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Information om programsamråd 
 
Ett förslag till program för Fjällbacka 175:7 med flera i Tanums kommun finns nu utställt för 
programsamråd. Programmet ska redogöra för planens utgångspunkter och mål och ge 
kommunen ett bra och brett beslutsunderlag tidigt i processen, vilket kan underlätta ett 
kommande detaljplanarbete. Syftet med programsamrådet är att ge möjlighet till insyn och 
påverkan. Berörda fastighetsägare, innehavare av rättigheter, myndigheter, organisationer och 
andra intressenter får nu möjlighet att ta del av programmets samrådshandlingar och lämna 
synpunkter på förslaget. 
 
Programmets syfte är att pröva förutsättningarna för bostäder och förskola med fokus på att 
studera en lämplig anslutningsväg, placering av förskolan samt gestaltning och anpassning 
med hänsyn till naturen och landskapet.  
 
Programområdet ligger i östra Fjällbacka, mellan Vetteberget och Dinglevägen (väg 163), och 
omfattar cirka 21 hektar. 
 
Området är utpekat i den gällande fördjupade översiktsplanen för Fjällbacka (2004) som 
lämplig för nya bostäder/icke-störande verksamheter. En mindre del pekas ut som tätortsnära 
naturmark samt område för idrottsändamål och friluftsintressen.  
 
Programmet bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan 

 
Samrådstid: 2020-01-15 till och med 2020-02-17 
 
Välkommen på samrådsmöte som plan- och kartavdelningen arrangerar onsdagen  
den 29 januari kl. 18-19. Plats: Fjällbacka service, Nestorsvägen 2, Fjällbacka 
 
Utställningsplats 
Förutom på kommunens hemsida, www.tanum.se/pagaendedetaljplaner, finns 
programhandlingarna tillgängliga på följande platser:  

• Tedacthuset, entré H, Storemyrsvägen 2, Tanumshede 
Öppettider: måndag-fredag 08:00-16:30 

• Biblioteket Fjällbacka, Nestorsvägen 2, Fjällbacka  
Öppettider: måndag 15-18, onsdag-torsdag 10-14, fredag 15-17 

 
Information lämnas av plan- och kartavdelningen 0525-180 00 
 
Synpunkter 
Har du synpunkter på programförslaget ska du skicka in dem till miljö- och 
byggnadsnämnden senast den 17 februari 2020 Skriv ner dina synpunkter och skicka till 
Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE eller 
mbn.diarium@tanum.se. Uppge vilket ärende det gäller samt ditt namn, fastighetsbeteckning 
och adress.  
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