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I detaljplanen ingår följande handlingar: 
 
• Planbeskrivning (denna text)  
• Genomförandebeskrivning  
• Plankarta  
• Illustrationskarta  
• Fastighetsförteckning 
• Utställningsutlåtande 
 
 
 
Utredningar som tillhör handlingarna: 
 
• Arkeologiska utredningar, Rio Kooperativ 2009, Kulturhistoriska rapporter 64. 
• Arkeologiska utredningar, Rio Kooperativ 2010, Kulturhistoriska rapporter 83. 
• Trafik och bullerutredning, Reinertsen, PM 2014-10-17, reviderad 2014-10-22.  
• Geotekniska utredning, Structor AB, PM Geoteknik 2014-12-12, reviderad 2016-08-30.  
• Kompletterande geotekniska utredning, Structor AB, MUR/Geoteknik 2014-11-14.  
• Dagvattenutredning, Aqua Canale AB, 2016-06-28.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktuppgifter till planförfattare: 
 
Lars-Erik Andersson 
C&B Arkitekter AB, org.nr: 556392-0486 
Svaneskärsgatan 4 
456 43  Väjern 
Tel: 0523-55730, 070-6763968 
E-post: lea@vastarkitekter.se 
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INLEDNING  
 

BAKGRUND  
För området finns en gällande detaljplan från 1984 (detaljplan för Flig 1:7 mfl, lagakraft-
vunnen 1984-04-26) som omfattar ett mycket större område än det nu aktuella området. Den 
gällande detaljplanen redovisar området för bostadsändamål i likhet med den nu aktuella 
detaljplanen. Den gällande detaljplanen har blivit genomförd i de flesta delar utom i det nu 
aktuella området. 
 

Vid VA- och vägprojekteringen för det aktuella området framkom att det behövdes en 
förbättring av trafik- och VA-lösningen och att det borde göras en ändrad planutformning som 
stämmer mer samman med det tidsenliga behovet. Ett genomförande av den gällande 
detaljplanen inom det nu aktuella området har därför inte ansetts lämpligt att göra och anled-
ningen till den nu aktuella ”planändringen” är främst att den ändrade trafikförsörjningen inte 
ansågs kunna rymmas inom gällande detaljplan. 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2006-05-31 att medge planprövningstillstånd och ett planförslag 
var under 2007 ute på samråd. Av olika anledningar (främst arkeologi) blev det inte någon fort-
sättning på planarbetet och den dåvarande exploatören valde att avbryta planarbetet. Kommun-
styrelsen beslutade 2012-12-19 § 279 att planarbetet fortsättningsvis skall drivas i egen regi.  
 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  

Utdrag ur illustrationskartan redovisad på ortofotokarta 
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Detaljplanens syfte är att säkerställa 22 stycken byggrätter för enbostadshus med en 
planutformning som överensstämmer med dagens krav/behov från intressenter i tomtkön och 
nyinflyttade familjer. Planområdet är mycket väl lämpat för åretruntboende barnfamiljer med 
närhet både till orörd natur med bad samt kommersiell/offentlig service med skola, idrottsplats 
mm. Det finns även bra gång- och cykelförbindelser runt Vetteberget till olika former av service.  
 

Planändringen innebär även en förbättring av VA-lösningen för området och tillfarten till 
Fjällbacka idrottsplats. Föreslagen utformning av planområdet framgår av ovanstående figur. 
 
 

PLANPROCESSEN  
Detaljplanearbetet bedrivs enligt äldre plan- och bygglagen, eftersom planarbetet påbörjades 
innan 2010. 
  

Hittills genomfört planarbete 
För planområdet finns gällande stadsplan från 1984, vilken redovisar planområdet för bostads-
ändamål i likhet med den nu aktuella detaljplanen. Eftersom huvudsyftet och avgränsningen av 
planområdet stämmer med gällande plan har planprogram inte ansetts vara motiverat. 
 

Ett förslag till detaljplan har tidigare godkänts av miljö- och byggnadsnämnden för samråd 
2007-05-22, § 154. Ett plansamråd genomfördes därefter 2007-06-04 till 2007-07-07. 
 

Utifrån inkomna synpunkter från ovanstående samråd, samt slutsatser från genomförda 
utredningar, utarbetades ett nytt förslag. Detta planförslag godkändes för förnyat samråd av 
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-08-20, § 170, varpå plansamråd genomfördes från 2013-
09-24 till 2013-11-07. Förslaget sändes då till samtliga sakägare enligt fastighetsförteckning 
samt till kommunala och statliga myndigheter, med begäran om synpunkter senast 2013-11-
07. Förslaget fanns även tillgängligt i entrén på kommunhuset, Tanumshede, på Fjällbacka 
bibliotek samt på kommunens hemsida under samrådstiden. 
 

Efter detta samråd upprättades en samrådsredogörelse och utifrån inkomna synpunkter gjordes 
det ett antal förändringar såsom att vägdragningar och kvartersmark har fått en annan utform-
ning, stödmuren har flyttats närmare lokalgatan, områdena för sophantering har flyttats och ett 
dagvattenmagasin har tillkommit. En bostadstomt, i planområdets västra del, har även tagits 
bort eftersom denna ansågs ligga för nära den befintliga fornlämningen. Det har även gjorts ett 
antal nya utredningar såsom trafik och bullerutredningar, geotekniska utredningar samt en 
dagvattenutredning. 
 

Med dessa förändringar utarbetades sedan utställningshandlingar och detta planförslag 
godkändes för utställning av Miljö- och byggnadsnämnden 2016-09-27, § 158. Planförslaget 
fanns utställt i kommunhuset och Tedacthuset i Tanumshede, på biblioteket i Fjällbacka, samt 
på kommunens hemsida fr.o.m 2016-10-27 t.o.m 2016-11-27. 
 

Förändringar av planförslaget efter utställningen 
Efter utställningen har inkomna synpunkter sammanställs och bemötts i ett utställnings-
utlåtande och nedanstående justeringar har gjorts av planförslaget: 
- Planbeskrivningens avsnitt om Natura 2000 har förtydligats med de åtgärder som ska 

utföras gällande dagvatten samt vatten och avlopp. 

- Förtydligande bestämmelse om besöksparkering i plankartan 
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- Korrigering till rätt benämning av fornlämningen Kville 633 i planbeskrivningen. 

- Planbeskrivningen har förtydligats med information om förundersökningen av Kville 633. 

- Planbeskrivningen har kompletterats med en bild som förtydligar texten om de tre 
tomterna och stenmuren. 

Fortsatt arbete 
Kommunen kan nu besluta om att anta detaljplanen. Om beslutet inte överklagas vinner 
detaljplanen laga kraft.  
 

Bebyggelsen inom områdets centrala delar kommer att påverka den nyregistrerade boplatsen, 
RAÄ Kville 633 och en ansökan om tillstånd att göra erforderliga ingrepp i fornlämningen har 
inlämnats till länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Slutundersökning utförs efter att detaljplanen 
antagits.    
 
 

PLANDATA 
 

Lägesbestämning, areal och avgränsning 
Planområdet omfattar drygt 5 ha. 

Det aktuella planområdet, kallat Slänten, 
är beläget i Kullenområdet i den södra 
delen av Fjällbacka (söder om Vette-
berget), se kartan till vänster och figuren 
nedan. 
 

Området begränsas i söder av Fjällbacka 
idrottsplats, i nordost av befintlig 
bebyggelse utmed Löparvägen och i 
nordväst av Föreningsgatan / väg 917.  

Orienteringsfigur visande planområdets av- 
gränsning och läge redovisad på ortofoto-

karta 
Orienteringsfigur, utdrag ur ”Besökskartan”  
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Markägoförhållanden  
Merparten av marken inom planområdet utgörs av de kommunägda fastigheterna Fjällbacka 
176:224 samt del av Fjällbacka 176:124. En mindre del av planområdet utgörs av samfällighet-
en Flig S:1 där en delägande fastighet ägs av kommunen. Övriga delägande fastigheter ägs privat. 
 
 
 
AVVÄGNINGAR ENLIGT ÄLDRE PLAN- OCH BYGGLAGEN (ÄPBL)  
Enligt ÄPBL 2 kap 1 § skall mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. 
Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap miljöbalken skall 
tillämpas.  
 

Enligt ÄPBL 2 kap 3 § skall bebyggelse förläggas till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till de boendes och övrigas hälsa, jord- berg- och vattenförhållanden, möjligheterna att 
ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice, möjligheterna att 
förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar. 
 

Enligt ÄPBL 3 kap 1 § skall byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader 
skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana 
och som ger en god helhetsverkan. Vidare skall enligt ÄPBL 3 kap 2 § byggnader placeras och 
utformas så att deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerhet eller på annat 
sätt medför fara eller olägenheter för omgivningen. 
 

I Fjällbacka finns ett stort behov av kommunala tomter och den mark som ianspråktas för den 
nya byggnationen är väl lämpad för ändamålet med hänsyn till bl.a. möjligheterna att ordna 
trafik, VA-försörjning och annan samhällsservice. Med de planbestämmelser som föreliggande 
planförslag innehåller bedöms planförslaget även uppfylla övriga bestämmelser i ÄPBL 2 kap 
och 3 kap. 
 
 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN (MB)  
Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB  
Miljöbalkens 3 kapitel föreskriver att mark- och vattenområden ska användas för det eller de 
ändamål som de är mest lämpade för. Brukningsvärd jordbruksmark av nationell betydelse får 
endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har nationell 
betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra ett rationellt skogsbruk.  
 

Vidare föreskrivs att särskild hänsyn ska tas till stora mark- och vattenområden som är 
opåverkade av exploateringsföretag, områden som är ekologiskt känsliga, av betydelse för fiske 
eller vattenbruk, som har natur- eller kulturvärden, som är värdefulla för friluftslivet, som är 
särskilt lämpliga för industriell produktion, energidistribution, kommunikationer mm eller har 
betydelse för totalförsvaret. Dessa områden ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som 
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påtagligt kan skada dem. Om de är utpekade som riksintressen ska de skyddas mot åtgärder som 
kan orsaka påtaglig skada på områdena.  
 

Inga riksintressen för friluftslivet, naturvården eller kulturmiljövården berörs. Bebyggelsen 
inom områdets centrala del kommer att påverka den nyregistrerade boplatsen, RAÄ Kville 633 
och en ansökan om tillstånd att göra erforderliga ingrepp i fornlämningen har lämnats in till läns-
styrelsens kulturmiljöenhet. Slutundersökningen kommer att utföras när planen har antagits, 
vilket innebär att aktuell fornlämning dokumenteras innan den tas bort 
 

Sammantaget bedöms föreslagna åtgärder vara förenliga med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken. 
 
Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB  
Planområdet är, i likhet med stora delar av kustområdena i Tanums kommun, av riksintresse 
enligt 4 kap 1 § Miljöbalken med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena. 
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får endast komma till stånd om det kan ske på 
ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden samt inte är ett hinder för 
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen. Fritidsbebyggelse får 
endast komma till stånd i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Bestämmelserna är 
inte tänkta att utgöra hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. 
  

Det område som nu föreslås för exploatering ligger enligt kommunens översiktsplan (ÖP 2002) 
inom ”Planlagt område”.  Planområdet ligger även inom gränsen för samhällsområde i fördjupad 
översiktsplan för Fjällbacka där området redovisas som planlagt område (R4) för bostadsbebyg-
gelse. Inom området råder det en stor efterfrågan på mark för bebyggelse och enligt ÖP 2002 
behövs planläggning av områden för såväl bostäder som verksamheter för utveckling av Fjäll-
backa och enligt den fördjupade översiktsplanen för Fjällbacka bör tomter tas fram inom det 
aktuella området vid efterfrågan på tomter i Fjällbacka. Det område som berörs är redan plan-
lagt för bostadsbebyggelse, men med en något annorlunda planutformning. Det område som 
berörs av planläggningen utgörs mestadels av naturmark (med berg och uppfyllnader) där gran-
skogen avverkades för några år sedan. Den planerade bebyggelsen medför naturligtvis att till-
gängligheten för det rörliga friluftslivet kommer att minska inom planområdet. Området har 
dock med hänsyn till beskaffenhet och läge bedömts vara lämpligt att använda för den före-
slagna bostadsbebyggelsen och eftersom planförslaget syftar till en utveckling av den befintliga 
tätorten bedöms föreslagna åtgärder vara förenliga med bestämmelserna i 4 kap miljöbalken.  
  
Natura 2000 
En VA- och dagvattenutredning har utförts för området. I utredningen anges att området ska 
anslutas till det kommunala Va-nätet. Det kommunala verksamhetsområdet för vatten och 
avlopp ska utvidgas för att omfatta planområdet. 
  

Gällande dagvatten så ska det inom planområdet anläggas ett dagvattenmagasin, dit områdets 
dagvatten ska ledas. Det fördröjda dagvattnet rinner i befintliga diken och passerar sedan en 
mosse innan det når havet. Utifrån ovanstående åtgärder bedöms inte planområdet inverka 
negativt på Natura 2000. 
  
Strandskydd  
Planområdet omfattas inte av strandskydd.  
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Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB  
Enligt Miljöbalken 5 kap 1 § får regeringen för vissa geografiska områden eller för hela landet 
meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för 
att varaktigt skydda människors hälsa och miljö eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter 
för människors hälsa eller miljö (miljökvalitetsnormer). 
 

Genomförandet av vattenförvaltningen, som är det svenska genomförandet av EU:s vat-
tendirektiv, innebär att Sveriges vattenmyndigheter ska kartlägga och analysera alla vatten, 
fastställa mål/kvalitetskrav och upprätta åtgärdsprogram för vattenmiljöerna i Sverige samt 
övervaka dem. Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav som kommer att gälla för 
vattenmiljöerna. Målet är att alla vatten (yt-, kust- och grundvatten) ska nå minst god status 
under perioden 2015-2027. 
 

Miljökvalitetsnormen för en vattenförekomst är en rättsligt bindande bestämmelse för 
myndigheter och kommuner vid tillämpning av miljöbalken i frågor om tillåtlighet, tillstånd, 
godkännanden, dispenser och anmälningsärenden, vid tillsyn eller vid meddelande av 
föreskrifter. Dessutom ska kommuner och myndigheter följa miljökvalitetsnormen vid 
planering och planläggning, till exempel enligt plan- och bygglagen.  
 
VattenVattenVattenVatten    
För samtliga kustvattenförekomster i Västerhavsdistriktet, gäller att miljökvalitetsnormen för 
ekologisk och kemisk status sätts till god status med tidsfrist till år 2021 i de fall normen inte 
redan är uppfylld.  
 
LuftföroreningarLuftföroreningarLuftföroreningarLuftföroreningar och buller och buller och buller och buller    
Trafik och andra utsläppskällor ger upphov till luftföroreningar som vid höga halter är skadliga 
för människors hälsa. Ett genomförande av föreslagen exploatering medför bla att trafiken 
till/från och inom området kommer att öka vilket bla innebär ökade halter  av kvävedioxid och 
bly. Den föreslagna exploateringen innebär dock inte någon stor förändring jämfört med 
situationen idag och planförslagets genomförande bedöms inte medföra överskridande av 
gällande miljökvalitetsnormer. De nya lokalgatorna inom planområdet kommer endast att 
betjäna fastigheterna inom planområdet och trafikmängderna blir därför små. De ekvivalenta 
ljudnivåerna för biltrafiken på lokalgatorna bedöms inte komma att överskrida riktvärdena 
varken inomhus eller utomhus. 
 
YtYtYtYt---- och grundvattenförekomster och grundvattenförekomster och grundvattenförekomster och grundvattenförekomster    
Västerhavets vattendistrikt är indelat i ca 3000 vattenområden, så kallade vattenförekomster. 
Inom, eller i direkt anslutning till planområdet finns inte något av dessa 3000 vattenområden 
och miljökvalitetsnormerna för utvalda sjöar och vattendrag i Sverige berör alltså ej aktuellt 
planområde. Nordväst om Hamburgsund och i sundet (Fjällbacka Skärgård) finns dock område 
som omfattas av miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Som nämnts ovan innebär 
den föreslagna exploateringen att området ansluts till det kommunala VA-nätet och med tanke 
på det sätt som planen föreskriver att dagvattnet skall omhändertas blir det inte någon stor 
skillnad mot hur förhållandena är idag. Förutsatt att vattenförsörjning och avloppshantering 
sker enligt miljöbalkens krav bedöms planförslaget inte påverka miljökvalitetsnormer för 
varken musselvatten eller vatten negativt. 
 

Sammantaget finns inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer för luft, vatten och 
buller överskrids idag eller riskerar att överskridas genom att planförslaget genomförs. 
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MILJÖMÅL  
Efter beslut av riksdagen 2005 har Sverige 16 övergripande miljömål. Målen beskriver de 
kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara 
ekologiskt hållbara på sikt. Det övergripande målet är att vi skall lämna över ett samhälle till 
nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Miljömålen skall styra valet av åtgärder 
som krävs för att nå dit och kan fungera som gemensamma riktmärken för allt miljöarbete, 
oavsett var och av vem det bedrivs. 
Av de 16 övergripande miljömålen kan nedanstående miljömål påverkas av det som detaljpla-
nen föreslår: 
 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Frisk luft 
• Säker strålmiljö 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• God bebyggd miljö 

 

I första hand är det miljömålet begränsad klimatpåverkan som är aktuellt och en något ökad 
trafik påverkar naturligtvis detta miljömålet, samt frisk luft, negativt. Planområdets läge inom 
Fjällbacka samhällsområde med närheten till den service som finns i Fjällbacka gör ju att bil-
beroendet inte blir lika stort som om man bor långt från ett servicecentrum.  
 

Miljömålet säker strålmiljö bedöms inte påverkas negativt av föreslagen exploateringen. Enligt 
Boverkets byggregler skall bostadshus uppföras så att gällande gränsvärden för radon inomhus 
inte överskrids. I detaljplanen har det införts en särskild upplysning om detta förhållande. 
 

Anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät samt det föreskrivna omhändertagandet av 
dagvattnet inverkar positivt på miljömålen grundvatten av god kvalitet, hav i balans samt 
levande kust och skärgård.   
 

Inom planområdet bedöms det finnas goda förutsättningar att erhålla en god bebyggd miljö där 
människor inte utsätts för störningar eller hälsorisker samt har tillgång till närrekreation. 
 

Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden vara i god överensstämmelse med 
såväl de nationella som de lokala miljömålen. 

 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 

ÖVERSIKTSPLAN  
Översiktsplanen för Tanums kommun, ÖP 2002, antogs av kommunfullmäktige 2002-05-27.  
I ÖP 2002 redovisas att det aktuella området ligger inom planlagt område. I ÖP 2002 anges att 
fördjupade översiktsplaner skall upprättas för tätorterna i kommunen. 
 
 
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR FJÄLLBACKA  
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Fjällbacka påbörjades under 2001 och  
antogs av kommunfullmäktige 2004-10-25. Planområdet ligger inom gränsen för samhälls-
området i FÖP Fjällbacka och området redovisas som planlagt område (R4) med bostadstomter 
som bör tas fram vid efterfrågan på tomter i Fjällbacka. 
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KOMMUNALA PROGRAM MM 
  

Kulturminnesvårdsprogram 
Planområdet omfattas inte av kulturminnesvårdsprogrammet (KMV) för Tanums kommun 
från 1984 och är inte heller av riksintresse för kulturmiljövården. 
 
Strukturplan norra Bohuslän 
Kommunfullmäktige har 2009-10-26 antagit "Strukturplan/överenskommelse avseende an-
vändning av mark och vatten kopplat till Kustzonplanering och landsbygdsutveckling i norra 
Bohuslän". Planen ska vara vägledande för den fysiska planeringen i kommunerna i norra 
Bohuslän och gäller från l januari 2010. Strukturplanen tar fasta på att Norra Bohuslän är ett 
attraktivt område tack vare kvalitéer som naturen och landskapsbilden, god tillgänglighet till 
natur och hav, kulturhistoriska värden samt levande kustsamhällen. Kommunerna ska planera 
för en positiv och långsiktig utveckling för att främja dessa kvalitéer. 
 

Detaljplanen syftar till att skapa 22 bostadstomter avsedda för åretruntboende. Detta gör att 
förutsättningarna kommer att förbättras något för att kunna vidmakthålla ett levande kust-
samhälle. Innehållet i detaljplanen bedöms stämma överens med intentionerna i Struktur-
planen för norra Bohuslän. 
 
Energiplan 
Energiplan och klimatstrategi för Tanums kommun från 2010-02-05 utgör en strategi för kom-
munens verksamhet avseende energifrågor och klimatpåverkan. Kommunens övergripande 
miljömål är att bidra till ett uthålligt samhälle. Kommunen skall i all verksamhet och i alla 
beslut verka för att miljösituationen förbättras genom att främja biologisk mångfald, 
hushållning med naturresurser och ett naturligt kretslopp. I miljöarbetet prioriteras för 
närvarande energi, transporter och livsmedel. Kommunens inriktning och strategier är: 
1. Minska den totala användningen av energi genom energihushållning och energieffektivisering. 
2.  Minska användningen av fossilbaserad energi genom energikonvertering. 
3.  Minska sårbarheten i energiförsörjningen genom lokal energiproduktion och utökat   
 kommunalt ägarinflytande. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden är ansvarig för ”vissa aktiviteter och delmål” och skall i den fysiska 
planeringen verka för en helhetssyn på energiområdet. 
Exempel på frågeställningar som skall belysas vid utformning av detaljplaner: 
 

• Utveckling av samhällen m.h.t. allmänna kommunikationer, service etc. 
• Placering av bebyggelse m.h.t. solinstrålning, vind etc., d.v.s. anpassning till lokalklimat. 
• Möjlighet att föra samman bebyggelse till lokala sammansatta system. s.k. närvärme-  

centraler liknande fjärrvärme. 
• Potentialen för förnyelsebar energiproduktion beträffande solenergi, biobränslen, 

vindkraft och vågkraft. 
 
Ett delmål är att elproduktionen från förnyelsebara energikällor år 2015 ska motsvara 50% av 
kommunens totala el-konsumtion 2007. 
 

Den nu aktuella detaljplanen kan bidra till att uppfylla målen bl a med tanke på närheten till 
både kommersiellt och offentligt serviceutbud. 
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DETALJPLANER  
För området finns en gällande detaljplan, lagakraftvunnen 1984-04-26, omfattande 23 hus. 
Se utdrag ur denna detaljplan nedan. 

Planutformningen i den 
gällande detaljplanen för 
det nu aktuella området 
kan sägas representera en 
mellanform av friliggan-
de enfamiljshus och 
gruppbyggda småhus med 
gemensamma parkerings-, 
lek- och gångytor. 
 

Trafikmatningen till 
området i den gällande 
detaljplanen skedde från 
den föreslagna serpentin-
vägen ner till idrottsplat-
sen via enbart en, centralt 
belägen, gata. 
 

De rutskrafferade ytorna 
utgörs av fyllnadsmassor 
och de mörka ytorna av 
berg i dagen. 

Utdrag ur gällande detaljplan från 1984 

 

PLANPROGRAM  
Eftersom den föreslagna exploateringen har stöd i den Fördjupade Översiktsplanen för Fjäll-
backa har det bedömts som onödigt att upprätta ett planprogram. 
  
 

BEHOVSBEDÖMNING AV MKB  
ALLMÄNT 

Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om ett genomförande av planförslaget kan antas 
innebära betydande miljöpåverkan eller ej. Om ett genomförande kan antas innebära betydande 
miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning upprät-
tas (MKB). Innan kommunen tar ställning om betydande miljöpåverkan ska länsstyrelsen ges 
tillfälle att yttra sig. 
 

Under framtagandet av planförslaget har en behovsbedömning gjorts av kommunen för att 
bedöma om genomförandet av detaljplanen för Slänten kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 
 
 

FÖRSLAG TILL STÄLLNINGSTAGANDE 
Detaljplanens påverkan kan sammanfattas enligt följande; Planområdet angränsar till landskaps-
bildsskyddat område. Natura 2000-område finns cirka 300 meter söder om planområdet. Plan-
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området ska anslutas till det kommunala va-nätet, för att undvika att grund- eller ytvattenkvali-
teten förändras. Dagvattnet bör särskilt utredas. Geoteknisk undersökning ska genomföras.  
 

Cirka 75 meter norr om planområdet finns plats som tidigare använts som kommunal tipp för 
hushållsavfall. Cirka 100 meter norr om planområdet finns verksamhet som tillverkar plastpro-
dukter. Om inte annat kan påvisas bör ny bebyggelse i området uppföras radonsäkert. Genom-
förandet av detaljplanen anses inte medverka till att platsens karaktär eller projektets omfatt-
ning och påverkan medför en betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning behöver inte 
genomföras och en särskild MKB ska därför inte upprättas. 
 
 

SAMRÅD 

Länsstyrelsen har givits tillfälle att yttra sig över behovsbedömningen och kommunens förslag 
till ställningstagande. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att en miljöbedömning inte 
behöver genomföras. Behovsbedömningens ställningstagande förutsätter att föreslagna åtgärder 
vidtas. 

 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER  
NATUR  
Mark och vegetation  
Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar:     
Området berör ej objekt som redovisats i inventeringarna av ängar och hagar samt ädellövskogar 
i Tanums kommun. Området har ej heller redovisats som nyckelbiotop, område med 
naturvärde eller sumpskog enligt Skogsvårdsstyrelsen.    

Tidigare var en stor del av 
planområdet skogsbevuxet 
(se bild till vänster) men 
idag är denna skog 
avverkad och det finns i 
stort sett ingen vegetation 
inom planområdet (se 
bilden nedan). 
 
Marken inom området 
sluttar från nordost mot 
sydväst. Högsta del ligger 
på 26 m och lägsta del på 
5 m över havet.  

Bilden tagen nere från parkeringen till idrottsplatsen mot nordost 
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Förändringar och konsekFörändringar och konsekFörändringar och konsekFörändringar och konsekvenser: venser: venser: venser:  
Den mark som tas i anspråk för bebyggelse utgörs mestadels av naturmark (med berg och upp-
fyllnader) där granskogen avverkades för några år sedan. Det aktuella området bedöms därför 
inte hysa några höga värden beträffande växter och djur. Den föreslagna bebyggelsen har 
förlagts i den aktuella sydvästsluttningen med befintliga enbostadshus som ligger väsentligt 
högre vilket medför att landskapsbilden inte kommer att påverkas i någon högre grad. Detalj-
planen har även i övrigt utformats med planbestämmelser så att den tillkommande bebyggelsen 
blir anpassad till landskapsbild och omgivande natur. 
 
 
 

GEOTEKNIK  
Slänstabilitet  
Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar:  
Det aktuella området har en sluttande topografi åt sydväst. Berget går i dagen och skär av områ-
det i två delar, ett område i sydost och ett område i nordväst. Det nedre området i sydost består 
av ett lager med friktionsmateriallager på berg, som är ca 1-5 m tjockt. Friktionsmaterialet be-
står av en grusig sand och genomsträngs av ett tunt skikt med en tjocklek på ca 0.5-1 m. Längst i 
sydost består skiktet av lera för att övergå till silt mot nordväst. Områdets norra del med befint-
lig bebyggelse utmed Löparvägen har uppförts på fyllnadsmassor som tidigare delvis varit av-
fallsupplag. Fyllnadsmassorna består av sten och grus med inblandning av lera, tegel, glas och 
sprängsten.  De befintliga utbyggda tomterna har en ca 5 m hög slänt i lutning 1:2 mot söder 
som ansluter mot området för planerad utbyggnad. 
 

I samband med upprättande av den nu gällande detaljplanen utförde Göteborgs Förorter 1980-
06-18 en geoteknisk undersökning för det aktuella området. Fältarbetet omfattade utsättning och 
avvägning längs tre sektioner, inmätning av berg i dagen och fyllnadsmassornas avgränsning i plan, 
sondering och störd provtagning. Av denna undersökning framgår att byggnader förutsattes 
kunna grundläggas som plattor på mark, antingen med kantförstyvad platta eller med krypgrund. 
Någon beräkning av slänstabiliteten gjordes dock inte. 
 

En ny geoteknisk utredning utfördes av Ramböll 2005-06-28 i samband med den första  projek-
tering av den nya vägen ner mot idrottsplatsen som redovisades i samrådshandlingen från 2007-
05-22.  Ytterligare en ny geoteknisk utredning gjordes av Ramböll 2007-04-25 som visade att 
släntstabiliteten inom det område som avsatts för bostadsbebyggelse var god. I den västra delen av 
planområdet var dock markförhållandena sämre. Vägen ner till idrottsplatsen har i nuvarande 
planförslag flyttats mot sydost där de geotekniska markförhållandena är bättre. 
 

Statens geoteknisk institut (SGI) anförde i sitt samrådsyttrande över planförslaget från 2007-05-
22 att den geotekniska utredningen behöver kompletteras/uppgraderas. Detta arbete slutfördes 
2007-11-26, se PM nr 2. Enligt denna geotekniska utredning bedömdes stabiliteten för utbyggda 
sektioner inte vara tillfredsställande i någon av de fyra sektionerna. Enligt utredningens rekom-
mendationer bör inga kvarvarande slänter i området läggas i brantare lutning än 1:3 och nuva-
rande befintlig slänt i områdets nordöstra del bör ändras till en lutning på 1:3 för att säkerställa 
stabiliteten för befintliga byggnader norr om planområdet.  
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Konsekvenser: Konsekvenser: Konsekvenser: Konsekvenser:  

För att uppfylla detta krav föreslås 
att det anläggs en ny stödmur 
utmed lokalgatan (rödmarkerad i 
bilden till vänster). Efter samrå-
det har planförslaget omarbetats 
så att det kommer en gata mellan 
de nya och befintliga husen. 
Anledningen till detta är bland 
annat tillgängligheten och skötsel 
av den nya stödmuren.  
Med denna utformning har 
stödmuren även kunnat flyttas åt 
sydväst vilket innebär mindre 
ingrepp i slänten. Den nya stöd-
muren hamnar inom område som 
i detaljplanen avsatts som allmän-
platsmark,  LOKALGATA, och 
det har även införts en egenskaps-
bestämmelse som reglerar att 
stödmur skall anordnas. 

Den nya stödmuren redovisad på utdrag av illustrationskartan 

 
Statens geoteknisk institut (SGI) anförde i sitt samrådsyttrande över planförslaget från 2013-05-
14 bl.a nedanstående: 
1. Underlaget för planen behöver kompletteras där det visas hur stabiliteten i området samt den 
befintliga bebyggelsen påverkas av ett utförande med stödmur. Förutsättningarna för det 
område som fylldes ut 2007 finns inte beskrivet, liksom eventuell påverkan på stabiliteten. 
SGI ställer frågan om det även finns andra förutsättningar i detaljplanen som förändrats sedan 
den geotekniska utredningen utfördes (2007) som kan påverka stabiliteten och därmed de 
åtgärder som behöver säkerställas för att marken ska vara lämplig. 
2. I utredningen anges att tryckbank behöver anläggas för att stabiliteten för området ska vara 
säkerställd liksom att portryckmätningar behöver utföras i området. Detta saknas redovisning 
av i planhandlingar och underlag. 
3. I utredningen förutsätts markbelastningar, trafik- och huslaster relaterade till en viss mark-
nivå. SGI anser att dessa belastningar kan behöva säkerställas i planen i de delar där de påverkar 
stabiliteten i området. 
 
SGI rekommenderade därför att det skulle utföras en översyn av den geotekniska utredningen 
enligt IEG:s rapport 2010:4 med hänsyn till det nu gällande planförslaget. Detta arbete har 
utförts av Structor AB och redovisas i PM Geoteknik 2014-11-14 samt i PM Geoteknik 2014-12-
12, reviderad 2016-03-14 samt 2016-08-30. Structor AB har även utfört en kompletterande 
geoteknisk utredning MUR/Geoteknik 2014-11-14. 
 
Slutsatser och rekommendationer enligt PM Geoteknik 2014-12-12, reviderad 2016-03-14 
samt 2016-08-30 är nedanstående: 
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För att marken ska uppfylla ställda krav i IEG:s rapport 2010:4 krävs att en stabilitetsförbätt-
rande åtgärd utförs inom den utfyllda slänten. Stabilitetsförhållandena är så ansträngda att 
åtgärden bör vidtas oavsett om planen ska fastställas eller inte. Föreslagen åtgärd innebär en 
omfördelning av ca 5 000 m3 av befintliga fyllnadsmassor. Arbetena måste föregås av att en 
separat arbetsberedning upprättas av sakkunnig geotekniker. Beredningen ska innehålla stabili-
tetsberäkningar för samtliga skeden i byggskedet. 
 

Om åtgärden utförs är totalstabiliteten tillfredsställande inom planområdet för nuvarande 
markanvändning. 
 

Stabiliteten har tidigare kontrollerats för terrasseringen i det östra området. Eftersom under-
grunden här utgörs av friktionsjord har inga nya beräkningar utförts. För att undvika ras i 
blivande fyllningsslänter måste dock dessa avpassas till valt fyllningsmaterials inre friktions-
vinkel. Fyllning ska utgöras av friktionsmaterial. 
 

Redovisad höjdsättning i gällande förslag tillåts förutsatt att föreslagen åtgärd utförs. 
 

För att stabiliteten ska kunna anses vara tillfredsställande stabil inom detaljplaneområdet får 
naturområdet i nordväst inte belastas med permanent last. Lastbegränsningen utgår från 
föreslagna marknivåer. 
 

Dimensionering av grundläggningsarbeten och vald stödkonstruktion ska utföras enligt 
gällande BBR och tillhörande EKS. 
 
Konsekvenser:Konsekvenser:Konsekvenser:Konsekvenser: 
Det område som berörs av omfördelning av befintliga fyllnadsmassor, och som inte får belastas 
med permanent last, utgörs i detaljplanen av NATUR-mark. I detaljplanen har det införts en 
särskild upplysning om att detta område inte får påföras permanenta laster med hänvisning till 
aktuell utredning. 
 
 

Radon  
Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar:  
Radon i byggnader (mäts i enheten bequerel per kubikmeter luft) kommer främst från marken 
och i mindre utsträckning från byggnadsmaterial. Radonet från marken sugs in i byggnaden 
med jordluften genom otätheter i grundkonstruktionen. Berggrund som utgörs av bohusgranit 
har höga halter av uran 238 och på högradonmark krävs radonsäker grundläggning.  
 
Konsekvenser:Konsekvenser:Konsekvenser:Konsekvenser: 
Enligt Boverkets byggregler skall bostadshus uppföras så att gällande gränsvärden för radon 
inomhus inte överskrids. I detaljplanen har det införts en särskild upplysning om detta 
förhållande. 
 
 

Bergras och blocknedfall  
Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar:  
En inventering/besiktning av de delar av planområdet där det finns berg har gjorts av planför-
fattaren. Denna översiktliga inventering visar att berget inte är söndervittrat och det har inte 
heller kunnat observeras några lösa block. 
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Konsekvenser:Konsekvenser:Konsekvenser:Konsekvenser: 
Slutsatsen är därför att det inte föreligger någon risk för bergras eller blocknedfall inom 
området och att några åtgärder inte erfordras. 
 
 

MARKFÖRORENINGAR  
Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar:  
Enligt EBH-databas för potentiellt förorenad mark finns en nedlagd hushållstipp inom fastighe-
ten Fjällbacka 176:124 ca 75 meter norr om planområdet. I samband med genomförd geotek-
nisk undersökning gjordes även provgrävningar inom detta område. Enligt denna underökning 
kunde inga miljöföroreningar i jordproverna noteras som en följd av det tidigare avfallsupplaget. 
 

Den nedlagda tippen är belägen uppströms området som nu avses att bebyggas  i mark. Områ-
det vid den nedlagda tippen är bebyggt med bostadshus. Förhållandet att byggnation ägt rum 
över deponin bedöms innebära  att deponirester sannolikt har bortforslats från platsen i sam-
band med markarbeten vid exploateringen. Befintlig dagvattenledning vid Löparvägen avvatt-
nar området där deponirester kan finnas kvar i marken. Dagvattenledningen har anslutning till 
befintligt dike ca 40 m sydväst om befintlig avloppspumpstation som mynnar i mosse. Avrin-
ningen av yt- och grundvatten från den potentiella tippen till området som nu planeras att be-
byggas bedöms därför vara ringa. Med hänvisning till ovanstående bedöms det inte föreligga 
några risker ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt att bygga bostäder på den nu aktuella platsen.  
 

Konsekvenser: Konsekvenser: Konsekvenser: Konsekvenser:  
Inga åtgärder bedöms krävas.  
 
 
BEBYGGELSE  
Bostäder  
Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar:     
Inom planområdet finns inte någon befintlig bebyggelse. 
 

Nordost (se bilden nedan) samt väster och norr om planområdet finns befintlig bostads-
bebyggelse utbyggd enligt den gällande detaljplanen. På vissa av dessa befintliga bostadstomter 
har det gjorts ganska stora uppfyllnader. 
 

I planområdets södra del finns idag en parkering som används av Fjällbacka IK. 
 

Planområdet sett nerifrån fotbollsplanens parkering  
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Förändringar och konsekvenser: Förändringar och konsekvenser: Förändringar och konsekvenser: Förändringar och konsekvenser:  

Utdrag ur plankartan 
 

Samtliga tomter inom planområdet är för bostadsändamål. För att planområdet skall bli 
utformat på ett tillfredsställande sätt har det i detaljplanen införts planbestämmelser som 
kommer att ligga till grund för detaljutformning av byggnationen. De främsta regleringarna 
beskrivs nedan. 
 

Merparten av marken inom planområdet har avsatts för bostadsändamål. Inom kvartersmark, 
söder om den nya bebyggelsen, har det även avsatts en yta för lekplats. 
 

I norr utmed vägen ner till idrottsplatsen har det avsatts ett område för sophantering och 
besöksparkering. I den sydvästra delen av området, intill vändplatsen har det även avsatts ett 
område för transformatorstation. 
 

Övrig mark inom planområdet redovisas som lokalgata och naturmark. 
 

I detaljplanen har tomterna gjorts så stora att alla tomter skall kunna bebyggas med bostadshus för 
åretruntboende. Merparten av de nya bostadstomter som kan avstyckas inom planområdet blir 
på en storlek mellan ca 600 – 900 kvm. 
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Utdrag ur illustrationskartan 

 
I detaljplanen har det införts bestämmelse att 
minsta tillåtna tomtstorlek är 600 kvm. Plan-
förslaget redovisar totalt 22 tomter för 
enbostadshus. Detaljplanen medger även att 
tomterna kan bebyggas med uthus/ garage. 
Största totala byggnadsarea per tomt är 160 kvm. 
 
Den yta som idag används som parkering till 
idrottsplatsen, kommer inte att kunna användas 
i och med ett genomförande av detaljplanen. I gällande detaljplan från 1984, som omfattar 
idrottsplatsen, finns dock utrymme att anordna parkeringsplatser nordväst om klubbhuset. 
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Byggnaderna har placerats på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och till 
naturvärdena på platsen. Planområdet utgörs av en sydvästsluttning där nivåskillnaderna är 
ganska stora i den östra delen mot befintliga bostadstomter.  
 

Ovanstående sektioner A-C är gjorda genom den nya bostadsbebyggelsen i de sektioner som re-
dovisas på illustrationskartan ovan.  
 

Detaljplanen reglerar att byggnaderna skall markanpassas och på tomter med relativt stora 
nivåskillnader får stora uppfyllnader inte göras som innebär höga murar eller stora slänter.  
Bygglov krävs för att uppföra murar och i detaljplanen regleras att det krävs marklov för att 
utföra uppfyllnader inom tomtmark. En ev. ändring ska prövas ur markstabilitetssynpunkt. 
 

På tomter med relativt stora nivåskillnader bör bostadshusen istället utföras med suterrängvå-
ning. Inom planlagt område krävs marklov för att göra uppfyllnader på 0,5 meter eller mer.  
 

Med den föreslagna utformningen av detaljplanen borde de nya bostadshusen kunna placeras i 
höjd och plan så att de ”landar” på marken och att större uppfyllnader av marken undviks. 
 

Det är även viktigt att tänka på att byggnader bör placeras med tanke på utnyttjande av passiv 
solenergi samt rådande sol- och vindförhållanden på respektive tomt. 
 

Stor omsorg bör nedläggas på utformningen av nytillkommande byggnation så att byggnationen 
blir ändamålsenlig och anpassad till miljön, natur och landskap. Detta har reglerats genom olika 
planbestämmelser såsom typ av tak, minsta och största taklutning, högsta tillåtna byggnadshöjd 
etc. Det kan vara upplevelsemässigt bra om varje hus kan ges en individuell prägel samtidigt 
som hela området upplevs som en sammanhållen enhet.  
 

Inom planområdet finns ingen befintlig byggnadsmiljö att anpassa ny byggnation till. I PBL 
anges att byggnader skall ha en färg som är lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en 
god helhetsverkan. Med tanke på planområdets läge i den södra delen av Fjällbacka har det 
gjorts bedömningen att den nya bebyggelsens färgsättning bör anknyta till den bohuslänska 
traditionen. I detaljplanen har det införts bestämmelser som bl.a. reglerar byggnaders yttre färg 
(takpannor i matt röd färg, fasader i ljusa täckande färger) och att fasader skall utföras av trä så att 
en god helhetsverkan erhålls.  
 
 

OMGIVNINGAR OCH SERVICE  
Service  
Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar:  

Planområdet är beläget i den södra delen av Fjällbacka med en relativt god kommersiell och 
offentlig service. I Fjällbacka finns förskola, fritidshem, grundskola, församlingshem, servicehus, 
läkare, distriktssköterska, tandvård, apotek, bibliotek, bank, post, daglivarubutik etc. En hel del av 
denna service ligger inom en kilometers avstånd från planområdet.  
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Konsekvenser: Konsekvenser: Konsekvenser: Konsekvenser:  
Planområdets behov av både kommersiell och offentlig service är tämligen väl tillgodosett.  

 
Befintlig verksamhet  
Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar:  
Ca 100 meter norr om planområdet finns verksamheten BICO Formplast AB. Här tillverkas 
plastbobiner, ett slags plastspolar, som nyttjas lokalt  vid tillverkning av material till engångs-
emballage vid närbelägen industri  Tetra Pak. Verksamheten med formsprutning av plastpro-
dukter har sedan 1974 bedrivits vid fastigheten Fjällbacka 175:9. Granulat av polystyren förva-
ras i silo och genom undertryck och värme formas granulatet till plastspolar. Sammanfogning 
sker med toulen med förbrukning om ca 25 liter/ år. Verksamheten är anmälningspliktig enligt 
avdelning 4 i bilaga till Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (kod 
för prövningsskäl 25.2-4). Tillstånd för verksamheten finns. 
 

Avstånd till närmaste bostadsbebyggelse Kullenområdet med flerbostadshus på andra sidan all-
män väg i SO är ca 40 m. Verksamhetens huvudsakliga påverkan för närboende bedöms utgöras 
av buller från ventilationsfläktar och transporter. Indikationsmätningar utförda av miljöavdel-
ningen under 1990-talet har visat att ljudnivån i tomtgräns inte överstiger naturvårdsverkets 
riktvärde för industribuller. Miljöavdelningen har inte emottagit några klagomål angående 
luktstörningar sedan verksamhet med plastning etablerades på platsen.  
 

Konsekvenser: Konsekvenser: Konsekvenser: Konsekvenser:  
Riktvärdet för skyddsavstånd till bebyggelse enligt Boverkets ”Bättre plats för arbete” är 200 m 
för övrig plastbearbetande industri (ej polyesterindustri) som den aktuella verksamheten per 
definition faller in under. Avståndet till tomtgräns för den planerade bebyggelsen uppgår till 
mellan 105 och 250 m. Kommunen bedömer dock att det inte finns någon risk för olägenheter 
för uppförande av bostäder i enlighet med samrådshandlingen med hänsyn till: 
-att plastindustrin är förhållandevis småskalig,  
-att plastindustrins möjligheter till expansion är begränsade,  
-att förhärskande vindriktning är från SV,  
-att terrängen vid planerad bebyggelse är 5-10 m lägre än vid plastindustrin,  
-att befintlig bebyggelse är lokaliserad betydligt närmare industrin än den planerade och att 
miljöavdelningen inte emottagit några klagomål på lukt från verksamheten sedan starten 1974.  
 

 

ARKEOLOGI  
Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar:  
Inom området finns en fast fornlämning, Kville 730 som är en boplats. Bohusläns museum har 
besiktigat området 2007-06-26 och museet anser att boplats Kville 730 bör förundersökas samt 
att det är motiverat att göra en särskild arkeologisk utredning inom planområdets centrala och 
sydöstra delar. En ansökan inlämnades till länsstyrelsens kulturmiljöenhet och tillstånd gavs (dnr: 
431-14138-2007) att utföra dessa åtgärder, vilket gjordes av Rio Kulturkooperativ under 2009, 
se kulturhistoriska rapporter 64, BrattbergstorpetBrattbergstorpetBrattbergstorpetBrattbergstorpet. Syftet med den särskilda arkeologiska 
undersökningen var att klargöra om planområdet innehöll några fasta fornlämningar. 
Utredningen syftade också till att ta reda på om Kville 633 verkligen var borttagen. Senare 
undersökningar i området hade indikerat att delar av boplatsen kvarlåg. Den nya utbredningen 
som registrerades i samband med den särskilda utredningen 2009 registrerades som en egen lokal 
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med nummer Kville 1422 vid handläggning i FMIS, p.g.a. att Kville 633:1 hade bedömts som 
undersökt och borttagen. Förundersökningen av Kville 730 resulterade i bedömningen att den 
bör bli föremål för undersökningar fokuserade på transgressionsstudier. 
 

2010 utfördes av Rio Kulturkooperativ en avgränsande arkeologisk förundersökning av Kville 
1422, se kulturhistoriska rapporter 83.  Utbredningen av Kville 633:1 reviderades i samband 
med den arkeologiska förundersökningen, då fynd och anläggningar framkom under de 
överlagrande fyllnadsmassorna. Dessa fynd i kombination med att vissa fyndförande provgropar 
från 1979 sammanfaller med detta område bedömdes det att delar av boplatsen Kville 633:1 
fortfarande kvarlåg. Kville 1422 utgick som eget nummer och överfördes till Kville 633:1. 
 
 Konsekvenser: Konsekvenser: Konsekvenser: Konsekvenser:  

Mot bakgrund av ovannämnda arkeologis-
ka utredning har  det gjorts förändringar av 
planförslaget. Bland annat har den nya 
föreslagna bebyggelsen i sydost minskats så 
att den inte inkräktar på Kville 730 (se 
bilden ovan till vänster). 
 
Den nya föreslagna vägen ner till idrotts-
platsen har sedan tidigare planförslag även 
flyttats åt sydost och de tre kvarvarande 
bostadstomterna i denna del, hamnar då 
mellan vägen och befintlig fornlämning, 
Kville 633 (se bilden nedan till vänster).  
 
För att säkerställa respektavståndet till 
fornlämningen avser kommunen att 
anlägga en avgränsning, mellan kvarters-
marken för dessa tre tomter och forn-
lämningen, exempelvis i form av en 
stenmur.  
 
Bebyggelsen inom områdets centrala delar 
har dock inte ändrats och denna bebyggelse 
kommer att påverka boplatsen, RAÄ Kville 
633. En arkeologisk slutundersökning 
beslutas enligt KML kapitel 2, 12-13 §§ 
och syftar till att dokumentera en forn-
lämning med ett vetenskapligt arbetssätt 
innan den tas bort. 
 
En ansökan om tillstånd att göra erforder-
liga ingrepp i fornlämningen har inlämnats 
till länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 
 
 Slutundersökning utförs efter att detalj-
planen antagits. 
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KULTURMILJÖ  
Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar:  
Planområdet ligger i den södra delen av Fjällbacka men inom, eller i anslutning till planområdet 
finns ingen värdefull kulturmiljö att ta hänsyn till. Planområdet omfattas inte av kulturminnes-
vårdsprogrammet (KMV) för Tanums kommun från 1984 och är inte heller av riksintresse för 
kulturmiljövården. 
 

Förändringar och konsekvenser: Förändringar och konsekvenser: Förändringar och konsekvenser: Förändringar och konsekvenser:  
Med tanke på att planområdets läge är dock bedömningen att den nya bebyggelsen skall anpas-
sas till Bohuslänsk byggnadstradition. I detaljplanen har det därför införts bestämmelser som 
bl.a. reglerar byggnaders yttre färg (takpannor i matt röd färg, fasader i ljusa täckande färger) och 
att fasader skall utföras av trä så att en god helhetsverkan erhålles. Med de planbestämmelser som 
föreliggande planförslag innehåller bedöms den planerade byggnationen komma att placeras 
och utformas så att bestämmelserna i ÄPBL 3 kap uppfylls.  
 
 

GATOR OCH TRAFIK  
Trafik  
Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar:     
Utmed Löparvägen finns i dagsläget villabebyggelse och den totala bostadsytan är cirka 2100 
kvm. I anslutning till gatan Målgården ligger ett flerfamiljhusområde med 6 stycken 2-3 
våningar höga hus. Den totala bostadsytan är cirka 8100 kvm.  
För området har det utförts en trafikutredning av Reinertsen 2014-10-17 med syfte att utreda 
vilken påverkan den planerade bebyggelsen ger på omgivningen med avseende på bland annat 
trafikgenerering. Utredningen syftar även till att belysa hur korsningen väg 917/Löparvägen 
kommer att fungera efter trafiktillskottet från den planerade bebyggelsen.  
 

När det gäller beräkningen av trafikflödet har beräkningen inom området gjorts utifrån gängse 
metoder. Utifrån givna förutsättningar kommer det att ge en god bild av trafikflödet från 
området. Inga övriga trafikuppräkningar för området har gjorts gällande år 2030 utöver den nya 
bebyggelsen. Det är rimligt, eftersom planer på övriga trafikdrivande verksamheter inom 
området saknas. 
 

I utredningen ingick att göra en bedömning av funktionen för korsningen Löparvägen/ väg 917. 
Genom att utnyttja maxtimtrafiken på de båda vägarna kan teoretiska medeltidsluckor beräk-
nas mellan fordonen om ett linjärt samband används. För bedömningen är det också angeläget 
att beakta hur korsningen är reglerad. Trots att korsningen saknar särskild reglering och att det 
är högerregeln som gäller bedöms ändå väg 917 fungera som en primärväg och Löparvägen som 
en sekundärväg. 
 

Vad som är minsta acceptabla tidslucka för att ett fordon ska kunna köra ut från en sekundär-
väg till en primärväg kan variera från plats och till plats. Dokumentet ”Parametersättning, 
manual för beställare och utförare ” som togs fram av Vägverket 2008 kan ge en vägledning. Av 
dokumentet framgår att i en storstadsförort där tempot oftast är högre än i en mindre ort som 
Fjällbacka är minsta tidslucka för vänstersväng från sekundärväg till primärväg är 5,6 – 5,9 
sekunder. Variationen beror på tidpunkt under dagen. För att översätta det till Fjällbackaför-
hållanden där tempot generellt är lägre bedöms det att tiden kan ökas med 50 %, vilket skulle 
innebära att minsta acceptabla tidslucka skulle vara 8,9 sekunder. 
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Beräkning av tidsluckor mellan fordonBeräkning av tidsluckor mellan fordonBeräkning av tidsluckor mellan fordonBeräkning av tidsluckor mellan fordon    
Maxtimflöde på är Löparvägen 52 f/maxtim och omräknat till fordon per sekund blir det 0,014 
fordon/sek, d.v.s. 70 sekunder mellan fordone70 sekunder mellan fordone70 sekunder mellan fordone70 sekunder mellan fordonen.n.n.n.    
 

Maxtimflöde på väg 917 är 285 f/maxtim och omräknat till fordon per sekund blir det 0,079 
fordon/sek, d.v.s. 13 sekunder mellan fordonen13 sekunder mellan fordonen13 sekunder mellan fordonen13 sekunder mellan fordonen    
 

Minsta acceptabla tidslucka är 8,9 sekunder och beräknad minsta tidslucka är 13 sekunder. 
Slutsatsen är attSlutsatsen är attSlutsatsen är attSlutsatsen är att    korsnikorsnikorsnikorsningen kommer att fungera väl även under maxtrafiktimmarna.ngen kommer att fungera väl även under maxtrafiktimmarna.ngen kommer att fungera väl även under maxtrafiktimmarna.ngen kommer att fungera väl även under maxtrafiktimmarna. 
    
Förändringar och konsekvenser: Förändringar och konsekvenser: Förändringar och konsekvenser: Förändringar och konsekvenser:  
Den nu föreslagna exploateringen bedöms inte innebära någon sådan trafikökning att det 
erfordras några trafiksäkerhetshöjande åtgärder på befintligt trafiknät.  
 
 
Gator, gång- och cykelvägar  
Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar:     
Söder om planområdet finns en idrottsplats och vägen till idrottsplatsen ansluter till Löpar-
vägen omedelbart öster om korsningen väg 917/Löparvägen.   
 

Från planområdet finns det bra gång- och cykelförbindelser runt Vetterberget till busshållplats 
och olika former av service.   
    
Förändringar och konsekvenser: Förändringar och konsekvenser: Förändringar och konsekvenser: Förändringar och konsekvenser:  
Planområdet, och den befintliga idrottsplatsen trafikmatas även fortsättningsvis från väg 917/ 
Löparvägen. Korsningen mellan vägen ner till idrottsplatsen och Löparvägen kommer dock att 
flyttas ca 30 meter åt sydost vilket innebär en bättre trafikutformning i dessa avsnitt. De nya 
bostadstomterna inom planområdet nås från två nya lokalgator utgående från vägen ner till 
idrottsplatsen. Gatorna inom planområdet är redan förprojekterade och lokalgatorna kommer att 
få en lutning mellan 1 - 6 % och vägen ner till idrottsplatsen på drygt 9 % som mest (minst lutning 
i söder och i norr vid anslutningen till Löparvägen). Utmed vägen som leder ner till idrottsplat-
sen skall det anläggas en gång- och cykelväg. 
 

De nya lokalgatorna med vändplatser (diameter 18 meter) har dimensionerats enligt de rekom-
mendationer som finns i ”Handbok för avfallsutrymmen, rapport 2009”. Gatorna kommer att 
göras 5,5 meter breda och beläggas med asfalt och gatubelysning kommer att anordnas.  
 

Med den föreslagna utformningen får Flig s:1 fortsatt tillgång till sin väg som blir en fortsätt-
ning på den föreslagna vändplatsen i sydväst.   
 
 
 

PARKERING  
Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar:  
Alla bostadstomterna kan nås från lokalgatorna. 
 

Inom planområdet finns en befintlig parkering för idrottsplatsen som måste flyttas. Möjlighet 
finns att placera parkering på plats som är avsatt för parkeringsändamål i gällande plan som bl a 
idrottsplatsen ingår i. 
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Förändringar:Förändringar:Förändringar:Förändringar: 
Genom att alla bostadstomterna kan nås från lokalgatorna kan parkeringen lösas inom den egna 
tomten. 
 

I norr, utmed vägen ner till idrottsplatsen, har det avsatts ett område där besökare till bostads-
området kan parkera . 
 

Den befintliga parkeringen för idrottsplatsen flyttas till område som finns reserverat för detta 
ändamål i gällande detaljplan från 1984.  
 
 
 

KOLLEKTIVTRAFIK  
Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar:  
 

Närmsta hållplats 
finns ca 1 km norr 
om planområdet vid 
rondellen utmed väg 
163. Här går det att 
parkera både cykel 
och bil. Med buss 
875 går det att, med 
relativt bra turtäthet, 
ta sig till Grebbestad, 
Tanumshede, Ström-
stad, Hamburgsund 
och Dingle för vidare 
transport. Med buss 
872 går det även på 
vardagar att ta sig till 
Hamburgsund och 
Brygge för vidare 
transport. 

Foto taget vid rondellen ca 1 km norr om planområdet 
 

Förändringar och konsekvenser: Förändringar och konsekvenser: Förändringar och konsekvenser: Förändringar och konsekvenser:  
Eftersom det finns en bra gång- och cykelförbindelse från planområdet till närmsta busshållplats, 
med en relativt bra turtäthet, är kollektivtrafikförsörjningen ganska väl tillgodosedd.   
 
 
 

TILLGÄNGLIGHET  
Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar:  
Vid utarbetandet av planförslaget har krav på god tillgänglighet beaktats och alla bostadstomter 
kan, på olika sätt, nås från lokalgatorna.  
    

Förändringar och konsekvenser: Förändringar och konsekvenser: Förändringar och konsekvenser: Förändringar och konsekvenser:  
Hur kraven på tillgänglighet i ÄPBL 3 kap kommer att tillgodoses avgörs i samband med bygg-
nads- och markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovprövning och bygganmälan. 
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FRIYTOR  
Lek och rekreationsområden  
Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar:  
Den aktuella planläggningen innebär en komplettering av ny bostadsbebyggelse för 
helårsutnyttjande i anslutning till befintlig bebyggelse. Det område som berörs är redan planlagt 
för bostadsbebyggelse, men med en något annorlunda planutformning.  
 

De ytor inom planområdet som inte avsatts för bostadsändamål och lokalgator utgörs av 
NATUR-områden. Omgivande markområden erbjuder rika tillfällen till rekreation och fri-
luftsliv med strövområden, naturstigar, badplats och anläggningar för båtsport inom en kilo-
meters avstånd. 
 

Direkt söder om planområdet finns idrottsplats med bollplaner. 
 
Förändringar och konsekvenser: Förändringar och konsekvenser: Förändringar och konsekvenser: Förändringar och konsekvenser:  
Yta för en ny lekplats möjliggörs i planen.  
 
 
 

TEKNISK FÖRSÖRJNING  
Vatten, spillvatten och dagvatten  
Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar:  
Planområdet har sedan länge varit med i kommunens VA-plan och kapacitet finns i renings-
verket. Genom planområdet går redan kommunala VA-ledningar, men befintliga ledningar 
mellan Löparvägen och befintlig pumpstation i sydväst måste dock bytas ut eftersom de är 
gamla och dåliga.  
 

Arbetet med en dagvattenpolicy för kommunen pågår och generellt förordas lokalt omhänder-
tagande av dagvatten så att dagvatten till ledningssystem och reningsverk minskar. 
 

En VA- och dagvattenutredning har gjorts av Aqua Canale AB 2016-06-28. I utredningen 
redovisas bland annat följande: 
Utbyggnad av ”konventionellt” kommunalt VA-skall väljas. Huvudledningarna, spill, dag och 
vatten skall anslutas till kommunens anslutningspunkter. 
 Tillkommande vägytor som ”smutsar” ner regnvattnet lär inte påverka (skada) havsmiljön. 
Vägar ansluts till dagvattenledning och fastigheternas tak och dräneringsarbeten ansluts till en 
dagvattenservis. 
Dagvattnet rinner till befintlig dagvattenledningar som ligger vid avloppspumpstationen. 
Befintlig dagvattenledningar D300 läggs om till D315 och ett nytt dagvattenmagasin anläggs 
innan anslutning till befintligt dike (samma utsläppspunkt som idag). Dagvattnet rinner sen i 
befintligt dike som går utmed mossen som mynnar i mossen. Mossens dagvatten mynnar i 
havet. 
 
Vatten  
Vattenledningsnätet är utbyggt med bra kapacitet och med vattentryck via högtryck zon, ca 
+70 m (7000 KPa el 70 kg/cm2) vid avloppspumpstationen. 
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Högsta golvhöjd inom området ligger på ca +23 m, vilket ger ett vattentryck på ca 47 m. Lägsta 
tryck skall vara minst 25 m över högsta golvyta. 
Maximal vattenförbrukning/störttappning blir ca 1.5 l/s för 23 st fastigheter. Vattenledningen 
till Hamburgsund har dimension 160 mm (ersätts med V160 i nytt läge). En ny V63 läggs till 
de nya 23 husen med rundmatning, även Löparvägen (i sydost) ansluts för rundmatning. 
    
Spillvatten  
Spillvattennätet dimension 200 mm är rätt dimensionerad med hänsyn till drift. Befintlig 
avloppspumpstation utmed Löparvägen (i sydost) tas bort och avloppet rinner med självfall 
genom det nya området.  
Färdigt golv skall vara minst 30 cm högre än markhöjden vid förbindelsepunkten, om inte 
måste avloppet pumpas (villapump, gäller även dagvatten).    
    
Dagvatten  
Dimensionering av dagvatten för 23 stycken fastigheter    
Marken består av ett tunt jordmaterial ovan berg vilket medför att infiltrera hårdgjorda tak och 
platt-ytor genom marken är olämpligt (rinner ner till andra fastigheter mm).    
Vattenvolymen blir med ett regns varaktighet på 10 minuter = 600 s x 200 l/s = ca 120 000 l 
(120 m3). För ett hundra års regn blir volymen 600 s x 400 l/s = 240 000 l (240 m3).  
Fördröjning och en viss rening sker i makadammagasinet på 300 m3 med en vattenvolymen på 
ca 120 m3. Infiltration sker i magasinet och i befintligt grunt dike. Diket är ca 200 m långt 
innan det når mossmark. Vattnet ”rinner” genom mossen en sträcka på ca 300 m innan det når 
havet. 
 

Dimensionering av dagvatten för ett hundraårsregn    
Ett 100 årsregn har en intensitet på ca 450 l/sxha räknat på ett 10 minuters regn. Det är 2 ggr 
kraftigare än ett 10 årsregn med en intensitet på 230 l/sxha på ett 10 minuters regn vilket ger 
dubbla flödet och vattenvolym.  
Ett 100 årsregn inom detta planområde medför inga olägenheter eftersom dagvattnet rinner på 
markyta och vägyta ner till befintligt dike.  
Bygger man färdigt golv minst ca 50 cm över högsta högvattenyta så blir det inga dyra 
återställningskostnader. Eftersom området ligger högre än befintlig väg blir det inga problem 
med hög vattenyta. 
 

Dagvatten inom fastigheten    
Dagvatten som kommer uppströms nya hus (gäller även befintliga hus) och rinner ner mot 
huskroppen skall anslutas till ytvattenintag (dagvattenbrunn med kupol). Det får inte rinna ner 
i husets dräneringsledningar. Dräneringsledningarna är inte dimensionerade för ytvatten 
(hårdgjorda ytor) utan skall leda bort överskottsvatten (grundvatten). Det är viktigt att utföra 
dräneringen och makadamfyllningen så att den inte tätas över tiden med finmaterial (jord, löv 
mm).  
Ytvattenintagen placeras i lågpunkt och ansluts med dagvattenledning till dräneringsbrunnen 
som mynnar i dagvattenservisen. Om ytvattenintaget tätas skall vattnet på markytan ledas runt 
huset.  
Hus och tomtytor skall anslutas till dagvattenledning (dagvattenservis), dagvattnet får inte 
rinna ner till andra fastigheter eller ut på vägar.  
Det är viktigt vid granskning av byggnadslov att dagvattnet redovisas för hus och tomt. 
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Förändringar: Förändringar: Förändringar: Förändringar:  
Kommunens verksamhetsområde kommer att utvidgas till att omfatta även det nu aktuella 
planområdet och de nya bostadstomterna inom planområdet kommer att anslutas till kommu-
nens VA-nät. 
 

Anslutningspunkt för vatten, spillvatten och dagvattnet blir till befintliga va-ledningar vid 
befintlig avloppspumpstation. Nya vattenledningar medför rundmatning. Kommunen anlägger 
det nya ledningsnätet inom planområdet fram till tomtgräns. 
 

Vattentrycket behöver ej höjas (kommunens vattentryck: lågtryck är +39 m till +43 m och max 
högtryck + 70 m). 
 

I detaljplanen har det införts en planbestämmelse att vid anslutning av spillvatten med självfall 
skall lägsta höjd för färdigt golv och golvbrunnar ligga minst 0,3 meter över marknivån i 
anslutningspunkten för spillvatten.    
 

I detaljplanen har det även reglerats att det i planområdets västra del, under den föreslagna 
vändplatsen, skall anordnas ett dagvattenmagasin. Inom planområdet kommer det, i enlighet 
med dagvatten utredningen, att anläggas nya dagvattenledningar som leds till detta dagvatten-
magasin och sedan vidare till befintlig dagvattenledning vid befintlig pumpstation. Denna 
befintliga dagvattenledning mynnar sedan ut i befintligt dike, på höjden + 2,7 meter, ca 40 m 
sydväst om befintlig avloppspumpstation. Till detta dike mynnar idag även dagvatten från 
Löparvägen och del av Vetteberget. Diket mynnar sedan ut i en mosse. 
 

Dagvattnet norr om stödmuren, utmed vägen i planområdets norra del, tas om hand genom att 
en dräneringsledning anläggs längs med stödmuren.  
 

Dagvattenledningarna beräknas kunna omhänderta de beräknade vattenmängderna vid ett 10-
årsregn med 10 minuters varaktighet. Vid ett 100-årsregn blir flödet nästan dubbelt så stort 
som vid ett 10-årsregn men ett 100-årsregn gör ingen stor skillnad mot idag. Dagvattnet mynnar 
ut i samma dike/våtmark. Det nya bostadsområdet kommer inte att påverkas enligt ”Stigande 
vatten” (sid 8 och 14) och det finns inte heller någon befintlig bebyggelse som kommer att på-
verkas av dagvattnet idag eller i framtiden. Vid ett 100-årsregn kommer vattnet att rinna på 
marken åt sydväst och alltså inte belasta någon ny eller befintlig bebyggelse och de små vägytor 
som ”smutsar” ner regnvattnet i framtiden bedöms inte skada havsmiljön eller Natura 2000-
området 300 meter söder om planområdet. 
 
 
Värme  
Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar:  
Inom planområdet finns inte förutsättningar för att använd fjärrvärme eller närvärmecentral 
för uppvärmning av de nya bostadshusen.  
 
Förändringar och konsekvenser: Förändringar och konsekvenser: Förändringar och konsekvenser: Förändringar och konsekvenser:  
För uppvärmningen av bostadshusen inom planområdet rekommenderas ej direktverkande el 
utan bostadshusen bör uppvärmas med ett vattenburet system. Ett alternativ kan vara att 
utnyttja bergvärme i kombination med andra förnybara energikällor (t ex solfångare). Vid all 
byggnation bör byggherren tänka på utnyttjandet av passiv solenergi med möjligheten att 
uppföra passivhus/lågenergihus. 
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El, tele  
Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar:  
Elförsörjningen inom Fjällbackaområdet ombesörjer Fortum såsom nätägare och elförsörjningen 
till planområdet sker över detta befintliga nät. 
 
Förändringar: Förändringar: Förändringar: Förändringar:  
Område för en ny transformatorstation har avsatts i planområdets södra del.  
 
 
Avfallshantering  
Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar:  
I Fjällbacka finns återvinningscentral, återvinningsgård och miljöstation som tar hand om 
grovavfall, förpackningar samt hushållens farliga avfall.  
 
Förändringar: Förändringar: Förändringar: Förändringar:  
Hanteringen av övrigt hushållsavfall föreslås ske på det i detaljplanen av satta E1- området  i 

detaljplanens nordvästra del. 
 
 
 
  
 

HÄLSA OCH SÄKERHET  
BULLER  
Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar:  
I bullerutredningar och vid bullerkartläggningar används ofta begreppen ekvivalent ljudnivå 
(Leq), som är den genomsnittliga ljudnivån under en given tidsperiod, vanligtvis ett dygn, och 
maximal ljudnivå (Lmax), som är den högsta förekommande ljudnivån under en viss period. 
Ekvivalent ljudnivå fungerar relativt bra som mått om bullerkällan är en starkt trafikerad väg 
med någorlunda jämnt flöde. Maximal nivå ger ett bättre mått på bullerpåverkan från en mind-
re väg där enstaka fordon kan ge en avsevärd störning, särskilt nattetid. Hög maximal ljudnivå 
uppstår ofta när tung trafik, till exempel lastbilar och bussar, passerar en mottagarpunkt. 
 

Vägtrafikbuller består av flera oönskade ljud, och inte av enstaka rena toner. En liten stegring av 
bullernivån kan öka störningen högst påtagligt. Om antalet fordon på en väg eller ett spår 
fördubblas ökar den ekvivalenta ljudnivån med 3 dBA, vilket upplevs som nära nog en 
fördubbling av störningen (Källa: Trafikverket, Ny tumregel om vägtrafikljud och störning). 
Riksdagen har antagit riktvärden för trafikbuller. Dessa bör tillämpas vid nybyggnad eller 
väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur, samt vid nybyggnad av bostäder (Infrastruktur-
propositionen 1996/97:53). Följande riktvärden gäller för permanentbostäder, fritidsbostäder, 
samt vårdlokaler där vårdtagare vistas under bostadsliknande förhållanden: 
� 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 
� 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid (får överskridas högst 5 ggr/natt 22-06) 
� 55 dBA ekvivalentnivå utomhus frifältsvärde vid fasad 
� 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad (får överskridas högst 5 ggr/timme 
dagtid) 
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För området har det utförts en trafikutredning av Reinertsen 2014-10-17 med syfte att utreda 
vilken påverkan den planerade bebyggelsen ger på omgivningen med avseende på bland annat 
buller. Ekvivalent ljudnivå från vägtrafikbuller har beräknats enligt Nordisk beräkningsmodell, 
rev 1996, i datorprogrammet SoundPLAN 7.3 och Maximal ljudnivå har beräknats i dator-
programmet Trivector Bullerväg II ver. 1.2.4. 
 

Utredningens slutsats är att Bullersituationen i området påverkas marginellt av den planerade 
exploateringen. Enligt beräkningar riskerar dock tre riktvärden (för befintliga bostadshus norr 
om planområdet, se nedan) för buller överskridas, vilket föranleder att överväga avsteg från 
gällande riktvärden.  

• Riktvärde 55 dBA ekvivalentnivå utomhus frifältsvärde vid fasad överstigs med 1 dB på 
nordvästra fasaden på byggnad Målgården 1B. 

• Riktvärde 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid (får överskridas högst 5 ggr/natt 22-
06) riskerar överskridas på nordvästra fasaden på Målgården 1B och Målgården 1C. 

• Riktvärde 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad (får överskridas 
högst 5 ggr/timme dagtid) överstigs på nordvästra sidan av byggnaderna på Målgården 
1B och 1C. 

 

Som schablonvärde antas minst 25 dB ljudisolering i fasad (konservativt och relativt lågt anta-
gande). Detta innebär att byggnaderna på Målgården 1B och Målgården 1C kan få problem med 
att innehålla riktvärde 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid. För att detta riktvärde ska inne-
hållas måste aktuell fasad på Målgården 1B ha en ljudisolering på minst 29 dB och aktuell fasad 
på Målgården 1C ha en ljudisolering på minst 28 dB. Dock har fasader på bostadsbyggnader  
 

ofta högre ljudisolering än 25 dBA. Med denna vetskap finns viss möjlighet att riktvärde 45 
dBA maximalnivå inomhus nattetid i de båda byggnaderna innehålls.  
 
Konsekvenser: Konsekvenser: Konsekvenser: Konsekvenser:  
Enligt utförd utredning kommer inga riktvärden för buller att överskridas för den nu planerade 
bebyggelsen och inga bullerreducerande åtgärder för planområdet bedöms krävas.  
  

 

 

BRANDSÄKERHET  
Förutsättningar:Förutsättningar:Förutsättningar:Förutsättningar: 
Inom området finns inte idag några brandposter. 
 
Förändringar: Förändringar: Förändringar: Förändringar:  
Gatunätet ger tillräcklig åtkomlighet och avståndet mellan gatunät och fastigheterna inom 
planområdet överstiger inte 50 meter. Brandvattenförsörjningen för området skall följa 
anvisningarna i VAV P83 från Svenskt Vatten. 
 
 
 

HAVSNIVÅHÖJNING  
Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar: Förutsättningar:  
Effekterna av växthuseffekten är höjd medeltemperatur på jorden och därmed förändrade 
mönster för nederbörd, vindar och havsströmmar. Havsnivån beräknas stiga ca 0,5-1 m på 
hundra år.  
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Förändringar och konsekvenser: Förändringar och konsekvenser: Förändringar och konsekvenser: Förändringar och konsekvenser:  
Eftersom det lägst belägna huset inom planområdet kommer att ligga på drygt +10 meter 
bedöms det nu aktuella planområdet inte påverkas av förhöjd havsnivå under överskådlig tid. 
 
 
 
 

MEDVERKANDE I PLANARBETET  
Tanums kommun:  Evelina Tollesson, planeringsarkitekt 
CIM&BIM Arkitekter AB:  Lars-Erik Andersson, planarkitekt 
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Lars-Erik Andersson 
Planarkitekt 
 
 
 
 

JUSTERING  
Med anledning av de synpunkter som inkommit under utställningen har det gjorts justeringar 
och kompletteringar av planförslaget i enlighet med utlåtande efter utställning. 
 
Korrigeringarna i planhandlingarna har bedömts vara av begränsad betydelse och ny utställning av 
planförslaget har därför inte bedömts nödvändig. 
 
 
Planbeskrivningen justerad av CIM&BIM Arkitekter AB 2017-02-28 
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