ‘
som finns dar. Straket ar fint som det er men kanske kan fler verksamheter etableragfin -.
befintliga eller nya bodar och magasin. ' ""

Trafik .
Kustremsan trafikeras med fordel med bat. Det finns ca 140 fasta bétplateeeoé ett 25-tal
gasthamnsplatser vid smébétshamnen och Dykcentrum. Bilvégar till omrédet blir mindre
och slingrande narmast Dykcentret. Parkeringsplatser i omrédet kan raknas tillfl ‘ '
sjébodar, 15-20 norr om Dykcenter, 45 pa strandangen vid bryggan samt ytterli

sjobodarna genom att erbjuda smébétshamnen tillgéng till wc, dusch och omk “I”

Grans Strandskydd
‘ Grans Naturreservat

* Grans Kulturmiljovérdsprogram
Géngstrék

Smébétshamn

D kcentrum

Bad 0 late

Everts s'obod

Skaroérdsid llen
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Rehabilitering
ca 130 m2

Dykcenter
ca 100 m2

B handlingsrum
ca 130 m2

(D Frd, lager
ca 100 m2

Omklédnigshytter och sittbénkar blir en
avskiljare mellar privat och offentligt

ca +2m 0 am?

l____—_—____-__'

l Eventuell '
' undervattensrestaurang
I

Betongkas

Sektion A-A

Levande férvaring av
ostron, flsk och skaldjur
i betongkasun

Hotell

M

Hctell
ca 140 m2 ca 100 m2

Kontor
ca 130 m2

F6retag
ca 100 m2

Bostad
ca 125 m2

Féretag / grossist Q
ca 100 m2 -

\
\
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Leidzén, Moa

Frén: Nina Jansson <nina@jiba.se>
Skickat: den 3juni 2019 20:51
Till: Leidzén, Moa; siarium, kansli
Amne: Planéndring for Jiba AB i Gronemad

Hej, Moa,

Refererar till motet den 20 Ma] dér vi (Krister och Nina Jansson) tréffade dig, Linus, Ulf och Stefan Werner.

Till
Kommunstyrelsen iTanums Kommun

Komplement ti|| ansékan om planéndring/besked.

Under m6tet kom det fram att vi vi|| gora ett tillz'a'gg till tidigare ansokan planéindring/besked.

Vi vi|| gérna att éiven éldreboende i ett senior boendekoncept ocksé provas i planprocessen i tillégg till vér tidigare
ansokan om planéndring.

senior
OK?

Med vénlig hélsning,

JIBA AB

Nina Jansson

Lambsvég 2
457 95 GREBBESTAD
Tel: 0525-66266
Mobil: 070-53 83 006
E-post: nina@jiba.se

Leidzén, Moa

Frén: Nina Jansson <nina@jiba.se>
Skickat: den 3juni 2019 20:51
Till: Leidzén, Moa; siarium, kansli
Amne: Planéndring for Jiba AB i Gronemad

Hej, Moa,

Refererar till motet den 20 Ma] dér vi (Krister och Nina Jansson) tréffade dig, Linus, Ulf och Stefan Werner.

Till
Kommunstyrelsen iTanums Kommun

Komplement ti|| ansékan om planéndring/besked.

Under m6tet kom det fram att vi vi|| gora ett tillz'a'gg till tidigare ansokan planéindring/besked.

Vi vi|| gérna att éiven éldreboende i ett senior boendekoncept ocksé provas i planprocessen i tillégg till vér tidigare
ansokan om planéndring.

senior
OK?

Med vénlig hélsning,

JIBA AB

Nina Jansson

Lambsvég 2
457 95 GREBBESTAD
Tel: 0525-66266
Mobil: 070-53 83 006
E-post: nina@jiba.se
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    Kommunstyrelsen 
    

 
Ansökan om planbesked för Kuseröd 1:111 m.fl.  
  

Sammanfattning  

Ansökan avser planläggning för verksamheter (hotell, restaurang, dykcenter och 
medicinsk mottagning) och bostäder. Ansökan om planbesked görs för att pröva 
möjligheten att ändra användningssättet samt utöka byggrätten jämfört med 
gällande detaljplan.  
 
Småindustri och hantverk är redan prövat lämpligt på platsen i gällande 
detaljplan. En avvägning har gjorts mellan det allmänna intresset för 
verksamheter som behöver ett vattennära läge och som kan erbjuda viss service, 
det allmänna intresset att bada och röra sig längs med vattnet, det allmänna 
intresset att tillgodose bostadsbehovet, det enskilda intresset att bo kvar i 
byggnaden samt det enskilda intresset från närboende vad gäller 
omgivningspåverkan från verksamheter.  
 
Det som detaljplanen tillåter får inte vara störande för omgivningen men i 
förhållande till vad detaljplanen medger idag bedöms inte tillkommande 
användningssätt enligt ansökan innebära en ökad omgivningspåverkan. Om 
området ändrar inriktning från verksamheter med ett vattennära behov till hotell, 
restaurang och bostäder blir användningen mer extensiv vilket motiverar att 
badplatsen och gångvägen säkerställs långsiktigt i detaljplanen. Att blanda 
bostäder och verksamheter innebär en större risk för störningar och vilka 
åtgärder som kan krävas för att undvika eventuella störningar får utredas i 
planarbetet. Tillskapande av verksamheter kan medföra viss service i området 
som inte finns idag.  
 
Mark till verksamheter med ett vattennära behov är svårt att tillskapa då de ofta 
har behov av att vara lokaliserade på platser med starka allmänna intressen för 
natur- och kulturmiljövård. Idag finns det nästintill inga platser i gällande 
detaljplaner, som inte redan är ianspråktagna, där denna typ av verksamhet är 
möjlig. Idag finns det en planberedskap för minst 140 bostäder i Grebbestad.  
 
Åtgärden enligt ansökan bedöms i detta inledande skede eventuellt kunna 
innebära betydande miljöpåverkan beroende på närheten till Natura2000-
område. Det krävs inga stora investeringar med avseende på infrastruktur.  
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning är att det är lämpligt att inleda ett 
planarbete för verksamheter men är tveksam till lämpligheten av bostäder. I 
planarbetet måste frågor som berör strandskydd, geoteknik, trafik och parkering 
utredas. 
 

TANUMS
KOMMUN

Milj ii- och byggnadsffirvaltningen Datum Vfir referens
Planavdelningen 2019—07-18 MBN 2015/1132-313

Er referens

Kommunstyrelsen

Ansékan om planbesked for Kuseréd 1:111 m.f|.

Sammanfattning

Ansokan avser planlaggning for verksamheter (hotell, restaurang, dykcenter och
medicinsk mottagning) och bostader. Ansokan om planbesked gors for att prova
mojligheten att andra anvandningssattet samt utoka byggratten jamfort med
gallande detaljplan.

Sméiindustri och hantverk ar redan provat lampligt pa platsen i gallande
detaljplan. En avvagning har gjorts mellan det allmanna intresset for
verksamheter som behover ett vattermara lage och som kan erbjuda viss service,
det allmanna intresset att bada och rora sig langs med vattnet, det allmanna
intresset att tillgodose bostadsbehovet, det enskilda intresset att bo kvar i
byggnaden samt det enskilda intresset fran narboende vad galler
omgivningspaverkan fréin verksamheter.

Det som detaljplanen tilléiter far inte vara storande for omgivningen men i
forhéillande till vad detaljplanen medger idag bedoms inte tillkommande
anvandningssatt enligt ansokan innebara en okad omgivningspaverkan. Om
omradet andrar inriktning fran verksamheter med ett vattermara behov till hotell,
restaurang och bostader blir anvandningen mer extensiv vilket motiverar att
badplatsen och gangvagen sakerstalls langsiktigt i detaljplanen. Att blanda
bostader och verksamheter innebar en storre risk for stomingar och vilka
atgarder som kan kravas for att undvika eventuella stomingar far utredas i
planarbetet. Tillskapande av verksamheter kan medfora viss service i omradet
som inte finns idag.

Mark till verksamheter med ett vattermara behov ar svéirt att tillskapa da de ofta
har behov av att vara lokaliserade pa platser med starka allmanna intressen for
natur- och kulturmiljovard. Idag finns det nastintill inga platser i gallande
detaljplaner, som inte redan ar ianspréiktagna, dar denna typ av verksamhet ar
mojlig. Idag finns det en planberedskap for minst 140 bostader i Grebbestad.

Atgarden enligt ansokan bedoms i detta inledande skede eventuellt kurma
innebara betydande milj opéiverkan beroende pa narheten till Natura2000-
omrade. Det kravs inga stora investeringar med avseende pa infrastruktur.

Miljo— och byggnadsforvaltningens bedomning ar att det ar lampligt att inleda ett
planarbete for verksamheter men fir tveksam till lampligheten av bostéider. I
planarbetet maste fragor som beror strandskydd, geoteknik, trafik och parkering
utredas.

1(14)

Magnus.Olsson
Belys

magnu
Belys



 

 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
 

 
Datum 
2019-07-18 

 
Vår referens 
MBN 2015/1132-313  
Er referens 
 

 

2(14) 
 

Inledning  
Bakgrund och syfte 
JIBA AB (organisationsnummer 556467-7118) inkom 2015-06-09 med en 
ansökan om planbesked för att ändra den gällande detaljplanen. Syftet med 
planändringen är att möjliggöra en bostadslägenhet och verksamheter så som 
hotell, restaurang, dykcenter och medicinsk mottagning.  
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har yttrat sig över ansökan 2015-08-25 och 
2017-11-29. Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-13 att återremittera ärendet 
för vidare utredning och komplettering.  
 
Sökanden inkom 2019-05-21 med en komplettering som visar hur 
parkeringssituationen kan lösas inom området. Sökanden har 2019-06-03 
meddelat att syftet med planändringen också är att möjliggöra bostäder i form av 
seniorboende. 

 
Läge och omfattning 
Det aktuella området är cirka 4000 kvadratmeter och är beläget 2 kilometer 
nordväst om Grebbestad centrum. I ansökningshandlingarna finns kartor och 
bilder över området.  
 
Ägoförhållanden 
Ansökan omfattar fastigheterna Kuseröd 1:111, 1:112, s:4 och del av Kuseröd 
1:13. Samtliga fastigheter ägs av Tanums kommun, i samfälligheten ingår två av 
de nämnda fastigheterna. Fastigheten Kuseröd 1:111 är upplåten med tomträtt 
till Janssons Immunbiologiska Aktiebolag JIBA (organisationsnummer 556254-
7124) och Kuseröd 1:112 arrenderas av samma bolag. Avsikten är att sökanden 
ska få rådighet till marken.  
 
Vattenområdet anges som outrett område men tillhör sannolikt den kommunala 
fastigheten Kuseröd 1:13 och ingår i Tanum hamnars förvaltningsområde.  

 

Förutsättningar och bedömning 
Gällande planer 
Förutsättningar 

Området är beläget inom det område som har pekats ut som ett samhällsområde 
för Grebbestad. Rekommendationerna i kommunens översiktsplan 2030 anger 
att den fördjupade översiktsplanen från 2006 gäller inom det område som 
omfattas av planen. I den fördjupade översiktsplanen är området utpekat som ett 
detaljplanelagt område med oförändrad markanvändning (hamn och 
verksamhet).  
 

Milj ii- och byggnadsffirvaltningen Datum Vfir referens
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Er referens

Inledning

Bakgrund och syfte
JIBA AB (organisationsnummer 556467-71 18) inkom 2015-06-09 med en
ansokan om planbesked for att andra den gallande detaljplanen. Syftet med
planandringen éir att mojliggora en bostadsléigenhet och verksamheter sa som
hotell, restaurang, dykcenter och medicinsk mottagning.

Miljo— och byggnadsforvaltningen har yttrat Sig over ansokan 2015-08-25 och
201 7-1 1-29. Kommunstyrelsen beslutade 201 7—12-1 3 att aterremittera arendet
for vidare utredning och komplettering.

sokanden inkom 2019-05—21 med en komplettering som visar hur
parkeringssituationen kan losas inom omréidet. sokanden har 2019-06—03
meddelat att syftet med planandringen ocksa ar att mojliggora bostader i form av
seniorboende.

Lége och omfattning
Det aktuella omradet ar cirka 4000 kvadratmeter och ar belaget 2 kilometer
nordvast om Grebbestad centrum. I ansokningshandlingama finns kartor och
bilder over omradet.

Agoférhéllanden
Ansokan omfattar fastighetema Kuserod 1:111, 1:112, s:4 och del av Kuserod
1:13. Samtliga fastigheter ags av Tanums kommun, i samfalligheten ingéir tva av
(16 namnda fastighetema. Fastigheten Kuserod 1:111 ar uppléiten med tomtratt
till Janssons Immunbiologiska Aktiebolag JIBA (organisationsnummer 556254-
7124) och Kuserod 1:112 arrenderas av samma bolag. Avsikten ar att sokanden
ska fa radighet till marken.

Vattenomradet anges som outrett omrade men tillhor sannolikt den kommunala
fastigheten Kuserod 1:13 och ingar i Tanum hamnars forvaltningsomréide.

Forutséttningar och bedomning

Géllande planer
F6rutse'ittningar

Omradet ar belaget inom det omréide som har pekats ut som ett samhallsomrade
for Grebbestad. Rekommendationema i kommunens oversiktsplan 2030 anger
att den fordjupade oversiktsplanen fran 2006 galler inom det omréide som
omfattas av planen. I den fordjupade oversiktsplanen ar omradet utpekat som ett
detaljplanelagt omréide med oforandrad markanvandning (hamn och
verksamhet).
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För området gäller en detaljplan, Detaljplan för Ulmekärrssand, Kuseröd 1:3, 
1:4, 1:13 med flera, och detaljplanen fick laga kraft 1990-07-12. Detaljplanens 
genomförandetid har gått ut. Området som ansökan omfattar är planlagt med en 
byggrätt för småindustri och hantverk. Området mellan befintlig byggnad och 
vattenområdet samt vattenområdet är planlagt för hamn. Norr om befintlig 
byggnad är planlagt för parkering. Inom området finns också allmän plats med 
användningen LOKALGATA. Planbestämmelsen för användningen småindustri 
och hantverk anger att verksamheten inte får vara störande för omgivningen. 
Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap. 
Utdrag från detaljplanen: 

 
Bedömning  
Att utveckla verksamheter på platsen bedöms vara förenligt med intentionerna i 
den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad, men det finns inget uttalat stöd 
för en utveckling av bostäder.   
 
Detaljplanen behöver ändras för att möjliggöra en utveckling av fastigheten 
enligt ansökan. Behovet av ändring gäller i huvudsak användningssättet, då 
restaurang, hotell och bostäder inte inryms inom nuvarande bestämmelser. 
Ändring krävs också av detaljplanen för att möjliggöra omfattningen av den 
föreslagna bebyggelsen då gällande detaljplan anger den maximala 
byggnadshöjden till 4,5 meter. Eventuellt kan allmän plats för lokalgata behöva 
tas i anspråk för parkering. 
 
De åtgärder som föreslås inom vattenområdet bedöms, med undantag för 
undervattensrestaurang, inrymmas inom nuvarande detaljplan.  
 
 
Riksintressen 
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For omradet galler en detaljplan, Detaljplan for Ulmekarrssand, Kuserod 1:3,
1:4, 1:13 med flera, och detaljplanen fick laga kraft 1990—07-12. Detaljplanens
genomforandetid har gatt ut. Omré’ldet som ansékan omfattar ar planlagt med en
byggréitt for sméiindustri och hantverk. Omradet mellan befintlig byggnad och
vattenomréidet samt vattenomradet ar planlagt for hamn. Norr om befintlig
byggnad ar planlagt for parkering. Inom omradet finns ocksa allman plats med
anVandningen LOKALGATA. Planbestammelsen for anvandningen smaindustri
och hantverk anger att verksamheten inte far vara storande for omgivningen.
Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap.
Utdrag fran detaljplanen:

\
X:1086(X)

/“‘\S;*I-l 311911501X};
\ 5-

\ a
\ \ ..

Bed6mning

Att utveckla verksamheter pa platsen bedoms vara forenligt med intentionema i
den fordjupade oversiktsplanen for Grebbestad, men det finns inget uttalat st6d
for en utveckling aV bostader.

Detaljplanen behéver andras for att mojliggéra en utveckling av fastigheten
enligt ansokan. Behovet aV andring galler i huvudsak anVandningssattet, da
restaurang, hotell och bostader inte inryms inom nuvarande bestéimmelser.
Andring kravs ocksa aV detaljplanen for att mojliggora omfattningen aV den
foreslagna bebyggelsen da gallande detaljplan anger den maximala
byggnadshojden till 4,5 meter. Eventuellt kan allman plats for lokalgata behova
tas i ansprak for parkering.

De atgarder som foreslas inom vattenomradet bedoms, med undantag for
undervattensrestaurang, inrymmas inom nuvarande detaljplan.

Riksintressen
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Förutsättningar  
I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för hushållning med mark 
och vatten för vissa områden i landet” listas en rad områden som med hänsyn till 
sina natur- och kulturvärden i sin helhet är av riksintresse. Det aktuella området 
omfattas av riksintresse Obruten kust samt riksintresse för Turism och rörligt 
friluftsliv, enligt 4 kap 2, 3 §§ miljöbalken. Utmärkande för riksintressena är de 
samlade natur- och kulturvärdena. Inom detta område ska turismens och 
friluftslivets, särskilt det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas. Det 
rörliga friluftslivets intressen kan i allmänhet sammanfattas som möjligheten att 
röra sig fritt i orörd natur. Inom detta område får exploatering och andra ingrepp 
enbart komma till stånd om det kan ske på sätt som inte påtagligt skadar 
riksintresset. Bestämmelserna ska dock inte utgöra ett hinder för utveckling av 
befintliga tätorter eller lokalt näringsliv. 
 
Området omfattas av grundläggande hushållningsbestämmelser, riksintressen för 
Naturvård och Friluftsliv (3 kap 6 § MB). Området gränsar till (havet och 
stranden) Natura 2000-område (art- och habitatdirektivet). 
 
Bedömning  
I förhållande till vad gällande detaljplan medger innebär en planändring enligt 
ansökan inga stora förändringar vad gäller påverkan på riksintressen. 
Riksintressena för friluftsliv och naturvård kan starkt kopplas till badstranden 
söder om det aktuella området. Det måste säkerställas i en detaljplan att 
tillgängligheten till och vistelse på stranden inte begränsas med anledning av fler 
användningsområden i detaljplanen. I planarbetet behöver frågan om påverkan 
på recipienten och Natura 2000-området med anledning av dagvatten från 
området hanteras och eventuellt krävs en dagvattenutredning.  
 
Strandskydd 
Förutsättningar  
Området omfattas inte av strandskydd. Eftersom det gällde strandskydd på 
platsen efter 1 juli 1975 och planområdet är beläget mindre än 100 meter från 
vattnet, inträder det generella strandskyddet om en del av den befintliga 
detaljplanen ersätts av en ny detaljplan. Den gröna linjen på kartan nedan visar 
inom vilket område som strandskydd inträder. 
Strandskydd har två syften; att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till 
strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. För att 
kunna upphäva strandskyddet krävs att det finns särskilda skäl. Som särskilda 
skäl får man endast använda något av de sex särskilda skäl som anges i 
miljöbalken 7 kapitlet 18 c §. 
 

1. Redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften 

2. Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering 
är väl avskilt från området närmast strandlinjen 
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F6rutse'ittningar

I milj 6balkens fiarde kapitel ”Séirskilda bestammelser for hushéillning med mark
och vatten for Vissa omréiden i landet” listas en rad omraden som med hansyn till
sina natur- och kulturvarden i sin helhet ar aV riksintresse. Det aktuella omréidet
omfattas av riksintresse Obruten kust samt riksintresse for Turism och rorligt
friluftsliv, enligt 4 kap 2, 3 §§ miljobalken. Utméirkande for riksintressena éir dc
samlade natur— och kulturvéirdena. Inom detta omréide ska turismens och
friluftslivets, séirskilt det rorliga friluftslivets, intressen séirskilt beaktas. Det
rorliga friluftslivets intressen kan i allméinhet sammanfattas som mojligheten att
rora Sig fritt i orord natur. Inom detta omréide far exploatering och andra ingrepp
enbart komma ti11 stand om det kan ske pa séitt som inte péitagligt skadar
riksintresset. Bestammelsema ska dock inte utgora ett hinder for utveckling aV
befintliga tatorter eller lokalt naringsliV.

Omré’ldet omfattas aV grundléiggande hushéillningsbestammelser, riksintressen for
Naturvéird och FriluftsliV (3 kap 6 § MB). Omréidet gransar ti11 (havet och
stranden) Natura 2000-omré’1de (art- och habitatdirektivet).

Bed6mning

I forhéillande till vad gallande detaljplan medger innebar en planandring enligt
ansokan inga stora forandringar vad galler paverkan pa riksintressen.
Riksintressena for friluftsliV och naturvard kan starkt kopplas till badstranden
soder om det aktuella omréidet. Det maste sakerstallas i en detaljplan att
tillgangligheten till och Vistelse pa stranden inte begransas med anledning aV fler
anvéindningsomréiden i detaljplanen. I planarbetet behover fragan om paverkan
p51 recipienten och Natura 2000—omradet med anledning aV dagvatten fran
omradet hanteras och eventuellt kravs en dagvattenutredning.

Strandskydd
F6rutse'ittningar

Omradet omfattas inte aV strandskydd. Eftersom det gallde strandskydd p51
platsen efter 1 juli 1975 och planomradet ar belaget mindre an 100 meter fréin
vattnet, intrader det generella strandskyddet om en del aV den befintliga
detaljplanen ersatts aV en ny detaljplan. Den grona linj en p51 kartan nedan Visar
inom Vilket omrade som strandskydd intrader.
Strandskydd har tVa syften; att langsiktigt trygga allmanhetens tillgang till
strandomraden och att bevara goda livsvillkor for djur- och Vaxtlivet. For att
kunna upphava strandskyddet kravs att det finns sarskilda skal. Som sarskilda
skal far man endast anVanda nagot av (16 sex sarskilda skal som anges i
miljobalken 7 kapitlet 18 c §.

1. Redan har tagits i anspréik p51 ett satt som gor att det saknar betydelse for
strandskyddets syften

2. Genom en Vag, jamvag, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering
ar Val avskilt fréin omréidet narmast strandlinj en
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3. Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses utanför området 

4. Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte 
kan genomföras utanför området 

5. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området 

6. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse 
 

 

 
Bedömning  
De skäl som bedöms aktuellt att pröva ansökan gentemot är punkt 1, samt för 
anläggningar i vatten och verksamheter som har ett vattennära behov, punkt 3.    
 
Prövningen om marken är ianspråktagen på ett sätt som gör att den saknar 
betydelse för strandskyddets syften kommer att utgå från den markanvändning 
som kommit till i laga ordning och som finns på platsen idag. Det finns ytor som 
föreslås för byggnation som inte är ianspråktagna av byggnader idag; en grusad 
yta norr om befintlig huvudbyggnad samt en grässlänt norr om befintlig 
komplementbyggnad.  
 
Strandskyddsprövningen skiljer på verksamheter och bostäder då bostäder till 
skillnad från verksamheter har en avhållande effekt då det finns en hemfridszon. 
Verksamheter som för sitt behov behöver vara lokaliserade vid vatten och/eller 
som kan underlätta allmänhetens tillgänglighet till området kan vid en prövning 
väga tyngre om platsen inte har höga värden för allmänheten eller för växt- och 
djurlivet. Samma prövningsgrund finns inte för bostäder.  
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3. Behovs for en anléiggning som for sin funktion méiste ligga Vid vattnet
och behovet inte kan tillgodoses utanfor omréidet

4. Behovs for att utvidga en pfigéiende verksamhet och utvidgningen inte
kan genomforas utanfor omré’tdet

5. Behover tas i anspréik for att tillgodose ett angeléiget allméint intresse som
inte kan tillgodoses utanfor omré’tdet

6. Behover tas i anspréik for att tillgodose ett annat mycket angeléiget
1ntresse

,1
Strandskydd som ingér i -—~—~ Strandlinje
oversynen

_ |:| Gréns100 m frén strandlinje
I: Strandskydd <100m som Inte _

ingér i Oversynen DetaUpIaner,
omrédesbestammelser m m

Strandskydd, gallde t o m 30
nov 2014

Bed6mning

De skéil som bedoms aktuellt att prova ansokan gentemot éir punkt 1, samt for
anléiggningar i vatten och verksamheter som har ett vattennéira behov, punkt 3.

Provningen om marken fir ianspréiktagen p51 ett séitt som gor att den saknar
betydelse for strandskyddets syften kommer att utgéi fréin den markanvéindning
som kommit till i laga ordning och som finns p51 platsen idag. Det finns ytor som
foreslés for byggnation som inte éir ianspréiktagna av byggnader idag; en grusad
yta norr om befintlig huvudbyggnad samt en grissléint norr om befintlig
komplementbyggnad.

Strandskyddsprévningen skilj er péi verksamheter och bostéider déi bostéider till
skillnad fréin verksamheter har en avhéillande effekt déi det finns en hemfridszon.
Verksamheter som for sitt behov behover vara lokaliserade Vid vatten och/eller
som kan underléitta allméinhetens tillgéinglighet till omréidet kan Vid en provning
Véiga tyngre 0m platsen inte har hoga Véirden for allméinheten eller for Véixt- och
djurlivet. Samma prévningsgrund finns inte for bostéider.
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Det är osäkert om strandskydd kan upphävas för att möjliggöra bostäder.  
 
Natur- och kulturmiljö 
Förutsättningar  
Området på land är idag ianspråktaget av byggnader och anläggningar samt en 
anlagd trädgård. Mot vattnet finns en kaj/mur och i vattnet finns en pålad 
brygga.  
 
Byggnaderna har tillkommit på 1990-talet och det finns inga dokumenterade 
kulturhistoriska värden. Området ligger i närheten av bebyggelse som omfattas 
av kulturminnesvårdsprogram, Krossekärr-Kuseröd, skärgårdsbebyggelse och 
småindustri. Inga kända fornlämningar finns inom eller i direkt anslutning till 
området. 
 
Bedömning  
Inom området finns inga kända naturvärden av betydelse, men för att pröva upphävande 
av strandskydd inom områden som inte är ianspråktagna kan en bedömning av områdets 
naturvärden behövas som underlag. För vattenområdet kan det behövas en 
bottenundersökning för att klargöra vilka naturvärden som finns idag. En kulturhistorisk 
inventering av nuvarande byggnader bedöms inte nödvändig.  
 
Området omfattas inte av kulturminnesvårdsprogrammet, men hänsyn behöver tas till 
omgivningen vad gäller utformningen av en byggnad.   
 
Bebyggelse 
Förutsättningar 

Området ligger omgivet av byggnader som är placerade mot bergen som 
omsluter det öppna området maden. Bebyggelsen varierar i ålder och är i 
huvudsak enbostadshus i 1-1½ plan med röda tegeltak och träfasader målade i 
ljusa kulörer. Bostadstomterna är avgärdade med häckar och staket. Norr om 
platsen finns sjöbodsförråd i längor samt en småbåtshamn.    
 
I vattenområdet finns en pålad brygga som i huvudsak används av dem som 
besöker badstranden. Mellan byggnaden och vattnet finns en gångväg som 
nyttjas av allmänheten som rör sig mellan badstranden och bryggan samt av dem 
som promenerar längs med strandremsan.  
 
Fastigheterna Kuseröd 1:111-2 samt Kuseröd s:4 har bildats för industriändamål, 
ursprungligen för ett dyk- och sportcenter och partihandel med fisk. 
Fastigheterna är totalt 2000 kvadratmeter och bedöms stämma överens med 
gällande detaljplan. Fastigheten Kuseröd 1:111 nyttjas idag för patientvård, 
behandling och rehabilitering, samt bostad. Fastigheten Kuseröd 1:112 är 
obebyggd. Båda fastigheterna kan nyttjas för verksamheter som ryms inom 
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Det ar oséikert om strandskydd kan upphéivas for att mojliggora bostéider.

Natur- och kulturmiljo
F6rutse'ittningar

Omradet p51 land ar idag ianspraktaget aV byggnader och anlaggningar samt en
anlagd tradgard. Mot vattnet finns en kaj/mur och i vattnet finns en palad
brygga.

Byggnadema har tillkommit pa 1990-talet och det finns inga dokumenterade
kulturhistoriska Varden. Omradet ligger i narheten aV bebyggelse som omfattas
aV kulturminnesvardsprogram, Krossekarr-Kuserod, skargardsbebyggelse och
smaindustri. Inga kanda fomlamningar finns inom eller i direkt anslutning till
omradet.

Bed6mning

Inom omréidet finns inga kanda naturvéirden aV betydelse, men for att prova upphéivande
aV strandskydd inom omraden som inte 5r ianspréiktagna kan en bedomning aV omradets
naturvarden behovas som underlag. For vattenomréidet kan det behovas en
bottenundersokning for att klargora Vilka naturvarden som finns idag. En kulturhistorisk
inventering aV nuvarande byggnader bedoms inte nodvandig.

Omradet omfattas inte aV kulturminnesvardsprogrammet, men héinsyn behover tas till
omgivningen vad géiller utformningen aV en byggnad.

Bebyggelse
F6rutse'ittningar

Omradet ligger omgivet aV byggnader som ar placerade mot bergen som
omsluter det oppna omréidet maden. Bebyggelsen varierar i alder och ar i
huvudsak enbostadshus i 1—11/2 plan med roda tegeltak och trafasader malade i
ljusa kulorer. Bostadstomtema ar avgardade med hackar och staket. Norr om
platsen finns sjobodsforrad i langor samt en smabéitshamn.

I vattenomradet finns en palad brygga som i huvudsak anVands aV dem som
besoker badstranden. Mellan byggnaden och vattnet finns en gangvag som
nyttj as aV allmanheten som ror sig mellan badstranden och bryggan samt aV dem
som promenerar langs med strandremsan.

Fastigheterna Kuserod 1:111-2 samt Kuserod s24 har bildats for industriéindaméil,
ursprungligen for ett dyk- och sportcenter och partihandel med fisk.
Fastighetema ar totalt 2000 kvadratmeter och bedoms stamma overens med
gallande detaljplan. Fastigheten Kuserod 1:111 nyttj as idag for patientvéird,
behandling och rehabilitating, samt bostad. Fastigheten Kuserod 1:112 ar
obebyggd. Bada fastigheterna kan nyttj as for verksamheter som ryms inom
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användningen småindustri och hantverk. Totalt finns en byggrätt om cirka 950 
kvadratmeter med en byggnadshöjd på 4,5 meter.  
 
Bedömning 

Sökanden har i ansökan redovisat en byggrätt om knappt 800 kvadratmeter med 
en maximal byggnadshöjd om cirka 5 meter och nockhöjd om cirka 8 meter. I 
förslaget ingår att en del av ytan mellan befintlig byggnad och vattenområdet 
kan användas för uteservering.  
 
Förslaget visar bebyggelse som tar avstamp i äldre magasin och bodar. Då det 
historiskt sannolikt inte har funnits magasin på platsen eller förekommer någon 
äldre bebyggelse som en ny byggnad behöver anpassa sig till kan ny bebyggelse 
på platsen med fördel ha en arkitektur som är samtida med avstamp i den äldre 
bebyggelsens skala och färgsättning.  
 
De åtgärder som föreslås i vattenområdet är vattenverksamhet som kräver 
anmälan eller tillstånd enligt 11 kapitlet miljöbalken. Nya bryggor kan med 
fördel angöras norrifrån så att båtar undviks inom området för badplats.  
 
Vatten- och spillvatten 
Förutsättningar 

Fastigheterna ligger inom kommunalt verksamhetsområde för spillvatten. 
Kuseröd 1:112 och Kuseröd 1:111 är anslutna till kommunalt vatten och 
spillvatten.  
 
Bedömning 

Samråd har skett med vatten- och avloppsavdelningen. Det finns möjlighet att 
ansluta till kommunalt vatten och avlopp och kapaciteten bedöms 
tillfredsställande. Eventuellt krävs ny ledningsdragning till kommunala 
ledningar som finns i närheten.  
 
Dagvatten 
Förutsättningar 

I området sker lokalt omhändertagande av dagvatten och det finns inget 
verksamhetsområde för dagvatten.  
 
Bedömning 

Eftersom fastigheterna ligger nära recipienten finns det begränsade 
förutsättningar att fördröja dagvatten. Hårdgjorda ytor ska i möjligaste mål 
undvikas och ytor med genomsläppligt material är att föredra så som gräs- och 
grusytor. Det finns en byggrätt som skulle kunna nyttjas idag med dagens 
förutsättningar. Åtgärden bedöms inte medföra att dagvatten från området skulle 
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anVandningen sméiindustri och hantverk. Totalt firms en byggratt om cirka 950
kvadratmeter med en byggnadshojd pa 4,5 meter.

Bed6mning

sokanden har i ansokan redovisat en byggratt om knappt 800 kvadratmeter med
en maximal byggnadshoj d om cirka 5 meter och nockhojd om cirka 8 meter. I
fiirslaget ingéir att en del aV ytan mellan befintlig byggnad och vattenomradet
kan anvandas for uteservering.

Forslaget Visar bebyggelse som tar avstamp i aldre magasin och bodar. Da det
historiskt sannolikt inte har funnits magasin pa platsen eller forekommer nagon
aldre bebyggelse som en ny byggnad behover anpassa sig till kan ny bebyggelse
p51 platsen med fordel ha en arkitektur som ar samtida med avstamp i den aldre
bebyggelsens skala och fargsattning.

De atgarder som foreslas i vattenomréidet ar vattenverksamhet som kraver
anmalan eller tillstéind enligt 1 1 kapitlet miljobalken. Nya bryggor kan med
fordel angoras norrifréin sa att batar undViks inom omréidet for badplats.

Vatten- och spillvatten
F6rutse'ittningar

Fastighetema ligger inom kommunalt verksamhetsomrade for spillvatten.
Kuserod 1:112 och Kuserod 1:111 ar anslutna till kommunalt vatten och
spillvatten.

Bed6mning

Samrad har skett med vatten- och avloppsavdelningen. Det firms mojlighet att
ansluta till kommunalt vatten och avlopp och kapaciteten bedoms
tillfredsstallande. Eventuellt kravs 11y ledningsdragning till kommunala
ledningar som firms i narheten.

Dagvatten
F6rutse'ittningar

I omradet sker lokalt omhandertagande aV dagvatten och det firms inget
verksamhetsomrade for dagvatten.

Bed6mning

Eftersom fastighetema ligger nara recipienten firms det begransade
forutsattningar att fordroja dagvatten. Hardgjorda ytor ska i mojligaste mal
undVikas och ytor med genomslappligt material ar att foredra sa som gras- och
grusytor. Det firms en byggratt som skulle kurma nyttj as idag med dagens
forutsattningar. Atgarden bedoms inte medfora att dagvatten fréin omréidet skulle
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riskera att påverka omgivningen eller recipienten negativt men frågan ska 
utredas i planarbetet och eventuellt krävs en dagvattenutredning.  
 
Trafik och parkering 
Förutsättningar  
Området nås via allmän väg och befintlig enskild väg, Lambs väg. Det finns 
ingen busshållplats i närheten och det finns ingen gång- och cykelväg i området.   
 
Det finns ytor direkt norr om befintlig bebyggelse inom Kuseröd 1:12 som idag 
används som parkering av besökare till området. I närheten av badplatsen finns 
en parkering som förvaltas av en samfällighetsförening, där besökare till 
badplatsen kan parkera. Sommartid är parkeringarna ofta fullt utnyttjade och då 
parkeras det på andra platser i området. I ansökan föreslås parkeringsbehovet 
lösas inom Kuseröd s:4 och de kommunägda fastigheterna Kuseröd 1:12-13.  
 
Bedömning  
Infrastrukturen för trafik är bristfällig. Lambs väg är smal och beroende på hur 
mycket trafik som förslaget alstrar kan det bli aktuellt med åtgärder på vägen. 
Om större fordon, till exempel bussar med större sällskap, förväntas besöka 
anläggningen bör man studera möjligheterna till vändplats. Trafiksituationen 
kring avfallshanteringen behöver studeras.  
 
Det bör vara möjligt att anordna parkeringsplatser inom planområdet. Frågan om 
hur många parkeringsplatser som behövs samt var dessa ska placeras får utredas 
vidare i arbetet med detaljplanen. Eftersom parkeringssituationen i området är 
något ansträngd sommartid måste behovet av parkering utredas. Troligtvis är 
verksamheter på platsen inte ensam målpunkt utan människor som besöker 
området eller bor i området kan komma att besöka verksamheterna och det är då 
troligt att många som parkerar på andra platser går till verksamheten. Innan 
parkeringsplatser inom Kuseröd 1:12 kan tillgodoräknas förslaget behöver 
båthamnens behov av parkeringsplatser inom denna yta klargöras.  
 
Parkering till bostäder bör finnas i anslutning till bostäderna.  
 
Kommunal service  
Förutsättningar  
Förskola och skola (F-6) finns knappt två kilometer väster om den aktuella 
platsen. Idag finns inget seniorboende i Grönemad.  
 
Bedömning  
Behov av förskola eller annan kommunal service bedöms inte påtagligt öka vid 
ett genomförande av ansökan.  
 
Huvudmannaskap  
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riskera att paverka omgivningen eller recipienten negativt men fragan ska
utredas i planarbetet och eventuellt kravs en dagvattenutredning.

Trafik och parkering
F6rutse'ittningar

Omradet néis Via allman Vag och befintlig enskild Vag, Lambs Vag. Det finns
ingen busshéillplats i narheten och det firms ingen gang— och cykelvag i omradet.

Det finns ytor direkt norr om befintlig bebyggelse inom Kuserod 1:12 som idag
anVands som parkering aV besokare till omradet. I narheten aV badplatsen finns
en parkering som forvaltas aV en samfallighetsforening, dar besokare till
badplatsen kan parkera. Sommartid ar parkeringama ofta fullt utnyttj ade och da
parkeras det p51 andra platser i omradet. I ansokan foreslas parkeringsbehovet
losas inom Kuserod s24 och de kommunagda fastighetema Kuserod 1:12—13.

Bed6mning
Infrastrukturen for trafik ar bristfallig. Lambs Vag ar smal och beroende pa hur
mycket trafik som forslaget alstrar kan det bli aktuellt med atgarder pa Vagen.
Om storre fordon, till exempel bussar med storre sallskap, forvantas besoka
anlaggningen bor man studera mojlighetema till Vandplats. Trafiksituationen
kring avfallshanteringen behover studeras.

Det bor vara mojligt att anordna parkeringsplatser inom planomréidet. Fragan om
hur manga parkeringsplatser som behovs samt var dessa ska placeras far utredas
Vidare i arbetet med detaljplanen. Eftersom parkeringssituationen i omradet ar
nagot anstrangd sommartid maste behovet aV parkering utredas. Troligtvis ar
verksamheter pa platsen inte ensam malpunkt utan manniskor som besoker
omradet eller bor i omradet kan komma att besoka verksamhetema och det ar d5
troligt att manga som parkerar pa andra platser gar till verksamheten. Innan
parkeringsplatser inom Kuserod 1:12 kan tillgodoraknas forslaget behover
bathamnens behOV aV parkeringsplatser inom denna yta klargoras.

Parkering till bostader bor finnas i anslutning till bostadema.

Kommunal service
F6rutse'ittningar

Forskola och skola (F—6) finns knappt tVa kilometer Vaster om den aktuella
platsen. Idag finns inget seniorboende i Gronemad.

Bed6mning

BehOV aV forskola eller annan kommunal service bedoms inte patagligt (Ska Vid
ett genomforande aV ansokan.

Huvudmannaskap
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Förutsättningar  
Gällande detaljplaner i området har enskilt huvudmannaskap, och förutom den 
allmänna vägen som förvaltas av trafikverket, ingår flertalet vägar i 
gemensamhetsanläggningar och förvaltas av samfällighetsföreningar. Vissa 
vägar omfattas inte av någon ordnad förvaltning, men sköts av fastighetsägarna i 
området. 
 
Bedömning  
Som huvudregel ska detaljplaner ha kommunalt huvudmannaskap om det inte 
finns särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap. Ett särskilt skäl kan exempelvis 
vara att bostäder troligtvis kommer att bli fritidsbostäder.  
För att långsiktigt säkerställa allmänhetens tillgänglighet till områden som har 
betydelse för allmänheten behöver dessa planläggas som allmän plats med 
kommunalt huvudmannaskap. Det kan exempelvis gälla om området närmast 
vattnet ska vara allmänt tillgängligt som gångväg.  
Att planlägga med kommunalt huvudmannaskap hör inte till traditionen i 
Grönemad men det kan ändå finnas skäl att planlägga områden med kommunalt 
huvudmannaskap om de är betydelsefulla för allmänheten. Detta är en fråga som 
bör utredas vidare i planarbetet.  
 
På sikt kan huvudmannaskapet i den gällande detaljplanen behöva ses över 
eftersom den befintliga badplatsen och tillgängligheten till området är av allmänt 
intresse.  
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Förutsättningar  
Vägen till det aktuella området, Lambs väg, ingår i en gemensamhetsanläggning 
som heter Kuseröd ga:4 och gemensamhetsanläggningen förvaltas av 
Grönemads samfällighetsförening.  
 
Inledningsvis har inga övriga rättigheter som kan påverkas av de förändringar 
som ansökan avser identifierats.  
 
Bedömning  
Om en ny detaljplan får laga kraft kan det krävas ombildande av de aktuella 
fastigheterna inom planområdet om gränser för kvartersmark ändras.  
 
Sannolikt ingår vattenområdet utanför Kuseröd 1:13 i fastigheten men det 
behöver klargöras i planarbetet.  
 
Fastigheterna som omfattas av planarbetet är delägare i 
gemensamhetsanläggningen, Kuseröd ga:4. Om fastigheterna kommer att nyttjas 
mer extensivt kan deras andelstal behöva ändras. Om det blir aktuellt med 
åtgärder på vägen, exempelvis breddning eller anläggande av mötesplatser, och 
åtgärderna inte inryms inom befintliga detaljplaner, kan även Lambs väg behöva 
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F6rutse'ittningar

Gallande detaljplaner i omradet har enskilt huvudmannaskap, och forutom den
allmanna vagen som flirvaltas av trafikverket, ingar flertalet vagar i
gemensamhetsanlaggningar och flirvaltas av samfallighetsforeningar. Vissa
vagar omfattas inte av nagon ordnad forvaltning, men skots av fastighetsagama i
omradet.

Bed6mning

Som huvudregel ska detaljplaner ha kommunalt huvudmannaskap om det inte
finns sarskilda skal for enskilt huvudmannaskap. Ett sarskilt skal kan exempelvis
vara att bostader troligtvis kommer att bli fritidsbostader.
For att langsiktigt sakerstalla allmanhetens tillganglighet till omréiden som har
betydelse for allmanheten behover dessa planlaggas som allman plats med
kommunalt huvudmannaskap. Det kan exempelvis galla om omradet narmast
vattnet ska vara allmant tillgangligt som gangv'ag.
Att planlagga med kommunalt huvudmannaskap hor inte till traditionen i
Gronemad men det kan anda finnas skal att planlagga omraden med kommunalt
huvudmannaskap om de ar betydelsefulla for allmanheten. Detta ar en fréiga som
bor utredas vidare i planarbetet.

P51 sikt kan huvudmannaskapet i den gallande detaljplanen behova ses over
eftersom den befintliga badplatsen och tillgangligheten till omradet ar av allmant
intresse.

Fastighetsréttsliga frégor
F6rutse'ittningar

Vagen till det aktuella omréidet, Lambs vag, ingar i en gemensamhetsanlaggning
som heter Kuserod gaz4 och gemensamhetsanlaggningen forvaltas av
Gronemads samfallighetsforening.

Inledningsvis har inga 6vriga rattigheter som kan paverkas av de forandringar
som ansokan avser identifierats.

Bed6mning

Om en ny detaljplan far laga kraft kan det kravas ombildande av de aktuella
fastighetema inom planomradet om granser for kvartersmark andras.

Sannolikt ingéir vattenomréidet utanfor Kuserod 1:13 i fastigheten men det
behover klargoras i planarbetet.

Fastighetema som omfattas av planarbetet ar delagare i
gemensamhetsanlaggningen, Kuserod gaz4. Om fastighetema kommer att nyttj as
mer extensivt kan deras andelstal behova andras. Om det blir aktuellt med
atgarder p51 vagen, exempelvis breddning eller anlaggande av motesplatser, och
atgardema inte inryms inom befintliga detaljplaner, kan aven Lambs vag behova
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ingå i detaljplanen. I det fall vägen ska ingå i detaljplanen bör den få kommunalt 
huvudmannaskap. 
 
I ett inledande skede av planarbetet kommer det att utredas om det finns några 
övriga rättigheter som kan påverkas.  
 
Hälsa och säkerhet 
Förutsättningar  
Enligt jordartskartan för Sveriges geologiska undersökning utgörs området av 
morän. Området utgörs av en relativt plan yta som mot vattnet har fyllts ut mot 
en mur. Inga bergsblock finns i närheten.  
 
Området är beläget i direkt anslutning till havet och marknivån är mellan 0-6 
meter över havet. Nuvarande bebyggelse är grundlagt på cirka 2 meter 
respektive 4 meter över havet.  
 
Fastigheten är inte utpekad som ett potentiellt område där föroreningar 
eventuellt kan förekomma.  
 
Bedömning 
För att klargöra de geotekniska förutsättningarna med tanke på en del av 
området är utfyllt behöver en geoteknisk utredning genomföras.  
 
Området är beläget på en nivå som innebär att det finns risk för översvämning. 
Nya bostäder rekommenderas grundläggas högre än 3,2 meter över havet, med 
anpassning och åtgärder kan bostäder grundläggas över 2,8 meter över havet. 
Bostäder behöver vara tillgängliga via entréer som inte riskerar att svämmas 
över. Verksamheter kan grundläggas över 2,2 meter över havet men det 
rekommenderas i sådana fall att byggnaden utformas så att den tål att vara 
översvämmad.  
 
Verksamhetsutövaren kommer att ansvara för att buller inte blir en olägenhet för 
kringliggande bostadshus, och det är därför viktigt att det inte medges en åtgärd i 
detaljplanen, som riskerar att störa omgivningen. I gällande detaljplan har det 
redan prövats lämpligt med småindustri och hantverk. De verksamheterna som 
kommer att tillåtas på platsen (restaurang, hotell) bedöms inte bli mer störande 
än att den kan tålas av omgivningen men det måste utredas vidare i ett 
planarbete.  
 
Om bostäder också tillåts på platsen blir kraven på att verksamheterna kan 
förenas med boende högre. Förutsättningarna för att integrera den typ av 
verksamheter som föreslås i ansökan och bostäder är framförallt beroende av 
faktorer som buller och lukt. Om boende skulle uppleva verksamheterna som 
störande riskerar en prövning enligt Miljöbalken att få till följd att verksamheter 
på platsen begränsas.  
 

Milj (fi- och byggnadsfifirvaltningen Datum Vfir referens
Planavdelningen 2019—07-18 MBN 2015/1132-313

Er referens

inga i detaljplanen. I det fall vagen ska ingéi i detaljplanen b(fir den fa kommunalt
huvudmannaskap.

I ett inledande skede av planarbetet kommer det att utredas om det firms nagra
(fivriga rattigheter som kan paverkas.

Hélsa och sékerhet
Féfirutse'ittningar

Enligt jordartskartan for Sveriges geologiska underséfikning utgéfirs omréidet av
moran. Omradet utgéfirs av en relativt plan yta som mot vattnet har fyllts ut mot
en mur. Inga bergsblock finns i narheten.

Omradet ar belaget i direkt anslutning till havet och marknivan ar mellan 0-6
meter (fiver havet. Nuvarande bebyggelse ar grundlagt pa cirka 2 meter
respektive 4 meter (fiver havet.

Fastigheten ar inte utpekad som ett potentiellt omrade dar fororeningar
eventuellt kan fifirekomma.

Bedéfimning
For att klargéfira de geotekniska forutsattningarna med tanke pa en del av
omradet ar utfyllt beh(fiver en geoteknisk utredning genomforas.

Omradet ar belaget pa en nivéi som innebar att det firms risk for (fiversvamning.
Nya bostader rekommenderas grundlaggas h(figre in 3,2 meter (fiver havet, med
anpassning och atgarder kan bostader grundlaggas (fiver 2,8 meter (fiver havet.
Bostader beh(fiver vara tillgangliga via entréer som inte riskerar att svammas
(fiver. Verksamheter kan grundlaggas (fiver 2,2 meter (fiver havet men det
rekommenderas i sadana fall att byggnaden utforrnas s51 att den tal att vara
(fiversvammad.

Verksamhetsutéfivaren kommer att ansvara for att buller inte blir en olagenhet for
kringliggande bostadshus, och det ar darfor viktigt att det inte medges en atgard i
detaljplanen, som riskerar att stéfira omgivningen. I gallande detaljplan har det
redan préfivats lampligt med smaindustri och hantverk. De verksamheterna som
kommer att tillatas pa platsen (restaurang, hotell) bed(fims inte bli mer stéfirande
an att den kan talas av omgivningen men det maste utredas vidare i ett
planarbete.

Om bostéider ocksé’l tillé’lts pa platsen blir kraven pa att verksamheterna kan
forenas med boende hogre. Forutsattningarna for att integrera den typ av
verksamheter som foreslas i anséfikan och bostader ar framforallt beroende av
faktorer som buller och lukt. Om boende skulle uppleva verksamheterna som
storande riskerar en provning enligt Milj (fibalken att fa till fcfiljd att verksamheter
péi platsen begréinsas.
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Allmänna och enskilda intressen 
Allmänna intressen  
Den befintliga bryggan och gångvägen mellan bryggan och befintlig byggnad 
används av besökare till badplatsen. Det är av allmänt intresse att möjligheterna 
att bada på platsen inte försämras.  
 
Besöksnäringen är betydelsefull för kommunens näringsliv och det finns 
begränsade markresurser för verksamheter som har behov av ett vattennära läge. 
Det kan vara av allmänt intresse att sådana verksamheter kan utvecklas.   
 
Bostäder kan vara ett allmänt intresse om de behövs för bostadsförsörjningen. 
 
Det kan även vara av allmänt intresse att det finns restaurang i området, då den 
kan erbjuda viss service som saknas i området.  
 
Enskilda intressen 

Boende i omgivningen kan uppleva fler verksamheter med ökad trafik och ljud 
som störande.  
 
För den nuvarande tomträttsinnehavaren utgör möjligheten att bo på platsen ett 
enskilt intresse.  

 
Bedömning 

Det är sedan tidigare prövat lämpligt för småindustri och hantverk på platsen. I 
den gällande detaljplanen finns inte den badbrygga eller gångväg längs vattnet 
planlagd. Istället utgör denna yta hamn och tomtmark för verksamheter.  
 
Om området ändrar inriktning från verksamheter med ett vattennära behov till 
hotell, restaurang och bostäder blir användningen mer extensiv vilket motiverar 
att badplatsen och gångvägen säkerställs långsiktigt i detaljplanen. Att blanda 
bostäder och verksamheter innebär en större risk för störningar och vilka 
åtgärder som kan krävas för att undvika eventuella störningar får utredas i 
detaljplanen.  
 
Mark till verksamheter med ett vattennära behov är svårt att tillskapa då de ofta 
har behov av att vara lokaliserade på platser med starka allmänna intressen för 
natur- och kulturmiljövård. Idag finns det mycket få platser, som inte redan är 
ianspråktagna, i gällande i detaljplaner där denna typ av verksamhet är möjlig. 
Idag finns det en planberedskap för minst 140 bostäder i Grebbestad. Därför 
bedöms inte bostäder på platsen vara ett allmänt intresse då de inte 
nödvändigtvis behövs för att tillgodose behovet av bostäder.  
 
Konsekvenser  
Miljökonsekvenser  

TANUMS
KOMMUN

Milj ii- och byggnadsffirvaltningen Datum Vfir referens
Planavdelningen 2019—07-18 MBN 2015/1132-313
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Allménna och enskilda intressen

Allma'inna intressen

Den befintliga bryggan och gangvagen mellan bryggan och befintlig byggnad
anvands av besokare till badplatsen. Det ar av allmant intresse att mojligheterna
att bada p51 platsen inte forsamras.

Besoksnaringen ar betydelsefull for kommunens naringsliv och det finns
begransade markresurser for verksamheter som har behov av ett vattennara lage.
Det kan vara av allmant intresse att sadana verksamheter kan utvecklas.

Bostader kan vara ett allmant intresse om de behovs for bostadsforsorjningen.

Det kan aven vara av allmant intresse att det firms restaurang i omradet, d5 den
kan erbjuda viss service som saknas i omréidet.

Enskilda intressen

Boende i omgivningen kan uppleva fler verksamheter med okad trafik och ljud
som storande.

For den nuvarande tomtrattsinnehavaren utgor mojligheten att bo pa platsen ett
enskilt intresse.

Bed6mning

Det ar sedan tidigare provat lampligt for sméiindustri och hantverk pa platsen. I
den gallande detaljplanen finns inte den badbrygga eller gangvag langs vattnet
planlagd. Istallet utgor denna yta hamn och tomtmark for verksamheter.

Om omradet andrar inriktning fréin verksamheter med ett vattennara behov till
hotell, restaurang och bostader blir anvandningen mer extensiv vilket motiverar
att badplatsen och gangvagen sakerstalls langsiktigt i detaljplanen. Att blanda
bostader och verksamheter innebar en storre risk for storningar och vilka
atgarder som kan kravas for att undvika eventuella storningar far utredas i
detaljplanen.

Mark till verksamheter med ett vattennara behov éir svéirt att tillskapa da de ofta
har behov av att vara lokaliserade pa platser med starka allmanna intressen for
natur— och kulturmiljovard. Idag finns det mycket fa platser, som inte redan éir
ianspraktagna, i géillande i detaljplaner dar denna typ av verksamhet éir mojlig.
Idag firms det en planberedskap for minst 140 bostéider i Grebbestad. Darfor
bedoms inte bostéider pa platsen vara ett allméint intresse da de inte
nodvéindigtvis behovs for att tillgodose behovet av bostéider.

Konsekvenser

Miljokonsekvenser
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Fastigheterna är anslutna till kommunalt vatten och spillvatten.  
 
Påverkan på recipienten och natura-2000 området kan främst härledas till 
åtgärder i vattnet. Det är redan idag prövat lämpligt för hamn. Dagvatten bedöms 
inte innebära ökade dagvattenflöden i någon större omfattning. Ytor bör dock i 
möjligaste mån inte hårdgöras med exempelvis asfalt. Eventuellt får det tas fram 
en dagvattenutredning.  
 
Området har sin avrinning till vattenförekomsten Långebyområdet. Den 
ekologiska statusen bedöms vara god. Den kemiska statusen uppnår inte god 
status. Påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten kan framförallt härledas till 
dagvattenhantering i området. Förutsatt att dagvatten tas omhand och att 
eventuella utsläpp inte når vattenförekomsten bedöms miljökvalitetsnormerna 
för vatten inte att påverkas.  
 
Miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet av utomhusluft och omgivningsbuller 
bedöms inte överskridas.  
 
Åtgärder som föreslås i vatten kan leda till betydande miljöpåverkan, då 
natura2000-område finns i närheten. En undersökning om betydande 
miljöpåverkan görs i alla planarbeten, och det kommer även att genomföras i 
denna plan. Samråd kommer att ske med länsstyrelsen och därefter fattar 
kommunen beslut om detaljplanen anses medföra betydande miljöpåverkan eller 
ej.  
 
Sociala konsekvenser och barnperspektiv 
Verksamheterna kan bidra till utökad service och till att skapa en mötesplats i 
området. Idag finns det ingen liknande verksamhet i området.  
 
Ekonomiska konsekvenser  
Exploatören kommer att bekosta planarbetet och det bedöms inte nödvändigt 
med kommunala investeringar i exempelvis väg- och eller vatten- och 
avloppsutbyggnad för att genomföra projektet. Om huvudmannaskapet blir 
kommunalt kommer framtida drift- och underhållskostnader av allmän plats 
bekostas av kommunen.  
 
Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan Tanums kommun och exploatören. 
Syftet med ett exploateringsavtal är att så långt det är möjligt säkerställa att en 
detaljplan kan antas och genomföras enligt intentionerna i detaljplanen, och 
avtalet reglerar parternas åtaganden. Tanums kommun har upprättat Riktlinjer 
för exploateringsavtal (antagande av kommunfullmäktige 2019-04-01, § 45), och 
av riktlinjerna framgår vad som kan bli aktuellt att reglera i ett 
exploateringsavtal. Avtalet ska vara undertecknat och godkänt innan 
detaljplanen kan antas i kommunfullmäktige.  
 

Milj ii- och byggnadsffirvaltningen Datum Vfir referens
Planaelningen 2019—07-18 MBN 2015/1132-313

Er referens

Fastighetema ar anslutna till kommunalt vatten och spillvatten.

Paverkan p51 recipienten och natura—ZOOO omréidet kan framst harledas till
atgarder i vattnet. Det ar redan idag provat lampligt for hamn. Dagvatten bedoms
inte innebara okade dagvattenfloden i nagon storre omfattning. Ytor bor dock i
mojligaste man inte hardgoras med exempelVis asfalt. Eventuellt far det tas fram
en dagvattenutredning.

Omradet har sin avrinning till vattenforekomsten Langebyomradet. Den
ekologiska statusen bedoms vara god. Den kemiska statusen uppnar inte god
status. Paverkan p51 milj 6kvalitetsnormer for vatten kan framforallt harledas till
dagvattenhantering i omradet. Forutsatt att dagvatten tas omhand och att
eventuella utslapp inte néir vattenforekomsten bedoms milj 6kvalitetsnormema
for vatten inte att paverkas.

Milj 6kvalitetsnormema for luftkvalitet aV utomhusluft och omgivningsbuller
bedoms inte overskridas.

Atgarder som foreslas i vatten kan leda till betydande miljopaverkan, d5
natura2000—omréide finns i narheten. En undersokning om betydande
miljopéiverkan gors i alla planarbeten, och det kommer aven att genomforas i
denna plan. Samréid kommer att ske med lansstyrelsen och darefter fattar
kommunen beslut om detaljplanen anses medfora betydande milj opéiverkan eller
e].

Sociala konsekvenser och barnperspektiv

Verksamhetema kan bidra till utokad service och till att skapa en motesplats i
omradet. Idag firms det ingen liknande verksamhet i omradet.

Ekonomiska konsekvenser
Exploatoren kommer att bekosta planarbetet och det bedoms inte nodVandigt
med kommunala investeringar i exempelvis Vag- och eller vatten— och
avloppsutbyggnad for att genomfora projektet. Om huvudmannaskapet blir
kommunalt kommer framtida drift— och underhallskostnader aV allman plats
bekostas aV kommunen.

Ett exploateringsavtal ska upprattas mellan Tanums kommun och exploatoren.
Syftet med ett exploateringsavtal ar att s51 langt det ar mojligt sakerstalla att en
detaljplan kan antas och genomforas enligt intentionema i detaljplanen, och
avtalet reglerar partemas ataganden. Tanums kommun har upprattat Riktlinj er
for exploateringsavtal (antagande aV kommunfullmaktige 2019-04-01, § 45), och
aV riktlinjema framgar vad som kan bli aktuellt att reglera i ett
exploateringsavtal. Avtalet ska vara undertecknat och godkant innan
detaljplanen kan antas i kommunfullmaktige.
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Måluppfyllelse 
Tanums kommun har ett prioriterat verksamhetsmål för fysisk planering som säger 
att kommunen ska ha en god planeringsberedskap som möjliggör en långsiktigt 
hållbar utveckling i hela kommunen och som stärker Tanums identitet med 
livskraftiga samhällen och levande landsbygd. Översiktsplanen har en koppling till 
detta mål, och eftersom detaljplanen inte strider mot några rekommendationer i 
översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen, bedöms ett planförslag enligt 
ansökan kunna bidra till måluppfyllelse. Verksamheter i området kan bidra till att 
göra området mer attraktivt, livskraftigt och till att det skapas en mötesplats. 
Bostäder kan möjliggöra ett större underlag för service. 

Miljö- och byggnadsnämnden har ett specifikt mål för planering av bostäder inom 
samhällsområden som anger att bostäder ska ha trafiksäker tillgång, via gångväg 
eller lågintensivt trafikerad gata, till:  

• Lekplats  
• Busshållplats 
• Samhällsnära naturområde 
• Mötesplats (exempelvis torg, lekplats, möteslokal, bibliotek, skola, 

idrottsplats, butik) 
Närmaste lekplats finns på torget i Grebbestad. Majoriteten av busslinjerna 
stannar vid Grebbestad busstation som ligger på hamnplanen, vissa busslinjer 
som kör skoltrafik stannar också vid busshållplats vid Grebbestadskolan. I direkt 
anslutning till platsen finns stora naturområden som är tillgängliga för 
allmänheten. Badplatsen och stranden är sommartid en viktig mötesplats i 
Grönemad,  
För att gå eller cykla de knappa tre kilometrarna till Grebbestad centrum behöver 
man gå längs med Grönemadsvägen eller Krossekärrsvägen/Sövallsvägen som 
idag saknar gång- och cykelväg. I den fördjupade översiktsplanen 
rekommenderas att en gång- och cykelväg byggs längs med Grönemadsvägen 
samt del av Sövallsvägen. Om den föreslagna gång- och cykelvägen genomförs 
får bostäderna en trafiksäker tillgång till beskrivna målpunkter.  

 
Yttrande 
Det finns redan idag en byggrätt för verksamheter på platsen, men för att 
möjliggöra den typ av verksamheter som sökanden önskar samt bostäder 
behöver detaljplanen ändras. Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning är 
att det är lämpligt att inleda ett planarbete för verksamheter men är tveksam till 
lämpligheten av bostäder. I planarbetet måste frågor som berör strandskydd, 
geoteknik, trafik och parkering utredas.  
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Méluppfyllelse

Tanums kommun har ett prioriterat verksamhetsmal for fysisk planering som sager
att kommunen ska ha en god planeringsberedskap som mojliggor en langsiktigt
hallbar utveckling i hela kommunen och som starker Tanums identitet med
livskraftiga samhallen och levande landsbygd. Oversiktsplanen har en koppling till
detta mal, och eftersom detaljplanen inte strider mot nagra rekommendationer i
oversiktsplanen och den fordjupade oversiktsplanen, bedoms ett planforslag enligt
ansokan kunna bidra till maluppfyllelse. Verksamheter i omradet kan bidra till att
gora omradet mer attraktivt, livskraftigt och till att det skapas en motesplats.
Bostader kan mojliggora ett storre underlag for service.

Miljo— och byggnadsnamnden har ett specifikt mail for planering aV bostader inom
samhallsomraden som anger att bostader ska ha trafiksaker tillgang, Via gangvag
eller lagintensivt trafikerad gata, till:

Lekplats
Busshallplats
Samhallsnara naturomrade
Motesplats (exempelvis torg, lekplats, moteslokal, bibliotek, skola,
idrottsplats, butik)

Narmaste lekplats finns pa torget i Grebbestad. Majoriteten aV busslinj ema
stannar Vid Grebbestad busstation som ligger pa hamnplanen, Vissa busslinjer
som kor skoltrafik stannar ocksa Vid busshallplats Vid Grebbestadskolan. I direkt
anslutning till platsen firms stora naturomraden som ar tillgangliga for
allmanheten. Badplatsen och stranden fir sommartid en Viktig motesplats i
Gronemad,

For att ga eller cykla de knappa tre kilometrama till Grebbestad centrum behover
man ga langs med Gronemadsvagen eller Krossekarrsvagen/Séivallsvagen som
idag saknar gang— och cykelVag. I den fordjupade oversiktsplanen
rekommenderas att en gang— och cykelvag byggs langs med Gronemadsvagen
samt del aV sovallsvagen. Om den foreslagna gang— och cykelvagen genomfors
far bostadema en trafiksaker tillgang till beskrivna malpunkter.

Yttrande

Det finns redan idag en byggratt for verksamheter pa platsen, men for att
mojliggora den typ aV verksamheter som sokanden onskar samt bostader
behover detaljplanen andras. Miljo- och byggnadsforvaltningens bedémning ar
att det ar lampligt att inleda ett planarbete for verksamheter men ar tveksam till
lampligheten av bostader. Iplanarbetet maste fragor som beror strandskydd,
geoteknik, trafik och parkering utredas.
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Eftersom det är osäkert om strandskydd kan upphävas för att möjliggöra 
bostäder bör planarbetet inledas med att pröva upphävande av strandskydd för 
bostäder.  
 
Samråd har skett med berörda avdelningar inom miljö- och 
byggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen samt mark- och 
exploateringsavdelningen.  
 
Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut   
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja planbesked 
att arbetet med detaljplanen ska utgå från miljö- och byggnadsförvaltningens 
tjänsteskrivelse, samt  
att planavtal ska vara tecknat inom två år från kommunstyrelsens beslut att 
bevilja planbesked 

 
Ansökan bedöms avse en medelstor åtgärd i kommunens taxa för prövning av 
planbesked. 
  
Beslut om att anta detaljplanen bedöms tidigast kunna tas under år 2024-25. 
Tidsplanen kan dock ändras beroende på när arbetet med detaljplanen startar, 
behov av eventuella utredningar och oförutsägbara händelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moa Leidzén 
Planchef 
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Eftersom det éir oséikert om strandskydd kan upphéivas for att mojliggéra
bostéider b6r planarbetet inledas med att prova upphéivande aV strandskydd for
bostéider.

Samréid har skett med berorda aelningar inom miljo- och
byggnadsforvaltningen, tekniska forvaltningen samt mark- och
exploateringsavdelningen.

Miljo- och byggnadsférvaltningens forslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja planbesked
att arbetet med detaljplanen ska utgéi fréin miljo— och byggnadsforvaltningens
tjéinsteskrivelse, samt
att planavtal ska vara tecknat inom tVéi fir fréin kommunstyrelsens beslut att
bevilja planbesked

Ansokan bedoms avse en medelstor fitgérd i kommunens taxa for provning av
planbesked.

Beslut om att anta detaljplanen bedoms tidigast kunna tas under 5r 2024-25.
Tidsplanen kan dock findras beroende p51 néir arbetet med detaljplanen startar,
behov aV cventuella utredningar och oforutséigbara héindelser.

Moa Leidzén
Planchef
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