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Kulturföreningen Gamla Grebbestad har gått igenom förslaget till Översiktsplan 2030 och har 
följande kommentarer. 

I stort finner vi planen bra och framsynt vad angår Tanums kommun i sin helhet.  

Vad gäller Grebbestad har vi ett antal funderingar och påpekanden som vi tycker är av vikt att 
framföra. 

* Enligt beräkningar kommer havet stiga 2 m inom en inte allt för lång framtid men det nämns 
inte i planen. Nybyggnation vid vatten skall därför placeras så högt att risk för översvämning inte 
föreligger. Kulturföreningen anser att av ovan nämnda skäl bör bostadsbyggande mellan kajen 
och Nedre Långgatan tillåtas med stor restriktivitet. 

* Kajen som redan nu är av dålig kvalitet behöver renoveras från grunden för att förhindra 
översvämningsskador på befintliga hus i anslutning till den. 

* Sjöbodarna utefter Hamngatan är i stort behov av upprustning. I ”Kulturhistorisk 
bebyggelseinventering del 4a, Grebbestad etapp 1” har författarna Cecilia Wingård och Lars 
Rydbom bedömt dem som klass I, d.v.s. ytterst bevarandevärda. 

* Hela hamnkilen bör befrias från det tjocka slamlager som hindrar alg- och sjögräsväxtlighet att 
åstadkomma en sund och frisk vattenkvalitet. För att förhindra den obehagliga lukten av 
sumpgas/svaveldioxid från hamnen bör influtet sjögräs och annat skräp regelbundet avlägsnas i 
stället för att tillåtas sjunka ner och öka det jäsande slamlagret. 

* Trafiksituationen sommartid i centrala Grebbestad är som alla vet olidlig. I väntan på att en 
förbifart kommer till stånd måste situationen lättas upp på annat sätt. Matarbussar från 
infartsparkeringar kan vara en modell. I Strömstad fungerar det oklanderligt. 

*ÖP 2030 värnar om tillgänglighet för allmänheten till stränder och tätortsnära mark för 
friluftsliv. I tillgänglighetsbegreppet vill Kulturföreningen inlemma även begreppet god skötsel.  
оGrebbestads badstrand är sorgligt eftersatt. Bara att ta beslut om det skall vara gräs eller 
sandstrand och rusta upp efter det skulle göra badet betydligt mycket attraktivare och öka 
Grebbestads värde som badort.  

оStöberget är ett sorgligt exempel på folks uppfattning om vad som är kul att göra på ett berg. 
Glaskross dominerar resterna efter grillfester. Den städning av berget som sker är alldeles för 
begränsad och otillräcklig. Hela berget utnyttjas för partyverksamhet varför det är nödvändigt 
att vidga städområdet från nuvarande 10 meter in från västra randen till att omfatta hela platån 
fram till gränsen i öster. 
оDet skogsbruk som bedrivs i grönområdena bör rätteligen benämnas skogsskövling. Markägarna 
borde ha en skyldighet att forsla bort allt grenverk och göra marken tillgänglig för strövtåg och 
svampplock efter att timret tagits om hand. Det finns också alldeles för många otillgängliga 
snåriga områden som med rejäl och regelbunden röjning skulle kunna bli fantastiska artrika 
strövområden. De stigar och löprundor som finns måste underhållas regelbundet med ny flis för 
att täcka stubbar och rötter som kommer i dagen när underlaget trampats ner. 

* Riktlinjer för nybyggnation i centrala Grebbestad måste styras upp. Detaljplaner från 1944 har 
i många stycken spelat ut sin roll och tillåter mer än reglerar. Framför allt tas föga hänsyn till 



redan etablerad bebyggelse och dess innevånare. Grebbestads identitet håller alldeles på att gå 
förlorad i hypermoderna byggnader som inte har någon som helst anknytning till den 
byggtradition som är förhärskande. Cecilia Wingårds och Lars Rydboms ”Kulturhistoriska 
bebyggelseinventering i Tanums kommun del 4a, Grebbestad etapp 1” som rör Grebbestads 
äldsta bebyggelse måste få betydligt större tyngd vid bedömningen av nya byggnaders placering 
och utformning. Oavsett vad Plan- och Bygglagen säger borde det t.ex. vara fullständigt 
uteslutet att tillåta att nya byggnader skymmer utsikt och solinstrålning upp till 70% för redan 
etablerad bebyggelse. 

* Till Grebbestads identitet och kulturhistoria hör trånga gränder som vindlar mellan husen sedan 
flera seklers byggnation. Vid Kulturföreningens stadsvandringar uppskattar gästerna mycket att 
få dem förevisade och beträda smala prång som de aldrig skulle trott är allmänna vägar. Även 
urgamla stengärdsgårdar finns kvar i nuvarande trädgårdar. Fastighetsägarna bör upplysas om 
deras kulturhistoriska värde. 

* Bebyggelse på berg måste regleras omedelbart. I Bohuslän bygger man inte på berg utan 
nedanför i lä. Bergen är en betydande beståndsdel i Bohusläns identitet. Rör inte graniten! 
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