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INLEDNING  

Bakgrund 
Det finns ett underskott av bostäder i Fjällbacka under sommarhalvåret. 
Särskilt stort är behovet av enklare bostäder för säsongsanställd personal inom 
serviceyrken. Företaget Café Bryggan har för detta ändamål uppfört bostads-
moduler för delar av sin personal intill hockeyrinken i Fjällbacka. Bostads-
modulerna har uppförts med tidsbegränsat bygglov på kommunens mark. Det 
tidsbegränsade bygglovet har upphävts och bostadsmodulerna kan inte vara 
kvar på platsen utan att frågan prövas i en detaljplaneprocess. 

Kommunstyrelsen beviljade 2016-03-09 planbesked för flerbostadshus vid 
hockeyrinken. Efter samråd mellan kommunen, Fjällbacka hockeyklubb och 
exploatören Café Bryggan, har planområdets läge flyttats västerut i förhållande 
till vad som avsågs i planansökan. Detta ger större möjligheter för 
hockeyklubben att utveckla sin verksamhet invid hockeyrinken. Samtidigt 
stämmer det nya läget bättre med rekommendationerna i den fördjupade 
översiktsplanen för Fjällbacka. 

Planens syfte 
Syftet med planen är att möjliggöra för uppförande av bostäder och/eller 
tillfällig vistelse, samt tillhörande parkering. Planläggningen syftar även till att 
skapa en planlagd tillfartsväg till hockeyrinken. 

Planens huvuddrag 
Inom planområdet föreslås planläggning för bostäder (B) och tillfällig vistelse 
(O). Bostäder (B) innebär att planen möjliggör att inom området uppföra olika 
former av boende av varaktig karaktär. Även bostadskomplement såsom förråd 
och parkering ingår i användningen bostäder (B). 

Planen ger även möjlighet för alla typer av tillfällig övernattning. Tillfällig 
vistelse (O) innefattar en rad olika typer av verksamheter som exempelvis 
vandrarhem och pensionat. 

Nya byggnader kan uppföras i upp till tre våningar och bedöms kunna inrymma 
ett 30-tal enrumslägenheter. Förråd, soprum samt parkering ska inrymmas 
inom planområdet. 

Lidenvägen förlängs söderut inom planområdet och avslutas med en vändplan. 
Från vändplanen anläggs en ny tillfartsväg till hockeyrinken. Vägar och 
vändplan planläggs som allmän plats, med kommunalt huvudmannaskap. 
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Planprocessen 
Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagen 2010:900 (SFS 2014:900). 
Planprocessen drivs med ett standardförfarande. Det innebär bland annat att 
förslaget till detaljplan har varit ute på samråd med länsstyrelsen, statliga organ 
och myndigheter, kommunala instanser, sakägare samt övriga berörda under 
september 2017. Planen ställs även ut för granskning innan den tas upp för 
godkännande och antagande. Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter 
antagande såvida ingen överklagar den.  

 

Illustrationen visar planprocessens olika skeden. 

Något planprogram har inte upprättas då förslaget är förenligt med 
översiktsplanen. 

Plandata 

Geografiskt läge, areal och avgränsning 

Planområdet är knappt 0,5 hektar stort och ligger i östra delen av Fjällbacka 
samhälle, mellan Lidenvägen och ishockeyrinken. Området avgränsas i norr av 
Ålebäcken, i sydväst av Tanums Bostäders flerbostadshus och i sydost av en 
större bergslänt. 

 

Planområdets läge är markerat med blå linje på kommunens ortofoto. 
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Markägoförhållanden 

Planområdet omfattar del av fastigheten Fjällbacka 176:124, vilken ägs av 
Tanums kommun. Fullständig redovisning av berörda fastigheter och 
rättigheter finns förtecknat i tillhörande fastighetsförteckning. 

Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen 

Allmänna intressen 

Området är idag planlagt som kvartersmark parkering samt allmän plats gata 
och park. Angränsande till planområdet ligger en hockeyrink, vilken drivs av 
Fjällbacka hockeyklubb. Rinken hålls också öppen för allmänheten under 
säsong när klimatet tillåter. Någon tillfartsväg till hockeyrinken är inte 
säkerställd i gällande detaljplan. 

Sommartid är Fjällbacka med omgivningar ett mycket omtyckt turistmål, vilket 
bland annat innebär en ökad befolkning, ett ökat behov och ett ökat utbud av 
serviceinrättningar. Under sommarhalvåret leder befolkningsökningen till ett 
underskott av bostäder i Fjällbacka. Särskilt stort är behovet av enklare 
bostäder för säsongsanställd personal inom serviceyrken.  

Inom området skapas möjlighet för att bygga bostäder och en tillfartsväg till 
framtida område för idrottsändamål och friluftsintressen (enligt fördjupad 
översiktsplan Fjällbacka) säkerställs som allmän plats, gata. Detta skapar 
möjligheter för det lokala närings- idrotts- och friluftslivet att utvecklas i 
Fjällbacka samhälle, vilket anses vara ett mer angeläget allmänt intresse än att 
behålla marken som parkmark och parkering. 

Enskilda intressen 

Café Bryggan har endast tillfälligt bygglov för bostadsmoduler på annans mark 
för sin personal. Det innebär att på sikt kan de befintliga bostadsmodulerna inte 
vara kvar på den plats de har uppförts. Exploatören behöver tillskapa enklare 
och mindre bostäder för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. 
Tillskapas inte fler bostäder är det svårt att locka till sig den arbetskraft som 
krävs för att hålla Fjällbackas restaurangnäring igång under sommarhalvåret. 

Inom planområdet finns en parkeringsplats som nyttjas av boende inom 
Tanums Bostäders bostadsbestånd. Denna parkeringsplats kommer att tas i 
anspråk och ersättas med nya parkeringsplatser längs med Lidenvägen, vilket 
bedöms tillgodose de boendes behov av parkering. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga planer 
Gällande översiktplan för Tanums kommun, Översiktsplan 2030, antogs av 
kommunfullmäktige 19 juni 2017. 

För Fjällbacka finns en fördjupad översiktsplan från 2004, vilken fortsätter att 
gälla. Enligt den fördjupade översiktsplanen ligger planområdet inom R11, 
område inom vilket centrumverksamheter kan utvecklas t ex handel, skola, 
kontor, parkering och bostäder. I direkt anslutning till planområdet i öster 
ligger R14, område för idrottsändamål och friluftsintressen. 

 

Utsnitt från Fjällbackas FÖP, planområdet är markerat med röd linje. 

Kommunala program med mera 
Planområdet berörs av Vatten- och avloppspolicy för Tanums kommun, antagen 
2008-06-08, § 69 och Rambos generella riktlinjer för planering och 
avfallshantering. 

Detaljplaner 
Planområdet omfattas delvis av detaljplan för Lidenområdet (P84/5), laga kraft 
1984-11-22. Planen medger allmän plats, park och gata, samt kvartersmark 
parkering. Genomförandetid har gått ut. Östra delen av planområdet omfattas 
inte av detaljplan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utsnitt från gällande detaljplan. Planområdet markerat med svart linje.   
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Markavvattningsföretag 
Planområdet berör båtnadsområde för ett markavvattningsföretag kring 
Ålebäcken. Se vidare under avsnittet Teknisk försörjning. 

Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning  
Kommunen ska, enligt 6 kap 11 § MB, i ett tidigt skede ta ställning till om 
genomförandet av planen kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan. 
Miljö- och byggförvaltningen har i februari 2017 genomfört en behovs-
bedömning. 

Detaljplanens påverkan av olika omfattning inom följande områden kan 
sammanfattas enligt följande; Detaljplanen anses inte leda till att miljö-
kvalitetsnormer för varken luft, vattenförekomster eller fisk- och musselvatten 
enligt 5 kap. miljöbalken överskrids med hänvisning till planområdets 
lokalisering och rådande förhållanden i området. Nya byggnader bör uppföras 
radonsäkert, om inte andra förhållanden kan påvisas. Planförslaget har stöd i 
Fördjupad översiktsplan för Fjällbacka (FÖP 2004). Frågorna ”geotekniska 
förhållanden”, ”naturvärden” och ”radonsäkert byggande” behöver utredas 
särskilt, vilket bedöms möjligt att göra inom ramen för detaljplanen. 

Kommunens ställningstagande 

Kommunen bedömer att projektet inte anses medverka till att platsens karaktär 
eller projektets omfattning och påverkan medför en betydande miljöpåverkan. 
En miljöbedömning behöver inte genomföras. 

Länsstyrelsens delar kommunens bedömning att planen inte medför betydande 
miljöpåverkan enligt samrådsyttrande daterat 2017-03-17. 

Kommunala beslut 
Planbesked beviljades av kommunstyrelsen 2016-03-09 § 56. 

Efter samråd mellan kommunen, Fjällbacka hockeyklubb och exploatören har 
planområdets läge flyttats västerut i förhållande till vad som avsågs i 
planansökan och planbesked. 

 

 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 

Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap 
miljöbalken 
Planområdet berörs inte av några riksintressen enligt 3 kapitlet miljöbalken. 
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Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap 
miljöbalken 
Planområdet omfattas av ”Särskilda bestämmelser för hushållning med mark 
och vatten för vissa områden i landet”, miljöbalken 4 kap 2-3 §, riksintresse 
”den obrutna kusten” och ”det rörliga friluftslivet” Det innebär att ingrepp inte 
får göras i dessa områden om de påtagligt skadar områdets natur- eller 
kulturvärde. Bestämmelserna utgör inget hinner för att utveckla befintliga 
tätorter eller av det lokala näringslivet. 

Då ett genomförande av planförslaget innebär en komplettering/utveckling av 
ett redan utbyggt område och förslaget möjliggör för bättrade förutsättningar 
för ett livskraftigt lokalt näringsliv, bedöms inte planförslaget vara motstridigt 
riksintresset. 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap miljöbalken 
Det finns inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids 
eller riskerar att överskridas med anledning av planförslagets genomförande. 

Strandskydd 
Planområdet omfattas inte av strandskydd. 

Sveriges miljömål 
I både plan- och bygglagen och miljöbalken portalparagrafer anges hållbar 
utveckling som ett viktigt syfte med de båda lagtexterna. För att på lång sikt 
uppnå en hållbar utveckling har regeringen formulerat sexton stycken 
nationella miljömål. Av dessa bedöms de fyra målen: Begränsad 
klimatpåverkan, Giftfri miljö, En god bebyggd miljö och Ett rikt växt- och 
djurliv beröras av planförslaget. 

Planförslaget innebär en komplettering av ny bostadsbebyggelse inom befintlig 
tätort. Infrastrukturen är redan utbyggd, vilket bidrar till en begränsad 
klimatpåverkan. Likaså att de boende inte behöver nyttja bil för att nå service 
och har nära till kollektivtrafik. Området ligger även vid en mindre gata utan 
genomfartstrafik och närhet till grön- och rekreationsområden. 

Berggrunden i Tanums kustzon har naturligt hög radonhalt. Om inte annat kan 
påvisas ska ny bebyggelse uppföras radonsäkert för ett boende ska få en säker 
strålmiljö.  

I angränsande lövskogsbestånd utanför planområdet har observation gjorts av 
gröngöling. Någon häckning har inte bedömts ske inom det inventerade 
området. 

Planförslaget bedöms inte motverka något av de relevanta miljömålen. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, PLANFÖRSLAG OCH 
KONSEKVENSER 

Natur 

Mark och vegetation 

Förutsättningar 

Planområdet är flackt med en svag lutning från söder mot norr. Marknivån 
varierar mellan ca + 8,5 till + 6,5 meter. Marken utgörs av gräsmark, 
hårdgjorda ytor i form av en asfalterad parkering och gata. I norr gränsar 
planområdet mot gräsmark och ett brett öppet och periodvis torrlagt dike, 
Ålebäcken. Ålebäckens sträckning mot öster är kulverterad efter 
hockeyklubbens tillfartsväg. Ålebäcken ligger utanför planområdet och inga 
naturvärdesobjekt av betydelse för biologisk mångfald har identifierats. 

I söder gränsar planområdet till ett brant bergsparti. Utmed bergspartiet finns 
ett lövskogsbestånd med uppväxta träd och buskar. 

En naturvärdesinventering och en fördjupad artinventering av häckande fåglar 
har genomförts inom och i anslutning till planområdet av Naturcentrum AB 
under april och maj 2017. I rapporten konstateras att det mesta av ytorna i 
området saknar betydelse för den biologiska mångfalden. Två 
naturvärdesobjekt har identifierats, ett innanför och ett utanför planområdets 
gräns. 

Inom planområdet identifierades ett naturvärdesobjekt med visst naturvärde - 
naturvärdesklass 4. Det utgörs av triviallövskog med klenare träd av asp och 
sälg. I södra delen står en asphögstubbe med äldre bohål efter gröngöling och 
flera mindre spår efter födosökande hackspettar. 

Utanför planområdet inom lövskogsbeståndet nedanför bergsbranten 
identifierades ett naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 
3. Det är en smal remsa med ädellövträd, främst skogsalm, lönn och hassel. 
Inom detta naturvärdesobjekt påträffades fem naturvårdsarter (skogsalm, platt 
fjädermossa, klippfrullania, lönnlav, späd frullania och gröngöling). 

Observationerna som gjorts vid fågelinventeringsbesöken samt uppgifter om 
två ropande gröngölingar i Artportalen.se från i år leder till slutsatsen att 
gröngöling sannolikt häckar någonstans i närheten av inventeringsområdet.  
Det bedöms dock som mindre troligt att häckningen sker inom 
inventeringsområdets gränser eftersom inget färskt bohål hittades. 
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Illustration från Naturcentrums NVI‐rapport med de två naturvärdesobjekten påtaglit naturvärde – 
naturvärdesklass 3 markera orange och visst naturvärde – naturvärdesklass 4 markerat gult. De röda 
punkterna är naturvårdsarter. (Planens illustration har ändrats sedan rapporten togs fram.) 

 

 
Figur 2 från Naturcentrums NVI‐rapport visar karta var observation av gröngöling gjordes och var 
asphögstubben står. (Planens illustration har ändrats sedan rapporten togs fram). 

Planförslaget och dess konsekvenser 

Ett genomförande av planförslaget kommer medföra markarbeten, främst i 
form av schaktning och pålning. Idag gräsbevuxna ytor kan komma att 
asfalteras eller bebyggas, och idag asfalterade ytor kan komma att bebyggas 
eller bli del av bostadsgård. Vegetation i planområdets sydöstra del kommer att 
tas ned. Det kommer dock endast att beröra naturvärdesobjekt med visst 
naturvärde (asphögstubbe) - naturvärdesklass 4. Naturvärdesobjekt med 
påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 kommer inte att beröras. Det ligger 
kvar som allmän plats parkmark i gällande detaljplan. 

Inga åtgärder planeras i bäcken norr om planområdet.  
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Bebyggelseområden 

Omgivande och tillkommande bebyggelse 

Förutsättningar 

Planområdet ligger i anslutning till ett befintligt bostadsområde med två- till 
trevåningshus. Byggnaderna har sadeltak och fasader i tegel eller trä. Den 
befintliga parkeringsplatsen inom planområdet används av Tanums bostäders 
hyresgäster sydväst om planområdet. 

 

 

 

 

 

 

T.V. TBABs hyresbostäder sydväst om planområdet.        T.H. Befintliga bostäder utmed Lidenvägen. 

Väster om planområdet finns ett servicehus och äldreboende, Fjällbacka 
service. Öster om planområdet finns en enklare hockeyrink med tillhörande 
bod/omklädningsrum, samt tillfälligt uppförda bostadsmoduler. 

Planförslaget och dess konsekvenser  

Området planläggs för bostäder (B) och tillfällig vistelse (O). Det innebär att 
inom planen kan uppföras olika former av boende av varaktig karaktär men 
även alla typer av tillfällig övernattning är tillåten. Tillfällig vistelse innefattar 
en rad olika typer av verksamheter som exempelvis vandrarhem och pensionat. 
Det innebär att planen är flexibel med möjlighet att skapa boende både för dem 
som behöver en bostad året runt som för den som är säsongsanställd eller på 
tillfälligt besök.  

Planförslaget möjliggör för byggnader i upp till tre våningar med en högsta 
nockhöjd på 10,6 meter. Ett 30-tal mindre lägenheter eller rum bedöms kunna 
inrymmas inom området. Inom området finns även möjlighet att uppföra 
komplementbyggnader för bostädernas behov så som garage/carport, förråd, 
tvättstuga och återvinning. För att reglera exploateringens omfattning har 
byggrätten begränsats genom en bestämmelse om att högst 25 % av all 
kvartersmark inom planområdet får bebyggas, varav maximalt 20 % får utgöra 
huvudbyggnad. Det innebär att en yta på cirka 650 m2 får byggas varav 
maximalt 525 m2 får vara för boende. 

Byggrätten är anpassad till erforderligt avstånd till de kommunala ledningarna 
inom området. Ledningsområdet på åtta meter begränsar möjligheten att bygga 
inom planområdet. Byggnader ska även placeras minst en och en halv meter 
från planområdets gräns eller gräns mot gata. 
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Illustration över planområdet med föreslagen bostadsbebyggelse redovisat på kommunens ortofoto. 

 

 

 
 

 

 

 

Exempel på två olika utformningar av bostäder i trevåningar som kan uppföras inom planområdet.  
(Bilder ZENERGY) 

Grundläggning 

Enligt utförd geoteknisk undersökning (Se även under avsnittet Hälsa och 
säkerhet) bedöms mindre lättare byggnader kunna utföras med ytlig grund-
läggning om samtliga tillskottsbelastningar orsakade av uppfyllnader, 
byggnadslaster och eventuella grundvattensänkningar kompenseras bort med 
lättfyllning exempelvis cellplast. Byggnader i två våningar eller mer bör 
grundläggas med spetsbärande pålar och fribärande golv. 

Gyttja har påträffats nordöst om området och beroende av byggnaders 
placering kan detta behöva kontrolleras. Eventuellt kan även avstånd till berg 
behöva kontrolleras vid grundläggning med pålar. 
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Service och mötesplatser 

Förutsättningar 

Planområdet ligger i Fjällbacka tätort med god tillgång till kommersiell, 
kulturell och offentlig service. I närområdet finns också ett gott utbud av 
anläggningar för friluftsliv och rekreation. 

Från planområdet är det gång- och cykelavstånd till livsmedelsbutik, apotek, 
vårdcentral, förskola och grundskola för åk 0–6, småbåtshamn, torg, brygg-
promenad, badplats och idrottsplats. Ett större utbud av kommersiell och 
offentlig service finns i Tanumshede. 

Sommartid är Fjällbacka med omgivningar ett mycket omtyckt turistmål, vilket 
bland annat innebär en ökad befolkning, ett ökat behov och ett ökat utbud av 
serviceinrättningar.  

 

Serviceutbudet i närområdet redovisat på kommunens ortofoto. 

Planförslaget och dess konsekvenser 

Att möjliggöra för boende skapar förutsättningar för det lokala näringslivet och 
servicen att utvecklas i samhället. 

 

Arkeologi och kulturmiljö 
Inga fornlämningar berörs. Planområdet ligger ej inom område som är utpekat i 
kommunens kulturminnesvårdsprogram.  
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Trafik 

Bil- gång- och cykeltrafik 

Förutsättningar 

Planområdet ligger längs med Lidenvägen, en bostadsgata med låg trafik-
mängd. Skyltad hastighet är 30 km/h. I norr ansluter Lidenvägen till Förenings-
gatan, vilken leder vidare till väg 163 mot Grebbestad i norr eller mot Ham-
burgsund i söder. Lidenvägen slutar vid en parkeringsplats i södra delen av 
planområdet. Från parkeringen leder en mindre grusväg till hockeyrinken.  

Längs Lidenvägen finns en trottoar som övergår till en gång- och cykelväg i 
planområdets södra del. 

 

Illustration över vägnätet redovisat på kommunens ortofoto. 

 
 

 

 

 

 
T.V. Lidenvägen och planområdets tillfart.                    T.H. Befintlig parkering i slutet av Lidenvägen. 
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Planförslaget och dess konsekvenser  

Planområdet angörs även fortsättningsvis från Lidenvägen. Lidenvägen 
förlängs söderut inom planområdet och avslutas med en vändplats med nio 
meters radie, för att renhållningsfordon ska klara att vända utan backning. 

Tillfartsvägen till hockeyrinken flyttas söderut och planläggs som gata inom 
allmän plats.  

Ingen förändring föreslås för gång- och cykeltrafikanter.  

 

T.V. Gångvägen söder om planområdet.               T.H. Befintlig parkering sett från vägen till hockeyrinken. 

Kollektivtrafik 

Närmaste busshållplats ligger vid väg 163, cirka 400 meter norr om 
planområdet. Härifrån går busslinjer mot Tanumshede och Tanum station, samt 
mot Hamburgsund och Dingle station. Vid Tanum station och Dingle station 
finns anslutningar till buss och tåg mot Strömstad respektive 
Uddevalla/Göteborg. 

Parkering 

Förutsättningar 

Inom planområdet finns en planlagd parkeringsyta med cirka 20 parkerings-
platser. Parkeringen används av boende på andra sidan Lidenvägen, inom 
Tanums bostäders bostadsbestånd. 

Direkt angränsande till planområdet i norr, mellan Lidenvägen och Alebäcken, 
finns ett område som i gällande detaljplan är avsatt för parkering, men som inte 
har tagits i anspråk. 

All parkering för de nya bostäderna ska lösas inom planområdet och den egna 
fastigheten. Tanums kommun ställer som krav att bebyggs området med 
bostäder ska en parkeringsplats finnas per bostad. Om det byggs vandrarhem 
eller rum för tillfällig vistelse kan det istället räcka med en halv parkeringsplats 
per rum. 
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Planförslaget och dess konsekvenser 

Vid en exploatering kommer parkeringsytan inom planområdet att bebyggas, 
vilket innebär att de befintliga parkeringsplatserna inom planområdet tas bort 
och behöver ersättas på annan plats. Nya parkeringsplatser kommer att 
iordningställas norr om planområdet, mellan Lidenvägen och Ålebäcken. 
Området bedöms kunna inrymma cirka 20 platser. Området är markerat med 
blå streckad linje i illustrationen nedan. 

 
Yta med blå streckad linje redovisad på gällande plan föreslås bli ny parkering för TBAB:s hyresgäster.  

Inom planområdet finns möjlighet att iordningställa en bilplats per lägenhet, 
samt en bredare handikapparkeringsplats, vilket redovisas på illustrationen 
nedan. 

Vid anläggandet av parkeringsytor kan marknivån behöva höjas. Då marken 
inom området är mycket sättningskänslig ska markuppfyllnader fullständigt 
kompenseras med lättfyllning, exempelvis cellplast. Ingen extra belastning på 
vatten- och spillvattenledningarna genom området tillåts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Illustration över parkeringsplatser inom planområdet.   

12 parkerings‐

platser 

20 parkeringsplatser, 

varav 15 i garage/carport 
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Friytor 

Lek och rekreationsområden 

Förutsättningar 

Planområdets läge i utkanten av samhället gör att det finns naturområden för 
friluftsliv och naturlek lättillgängligt. Olika typer av anläggningar för lek och 
rekreation finns på gång- och cykelavstånd. Lekplats finns i anslutning till 
grundskolan ca 100 m sydväst om planområdet. 

Direkt öster om planområdet finns en hockeyrink, vilken spolas när 
temperaturen tillåter. Söder om planområdet finns både idrottsplats med 
fotbollsplan och elljusspår för motion. Närheten till badplats och småbåtshamn 
ger goda möjligheter till att ta del av havet och kusten. 

Planförslaget och dess konsekvenser  

Inom planområdet finns möjlighet att anordna skyddade uteplatser samt yta för 
lek efter behov. 

 

Lek och rekreationsområden i närheten av planområdet redovisat på kommunens ortofoto. 

Tillgänglighet 
Terrängen, såväl inom planområdet som i närområdet, är flack och det finns 
utbyggt vägnät för gående, cyklister och bilister som förbinder planområdet 
med omgivande kvarter och tätorten i sin helhet. Det finns goda förutsättningar 
för hög tillgänglighet till bostad och mellan bostad, gata och parkering. 
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Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Förutsättningar  

Området ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Kapacitet finns för att koppla på det befintliga nätet. 

Kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar går genom plan-
området. Huvudvattenledningarna genom området försörjer södra Fjällbacka 
samt södra kommundelen med vatten. De är stora och mycket viktiga, vilket 
gör dem mycket kostsamma att flytta. 

Ledningar inom och i anslutning av planområdet. (vatten=blå, spillvatten=röd och dagvatten=grön) 

Dagvatten 

Förutsättningar  

Den befintliga dagvattenledningen rinner åt nordväst, vidare i en kulvert 
genom Vetteberget och ut i havet vid Ingrid Bergmans torg. Kulverten genom 
Vetteberget anlades 1974 och sedan dess leds allt flöde från den del av 
Ålebäcken som är uppströms planområdet, ut i havet den vägen.  

Dagvattnets väg från planområdet till havet, genom kommunens kulvert markerad med grön linje. Plan‐
området är markerat med svart streckad linje.(Tanums kommun VA‐avdelningen) 



17 

PLANBESKRIVNING 2018-03-29, rev 2018-04-13, rev 2018-06-08 
Detaljplan för del av Fjällbacka 176:124, personalbostäder 

Diarienummer: MBN 2016/1340-314 

Ålebäcken lades igen längs med ishockeybanan (nedströms planområdet), och 
dagvattnet rinner i en dagvattenledning åt nordväst mot kulverten som leder 
genom Vetteberget. Sydost om ishockeybanan börjar Ålebäcken på nytt, med 
flöde åt sydost. 

Dagvattnets flödesriktning markerad med svart pil. Sträckan som Ålebäcken är igenlagd (inte kulverte‐
rad) är markerad med röd linje. Planområdet visas med svart streckad linje. (Illustration VA‐avdelningen 
Tanums kommun). 

Enligt kommunens VA-avdelning förekommer inga översvämningsproblem i 
området. Dagvattenledningen från området har dimensionen 600 mm och 
kulverten genom Vetteberget har dimensionen 2000 mm. 

Planförslaget och dess konsekvenser 

Fastigheter inom planområdet ska anslutas till det allmänna ledningsnätet för 
vatten och avlopp samt dagvatten. Anslutningspunkter anges av kommunens 
VA-avdelning. 

Då planområdet ska anslutas till dagvattennätet bedöms planförslaget inte 
påverka markavvattningsföretaget. 

Planförslaget utgår ifrån att de stora ledningarna ligger kvar i befintligt läge. 
Enligt önskemål från VA-avdelningen har ett åtta meter brett ”u-område” lagts 
in på plankartan inom kvartersmark. Området behövs för åtkomst vid drift och 
underhåll av ledningarna. Även under föreslagen vägdragning till hockeyrinken 
passerar stora ledningar. Vägområdet till hockeyrinken är sex meter och ett u-
område på två meter har lagts in inom kvartersmarken för totalt få en åtta meter 
bred yta tillgänglig för de allmännyttiga underjordiska ledningarna.   

Befintlig dagvattenledning från Lidenvägen och norr ut genom planområdet 
föreslås få en större dimensionering och flyttas mot väster. På så sätt skapas en 
funktionell byggrätt. 
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Illustrationen visar nytt läge för flyttad dagvattenledning. Ledningen är markerad med grön streckad 
linje. (Planförslaget har ändrats sedan illustrationen gjordes.)  

Värme och energi 

Förutsättningar 

Inom området finns inga förutsättningar att ansluta till fjärrvärme eller 
närvärmecentraler. 

Planförslaget och dess konsekvenser 

Inom planområdet föreslås uppvärmning med enskilda system. 

El, tele och elektronisk kommunikation 

Förutsättningar 

Ellevio befintliga nätstation (transformatorstation), cirka 100 meter norr om 
planområdet, har kapacitet för en utbyggnad av planområdet. En 10 kV 
högspänningskabel finns förlagd från transformatorn via Lidenvägen, under 
befintlig parkering och delvis inom planområdet samt vidare söder ut via 
gångvägen. 

Skanova har en direktförlagd kopparkabel genom området. Det är en 
serviceledning som försörjer cirka 100 kunder söder om Fjällbacka. 
Kopparkablar avvecklas och ersätts med fiber. Skanova bedömer att den 
aktuella kabeln kommer att tas ur bruk om fem till tio år. Skanovas kanalisation 
vid Lidenvägen innehåller fiber och kopparkabel. Den försörjer 
hyreslägenheterna väster om Lidenvägen.  
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Planförslaget och dess konsekvenser  

Ellevios 10 kV-kabel inom området kommer att behöva flyttas om ett hus 
uppförs utmed Lidenvägen.  

Skanovas kopparkabel genom området ligger till stora delar inom föreslaget u-
område och kommer att ligga kvar. På sikt kommer den att tas ur bruk och 
dessförinnan finns möjlighet att flytta den i sidled om det skulle behövas. 
Skanovas kanalisation i områdets nordvästra del kommer att kunna ligga kvar.  

Exploatören ansvarar för flytt av kablar. 

Läge för befintliga kablar. Elkabel visas med grön streckad linje och telekabel med röd streckad linje.  

Avfallshantering 

Förutsättningar 

Miljöstation för källsorterade förpackningar finns ca 700 m norr om plan-
området. Återvinningscentraler finns i Hamburgsund och vid Tyft, norr om 
Tanumshede. Avfallshantering ska ske genom kommunal sophämtning i 
enlighet med kommunens renhållningsordning. 

Planförslaget och dess konsekvenser  

Hantering av hushållsavfall föreslås ske i ett gemensamt hus för återvinning 
invid Lidenvägen. Ny vändplats i slutet av Lidenvägen dimensioneras för 
renhållningsfordon och anläggs med en radie på nio meter. 
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Brandsäkerhet 

Förutsättningar 

Tillgängligheten för utryckningsfordon är god och brandposter finns i direkt 
anslutning till planområdet, vid Lidenvägen. Brandpost finns även 
hockeyrinken ett 50-tal meter öster om planområdet. 

Planförslaget och dess konsekvenser  

Inga åtgärder erfordras. 

 

Hälsa och säkerhet 

Geoteknik 

Förutsättningar 

Bohusgeo har utfört en geoteknisk undersökning i syfte att redovisa de 
geotekniska förhållandena inom planområdet. Resultatet av undersökningen 
redovisas i Projekterings-PM/Geoteknik, 2017-03-27, reviderad 2017-06-19, 
2018-03-22 och 2018-03-29, vilket bifogas planhandlingarna och sammanfattas 
nedan. 

Befintliga förhållanden 

Jordlagren inom planområdet utgörs av fyllning, torrskorpelera, lera och 
friktionsjord vilande på berg. Lera finns till mellan ca 15 och ca 27 m djup 
under markytan. Mäktigheten är störst inom sydvästra delen av planområdet. 
Leran bedöms vara högsensitiv och till stora delar kvick och bedöms inte 
kunna påföras ytterligare last utan att långtidssättningar uppstår.  

Släntstabilitet 

Området är plant och horisontellt utan stora höjdskillnader. I områdets norra 
och nordvästra del, utanför planområdet finns Ålebäcken som är mer av 
dikeskaraktär. Vid tidigare byggnation har bäcken delvis kulverterats och 
delvis grävts om. Vid platsbesök bedömdes dikets djup vara ca 1 m med till 
delar erosionsskyddad slänt. Diket bedöms bli något djupare västerut och vid 
passagen med Föreningsgatan är diket uppskattningsvis ca 1,5 m djupt. 
Området närmast bäcken utgörs av mark som inte får bebyggas. På grund av 
dikets ringa djup bedöms släntstabiliteten vara tillfredsställande. Marknivån 
inom prickad mark bör dock inte höjas utan att en fullständig kompensation 
med lättfyllning utförs. 

Slänten i sydöst, utanför planområdet, utgörs av berg. Omgivande markyta är 
flack och släntstabiliteten bedöms vara tillfredsställande även inom detta 
område.  
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Planförslaget och dess konsekvenser 

Den planerade bebyggelsen bedöms kunna uppföras utan att stabiliteten blir 
otillfredsställande. Området närmast diket utgörs av mark som inte får 
bebyggas. 

På plankartan har bestämmelsen b1 införts, som begränsar tillkommande 
belastning av marken ifrån fyllnadsmassor och byggnation. Detta för att 
säkerställa fortsatt god lokalstabilitet invid Ålebäcken, samt för att motverka 
risken för eventuella sättningsskador på de underjordiska ledningar som går 
genom området. 

En upplysningstext har även införts på plankartan om att jordlagren är 
sättningsbenägna och hänvisning har gjorts till den geotekniska utredningen. 

Grundläggning 

Förutsättningar 

Med ledning av kompressionsförsöken, skjuvhållfastheter och vattenkvoter 
bedöms leran inte kunna påföras ytterligare last utan att långtidssättningar 
uppstår. Om inga utökade undersökningar kan påvisa att leran klarar ytterligare 
belastning skall det för planarbetet förutsättas att sättningar erhålles vid 
belastningsökningar.  

För att undvika belastningsökningar på leran bör nivåsättning av markytor 
hållas låg. Vid byggnation av parkeringsytor kommer antagligen en justering 
av markytan att erfordras. Ingen belastningsökning på kommunens vatten- och 
spillvattenledningar tillåts och därför skall eventuella belastningar 
kompenseras med lättfyllning. 

Planförslaget och dess konsekvenser 

För mindre lättare byggnader bedöms att en ytlig grundläggning kan utföras 
om samtliga tillskottsbelastningar orsakade av uppfyllnader, byggnadslaster 
och eventuella grundvattensänkningar kompenseras bort med lättfyllning. 

Byggnaden bör dimensioneras så att sättningsdifferenser på 2-4 cm på en 
sträcka av cirka 10 meter kan accepteras.  

Om större byggnader med två våningar eller fler planeras bör dessa grund-
läggas med spetsbärande pålar och att golvet görs fribärande. Observera, att 
pålarna kan tränga ned djupare än vad sonderingarna visar.  

En planbestämmelse införs om att markfyllnader och byggnationer fullständigt 
ska kompenseras med lättfyllnad, eller andra tekniska åtgärder vid kommunens 
ledningar för att undvika belastningsökningar på ledningarna. 

En upplysningstext har även införts på plankartan om att jordlagren är 
sättningsbenägna och att åtgärder erfordras för att inte få besvärande sättningar. 
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Markradon 

Förutsättningar 

Jordlagren inom planområdet utgörs av mäktiga lerlager vilket gör att marken 
kan klassas som lågradonmark.  

Berggrunden utgörs av en rödgrå till röd medelkornig granit (Bohusgranit), 
vilken är relativt rik på uran. Det kan innebära att radonhalterna överlag är 
förhöjda vid en jämförelse med övriga landet. 

Planförslaget och dess konsekvenser 

Inga särskilda byggnadstekniska åtgärder erfordras ur radonskyddssynpunkt. 

En upplysning införs på plankartan om att: Bostadshus ska uppföras enligt 
Boverkets Byggregler så att gällande gränsvärden för radon inomhus inte 
överskrids. 

Bergras- och blocknedfall 

Förutsättningar 

Bergab har utfört en bergteknisk besiktning av bergslänten i planområdets 
sydöstra gräns. Syftet har varit att bedöma bergstabilitet och risk för 
blocknedfall eller bergras inom eller i anslutning till detaljplaneområdet, samt 
vid behov ge förslag till stabiliserande åtgärder. Resultatet redovisas i en 
rapport Bergteknisk besiktning, 2017-03-15, som bifogas planhandlingarna 
samt sammanfattas nedan. 

Inga löst sittande block kunde observeras i slänten. 

Planförslaget och dess konsekvenser 

Inga åtgärder bedöms nödvändiga i den befintliga slänten. Det föreligger inget 
behov av restriktioner för grundläggning eller släntutformning. 
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Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

Detaljplanens genomförandetid är 5 år. 

Huvudmannaskap 

Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningställande och 
underhåll av allmän platsmark inom planområdet.  

Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Ansvarsfördelning 

Ett genomförande av planen förutsätter samverkan mellan exploatören och 
Tanums kommun. Ansvarsfördelningen gällande genomförande och drift 
sammanfattas i nedanstående tabell. 

Allmän plats  

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

GATA (Lokalgata) Tanums kommun (Exploatörens 
roll regeleras genom avtal) 

Tanums kommun 

Ledningsnät för vatten och 
spillvatten 

Tanums kommun Tanums kommun 

Ledningsnät för dagvatten Tanums kommun (Exploatörens 
roll regeleras genom avtal) 

Tanums kommun 

Kvartersmark 

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

BO (Bostäder och tillfällig 
vistelse)  

Exploatör/fastighetsägare Fastighetsägare 

Vatten och spillvatten Exploatör/fastighetsägare från 
anvisad anslutningspunkt. 

Fastighetsägare 

Dagvatten Exploatör/fastighetsägare från 
anvisad anslutningspunkt. 

Fastighetsägare 

Övriga anläggningar 

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

Allmänt ledningsnät inom u-
område (vatten-, spillvatten- 
och dagvattenledningar) 

Tanums kommun (Exploatörens 
roll regeleras genom avtal) 

Tanums kommun 

Ersättningsparkering 
utanför planområdet 

Tanums kn /TBAB (Exploatörens 
roll regeleras genom avtal) 

Tanums kommun/Tanums 
Bostäder AB 

El- och teleledningar Ellevio/Skanova  (Exploatörens 
roll regeleras genom avtal) 

Ellevio/Skanova 
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Allmän plats 

Ny gata med vändplats ska byggas ut inom området. Kommunen är huvudman 
för allmän plats och ska därigenom ansvara för utbyggnad, skötsel och under-
håll av gatan. Exploatörens roll regeleras genom avtal. 

Kvartersmark 

Inom den egna fastigheten ansvarar fastighetsägaren/exploatören för 
genomförande och underhåll. 

Kommunen ansvarar för vatten- och spillvatten- samt dagvattenledningar inom 
u-område på kvartersmark. 

Allmänt ledningsnät, VA dagvatten 

Vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar ska ingå i det kommunala 
verksamhetsområdet. 

Parkering 

Anläggande och iordningställande av ny parkering utanför planområdet, som 
ersättning för den parkering som idag finns inom planområdet, förutsätter 
samverkan mellan Tanums kommun och Tanums Bostäder AB. Exploatörens 
roll regeleras genom avtal. 

El- och teleledningar 

Flytt av Ellevios 10 kV kabel på en sträcka av cirka 50-60 meter utförs i 
samråd med Ellevio och bekostas av exploatören. 

Avtal 

Planavtal 

Exploatören bekostar detaljplanearbetet. Ett planavtal, som reglerar 
kostnaderna i samband med handläggandet av detaljplanen, har därför 
upprättats mellan Tanums kommun och exploatören. 

Markanvisningsavtal 

Ett markanvisningsavtal har upprättats mellan Tanums kommun och 
exploatören för att erkänna exploatörens exklusiva rätt att förhandla om 
markköp från kommunen, samt att klargöra kända exploateringsförutsättningar. 
Avtalet är ett intentionsavtal med avsikt att slutligen nå ett marköverlåtelse-
avtal. Marköverlåtelseavtalet tecknas före det att byggnation påbörjas. 

Övriga avtal 

Avtal ska upprättas avseende anläggande av 20 nya parkeringsplatser utanför 
planområdet för Tanums Bostäders hyresgäster, som ersättning för de som tas i 
anspråk vid exploateringen. 

Upplåtelseavtal finns mellan kommunen och nätägare för el- och teleledningar 
inom planområdet.  
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Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser för 
fastigheter 

Fastighetsbildning 

All kvartersmark inom planområdet avstyckas från Fjällbacka 176:124 och 
bildar en ny fastighet som säljs till exploatören. 

Gränsdragningen mellan planområdet och Fjällbacka 175:7 har utretts av 
kommunens mark- och exploateringsavdelning. En överenskommelse om 
särskild gränsutmärkning alternativt fastighetsbestämning har träffats. 

Markreservat för allmännyttiga ledningar  

Kommunen ansöker om ledningsrätt för att säkerställa tillgängligheten till 
allmännyttiga ledningar inom planområdet. 

Avtalsservitut 

Avtalsservitut tecknas mellan exploatören och Skanova för att säkerställa att 
Skanovas befintliga kopparledning genom området kan vara kvar så länge den 
är i bruk. 

Ansvar 

Exploatören ansöker om lantmäteriförrättning för genomförande av 
detaljplanens intentioner. 

Konsekvenser för fastigheter inom planområdet 

Fastighetskonsekvenser 

Fastighetsbeteckning Åtgärd/konsekvens Övrigt 

Fjällbacka 176:124   Avstyckning av planlagd 
kvartersmark, ca 2600 kvm. 

Kommunal fastighet 

Ny fastighet    Ny fastighet bildas genom 
avstyckning från Fjällbacka 176:124 
(ca 2600 kvm). 

  Inom fastigheten upplåts mark för 
allmänna ledningar för vatten och 
avlopp. Fastigheten kommer att 
belastas av ledningsrätt till förmån för 
ledningshavaren. 

Privatägd fastighet 

Ledningsrätt för vatten 
och avlopp 

  Omprövning av ledningsrätten 
görs hos lantmäterimyndigheten.  

Belastar nybildad 
fastighet till förmån för 
Tanums kommun 
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Ekonomiska och tekniska frågor 

Anläggningar 

Vägar och parkering 

Som huvudman för allmän plats bekostar Tanums kommun anläggandet av 
gata inom planområdet, vilket omfattar Lidenvägens förlängning med 
vändplats och ny tillfartsväg till hockeyrinken. Exploatörens roll och kostnader 
regleras i markanvisningsavtalet. Där står bland annat att exploateringen ska 
bära de kostnader för åtgärder på gator som området ger upphov till. Vid 
projektering och inför byggnation av anläggningarna ska samråd ske med 
kommunens tekniska förvaltning. Projekteringshandlingar ska även granskas 
och godkännas av kommunens tekniska förvaltning innan byggnation får 
påbörjas. 

Exploatören ska se till att nödvändiga försiktighetsåtgärder följs i samband 
med all byggnation kopplat till exploateringen. 

Ingen extra belastning på kommunens vatten- och spillvattenledningar tillåts 
och därför skall eventuella ytterligare belastningar, t ex en höjning av 
marknivån för nya parkeringsplatser, kompenseras med lättfyllning. 

Vatten, spillvatten och dagvatten 

Genom området går större vatten- och avloppsledningar som måste skyddas 
från påverkan under byggperioden och efter exploateringen. VA-ledningarna är 
säkrade med ledningsrätt. Anläggningarna måste vara nåbara under hela 
byggperioden. 

Befintlig dagvattenledning måste flyttas. Kostnader för flytt av 
dagvattenledning belastar exploatören. 

Kostnad för att anlägga och iordningställande av ledningar till nya byggnader 
från av kommunen anvisad anslutningspunkt belastar exploatören. 

El- och teleledningar  

Kostnader för flytt av el- och teleledningar belastar exploatören. 

Ellevios 10 kV-kabel ligger cirka 50-60 meter inom föreslagen byggrätt och 
måste flyttas. Kostnaden för flytt av kabel på en sträcka av cirka 100 meter 
uppskattas till cirka 100 000 kronor. 

Skanovas kopparkabel ligger grunt och kan vid behov på ett enkelt sätt flyttas 
några meter i sidled. Kabeln innehåller även bly vilket kräver speciell hantering 
vid eventuell undanflyttning.  
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Drift och underhåll 

Vägar 

Som huvudman för allmän plats bekostar Tanums kommun drift och underhåll 
av gata inom planområdet, vilket omfattar Lidenvägens förlängning med 
vändplats och ny tillfartsväg till hockeyrinken. 

Anslutningsavgifter 

Planområdet ska anslutas till det kommunala vatten-, spillvatten- och 
dagvattennätet. Anslutningspunkt anvisas av kommunens VA-avdelning. Vid 
anslutning till ledningsnätet betalas anslutningsavgifter för vatten, spillvatten 
och dagvatten av exploatör/fastighetsägare enligt den vid tillfället gällande 
taxan. 

Planområdet ska anslutas till el- och telenätet. Vid anslutning till el och tele 
debiteras exploatör/fastighetsägare enligt gällande taxa. 

Lantmäterifrågor 

Kostnader för fastighetsbildning (lantmäteriförrättning) samt ersättningar till 
följd av fastighetsrättsliga åtgärder bekostas av exploatören. 

FORTSATT PLANARBETE 

Preliminär tidplan för planarbetet 

Antagande i miljö- och byggnadsnämnden Kvartal 2, 2018 

Laga kraft tidigast Kvartal 3, 2018 

Om ingen överklagar kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen vinner 
den laga kraft cirka en månad efter antagande.  

Medverkande i planarbetet 
Detaljplanen har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Linda Hansson, 
planeringsarkitekt. 

Från Tanums kommun har Robin Axelsson, Evelina Tollesson och Lars-Erik 
Karlsson på Miljö- och byggnadsförvaltningen, Planavdelningen, medverkat 
som planhandläggare. 

Bergteknisk besiktning har utförts av Bergab, Berggeologiska Undersökningar 
AB, genom handläggare Helena Kiel. 

Geoteknisk undersökning har utförts av Bohusgeo AB, genom Henrik 
Lundström. 

Naturvärdesinventering har utförts av Naturcentrum AB, genom Petter 
Bohman 
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JUSTERING 
Efter granskningen har texten i planbeskrivningen förtydligats angående 
byggnaders placering och när marköverlåtelseavtal tecknas, samt att 
gränsdragningen mellan planområdet och Fjällbacka 175:7 har utretts. 
 
På plankartan och illustrationen har inga ändringar skett. 
 
Justeringarna av planhandlingarna bedöms inte innebära någon väsentlig 
ändring av förslaget och föranleder ingen ny granskning av detaljplanen. 
 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 
 
 
Lars-Erik Karlsson  Linda Hansson 
Planhandläggare  Planförfattare 


