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I detaljplanen ingår följande handlingar: 

Planbeskrivning (denna text) 

Plankarta (1:500 i A1) 

Illustrationskarta (1:500 i A1) 

Fastighetsförteckning 

Behovsbedömning  
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Planområdets placering i Fjällbacka markeras med rött. 
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INLEDNING 
BAKGRUND 
Planbesked för fastigheterna Fjällbacka 176:92, 176:95, 176:96, 176:97, 176:98 gavs 2013-10-02 och för 

Fjällbacka 176:37 2014-03-05. Då fastigheterna ligger i direkt anslutning till varandra behandlas de inom 

samma detaljplan. I båda planbeskeden anges att byggnation bör ges en utformning som är väl anpassad till 

den omgivande bebyggelsemiljön och till Fjällbackas karaktär. 

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att uppdatera befintlig detaljplan och göra befintliga fastigheter planenliga. Enligt 

den avstyckningsplan som finns idag ligger de flesta av bostäderna inom planområdet på parkmark och är 

därmed planstridiga. Även om de befintliga byggnaderna är legala genom de bygglov som lämnats är 

situationen oklar vad gäller nybyggnader och tillbyggnader. En uppdaterad detaljplan kommer innebära en 

ökad tydlighet för både fastighetsägare och myndigheter. På fastigheten Fjällbacka 176:37 uppdateras 

byggrätten så att den är bättre anpassad till nuvarande fastighetsindelning. Inga större förändringar i 

bebyggelsestrukturen ämnas ske i samband med planens genomförande. Bostadsområdet med 

villabebyggelse behåller sin funktion och karaktär. Delar av planområdet berörs av strandskydd som 

upphävs då marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets 

syften. 

 
PLANPROCESSEN 
Detaljplanearbetet handläggs enligt PBL SFS 2010:900 (med ändringar från 2015-01-01). Detaljplanen 

genomförs med standardförfarande. Detaljplanen har genomgått ett samrådsskede och därefter ett 

granskningsskede där myndigheter, fastighetsägare och andra berörda parter har haft tillfälle att lämna 

yttranden och synpunkter. Inkomna yttranden har summerats i ett samrådsredogörelse respektive 

granskningsutlåtande och har varit underlag för justeringar av handlingarna.  

Planen är nu inne i antagandeskedet, då detaljplanen kan antas av miljö- och byggnadsnämnden. 

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagande såvida inte någon överklagar den. 

 

 

 

 

 
PLANDATA 
Geografiskt läge, areal och avgränsning 

Planområdet ligger i södra Fjällbacka utmed Sälviksvägen på Vettebergens västsida. Detaljplanen är del i ett 

villaområde och begränsas till fastigheterna Fjällbacka 176:92, 176:95, 176:96, 176:97, 176:98 samt 176:37. 

Av villorna i närområdet är det dessa villor som har störst behov av uppdaterad detaljplan, då de flesta 

inkluderade villor idag är planstridiga.  

Illustration över planprocessens olika skeden. 
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Planområdet omfattar en yta på ca 0,66 hektar (ca 6600 kvadratmeter). 

Markägoförhållanden 

Hela planområdet är idag privatägd tomtmark. 

 
AVVÄGNING MELLAN ALLMÄNNA OCH ENSKILDA INTRESSEN 
De allmänna intressena i området handlar framför allt om kulturmiljövård. Fjällbacka är ett traditionellt 

bohuslänskt kustsamhälle med en bevarandevärd karaktär. Orten och planområdet ligger inom riksintresse 

för kulturmiljövård. Övervägandet i den fördjupande översiktsplanen för Fjällbacka anger att de föråldrade 

detaljplanerna ska ersättas med nya detaljplaner med hänsyn till den värdefulla kulturmiljön. I de fall det 

behövs kan planerna ha inriktning på att skydda de kulturhistoriskt intressanta miljöerna i samhället. På en 

av fastigheterna inom planområdet finns en fornlämning. Den fördjupade översiktsplanen anger att bostäder 

bör vara den huvudsakliga användningen i området.  

De enskilda intressena är att göra befintliga bostäder planenliga samt även medge en viss 

utbyggnadsmöjlighet.  

Eftersom detaljplanen inte innebär några förändringar av markanvändningen i området, är bedömningen att 

inga nya konflikter kommer att uppstå mellan de allmänna och enskilda intressena.    

 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 
GRUNDLÄGGANDE HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER, 3 KAP MILJÖBALKEN 
Hela centrala Fjällbacka, inklusive planområdet, är utpekat som område av riksintresse för 

kulturmiljövården. Det välbevarade kustsamhället är unikt. 

I beskrivningen av riksintresseområdet står: ”Fiskeläge med bebyggelseklunga främst från 1800-talet, i 

skyddat läge, som omges av glesare bostads- och strandbebyggelse, präglad av en för norra Bohuslän 

karaktäristisk utveckling där kustfisket under 1800-talet kom att kombineras med fraktfart, fiskberedning 

och badortsverksamhet.”  

Eftersom genomförandet av detaljplanen inte kommer medföra några större förändringar av bebyggelsen och 

användningen av området bedöms planens påverkan på kulturmiljön bli mycket liten. I plankartan införs 

bestämmelser som har för avsikt att värna om områdets karaktär och kulturmiljö. 

 

SÄRSKILDA HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER, 4 KAP MILJÖBALKEN 
Planområdet ligger inom ett område som berörs av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 

miljöbalken. Området pekas ut som viktigt för turismen och friluftslivet, främst det rörliga friluftslivet. Hela 

kuststräckan från Riksgränsen i norr till Lysekil i söder har pekats ut som ett riksintresse som benämnts 

”Obrutna kusten”. 

Detta innebär att exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön endast får medges om det inte påtagligt 

orsakar skador på områdets natur- och kulturvärden. Detta ska dock inte utgöra hinder för utvecklingen av 

befintliga tätorter eller det lokala näringslivet.   
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Översiktsplanen för Tanums kommun anger att det är de samlade natur- och kulturvärdena i det utpekade 

området som skapar det höga värdet. Helheten – inte detaljerna. Det handlar i korthet om en ursprunglig 

karaktär, särskilda natur- och kulturvärden samt särskild attraktivitet för olika grupper av människor just på 

grund av de mycket höga samlade värdena. Områden inom den obrutna kusten ska bevaras till sin karaktär. 

Befintliga tätorter och det lokala näringslivet har fortsatt möjlighet till att utvecklas – men i samklang med 

den obrutna kustens värden.  

Då detaljplanen inte kommer att innebära några förändringar för samhällets karaktär är bedömningen för 

planområdet är att de särskilda hushållningsbestämmelserna inte kommer att påverkas av områdets 

bebyggelse eller av plangenomförandet.  

 

MILJÖKVALITETSNORMER, 5 KAP MILJÖBALKEN 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om lägsta godtagbara kvalitet för mark, vatten, luft eller miljö inom ett 

geografiskt område. Normerna reglerar den miljökvalitet som ska finnas eller uppnås. Miljökvalitetsnormer 

måste lösas på ett tillfredställande sätt. 

Miljökvalitetsnormer som är aktuella för planområdet berör luft och vatten, även fisk- och musselvatten.  

Planens genomförande bedöms inte leda till att miljökvalitetsnormer för varken luft, vattenförekomster eller 

fisk- och musselvatten enligt 5 kap. miljöbalken överskrids, med hänvisning till planområdets lokalisering 

och rådande förhållanden i området. 

 

STRANDSKYDD 

Strandskyddet har två syften, att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara 

goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 

Idag är strandskyddet upphävt inom planområdet, men när den nya detaljplanen träder i kraft inträder ett 

generellt strandskydd på 100 meter från strandlinjen. För att inte delar av planområdet ska omfattas av 

strandskydd, ska det upphävas. Det sker genom att en planbestämmelse om upphävande av strandskydd 

införs i planförslaget. Upphävande av strandskyddet gäller först då detaljplanen vunnit laga kraft.  

Det krävs särskilda skäl för att upphäva strandskydd vilket regleras i 7 kap miljöbalken. Särskilda skäl för 

upphävande av strandskyddet bedöms föreligga enligt 7 kap 18 c § 1 punkten miljöbalken; nämligen att 

området redan är ianspråktaget för bostäder på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 

syften. 

 

SVERIGES MILJÖMÅL 
I både plan- och bygglagen och miljöbalkens 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 miljömål. 

Av dessa är de mest berörda inom planområdet hav i balans samt levande kust och skärgård, god bebyggd 

miljö, frisk luft och säker strålmiljö. Inget av dessa miljömål bedöms påverkas negativt av planförslaget. 

  



   

 

PLANBESKRIVNING 2017-11-09 

Detaljplan för Fjällbacka 176:98 m.fl. 

Diarienummer: 2014/0838-314 

9 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTLIGA PLANER 
Tanums kommun har en kommuntäckande översiktsplan som vann laga kraft 2017-07-18. Översiktsplanen 

visar kommunens planering avseende hur mark- och vattenområden ska användas långsiktigt. En mer 

ingående beskrivning av hur området ska användas finns i den fördjupade översiktsplanen för Fjällbacka. 

I den fördjupade översiktsplanen för Fjällbacka antagen 2004-10-25 ligger hela planområdet inom 

rekommendationen R1, som definieras som ett område vars huvudsakliga syfte bör vara bostadsändamål. 

Inom R1 kan det finnas äldre bebyggelse med högt bevarandevärde.  

I den fördjupade översiktsplanen pekas området ut att vara i behov av uppdaterad detaljplan. Den fördjupade 

översiktsplanen beskriver även hantering av riksintresset för kulturminnesvård och kommunens 

kulturminnesvårdsprogram.  

 

KULTURMINNESVÅRDSPROGRAM 
Ett kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun arbetades fram under början av 1980-talet efter ett 

samarbete mellan hembygdsrörelsen, Bohusläns museum, länsstyrelsen och Tanums kommun. Programmet 

godkändes av kommunfullmäktige 28 maj 1984. Planområdets östra del ligger inom den del av Fjällbacka 

som berörs av kulturminnesvårdsprogrammet. 

Programmets rekommendationer för Fjällbacka är att: ”Den äldre bebyggelsen bör underhållas så att dess 

karaktär bevaras. Det samma gäller bodar, bryggor, trädgårdstäppor och gatunätet. Det äldre gatunätet bör 

behållas intakt.” 

Angående nybyggnation i området är rekommendationen: ”I de områden där utrymme för ny bebyggelse 

finns, bör gälla att nya hus inplaceras i samhället på ett sätt som stämmer med den befintliga bebyggelsen 

samt att husen exteriört anpassas till de omgivande byggnaderna.” 

 

DETALJPLANER 
För området gäller en avstyckningsplan från 1935. Enligt avstyckningsplanen ligger flera av dagens 

fastigheter under beteckningen P vilket definieras som: öppna platser och planteringar. Detta berör 

fastigheterna Fjällbacka 176:92, 176:95, 176:96, 176:97 och 176:98 som alltså har blivit egna fastigheter 

först efter avstyckningsplanens antagande. Fastigheten som idag har beteckningen Fjällbacka 176:37 är på 

avstyckningsplanen uppdelad i två fastigheter. Sammanslagningen till en fastighet skedde år 2010. 

Fastigheten ligger inom beteckningen B som innebär byggnadsändamål. 

Avstyckningsplanen gäller som detaljplan. 

 

BEHOVSBEDÖMNING 
En behovsbedömning daterad 2016-11-02 har utförts. Av behovsbedömningen framgår att detaljplanen inte 

anses medverka till att platsens karaktär eller projektets omfattning och påverkan medför en betydande 

miljöpåverkan. Behovsbedömningens ställningstagande är att en miljöbedömning inte behöver genomföras. 
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Ställningstagandet förutsätter att nedanstående frågor utreds särskilt, vilket bedöms möjligt inom ramen för 

detaljplanen. 

- Bebyggelsens anpassning till områdets karaktär 

- Radonsäkert byggande 

- Ingrepp i anslutning till fornlämning där ingreppet kan komma att påverka eller skada fornlämningen 

kräver tillstånd hos länsstyrelsen 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har, vid samråd av behovsbedömningen, yttrat att de delar kommens 

ställningstagande och att en miljöbedömning inte behöver genomföras. 

 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANFÖRSLAG 
NATUR 
Mark och vegetation 

Förutsättningar   

Planområdet ligger i en sluttning upp från havet, nära Vettebergens fot. Planens södra spets ligger cirka 3,5 

meter över havsytan och cirka 40 meter från havet. Planens norra del ligger cirka 16 meter över havet. Inom 

planområdet finns på flera ställen berg i dagen. Vegetationen är varierad inom villatomterna, men det 

bergiga landskapet påverkar typen och utsträckningen av vegetation. Många växter inom planområdet är av 

typen som trivs på klippor och i skrevor, och de gräsmattor som finns är på de flesta av fastigheterna små 

eller obefintliga.  

Geoteknik 

Förutsättningar 

Marken inom planområdet består framförallt av berg. Andra jordarter förekommer relativt sparsamt mellan 

hällarna och skrevorna. Berg i dagen förekommer på samtliga fastigheter, på vissa ställen i form av jämna 

hällar och på andra ställen mer uppbrutet med sprickor och skrevor.  Berggrunden sluttar upp från havet mot 

Vettebergen. I anslutning till planområdet finns 

två mindre bergshöjder, båda inom de 

allmänningar som finns i kvarterets mitt, 

innanför villafastigheterna.  

Utdrag ur SGU:s jordartskarta. Det röda 

området symboliserar berg och det ljusblå 

morän. Planområdet är markerat med svart 
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På allmänningen innanför fastigheterna Fjällbacka 176:97, 176:98 m. fl. finns en klipphöjd.  

 

    

Den andra klipphöjden i anslutning till planområdet ligger på allmänningen bakom Fjällbacka 176:95.  

 

    

I sänkan på del av fastigheten Fjällbacka 176:37 finns ett område med gräsbevuxen tomtmark.  
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En bergteknisk besiktning har utförts av Bergab 2017-04-03 för att bedöma bergstabilitet och risk för 

blocknedfall. I bedömningen anges att berggrunden utgörs av gråröd granit med inslag av pegamit. 

Befintliga sprickor och hällar har studerats och bedömningen är att inga stabilitetshöjande åtgärder är 

nödvändiga.   

Berggrunden utmed hela Bohuskusten är att betrakta som högradonmark. Radonet kommer in i byggnaden 

genom otätheter i grundkonstruktionen.  

Planförslaget 

Byggrätterna inom området anpassas till terrängen så att de högsta berghällarna förblir fria från bebyggelse. 

Byggnader skall utföras med radonsäker grundläggning, såvida inte 200 becquerel per kubikmeter 

inomhusluft kan erhållas med lägre radonskydd, vilket i sådant fall skall visas vid bygglovgivning. På 

plankartan finns en upplysning om att nya byggnader ska utformas så att gällande gränsvärden för radonhalt 

i inomhusluft inte överskrids. 

  

BEBYGGELSEOMRÅDEN 
Förutsättningar 

Planområdets bebyggelse består uteslutande av bostäder i form av villor. Villorna är byggda från 1947 och 

framåt. Många av dem är senare ombyggda och tillbyggda och de skiftar i storlek och utförande. Då området 

sluttar är några av villorna byggda i souterräng och de högsta är i två våningar plus ett källarplan i 

souterräng. Andra villor inom planområdet är endast en våning höga. 

    

Foto på Fjällbacka 176:98                  Foto på Fjällbacka 176:97 
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Foto på Fjällbacka 176:96                  Foto på Fjällbacka 176:95 

 

    

Foto på Fjällbacka 176:92                 Foto på Fjällbacka 176:37 

Norr om planområdet övergår den blandade villabebyggelsen i en tätare, mer traditionell kustbebyggelse. 

Ingen av villorna inom planområdet utgörs av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, men däremot är villorna 

i området del av en helhet som ger Fjällbacka dess speciella karaktär.  
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Foto på villorna runtom planområdet. 

Planförslaget 

På plankartan har bestämmelser införts för att värna om Fjällbackas karaktär och helhetsintryck. Detta för att 

om- och nybyggnad inom planområdet ska passa in i området och stadsbilden. Bestämmelserna rörande 

planens bebyggelse anger också att områdets karaktär och användning ska bevaras som ett villaområde som 

på lämpligt sätt knyter an till närliggande bebyggelse i Fjällbacka. Planen ämnar också att befintliga 

bostäder inom planområdet ska bli planenliga.  

I hela planområdet skall taklutningen vara minst 20°. Största tillåtna byggnadsarea per fastighet begränsas 

till 200 kvadratmeter, varav max 160 kvadratmeter får vara huvudbyggnad. Undantaget är Fjällbacka 176:92 

som får en något större byggrätt då befintlig huvudbyggnad överskrider 160 kvm. Byggrätterna begränsas av 

prickmark, vilket innebär att byggnader placeras på ett rimligt avstånd från tomtgräns samtidigt som hänsyn 

tas till topografin, och de högsta berghällarna inom området lämnas fria från bebyggelse. Fastigheten 

Fjällbacka 187:37 kan delas in i två bostadsfastigheter. För att förhindra att byggnader hamnar för nära den 

fastighetsgräns som kan komma att dela 187:37, har det införts en bestämmelse som reglerar avstånd mellan 

byggnader och fastighetsgräns. Det är en fördel med hänsyn till brandsäkerhet, samt att underhåll av 

byggnader helt och hållet kan ske inne på den egna fastigheten. 



   

 

PLANBESKRIVNING 2017-11-09 

Detaljplan för Fjällbacka 176:98 m.fl. 

Diarienummer: 2014/0838-314 

15 

     

Befintlig nockhöjd och antal våningar i området       Föreslagen högsta nockhöjd inom planområdet 

Villorna begränsas i höjdled med en bestämmelse om maximal nockhöjd som relaterar till nollplanet. På 

grund av det sluttande landskapet anpassas nockhöjderna till de enskilda fastigheterna. Utsatta höjder tar 

hänsyn och relaterar till befintliga nockhöjder inom och i närheten av planområdet. Nockhöjden tar även 

hänsyn till utsikten för intilliggande fastigheter. En planbestämmelse anger minsta fastighetsstorlek. Denna 

bestämmelse säkerställer att områdets stadsbild bevaras och förhindrar att fastigheterna delas upp i flera små 

bostadsfastigheter.  

 

SERVICE OCH MÖTESPLATSER 
Förutsättningar 

I Fjällbacka finns idag basservice som livsmedelsaffär, post, bank etc. Mycket av samhällets service är 

samlat öster om Vettebergen, drygt en kilometer från planområdet. Här ligger exempelvis skolan i 

Fjällbacka med klasser upp till årskurs 6.  

Planförslaget 

Ingen tillkommande service planeras inom planområdet. Plangenomförandet innebär inte något ökat behov 

av service.   
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ARKEOLOGI 
Förutsättningar 

På gränsen av fastigheten Fjällbacka 176:95, finns en fornlämning med RAÄ-nummer Kville 618:1. 

Fornlämningen består av ett runt röse, cirka 8 meter i diameter och är daterad till bronsåldern. 

Fornlämningen ligger idag cirka 3 meter från huvudbyggnaden.  

 

Foto på röset på fastigheten Fjällbacka 176:95 

Planförslaget 

Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen, KML 2 kap. Den som önskar göra ingrepp i anslutning 

till en fornlämning, där ingreppet kan komma att påverka eller skada fornlämningen, måste först ansöka om 

tillstånd hos länsstyrelsen. På plankartan finns en upplysning om fornlämningen. Hela fornlämningen har 

även belagts med prickmark i plankartan, så tillkommande byggnation inte riskerar att påverka 

fornlämningen.  
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GATOR OCH TRAFIK 
Gator 

Förutsättningar 

Planområdet begränsas i väster av Sälviksvägen och av Idrottsvägen i norr. I öster ligger Föreningsgatan. 

Fastigheten Fjällbacka 176:37 ligger vid en mindre infart som kallas Genvägen. Ingen av gatorna ingår i 

planområdet. 

Gång- och cykelvägar 

Förutsättningar 

Förbi planområdet är fotgängare och cyklister hänvisade till samma vägbana som biltrafiken. I den 

fördjupade översiktsplanen för Fjällbacka nämns behovet av en promenadväg mellan Sälvik och Mörhult. 

Ett sådant promenadstråk skulle eventuellt kunna passera planområdet. Den fördjupade översiktsplanen 

nämner också ett behov av ett utbyggt cykelstråk inom Fjällbacka. Förslaget är att sådant stråk ska dras 

längs Smedgatan och Föreningsgatan. Sälviksvägen föreslås även fortsättningsvis trafikeras av blandtrafik. 

Kollektivtrafik 

Förutsättningar 

Kollektivtrafik finns inte inom tätorten. Regional kollektivtrafik mot Tanumshede/Strömstad eller 

Dingle/Gläborg passerar Fjällbacka. Busshållplats ligger cirka 700 meter norr om planområdet. 

Parkering 

Parkeringsbehovet för villorna löses på egen fastighet.  

Tillgänglighet 

All markplanering ska ge full tillgänglighet för rörelsehindrade. Tillgänglighet för bostadsbebyggelse inom 

området säkerställs vid bygglovsskede. 

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Vatten och avlopp  

Planområdet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten, och avlopp. Samtliga fastigheter 

inom planområdet är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet.   

Dagvatten 

Då inga tillkommande hårdgjorda ytor planeras inom planområdet innebär planens genomförande inget ökat 

tryck på befintligt dagvattennät. 

Värme och energi 

Uppvärmningssystem bör utformas så att de enkelt kan omkopplas till användning av alternativa energislag. 

Fjärrvärme finns inte tillgängligt för planområdet. 

El, tele 

Fortum ansvarar för elförsörjningen inom Fjällbackaområdet. Ny nätstation för elförsörjningen erfordras 

inte. Anslutning sker vid fastighetsgräns. 

Telefonförsörjningen till området sker över det befintliga nätet som Skanova ansvarar för. 
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Avfallshantering 

I Tanums kommun är det RAMBO AB som hanterar avfall och Återvinning. Återvinningsstation för 

hushållsavfall som förpackningar och tidningar finns norr om Vettebergen. Återvinningscentral för sorterat 

avfall och grovsopor finns på Tyft. Planens genomförande kräver inga förändringar rörande avfallshantering. 
 

HÄLSA OCH SÄKERHET 
BULLER 
Trafikbuller i området alstras framförallt från Föreningsgatan, men även i viss mån från Smedgatan och 

Sälviksvägen. Bedömning är att ingen bullerutredning krävs för detaljplanen då störningen från buller är 

liten. 

KLIMATFÖRÄNDRINGAR 
Förutsättningar 

De klimatförändringar som kan ha störst påverkan på planområdet är stigande havsnivå och risk för höga 

vattenstånd vid ökad nederbörd.  

Planförslaget 

Planområdets lägsta punkt ligger cirka 3,5 meter över dagens vattenlinje. Detta rör del av fastigheten 

Fjällbacka 176:92, och befintlig huvudbyggnad ligger cirka 1 meter högre än fastighetens lägsta punkt. 

Risken för att höga vattenstånd ska vålla skada till planens bebyggelse är liten. 

 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
GENOMFÖRANDETID 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Detaljplanen fortsätter att gälla även efter 

genomförandetidens utgång såvida inte kommunen fattar beslut om att upphäva detaljplanen eller att en ny 

detaljplan upprättas för området. Väljer kommunen att upprätta en ny eller upphäva detaljplanen, krävs en 

ny planprocess, då fastighetsägare får möjlighet till insyn och att lämna synpunkter. 

 

HUVUDMANNASKAP OCH ANSVARSFÖRDELNING 
Med huvudmannaskap avses bland annat iordningställande och underhåll samt ansvar för allmän platsmark. 

Ingen allmän platsmark ingår i planområdet. 

Fastighetsägaren ansvarar för alla åtgärder inom kvartersmark. 

 

AVTAL 
Planavtal 

Ett planavtal har upprättats den 12 juni 2014 mellan kommunen och fastighetsägaren till Fjällbacka 176:98. I 

avtalet regleras hur kostnader och ansvar för planarbetet ska fördelas.  
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Övriga avtal 

Avtal har upprättats mellan fastighetsägaren för Fjällbacka 176:98 och de övriga fastighetsägarna inom 

planområdet. Avtalen reglerar kostnadsfördelning för planarbetet mellan de berörda fastighetsägarna. 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsbildning 

Från fastigheten 176:37 kan en bostadsfastighet komma att avstyckas, vilket sker i en lantmäteriförrättning. 

 

Konsekvenser för fastigheter inom planområdet 

Planen möjliggör avstyckning av en bostadsfastighet från Fjällbacka 176:37. För övriga fastigheter gäller 

minsta tomtstorlek 700 kvadratmeter vilket innebär att fastigheterna inte kan delas in i flera fastigheter. De 

fastigheter som enligt avstyckningsplanen ligger på parkmark och har varit planstridiga får en byggrätt och 

blir därmed planenliga. 

 

EKONOMISKA FRÅGOR 
Detaljplanens genomförande medför inte några ekonomiska åtaganden för kommunen. Anslutningsavgifter 

för vatten och avlopp erläggs enligt den kommunala taxan. Lantmäteriåtgärder bekostas av fastighetsägaren. 

 

FORTSATT PLANARBETE 
PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR PLANARBETET 

Samråd 1:a kvartalet 2017 

Granskning  3:e kvartalet 2017 

Godkännande i miljö- och byggnadsnämnden 4:e kvartalet 2017 

Antagande i miljö- och byggnadsnämnden/ 

kommunfullmäktige 

4:e kvartalet 2017 

Laga kraft tidigast 4:e kvartalet 2017 

Om ingen överklagar miljö- och byggnadsnämnden beslut att anta detaljplanen vinner den laga kraft tre 

veckor efter antagande. 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planbeskrivningen har sammanställts av Werner Arkitekter AB genom Stefan Werner och Ida Olsson 

Bjärmark. Detaljplanen har upprättats i samråd med planeringsarkitekt Evelina Tollesson på 

Planavdelningen, Tanums kommun. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 

 

 

Evelina Tollesson  Ida Olsson Bjärmark 

Planhandläggare  Planförfattare 


