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INLEDNING
PLANENS SYFTE
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Stora kajen till ett nytt besöksmål
med en huvudsaklig inriktning mot havsanknuten verksamhet, turism och handel.
Planen syftar också till att möjliggöra att Badis ersätts med en ny byggnad för bostäder.

Flygfoto, det tidigare programområdet är markerat med gult. Det föreslagna, avgränsade, planområdet är markerat
med rött. Planområdet är markerat med rött även i resterande illustrationer i handlingen.

PLANENS HUVUDDRAG
Inom detaljplanen studeras en utveckling av Stora
kajen som på nytt kan bli en mötes- och samlingsplats
vid vattnet. Ett offentligt rum med torgkaraktär ihop
med service-, turism- och småbåtshamn utanför kajen
eftersträvas samtidigt som man säkerställer allmänhetens
tillgång till strandområdet. Utvecklingen av Stora kajen
innebär en förstärkning av kulturmiljön och en förankring i
kulturhistorien på platsen. Omfattningen av utvecklingens
påverkan på bottensediment, miljökvalitetsnormer och
miljömål har undersökts inom en miljökonsekvensanalys
och frågorna planeras att studeras ytterligare inom
kommande detaljplaneskeden.
Inom detaljplanen studeras också möjligheten att skapa
nya bostäder på platsen där den före detta badrestaurangen
2017-05-08

Badis står idag. Då planområdet omfattas av riksintresse
för kulturmiljövården ska hänsyn tas till kulturmiljön,
kulturvärden och Fjällbackas karaktärsdrag. Studier och
en miljökonsekvensanalys har genomförts beträffande
ifall påtaglig skada på riksintresset kan komma att ske och
ifall en god bebyggd miljö kan uppnås.
Byggrättens omfattning prövas inom planarbetet där
bestämmelser säkerställer att volym och utformning inte
dominerar över andra karaktärsdrag, landskapsbilden
eller siktlinjer från havet. Det föreslås 15 lägenheter
och garage. En ökad byggrätt för garage i detaljplanens
granskningsskede kan möjliggöra ett högre lägenhetsantal.
Kommunen bedömer att en utveckling av området som
helhet inte väsentligt påverkar eller förvanskar områdets
kulturhistoriska värde, kulturmiljö, karaktärsdrag,
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Illustrationen visar viktiga punkter och vägnamn.
siktlinjer, landskapsbild eller bebyggelsekaraktär. Hänsyn
till strandskyddets syften har tagits i planarbetet och
hantering har skett förenligt med ett utvidgat strandskydd
(mellan 2014 och 2016). Kommunen gör bedömningen
att en utveckling av planområdet inte inverkar på
strandskyddet negativt.
Förutsättningar för att planerad utveckling ska kunna ske
på ett lämpligt sätt är att reningsverket norr om planområdet
avvecklas, att identifierade stabilitetsproblem åtgärdas, att
skydd och åtgärder mot framtida stigande vattennivåer
införs, att den redan ansträngda dagvattensituationen
inte förvärras samt att en god ljudmiljö kan uppnås för
tillkommande bostäder.
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Illustrationen visar viktiga punkter, vägnamn och
fastighetnamn.

DETALJPLANENS DELOMRÅDEN
Planområdet har delats upp på två olika delområden
inom planhandlingarna. Detta har skett för att göra
planhandlingarna enklare att tyda då såpass olika
förutsättningar och markanvändningar gäller inom
detaljplanens olika delar.
Delområde Kajen består av nuvarande kajområde,
vattenområde och Norra Hamngatan. Här planeras en
service-, turism- och småbåtshamn med hamnfunktioner,
vattenområde och lokalgata.

DELOMRÅDE
BADIS

Illustrationen visar hur planområdet är uppdelat på två delområden för att underlätta tolkning av handlingarna.
2017-05-08
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Illustrationerna visar detaljplaneområdets placering inom kommmunen och Fjällbacka samt fastighetsnamn inom och
i närheten av planområdet.

Illustrationen visar detaljplanens skeden. Mellan varje skede sker kommunala beslut och varje del av detaljplanen ska
antas av kommunen. Samråd med Länsstyrelsen och Lantmäteri med mera sker löpande inom detaljplaneprocessen.
Delområde Badis består av gator, två villafastigheter och
byggnaden för den före detta badrestaurangen Badis. Här
planeras bostäder, lokalgata och gågata.

PLANPROCESSEN
Detaljplanearbetet handläggs enligt plan- och bygglagen
SFS 2010:900 och arbetet påbörjades mellan 2011 och
2014.
Planprocessen inleddes med ett planprogram, i vilket
en helhetsvision för ett större område presenterades.
Synpunkter på handlingarna summerades i en
programsamrådsredogörelse vilken ligger som underlag
för fortsatta handlingar. Det större programområdet
delades efter programmet in i tre mindre delar.
Detaljplanen är nu inne i samrådsskedet. Myndigheter,
fastighetsägare och andra berörda parter ges tillfälle
att lämna synpunkter vilka sedan summeras i en
samrådsredogörelse. Därefter följer granskningsskedet där
detaljplanen kommer att genomgå ytterligare ändringar och
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ställas ut för synpunkter på nytt. Inkommande synpunkter
i granskningsskedet summeras i ett granskningsutlåtande.
Efter granskningsskedet kan detaljplanen antas av
kommunen. Detaljplanen vinner laga kraft inom tre veckor
efter antagande så länge inte någon överklagar den. Sedan
kan hela eller delar av detaljplanen genomföras.

PLANDATA
PLANOMRÅDETS LÄGE
Planområdet ligger i norra delen av Fjällbacka centrum.
Det ansluter till havet i väster och till Kvarnberget i
öster. Genom planområdet passerar Norra Hamngatan,
del av Utsiktsgatan och den mindre gågatan Trappgatan.
Fjällbackas strandområde passerar igenom planområdet. I
söder avgränsas detaljplaneområdet av privata fastigheter
och i norr av Richters och gatorna Norra Hamngatan
och Dinglevägen. Planområdet omfattar Fjällbackas
landmärken Stora kajen och den före detta badrestaurangen
Badis.
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Fastigheter som ingår i planområdet är del av Fjällbacka
163:1, Fjällbacka 136:1, 136:2, 136:3 och 136:4.

AREAL
Planområdet omfattar cirka 2,1 hektar. Exklusive
vattenområdet omfattar detaljplanen cirka 0,6 hektar.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Marken inom planområdet ägs av kommunen och privata
fastighetsägare.
Förutom kommunen har bland annat Trafikverket och
Tanums Hamnar AB intressen i området.
Vattenområde och kajområde (fastighet Fjällbacka
163:1) ägs av kommunen. Resterande fastigheter:
Fjällbacka 136:1, 136:2, 136:3 och 136:4 ägs av privata
fastighetsägare.
Väghållare för väg 918 (Norra Hamngatan som övergår i
Dinglevägen) är Trafikverket. Väghållare för Norra delar
av Norra Hamngatan och Utsiktsgatan är kommunen.
Antalet intressenter i området innebär att en samordning
över utveckling av vattenområde, stråk, infrastruktur med
flera krävs i vidare arbete.

AVVÄGNING MELLAN ALLMÄNNA
OCH ENSKILDA INTRESSEN
Detaljplanen syftar till att pröva ett allmänt intresse i
form av en utveckling av område till ett nytt besöksmål
med en huvudsaklig inriktning mot handel, havsanknuten
verksamhet och turism i ett strandnära läge.
Detaljplanen syftar också till att pröva ett enskilt
intresse i form av bostadsbebyggelse där den tidigare
badrestaurangen står idag.
En avvägning av de två intressena som avses prövas i
detaljplanen behöver vägas mot flera aspekter. Planeringen
ska vägas mot andra allmänna intressen och följa
bestämmelserna i miljöbalken. Planeringen ska inte orsaka
påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljövården,
riksintresse för friluftsliv, riksintresse för det rörliga
friluftslivet, riksintresse för den obrutna kusten,
miljökvalitetsnormer för luft och vatten, Sveriges miljömål,
strandskyddet landskapsbildskyddet och bestämmelser
om vattenverksamheter och vattenanläggningar.
Planeringen ska följa tidigare kommunal planering och
styrdokument, där i identifierade värden och ska uppnå en
god hushållning av markområde.
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Inom planarbetet har både det allmänna- och det enskilda
intressets konsekvenser studerats genom upprättande av en
miljökonsekvensbeskrivning. Där framgår konsekvenser
på terrester naturmiljö, marin naturmiljö, kulturmiljö,
marinarkeologisk miljö, rekreation, yt- och grundvatten,
dagvatten, markföroreningar, luftföroreningar, buller samt
risk för hälsa och säkerhet.
Utöver detta har de två intressena särskilt studerats i
förhållande till långsiktig tillgänglighet, kulturhistoria,
kulturmiljö, Fjällbackas karaktärsdrag, landskapsbild,
siktlinjer och bebyggelsekaraktär.
Baserat på framtagen information inom planarbetet kan
bedömningen göras att en utveckling av det allmänna
intresset och även det enskilda intresset kan genomföras
utan påtaglig skada på listade värden. Det allmänna- och
det enskilda intresset strider inte heller påtagligt mot andra
allmänna intressen.

Avvägning kring lämplig markanvändning
Området kring Stora kajen har i tidigare kommunala
styrdokument planerats för utveckling av turismhamn
och kajtorg. Dessa behov är lämpliga att tillgodose
på denna plats då det är en av de få kvarvarande ytor i
Fjällbacka där allmänheten har direkt tillgång till vatten.
En placering av hamnområde är inte möjlig på annan plats
då kuststräckan i Fjällbacka antingen är ianspråktagen,
har pågående planering för andra ändamål eller omfattas
av utblickskorridorer som ska lämnas fria. Utvecklingen
av området är förenligt med tidigare kommunala
styrdokument, planprogram för Fjällbacka hamnområde
(2011) och program för Kajen, Norra Hamngatan (2013).
Området där Badis ligger idag har i tidigare kommunala
styrdokument planerats för användningen bostäder och
centrumverksamheter. Önskemål finns att åretruntbostäder
tillskapas i attraktiva lägen. Behovet av bostäder är
lämpligt att tillgodose på platsen då mark redan är
ianspråktagen samt att trycket på att ta ej ianspråktagen
mark utanför tätorten minskar vid en utveckling. Bostäder
planeras väl separerade från strandområde. En utveckling
på sedan tidigare ianspråktagen men outnyttjad mark i
anslutning till befintlig bebyggelse och som inte hindrar
tillgängligheten till strandområde innebär att området kan
bli en naturlig utveckling och förtätning av samhället.
Området kan även dra stor nytta av Fjällbackas största
kvalitet, havet, utan att inkräkta på allmänhetens tillgång
till vatten. Utveckling av området som bostäder i övre
plan är förenligt med tidigare kommunala styrdokument
sedan planprogram Fjällbacka hamnområde (2011) och
program för Kajen, Norra Hamngatan (2013) samt strider
inte mot tidigare planeringsdokument, översiktsplan,
Tanums kommun (ÖP 2002) samt fördjupad översiktsplan
Fjällbacka (FÖP 2004).
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Nybyggnaden omfattar en större byggrätt än tidigare för att
byggnaden ska kunna anpassas till långsiktig användning
med de krav som idag finns i Boverkets byggregler
(BBR) och plan- och bygglagen (PBL), främst i form av
byggtekniska- och tillgänglighetsregler men också för
anpassning till trafik, parkeringar, stigande vatten med
mera.

BETECKNINGAR I PLANKARTAN
I plankartan finns ett antal beteckningar som bestämmer
användningen av mark och vatten. Nedan följer en
beskrivning av vad de olika beteckningarna innebär och
vad de omfattar enligt den plan- och bygglag genom
vilken detaljplanen hanteras (SFS 2010:900, mellan 2011
och 2014).

Allmän plats
TORG
Torgbeteckningen omfattar gångtrafik, handel och publik
verksamhet. Inrymmer kiosker, serveringar, torghandel,
kollektivtrafik med hållplatsskydd samt parkeringsplatser.
LOKALGATA
Lokalgatan är främst avsedd för trafik som har sitt mål
vid gatan.
GÅNGVÄG
Ett område för gångtrafik.
PARK
Beteckningen inrymmer alla slag av parkanläggningar,
gång- cykelvägar, planteringar, mindre lekplatser,
bollplaner, scener och kiosker med mera.
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Vattenområde
WV
Användning för vattenområden måste specificeras
i detaljplaner. För denna detaljplan har WV (hamn)
specificerats att innefatta sjötrafik, bryggor och tekniska
anläggningar. Kaj och vågbrytare får anordnas inom
angivet område.

Kvartersmark
B
Alla typer av permanenta bostäder, även skilda
boendeformer.
P
Parkering får finnas, till exempel markparkering,
parkeringshus eller garage.
C
All verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara
lätt att nå för många människor innefattas. Butiker, service,
kontor, bibliotek, föreningslokaler, samlingslokaler,
restauranger, hotell och annan verksamhet medges.
V
Hamnområde, all verksamhet som hör till sjötrafik men
som befinner sig på land innefattas som till exempel kaj,
transportanordningar, magasin, varv samt handel och
konstorsverksamhet som hör till sjötrafikens behov.
E
Tekniska anläggningar för transformatorstationer,
återvinningsstationer, energi, tele, VA med mera.
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TIDIGARE
STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTLIGA PLANER
ÖP 2002
Översiktsplan för Tanums Kommun 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.
Arbete med en ny översiktsplan, ÖP 2030 pågår.

FÖP 2004
För Fjällbacka finns en fördjupad översiktsplan upprättad
2004. Det anges att Fjällbacka ska fortsätta vara ett levande
samhälle året runt och att det i samhället krävs attraktiva
bostäder i olika storlekar till rimligt pris. Det anges också
att det krävs en möjlighet för det lokala näringslivet att
kunna utvecklas och expandera.
Tillgängligheten till havet behöver värnas och utveckling
ska ske med stor hänsyn till de bevarandevärden som finns i
samhället. Bostäder och verksamheter föreslås få utvecklas
i anslutning till befintlig bebyggelse som en naturlig
utveckling av tätorten. En utbyggnad av helårsbostäder
med attraktiva lägen och med god hantering av centralt
belägna markresurser samt tillgång till naturupplevelser,
service och den värdefulla kulturmiljön är önskvärda.

Planområdet pekas ut som planlagt område där
detaljplanen behöver uppdateras. Rekommendationen
för området är R9, som anger att områdets användning
begränsas starkt av närheten till reningsverket (som
planeras att avvecklas). Det anges att kajområdet lämpar
sig för verksamheter som handel eller hamnverksamheter
och att det även fortsättningsvis bör finnas möjlighet för
större båtar att angöra kajen för lastning och lossning.
Det anges att den planerade avvecklingen av reningsverket
skapar fler möjligheter att utveckla området. För
planområdet bedöms därför den rekommendation som
ges för övriga centrumområden i FÖP 2004, R12, vara
tillämpbar. För R12 anges att allmänhetens tillgänglighet
och turism- och havsanknutna verksamheter samt handel
ska prioriteras framför boende, särskilt i områdena
nära vattnet och i byggnadernas nedre plan. Områdets
exponerade läge inom riksintresse för kulturmiljövård gör
att områdets utformning och disposition av byggnader,
bryggor och infrastruktur måste tillmätas stor vikt.
Vidare markeras R21 som nytillkommande småbåtshamn
och R22 som öppet vattenområde där endast mindre
bryggor kan prövas.

Utdrag ur FÖP 2004, R9, R12, R21 och R22 beskrivs i löptext.
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Planprogram för Fjällbacka hamnområde
Planprogram för Fjällbacka hamnområde upprättades
2011 och innehåller visioner för hamnområdets utveckling
i sin helhet.
I planprogrammet redovisas ett helhetsperspektiv på
de strukturella problem som finns i Fjällbackas hamn
och närliggande landområden. Det finns önskemål och
behov av utrymme för att utveckla olika turism- och
havsanknutna verksamheter, förbättra möjligheterna för
omlastning mellan båt och bil, tillskapa fler fasta båtplatser
samt att utveckla och förbättra gästhamnen. Det anges att
stora strategiska mark- och vattenområden finns vid Stora
kajen och Badis och som för närvarade är outnyttjade.
Planområdets användning anges till centrumområde
och avvecklingen av reningsverket öppnar möjligheter
till bostäder och verksamheter. Områdets karaktär med
magasinen vid vattnet och den äldre bebyggelsen vid
berget bör bevaras. Allmänhetens tillgänglighet inom
området, särskilt vid vattnet ska prioriteras. Verksamheter
och handel ska prioriteras före boende, särskilt i områdena
nära vattnet och i byggnadernas nedre plan.

Utblickskorridorer
I planprogram för Fjällbacka hamnområde har öppet
vattenområde lämnats så att de öppna utblickarna mot
skärgården kan behållas. Utblickskorridorerna anges
vara öppet vattenområde där endast mindre bryggor kan
prövas. Utblickskorridorerna har varit avgränsande för
planområdet i väster.

Illustration visar utblickskorridorer som enligt
planprogram Fjällbacka hamnområde inte ska bebyggas
med bryggor och annat som kan skymma utblickar.
Planområde är markerat med svart linje.

Planprogram för Kajen, Norra Hamngatan,
del av Fjällbacka 163:1 m fl.
Planprogrammet
ligger
till
grund
för
detta
detaljplanearbete.
Planprogrammets
utgångspunkt
var det tidigare gjorda planprogrammet för Fjällbacka
hamnområde. Programområdet utgörs av området runt
Stora kajen, Richters, Badis samt Fjällbacka reningsverk.
Planprogrammet var utsänt på samråd mellan 2013-09-27
och 2013-11-07. Inkomna synpunkter har summerats i en
programsamrådsredogörelse.

Utdrag ur planprogram Fjällbacka Hamnområde som
visar tidigare planerad struktur för området.
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Utdrag ur planprogram Kajen Norra Hamngatan.
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Syftet med planprogrammet har varit att möjliggöra en
utveckling av området till ett besöksmål med huvudsaklig
inriktning mot handel, havsanknuten verksamhet och
turism. Området utgör idag ingen tydlig målpunkt, men det
havs- och centrumnära läget gör att det har stor potential
att utvecklas på sikt.

Stadsplan 04:101
Stadsplan ändring 04:105
Detaljplan 04:106:1
Områdesbestämmelse 04:914

Planprogrammet behandlade ett större område inom
Fjällbacka centrum, som sedan delades upp i tre delar.
Denna detaljplan berör en av dessa delar.
Inför samrådsskede
Under arbetet med planprogrammet konstaterades
att följande områden ska behandlas ytterligare i
samrådshandlingarna:
 Disponering av hamnfunktioner, servicefunktioner,
båtplatser osv. Utformning av Badis och kajen samt
konsekvenser för planförslaget ska studeras.
 Upprättande av en Miljökonsekvensbeskrivning som
berör småbåtshamn och utbyggnad i område med
riksintresse för kulturmiljövård. Även påverkan på
miljökvalitetsnormer samt marin flora & fauna ska
studeras.
 Riskanalys i samband med eventuella servicefunktioner
(till exempel sjömack).
 Marinarkeologisk utredning.
 Den inom programmet upprättade trafikutredningen
studeras närmare och utvecklas. Översyn av
kollektivtrafiken samt övriga trafikfrågor (buss,
parkering och parkeringskompensationer, vändplatser,
transporter och inlastning) ska göras.
 Geoteknik, rasrisk, översvämningsrisker samt
översiktligt förslag för grundläggning studeras vidare.
 Avfallshantering och uppsamling studeras vidare.

Illustration visar orientering detaljplaner.

DETALJPLANER
04:101
Stadsplan för Fjällbacka fastställdes 1927. Denna ändrades
senare på grund av branden som härjade i Fjällbacka 1928.
För planområdet angavs byggrätter och deras avstånd till
andra hus och vägar. På grund av dess ålder är planen
svårtolkad. Mark där befintliga villor samt Badis finns
hade användningen byggnadskvarter (bostadsändamål).

04:105
En ändring av stadsplan 04:101 som omfattar Stora kajen
och Badis. Ändringen fastställdes 1938 för att möjliggöra
byggnation av badrestaurang. Ändringen innebär mindre
byggrätter samt tillför nya områdesbestämmelser. Mark
där badrestaurangen senare uppfördes angavs till I,
allmänt ändamål med byggnadshöjd 9 meter. Friliggande
villor i området gavs bestämmelsen II eller IV.
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Illustrationen visar 04:105, stadsplan 1938.
Det är troligt att befintliga byggnader inte är helt förenliga
med stadsplan 04:105.
Otydligheter finns kring ändringen av beteckningar för
användning av marken. Marken har tidigare bedömts
kunna användas antingen till möjlighet för uppförande
av restaurangbyggnad eller uppförande av bostäder.
Avdelningen för juridik på Sveriges Kommuner och
Landsting har baserat på detta gjort ett yttrande angående
tolkning av stadsplanen 04:105. SKL bedömer att en
ombyggnad av restaurang till bostäder utan framtagande
av ny detaljplan inte är möjligt.
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Förändringar från stadsplan 04:105
Vid antagande av den nya detaljplanen återgår
användningen från allmänt ändamål till tidigare
användning bostäder inom fastigheter 136:2 och 136:3.
Byggrätter på dessa fastigheter ökar i storlek.
Fastighet 136:1 behåller användningen bostäder och
bestämmelser tillåter en något ökad storlek på byggrätt
med en ändrad avgränsning.
Fastighet 136:4 behåller användningen bostäder och
bestämmelser tillåter återuppbyggnad av befintlig byggnad
tillsammans med en något ökad storlek på byggrätt.
Bestämmelser inom ny detaljplan medför att vissa
komplementbyggnader och del av befintliga byggnader
omfattas av prickmark.
Allmän plats (plantering) behåller i del sin funktion men
övergår delvis till prickad kvartersmark.
Gatu- och torgmark inom detaljplanen behåller i stor del
sin funktion men övergår delvis till kvartersmark hamn.
Utöver detta införs byggrätter för centrumfunktioner,
handel och kultur.

04:106:1
En detaljplan upprättades år 2000 för fastighet 163:53 som
finns direkt söder om Stora kajen.
Användningen av marken angavs till bostäder med
prickmark och uthusmark samt varsamhetsbestämmelser.
Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad angavs till 4.8
meter och för uthus till 3.0 meter.

04:914
En områdesbestämmelse som vann laga kraft 2005
anger att marken i norra delen av planområdet och
mark direkt norr om planområdet utgörs av skydds- och
säkerhetsområde för avloppsreningsverket och inte får
användas så att olägenheter från reningsverket kan uppstå.
Områdesbestämmelsen omfattar yta i detaljplanen där
enbart ändringar i väg föreslås.

ÖVRIGA STRATEGISKA
DOKUMENT
Kulturminnesvårdsprogram
Planområdet
omfattas
av
det
kommunala
kulturminnesvårdsprogrammet från 1984. I programmet
anges att:
”Fjällbacka är näst efter Grebbestad kommunens
största kustsamhälle, fortfarande dominerat av maritima
näringar och med hamnen som centralpunkt. Stora
delar av samhället och intilliggande små fiskelägen, nu
mer eller mindre inkorporerade med Fjällbacka, utgörs
fortfarande av äldre bostadshus utmed slingrande, smala
gator och stigar, bodar och magasin utmed bryggor. De
gamla samhällsdelarna är väl bevarade.”
Rekommendationer är att den äldre bebyggelsen ska
underhållas så att dess karaktär bevaras samt att det äldre
gatunätet bör behållas intakt. I de områden där utrymme
för nybebyggelse finns ska nya hus inplaceras i samhället
på ett sätt som stämmer med den befintliga bebyggelsen
samt att husen exteriört anpassas till de omgivande
byggnaderna.

Kulturhistorisk bebyggelseinventering
Fjällbacka
En kulturhistorisk bebyggelseinventering i Tanums
Kommun (Del 8, Fjällbacka) genomfördes 2011. Här
anges att Fjällbacka är ett exempel på de Bohuslänska
fiskelägena/kustsamhällena, en samhällstyp som i stort
sett saknar motsvarighet i resten av landet.
Planområdet hör till ett område som i inventeringen
benämns som Backen. Backen har ett typiskt kustsamhälles
utseende där husen trängs på den obrukbara mark som
sträcker sig ner mot havet och där de smala gatorna vindar
sig mellan husen. Den mest ursprungliga bebyggelsen
låg utmed Norra Hamngatan men den gatubilden har
förändrats på grund av rivningar och breddning av vägen
som glesat ut husraderna.

Äldre fotografier över Kajen och område Backen. Utdrag ur den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen Fjällbacka.
2017-05-08
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Värden som nämns är att husen traditionellt vänt gaveln
mot havet och att fasader är övervägande vitmålade med
inslag av gult och ljusblått. Trädgårdar är ofta terrasserade
med hjälp av stenmurar.
Rekommendationer kring relevanta värden att bevara
är bebyggelsemönstret, trappor, gränder och murar från
1860-1910, industrikaraktären utmed Stora kajen och
Richters, havsanknuten verksamhet utmed vatten och
placeringen av bostadshus på andra sidan Hamngatan.
Den kulturhistoriska bedömningen av Badis är klass I;
mest bevarandevärda byggnader vilka inte får förvanskas.
Klassningen är en värdering som gjorts i inventeringen och
ska ses som ett förslag. Det nämns även i inventeringen
att planer finns på att riva byggnaden. Det anges att
badrestaurangen Badis byggdes år 1937 och för tillfället
är utan verksamhet. Värden att bevara är byggnadens
funkisprägel och särskilt det absidformade mittpartiet,
de ospröjsade fönstren och de flacka taken. Byggnaden
berättar om en epok i Fjällbackas historia och förändringar
bör utformas dels med hänsyn till byggnadens funkisprägel och delvis med hänsyn till byggnadstraditionen i
Fjällbacka.
Fastighet 136:1 ingår inte i den kulturhistoriska
inventeringen. Fastighet 136:4 beskrivs men har inte getts
en kulturhistorisk klassning.
Allmänna rekommendationer som ges i bebyggelseinventeringen och som är relevanta för planområdet är att
kommande generationer ska kunna få en inblick i äldre tider
och att bland annat byggnader uppförda under första hälften
av 1900-talet ska behålla sin utformning. För hus som är
ombyggda i sen tid är det viktigt att undvika förändringar
som förtar upplevelsen av kulturmiljön. Det anges också att
man ska värna om gatunätet bland den täta bebyggelsen samt
stödmurar, synliga bergshällar, trädgårdar och staket.

Kustbebyggelseprojektet, ortspresentation
Fjällbacka
Kustbebyggelseprojektet, rapport 2011:29 (2011),
Länsstyrelsen i Västra Götaland, är en ortspresentation
som sammanfattar tidigare gjorda ställningstaganden och
värderingar kring samhället och dess utveckling men som
även definierar värden i samhället som ska värnas. Spår
som finns kvar i samhället från 1910 - 1950 är de som
är mest relevanta för planområdet. De tydligaste spåren
är fiskehamnen vid Stora kajen och badrestaurangen. Det
anges att spåren kan förstöras om Stora kajen förlorar sin
funktion och ifall 1930-talsbyggnaderna knutna till turism
rivs eller förlorar sin funktion.
Värderingar av bebyggelsemiljön har skett. Här summeras
enbart värden som är relevanta för planområdet.
2017-05-08

Kunskapsvärden i samhället handlar om möjligheten att
avläsa historien med tydliga spår. Värdefullt för bebyggelsemiljön på land är tidstypisk bebyggelse från 1910-1950
(Badis). Värdefullt för hamnmiljön är badrestaurangen.
Värdefullt för upplevelsen av landskapet är att omgivande
höga berg lämnas obebyggda, att industrikaraktären behålls vid Stora kajen och att Norra Hamngatan består som
huvudstråk med bostäder på landsidan och sjöbodar och
magasin mot vattnet. Värden viktiga för boende är att känna trygghet och kontinuitet i sin hemmiljö samt att kunna
använda bostadshus och sjöbodar på ett traditionellt sätt
samtidigt som man har tillgång till service. Värden viktiga
för näringsidkare är att förutsättningar för verksamheter
och turism stärks.
De värden som nämns i rapporten blir sårbara vid
förändringar. Förändringar anges vara: nyexploatering,
utplåning, omvandling, ändrad användning och ändrade
ägoförhållanden.
Spåren i landskapet av fiske, konservindustri, handel,
sjöfart och turism är av betydelse för helhetsupplevelsen.
Spåren består av kontrasten mellan omgivande obebyggda
höga berg, det dominerande kyrktornet och den täta ljusa
bostadsbebyggelsen med den faluröda bodraden utmed
stranden samt hamnmiljön med industribebyggelse vid
Richters och Stora kajen.
Det ges en rekommendation att för att den gamla delen
av Fjällbacka ska förbli levande är det viktigt att känna
trygghet och kontinuitet i miljön och att förutsättningarna
för nya näringar, turism och friluftsliv anpassas till
platsens förutsättningar.
Utöver detta summerar ortspresentationen överväganden
och rekommendationer från upprättade kommunala
styrdokument och gör därefter slutsatsen att om Fjällbacka
ska kunna behålla sin kulturhistoriska karaktär är det
viktigt att både kunskaps-, upplevelse- och bruksvärden
samt karaktärsdrag från olika tidsperioder tas tillvara.
En rekommendation är att markera vilka byggnader och
miljöer inte får förvanskas, vilket senare har genomförts
genom Bebyggelseinventering Fjällbacka (2011).

Gästhamnsprojektet, Design med omtanke
Projektet Design med omtanke (2011), som bland annat
drivs av Västsvenska turistrådet har valt ut Fjällbacka
gästhamn som pilothamn på initiativ av Tanums hamnar
AB. Projektet berör främst södra hamnområdet, men
utveckling av södra hamnområdet påverkar i viss mån även
den framtida utformningen av Norra hamnen. Projektet
syftar till att ange en lämplig och hållbar utveckling för
gästhamnen som helhet där olika gruppers behov kan
tillgodoses. Utvecklingsidéerna finns redovisade i ett
verksamhetsprogram för gästhamnen i Fjällbacka.
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Slutsatsen av det framtagna materialet är att gästhamnen
inrymmer för få gästplatser, att serviceutrymmena är för
små, att sugrengöringsteknik för båtarnas septiktankar
saknas samt att det finns behov av en bättre placering för
sjömack.

behöver tillföras lägenheter till nuvarande bestånd av
helårsbostäder. Bedömningen är att främst lägenheter för
mindre hushåll behöver tillskapas. Det bedöms även att
det vore fördelaktigt för bostadsmarknaden med en större
spridning av upplåtelseformer.

Rivningslov Badis

Strategin för bostadsförsörjning består av att kommunen
ska ha god mark och planberedskap för att kunna nå målet
om 13 000 kommuninvånare inom rimlig tid.

Planområdet omfattas av riksintresse för Kulturmiljö
och den föreslagna utvecklingen av området skall därför
avvägas mot de bevarandevärden som finns på platsen.
När byggnaden Badis analyserades har asbest och andra
skadliga ämnen upptäckts. Ett rivningslov för byggnaden
har utfärdats och godkändes 2015 av miljö- och
byggnadsnämnden i Tanums kommun.
Konsekvensen av ett godkänt rivningslov blir att befintlig
byggnad kan rivas. En ny byggnad föreslås på platsen och
fastighetsägaren har i nuläget inga planer på att återuppta
användning av den befintliga byggnaden. Vid utformning
av en ny byggnad behöver hänsyn tas till kulturmiljövärden
och den befintliga byggnadens karaktär.

Strukturplan Norra Bohuslän
Strukturplan/överenskommelse avseende användning
av mark och vatten kopplat till kustzonsplanering och
landsbygdsutveckling i norra Bohuslän antogs 2009 och
är en långsiktig politisk överenskommelse och en riktlinje
för kommunerna att verka och arbeta efter.
Planområdet hör till den del av strukturplanen som
berör kustnära områden. Det anges att vattenkontakten
är den viktigaste förutsättningen för besöksnäringen,
havsanknutna yrkesverksamheter och sjöfart samt ett
attraktivt boende. Allmänhetens tillträde till strandzonen
ska säkerställas.
Planen syftar till att utveckla området för aktiviteter
året runt som ett nytt besöksmål och en målpunkt i
Fjällbacka genom att tillskapa en samordnad hamn för
turismanknuten verksamhet, service och logistik som tar
tillvara på utpekade kultur- miljö- och landskapsvärden.

Bostadsförsörjningsstrategi
En bostadsförsörjningsstrategi för Tanums kommun
2014-2018 har upprättats under 2014. Sammanfattningen
av behovsanalysen i strategin är att behovet av enklare
och billigare lägenheter idag är relativt stort och kan öka
mer i närtid samt att tillkomsten av nya arbetstillfällen
inom handeln sannolikt leder till detta. Även arbetskraft
på pendlingsavstånd i närregionen kommer bidra till
efterfrågan av bostäder.
Kommunens vision för befolkningsutveckling är
att dåvarande 12 300 invånare ska öka till 13 000
invånare. Med rådande boendetäthet innebär det att det
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Näringslivsprogram
Näringslivsprogrammet i Tanums kommun består
av en handlingsplan samt en näringslivsstrategi. I
näringslivsstrategin framgår att för att kunna locka nya
företagare och rekrytera personal till företag i utveckling
krävs en god samhällsservice såsom boende, skola och
omsorg. Visioner och mål är att Tanums kommun ska växa
i antal invånare och att antalet företag ska öka.
I handlingsplanen ges konkreta åtgärder som kan leda till
att mål och visioner i näringslivsstrategin uppnås. Där
finns bland annat åtgärderna att man ska planera mark för
verksamheter samt bostäder samt att dessa detaljplaner
bör prioriteras. Det föreslås även att delårsboendes
kompetenser och resurser bör nyttjas för att främja
utveckling samt att samverkan med Norge bör utökas.

Avfallsplan
Avfallsplan upprättades 2008 för Tanums kommun. Där
finns mål och åtgärder för en hållbar avfallshantering
inom kommunen. Fjällbacka behandlas inte specifikt.

Sjöbodspolicy
Den del av sjöbodspolicyn som berör detaljplanen
handlar om sjönära verksamhetslokaler. En sjönära
verksamhetslokal är till det yttre lik en traditionell sjöbod
men som under vissa förutsättningar kan användas som
butik, kontor, lokaler för beredning av fångst och andra
verksamheter.

Kommunala beslut i övrigt
Miljö- och byggnadsnämnden har 2013-08-20 godkänt
planprogrammet för samråd. Samrådstiden var 2013-0927 till 2013-11-07.
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2014-05-26 att
dela planområdet i tre delar; betongpiren tillsammans
med Richters, Stora kajen tillsammans med Badis samt
Kvarnberget som eget område.
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2016-06-28 att förslag
på byggrätt (för uppförande av byggnad inom område för
den tidigare badrestaurangen), enligt utformning i bilagor
till beslut och med angivna ändringar, kan tillåtas för de
aktuella fastigheterna.
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AVVÄGNINGAR MELLAN
ALLMÄNNA INTRESSEN
MILJÖBALKEN
Bestämmelserna i miljöbalken (1998:808, MB) syftar till
att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande
och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam
och god miljö. Tillsammans med detta finns även
miljömålssystemet vars syfte är att nå en miljömässigt
hållbar utveckling på lång sikt. Inom följande rubriker
redovisas detaljplaneområdets förhållande till miljöbalken
och miljömålen.

GRUNDLÄGGANDE
HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER, 3 KAP MB
Mark- och vattenområden ska användas för de ändamål
som är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet, läge
och föreliggande behov. En från allmän synpunkt god
hushållning av marken ska uppnås.
Planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövården,
Fjällbacka [O 48].
Motivering: ”Fiskeläge med bebyggelseklunga främst från
1800-talet, i skyddat läge, som omges av glesare bostadsoch strandbebyggelse, präglad av en för norra Bohuslän
karaktäristisk utveckling där kustfisket under 1800-talet
kom att kombineras med fraktfart, fiskberedning och
badortsverksamhet.”
Uttryck: ”Under Vetteberget bebyggelseklunga från
1800-talet som omges av glesare bostadsbebyggelse,
bodar och magasin uppförda efter branden 1928. Kyrka
huggen i granit från 1892 ritad av A. Petersson.”
Planområdet har i arbete med program för Kajen, Norra
Hamngatan, 2013, bedömts medge en användning av
vattenområde som kan innebära betydande miljöpåverkan
samt att den förslagna utbyggnaden bedömdes kunna få
konsekvenser på riksintresset för kulturmiljön. Det har
därför upprättats en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
samt en kulturmiljöanalys som innehåller bedömningar
kring ifall påtaglig skada kan uppstå på riksintresse vid
föreslagen utveckling av planområdet.
Genomförd miljökonsekvensbeskrivning visar att
föreslagen utveckling av vattenområde och Stora kajen
kan innebära förhöjd risk för negativ påverkan på
bottensediment och organismer i vatten i Fjällbacka
skärgård. Åtgärder som i viss omfattning kan påverka
bottensediment och organismer i vatten är dock
nödvändiga även inom planens nollalternativ.
2017-05-08

Genomförd miljökonsekvensbeskrivning visar också
att föreslagen utveckling av ny byggnad för bostäder
tar hänsyn till nuvarande strukturer på land och innebär
inte en omfattande förändring mot nollalternativet.
En god bebyggd miljö kan uppnås under förutsättning
att riksintresse för kulturmiljö innehar sin nuvarande
formulering samt att rekommendationer i kulturmiljöanalys
följs.
Miljökonsekvensbeskrivningen kan inte ännu fastställa
slutlig påverkan och efterfrågar kompletterande
information för vidare detaljplaneskeden. Påverkan på
bottensediment, miljökvalitetsnormer och miljömål
fastställs inom vidare detaljplanearbete.
Förslagen inom detaljplanen följer kommunala
styrdokument planprogram för Fjällbacka hamnområde,
2011 och program Kajen Norra Hamngatan, 2013.
Förslagen strider inte heller mot dokument som
utvecklingsprogram, strategier, beslut, strukturplaner
med mera. Förutom detta har relevanta utredningar
och undersökningar genomförts för att säkerställa att
människors hälsa och säkerhet kan lösas.
När reningsverket avvecklas kommer fler möjligheter
att utveckla området inom handel och bostäder öppnas.
Handel bör prioriteras framför bostäder enligt FÖP 2004
men detta är inget hinder för att bostäder kan utvecklas.
En god hushållning med mark-och vattenområden kan
uppnås för planförslaget under förutsättning att lämplig
hänsyn tas till de allmänna intressen som finns i området i
planeringsskedet samt att lämplig hänsyn tas till natur och
kultur vid ett genomförande av detaljplan.
Vattenområdet inom detaljplanen omfattas av riksintresse
för friluftsliv, FO 30:1. Riksintresse för friluftsliv omfattar
områden med särskilt goda förutsättningar för berikande
upplevelser i natur- och kulturmiljöer samt vattenanknutna
fritidsaktiviteter. Småbåtshamnar kan komma i konflikt
med naturvärden och friluftsliv. Kommunikation,
boendemöjligheter och annan service är av stor betydelse
för att kunna ta del av området samtidigt som lokalisering
ska ske så värden inte exploateras.
Småbåtshamnen utvecklas på ett sedan tidigare
för ändamålet identifierat lämpligt område och
utblickskorridorer lämnas fria för att säkerställa att
intrång på värden inte blir påtaglig. Tillsammans med
detta ökar utvecklingen i området möjligheter för
berikande upplevelser i kulturmiljön och i anslutning till
vattenanknutna fritidsaktiviteter.
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En mindre del av planområdets vattenområde i väster
omfattas av riksintresse naturvård, Fjällbacka och
Grebbestads kust och skärgård, NRO 14037. Värden
som identifieras är geologi, (granitkustens landskapsoch terrängformer), odlingslandskap, marin fågelfauna
(häckningsplatser), lövskog samt marin miljö.
Området gränsar till sedan tidigare hävdat område och
omfattas inte av värden som identifierats för bevarande.

SÄRSKILDA HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER, 4 KAP MB
Kusten i Bohuslän omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser för mark och vatten enligt MB 4 kap 2
§. Bestämmelserna utgör inte ett hinder för utveckling
av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet så
länge dessa kan utföras på ett sätt som inte påtagligt
skadar områdets natur- och kulturvärden. Turismens och
friluftslivets intressen ska särskilt beaktas inom Bohuslän.
Planområdet ingår i riksintresse obrutna kusten som
anger att turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen särskilt ska beaktas.
Planområdet ingår också i riksintresse för det rörliga
friluftslivet som fokuserar på fri rörlighet i naturområden
på öar och kuststräckor.
Planområdet föreslås att utveckla den befintliga tätorten
samt gagna turismen inom Fjällbacka genom att
utveckla en attraktiv yta i form av torg och mötesplats
som i nuläget till stor del nyttjas för parkering och i
viss mån vattenverksamhet som fiske. En ökad tillgång
till småbåtshamn kommer med stor sannolikhet öka
rörligheten av framförallt småbåtar i området.
Baserat på nu gällande formulering av riksintresse för
kulturmiljö samt att föreslagen utveckling främjar tätorten
och turismnäringen bedöms det att detaljplanen inte
påtagligt skadar områdets kultur- och naturvärden, samt
att den möjliggör en utveckling av det lokala näringslivet.

MILJÖKVALITETSNORMER, 5 KAP
MB
Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter om lägsta
godtagbara kvalitet för mark, vatten, luft och miljö inom ett
geografiskt område. Normerna reglerar den miljökvalitet
som ska finnas eller uppnås.
Miljökvalitetsnormer som är aktuella för planområdet
berör luft och vattenkvalitet.
Beslutade miljökvalitetsnormer för vatten i Fjällbacka
inre skärgård utgör kvalitetskrav som innebär att god
2017-05-08

ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus (exklusive
undantag) ska uppnås senast 2027.
Nuvarande statusklassning av vattenförekomsten anger en
måttlig ekologisk status och en ej uppnådd god kemisk
ytvattenstatus. Miljöproblem i området anges vara
övergödning och syrefattiga förhållanden samt förekomst
av miljögifter.
Ett plangenomförande bör inte medföra en större risk för
att områdets ekologiska status försämras eller försvåra
möjligheterna att uppnå god ekologisk status 2027.
Det finns en liten risk för en försämring av kemisk
ytvattenstatus vid genomförande av åtgärder i vatten. En
viss påverkan kommer att ske även vid tillämpning av
nollalternativ. En fördjupad bottensedimentprovtagning
efterfrågas för att kunna fastställa denna risk.
För Fjällbacka inre skärgård finns det miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Särskilda krav
ställs på att förbättra kvaliteten på vatten och eliminera
föroreningar. Riktvärden får enbart överskridas vid
exceptionella förhållanden.
Miljökvalitetsnormer gällande luft berör utsläpp från
trafik, energianläggningar och eldning samt buller. Ett
genomförande av detaljplanen innebär en viss ökning av
trafik i området, denna bidrar inte till en betydande ökning
av utsläpp.
För att inte överskrida MKN för buller behöver
bostäder utformas för att klara gällande riktvärden.
Bullerberäkningar har genomförts och visar att bostäder
kan utformas på ett sätt som uppfyller huvudregel
inom Boverkets allmänna råd. Det behövs ytterligare
beräkningar för att fastställa slutlig bullerpåverkan.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, 6 KAP MB
Allmänt
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas om
en detaljplan medger en användning av mark, byggnader
eller andra anläggningar som innebär en betydande
påverkan av miljön, hälsan eller hushållningen med mark,
vatten eller andra resurser.

Behovsbedömning
Kommunens bedömning för denna detaljplan är att en
särskild miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas.
Planområdet har inom arbete med planprogram för
Kajen, Norra Hamngatan, 2013, bedömts medge en
användning av vattenområde som kan innebära betydande
miljöpåverkan. Det angavs att en MKB bör innehålla
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en beskrivning av befintliga vattenförhållanden samt en
beskrivning av befintliga naturvärden i förhållande till den
påverkan som detaljplaneförslaget ger.
Länsstyrelsen har utöver detta efterfrågat en kulturmiljöoch en samhällsekonomisk analys.

Summering av miljökonsekvensbeskrivning
En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats av Pro
Natura, 2016. MKB behandlar planförslagets förhållande
till nollalternativ, eventuell påverkan på identifierade
nationella miljömål samt konsekvensbeskrivningar
i förhållande till miljö, risk, miljömål och
miljökvalitetsnormer. Slutsatser och bedömningar från
MKB har löpande arbetats in i planbeskrivningen och går
att hitta under respektive rubrik.
MKB har undersökt området utifrån i nuläget gällande
förutsättningar och framtagna utredningar. För att helt
kunna fastställa och bedöma risker för försämring
av kemisk ytvattenstatus, risker för påverkan på
miljökvalitetsnormer för luft, risker för spridning av
föroreningar och tungmetaller i vatten samt påverkan
på vattenlevande organismer, naturmiljö i vatten och
miljömålet hav i balans och levande kust och skärgård
behövs kompletterande undersökningar i vidare
detaljplaneskeden.
Kompletteringar som efterfrågas är ytterligare
provtagningar
i
bottensediment,
ytterligare
bullerberäkningar, underlag gällande förekomst av
ålgräs/bandtång inom planområdet samt fördjupad
information angående i dagvattenutredningen föreslagna
filterkassetternas kapacitet och information angående
behov av dagvattenrening på tomtmark.

Nollalternativ
Inom MKB har nollalternativ för planområdet identifierats.
Med nollalternativ avses en trolig utveckling i området om
föreslagen detaljplan inte genomförs. Då förutsättningar
är så pass olika för de två delområdena har nollalternativet
delats enligt planens delområden.
För delområde Badis bedöms det att befintlig byggnad så
småningom rivs och ersätts med utsiktsplats och eventuellt
ett café. Ett alternativ kan vara att befintlig byggnad
rivs och ersätts med byggnation som inte exkluderar
allmänheten från kulturmiljön (café, vandrarhem eller
liknande).
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Nollalternativ och planalternativ bedöms ge likartade
effekter förutom på följande punkter:
 Kulturmiljö. Nollalternativet anses ge något mindre
effekter då det inte exkluderar allmänheten från
kulturmiljön. Eventuella verksamheter kommer ligga
mer i linje med tidigare verksamhet.
 Rekreation. Nollalternativet anses ge något mindre
påverkan på grund av ökad tillgänglighet för
allmänheten. Man måste dock väga in att buller och
andra störningar för närboende kan uppstå.
 Hälsa. Risk med radon i byggnader kommer vara
mindre.
För delområde Kajen bedöms att fortsatt förfall av kajen
inte är ett realistiskt alternativ och att förstärkning behövs
även om detaljplan inte genomförs. Förstärkning medges
i nu gällande plan. Detta innebär att verksamhet som
ger påverkan på bottensediment kommer att äga rum
inom nollalternativ fast i mindre utsträckning än vid
plangenomförande.
Nollalternativ och planalternativ bedöms ge likartade
effekter förutom på följande punkter:
 Marin naturmiljö. Nollalternativet anses ge upphov
till mindre risk för negativ påverkan på den marina
naturmiljön genom frisättande av toxiska ämnen i
bottensediment.
 Rekreation. Planalternativet ger en betydande positiv
påverkan på rekreation.
 Ytvatten. Nollalternativet anses ge upphov till mindre
risk för negativ påverkan på ytvattnet.
 Luftföroreningar och buller. Nollalternativet anses
ge något mindre påverkan i form av buller och
luftföroreningar.

Samhällsekonomisk analys
En samhällsekonomisk analys har upprättats av
Enveco Miljöekonomi AB, 2016. Analysen har
behandlat konsekvenserna av en rivning av den tidigare
badrestaurangen från 1937 och dess ersättning med
bostadsrätter. Fokus har varit på bevarandevärden
kopplade till riksintresset för kulturmiljövård som kan
hotas vid förändring.
Då den samhällsekonomiska analysen upprättades
studerades en större byggrätt än vad som nu redovisas
i planhandlingarna. Byggrättens översta plan sträckte
sig tidigare längre mot söder än i nuvarande förslag.
Förändringen i byggrätt kan innebära en minskad påverkan
på utsikter från fastigheter söder om Badis.
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Skillnad mellan silhuett för byggrätt som studerades i Samhällsekonomisk analys (rött) och silhuett för nuvarande
föreslagen byggrätt (gult).
Analysens slutsats är att påverkan vid föreslagen
förändring kan uppstå på de kulturhistoriska värden som
förknippas med byggnaden Badis och på havsutsikten från
fastigheterna öster om Utsiktsgatan. Baserat på tidigare
genomförda studier kommer byggnation ge påföljder
beroende på rådande konjunktur och innebära en viss
värdeminskning till följd av försämrad havsutsikt.

Kulturmiljöanalys
En kulturmiljöanalys har upprättas av Kulturlandskapet,
Cecilia Wingård under 2016.
Då kulturmiljöanalysen upprättades studerades en större
byggrätt än vad som nu föreslås i planhandlingarna.
Utformning av bostadshus på fastighet 136:1 och
utformning av föreslagen bebyggelse på fastigheter
136:2 och 136:3 separeras tydligt genom bestämmelser i
plankartan.

Utdrag ur samhällsekonomisk analys.

Analysen beskriver att Badis är en del av den
badortsverksamhet som bedrivits i Fjällbacka vilken
också nämns i motiveringen inom riksintresset för
kulturmiljö. Det konstateras att den befintliga byggnaden
inverkar på samhällets silhuett sett från havet och påverkar
landskapsbilden. Antikvaristiskt sett borde den befintliga
byggnaden renoveras och användas för allmän verksamhet
som tidigare. Enligt besiktningar och ur ekonomiskt
perspektiv har det dock argumenterats att renovering och

Illustrationen visar underlag som använts för bedömningar i kulturmiljöanalys. Silhuett för nuvarande föreslagen
byggrätt är markerad med gult.
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fortsatt användning inte är möjlig. Därför blir kvarvarande
alternativ att integrera ett nybygge i den kulturhistoriskt
rika befintliga miljön.
Under analysen har en föreslagen utformning på
nybyggnation studerats. Förslaget hade en större volym än
det som nu föreslås i planhandlingarna. Det konstateras att
förslaget följer silhuett, byggnadshöjd och den tidstypiska
fasadformen på befintliga Badis men ligger i marginalerna
för dominans och klättrar längre ned i sluttningen än
befintlig byggnad. Utformningen tar också fastighet 136:1
i anspråk.
Rekommendationer för att undvika visuell skada är att
återskapa silhuett, byggnadshöjd och den tidstypiska
fasadformen hos befintlig byggnad. En avvikande och mer
diskret, mörkare kulör bör tillämpas på byggnadens nedre
del och en bruten vit kulör bör användas på resterande
delar av fasaden. Bostadshus på fastighet 136:1 borde
behållas för att minska påverkan men vid utformning som
friliggande, traditionell byggnad kan man understryka att
det funnits ett bostadshus på platsen.
Andra alternativ som studerats inom analysen är en
rivning av befintlig byggnad med utsiktsplats och
eventuell servering som följande användning eller en
ersättning av byggnad med verksamhet som inkluderar
samhällsmedborgarna. Oavsett framtida användning bör
kulturmiljön berikas och kompenseras med åtgärder som
informationsskyltar, platsnamn och konstverk förankrade
i områdets kulturhistoria. Vid rivning bör en komplett
kulturhistorisk dokumentation utföras.
En bedömning av ifall föreslagen förändring (rivning av
Badis och ändrad markanvändning) medför påtaglig skada
på riksintresse för kulturmiljön har gjorts. Det konstateras
att bedömningen får baseras på en tolkning av hur
riksintresset är formulerat och att Länsstyrelsen kommer
att göra det slutliga avgörandet.
Om man tolkar riksintresset utifrån att den bör uppdateras
till dagens läge och att den då i beskrivningen tar med
badortsverksamhet som uttryck för riksintresset kan
tolkning göras att föreslagen utveckling kommer utgöra
påtaglig skada på riksintresset. Om man tolkar riksintresset
utifrån dagens formulering där badortsverksamhet är med
som motivering av riksintresset och inte som uttryck kan
tolkning göras att föreslagen utveckling inte kommer att
utgöra påtaglig skada på riksintresset. Denna tolkning
förutsätter att de rekommendationer kring utformning som
anges i analysen följs.

Slutsats miljökonsekvensbeskrivning
Föreslagen utveckling av vattenområde och Stora
kajen kan innebära en förhöjd risk för negativ
påverkan på bottensediment och organismer i vatten
i Fjällbacka skärgård. Åtgärder som i viss omfattning
kan påverka bottensediment är nödvändiga även inom
planens nollalternativ. Omfattningen av påverkan på
bottensediment, miljökvalitetsnormer och miljömål
studeras vidare inom kommande detaljplaneskeden och
baseras på kompletterande information.
Föreslagen utveckling av bostäder tar hänsyn till nuvarande
strukturer på land och innebär inte en omfattande förändring
mot nollalternativet. En god bebyggd miljö kan uppnås
under förutsättning att riksintresse för kulturmiljö innehar
sin nuvarande formulering samt att rekommendationer i
kulturmiljöanalys följs. Slutlig påverkan kan bedömas
baserat på kompletterande information och Länsstyrelsens
bedömning i förhållande till riksintresse kulturmiljövård.

OMRÅDESSKYDD, 7 KAP MB
Landskapsbildskydd
Landskapsbildskyddet är en äldre form av naturskydd som
inte lägre finns i miljöbalkens lagstiftning. Bestämmelserna
gäller dock fortfarande inom angivna områden och tillstånd
krävs från Länsstyrelsen för att genomföra vissa åtgärder.
Fjällbacka skärgård berörs av landskapsbildskydd fastslagen 1968 som omfattar del av planområdets vattenområde
(information hämtad från Länsstyrelsen Västra Götaland
Infokarta). Inom skyddsområdet får följande anläggningar inte
uppföras utan Länsstyrelsens tillstånd (relevant för platsen):
 Uppförande av byggnad annat än för yrkesfiskets
behov.
 Anläggande av för allmänheten avsedd parkeringsplats.
 Fyllning, tippning eller annan liknande åtgärd.
 Framdragande av ledning för telefon, telegraf eller el.
Tillstånd för åtgärder som kan inverka
landskapsbildskyddet söks hos Länsstyrelsen.

på

Ifall nybyggnation kommer att inrymma bostadsrätter
kan det innebära en funktionell skada på riksintresset då
bostadsrätter inte stärker befintliga kulturvärden.
Illustrationen visar landskapsbildsskyddsgräns (blått).
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Strandskydd
Strandskyddet har två syften, att långsiktigt trygga
allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara
goda livsvillkor för djur- och växtlivet.
Utvidgat strandskydd för Tanums kommun (från
december 2014) upphävdes i juni 2016. Inom nytt beslut
från Länsstyrelsen 2017-01-12 har strandskydd setts över
och fått nya gränser.

Utvecklade resonemang kring strandskydd och de
särskilda skäl som motiverar upphävandet finns under
följande underrubriker. Strandskydd inom mark- och
vattenområde upphävs för att möjliggöra genomförande
av angeläget allmänt intresse. Fri passage för allmänheten
säkras genom planbestämmelser.
Kommunen gör bedömningen att planområdet inte
kommer att inverka på strandskyddets syften.

Hänsyn till strandskyddets syften har tagits inom
planarbetet. Om strandskyddet har varit upphävt i ett
område och en ny detaljplan träder i kraft så återinträder det
generella strandskyddet om 100 meter från strandkanten i
det området. Om man då vill upphäva strandskyddet eller
få dispens måste det prövas på nytt. För denna detaljplan
innebär detta att hela planområdet omfattas av strandskydd
och att strandskyddet upphävs inom hela planområdet med
motivering av följande särskilda skäl ur MB 7 kap 18 c §:

Ianspråktagen mark (1)
Markområde där bostäder planeras och lokalgata och gågata
finns är sedan tidigare ianspråktaget i form av befintliga
byggnader med tillhörande sprängningar och schaktningar,
anläggande av väg och trappor samt fyllnader i mark och
uppbyggande av granitstenblocksmurar. Byggnader på
fastigheter 136:1, 136:2, 136:3 och 136:4 uppfördes 1937
samt tidigare, före nu gällande strandskydd vilket infördes
år 1975.

1. Markområdet har tagits i anspråk på ett sätt som gör att
det saknar betydelse för strandskyddets syften (berör mark
för bostäder samt mark för lokalgata och gångväg).
2. Markområdet är genom en väg väl avskilt från området
närmast strandlinjen (berör mark för bostäder samt mark
för lokalgata och gångväg).
3. Vattenområde behöver tas i anspråk för en anläggning
som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
kan inte tillgodoses utanför området (berör vattenområde
och mark för hamn).
5. Markområde och vattenområde behöver tas i anspråk för
att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området (berör mark och vattenområde
för ny målpunkt för allmänheten: torg, byggrätter för
offentliga funktioner som service och servering, park,
vattenområdet samt eventuell vågbrytande pir med
tillhörande mindre byggnad i form av paviljong).

Avskildhet från strandlinje (2)
Markområde där bostäder planeras och lokalgata och
gågata finns är genom väg (Norra Hamngatan) väl
avskilt från området närmast strandlinjen vilket innebär
att nytillkommande och befintliga bostäder inte kommer
påverka allmänhetens tillgång till strandområdet.
Angeläget allmänt intresse (5)
Markområde där Stora kajen och Norra Hamngatan nu
finns löper cirka 100 meter utmed kusten. Stora kajen är
på grund av sin dåliga hållfasthet förhållandevis outnyttjad

3.

3. 5.

5.

2.
1.

Illustrationen visar de särskilda skäl som tillämpas för
upphävande av strandskydd för olika områden inom
detaljplanen.
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Planområdet berörs av strandskydd. Rödmarkerat
område är strandskyddsområde före 2014. Röd +
blåmarkerat område är strandskyddsområde efter 201701-12.
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och otillgänglig för allmänheten. Norra Hamngatan är ett
område med blandtrafik. Vattenområde strax utanför kajen
används för viss tilläggning.
Det angelägna allmänna intresset som behöver uppfyllas
inom mark- och del av vattenområde är en utveckling av
nytt besöksmål med huvudsaklig inriktning mot handel,
havsanknuten verksamhet och turism vid tidigare hävdat
strandområde i Fjällbacka.
Det angelägna intresset är att skapa en målpunkt för
allmänhet och lokalbefolkning: en trevlig och inbjudande
samlingsplats. Vid en upprustning eller återskapande av
kaj kan området återigen bli den målpunkt som kajen
historiskt varit. Kajen regleras till stor del som allmän
plats vilket innebär att allmänhetens tillgänglighet inte
äventyras. Byggrätter för offentlig service, servering,
information, biljettförsäljning för båtturer och toaletter
stärker områdets offentliga karaktär. Samverkan mellan
det torg som föreslås på kajen och föreslagna byggrätter
möjliggör offentliga tillställningar och folkfester med
till exempel hummerfiske och bryggdans. En torgyta där
strandskyddet är upphävt ger möjligheten att tillfälligt
upplåta området för torghandel. Parkområdet samspelar
med det allmänna intresset och välkomnar allmänheten
till hela området. Möjlighet till utsikt, utblickar och
utsiktsplatser finns inom hela området. I norr kan till
exempel sittplatser anordnas med fri sikt mot havet,
hamnen och Valön.
Det angelägna intresset omfattar också vattenområdet där
tillkomst av ny eller upprustad kaj tillsammans med en turism-,
service- och småbåtshamn ger möjlighet till angöring för större

fartyg, sjöverksamhetstrafik, fritidsbåtar och fiskebåtar. Inom
planområdet möjliggörs även en eventuell pir som grundar sig
i platsens kulturhistoria och kan tjäna som vågbrytare. Längst
ut på piren föreslås en mindre byggnad i form av paviljong
med ett tydligt offentligt ändamål. Den mindre byggnaden ska
följa en bebyggelsestruktur som går att identifiera i Fjällbackas
kulturhistoria. Spår av fiskeindustrin kommer att återfinnas
inom planområdet och fiske för allmänheten blir möjlig vid
utveckling av hamn och eventuell pir.
Det angelägna allmänna intresset av att återigen göra
kajen till en social samlingsplats i Fjällbacka är förankrat
i kommunens planering och har förekommit i kommunens
styrdokument sedan 2004. Det angelägna allmänna
intresset att utveckla en turism-, service- och småbåtshamn
har förekommit i kommunen styrdokument sedan 2011.
I Fjällbacka finns det få kvarvarande platser där
allmänheten kan ha direkt tillträde till vatten och som inte
är ianspråktaget av privata fastigheter. Kajen är en av dessa
få ytor som i nuläget dessutom inte är fullt tillgängligt
för allmänheten på grund av dess dåliga stabilitet. Det
angelägna allmänna intresset kan inte tillgodoses utanför
området inom Fjällbacka då kuststräckan antingen är
ianspråktagen eller har pågående planering för andra
ändamål. Utöver detta omfattar det angelägna allmänna
intresset själva Stora kajen vars lokalisering inte går att
ändra. En parallell utveckling av turismservice sker även
på Ingrid Bergmans Torg (enda andra sammanhängande
längre sträcka längs Fjällbackas strandlinje som inte är
ianspråktagen av privata fastigheter) men tillräckligt
utrymme för att uppfylla det angelägna intresset i sin
helhet saknas.
Inom miljökonsekvensbeskrivningen som hör till denna
detaljplan har den påverkan på vattenförhållanden en
utbyggnad av turism-, service- och småbåtshamn skulle
kunna innebära studerats. Det bedöms att förhöjd risk för
negativ påverkan kan uppstå men att dess omfattning inte
går att fastställa helt i nuläget (en påverkan kommer även
i viss omfattning ske vid tillämpande av nollalternativ).
Slutlig bedömning kommer att genomföras i vidare
detaljplaneskeden.

Illustrationen visar ianspråkstagna områden längst
kuststräckan Fjällbacka tätort. Utblickskorridorerna ska
lämnas fria för passage till skärgården och utblickar.
Det enda område som ej är ianspråktaget och har
utvecklingspotential är Stora kajen.
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Funktioner vid vatten (3)
Utanför kajen har det efterfrågats en turism-, serviceoch småbåtshamn som del av angeläget allmänt intresse.
Här föreslås bryggor och möjlighet till angöring för
fritidsbåtar, fiskebåtar, sjöverksamhetstrafik och större
fartyg. Anläggningarna behöver för sin funktion ligga vid
vattnet. Området har i kommunala styrdokument planerats
för utveckling av hamn i centrala Fjällbacka. En utökad
hamn stärker platsens karaktär som samlingsplats och då
bryggor flyttas från Södra Hamngatan till kajen öppnas
fria siktlinjer mot havet vid Ingrid Bergmans torg.
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Behovet av turism-, service- och småbåtshamn och dess
funktion kan inte tillgodoses på annan plats i samhället
då kuststräckan antingen redan är ianspråktagen, har
pågående planering för andra ändamål eller omfattas av
utblickskorridorer som ska lämnas fria. På Stora kajen intill
vattenområdet krävs det en mindre yta som förbinder vatten
och markområde för funktioner som omlastning för hamnens
behov och samordning av service (V). Området behövs för
turismhamnen och måste för sin funktion ligga vid vattnet.
Fri passage för allmänheten
En fri passage för allmänheten i form av ett publikt stråk är
tänkt att finnas utmed kajen och Norra Hamngatan. I nuläget
finns det säkerhetsrisker inom dessa markområden (dålig
stabilitet av kaj och risker i och med stigande vatten). Utan att
upphäva strandskyddet är det inte möjligt att vid tillämpande
av ny detaljplan genomföra nödvändiga säkerhetsåtgärder.
Strandskyddet upphävs inom den allmänna fria passagen
för att möjliggöra lämpliga säkerhetsåtgärder.
En fri passage för allmänheten har istället säkrats med
planbestämmelser i form av allmän plats samt prickmark
på kvartersmark hamn. Den utformas som ett publikt stråk
med inslag av sjönära verksamhetslokaler.
Passagen
har
anpassats
utifrån
Fjällbackas
bebyggelsetradition och kulturmiljö. Inom passagen har
utrymme lämnats för kulturhistoriskt förankrade sjönära
verksamhetslokaler med ett mycket tydligt allmänt
ändamål. Passagen kommer fortfarande vara allmän kring
dessa byggnader då sjönära verksamhetslokaler utformade
och säkrade som allmänt tillgängliga byggnader bedöms
kunna ligga inom passagen utan att inkräkta och istället
bidra till platsens offentliga karaktär.

VATTENVERKSAMHET, 11 KAP
MB
Vattenverksamhet är benämningar på verksamheter och
åtgärder som förändrar vattnets djup eller läge samt
anläggningar i vatten. Bestämmelser om vattenverksamhet
och vattenanläggningar finns i 11 kap MB och i lag
(1998:812).
Vattenverksamhet får bedrivas enbart om dess fördelar
från allmän- och enskild synpunkt överväger kostnader
och skador som orsakas av den. Vattenverksamheter
får inte försvåra annan verksamhet som i framtiden kan
beröra samma vattentillgång och som kan främja viktiga
enskilda eller allmänna ändamål. Ifall vattenverksamhet
kan skada fisket kan man bli skyldig att utan ersättning
vidta och underhålla åtgärder för fiskens framkomst,
bestånd med mera.
För all vattenverksamhet gäller generell tillståndseller anmälningsplikt. Ansökan om tillstånd till
vattenverksamhet prövas av mark- och miljödomstolen.
Anmälan om vattenverksamhet ska göras till Länsstyrelsen
i Västra Götalands län.
Flera åtgärder i vattenområdet inom detaljplanen omfattas
av bestämmelserna i 11 kap. MB. Föreslagen utveckling
av småbåtshamn inom planområdet är tillståndspliktig
och kräver en tillståndsprövning hos mark- och
miljödomstolen. Förstärkning eller återuppbyggande av
kaj och eventuellt uppförande av vågbrytande pir kräver
anmälan hos Länsstyrelsen eller tillståndsprövning hos
mark- och miljödomstolen.
Tillståndspliktiga
vattenverksamheter
kräver
en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). En MKB har
upprättats inom denna detaljplan och kan bifogas
tillståndsprövning och anmälan om vattenverksamhet.
Mer information angående tillståndsprövning och anmälan
finns i rubriken Tekniska frågor.

MILJÖMÅL
Begränsad klimatpåverkan och frisk luft
Det har identifierats att påverkan på miljömålen kan
uppstå genom ökning av transporter med personbil och
småbåtar. Det bedöms att påtaglig negativ påverkan på
miljömålen inte uppstår då utveckling inte leder till en
betydande ökning av luftburna föroreningar.

Giftfri miljö & säker strålmiljö
Illustrationen visar yta (gul) som säkras som allmän
plats samt kvartersmark med prickmark för allmän fri
passage vid vatten.
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Det har identifierats att påverkan kan uppstå vid
byggnationsfasen i de marina miljöerna, från småbåtshamn
och högradonmark samt asbest i befintlig Badisbyggnad
samt från förändrad dagvattenkvalitet.
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Bedömningen är att förhöjd risk för negativ påverkan
kan uppstå vid byggnationsfasen genom att röra upp
tungmetaller från bottensediment. Negativ påverkan kan
minskas om stor hänsyn tas vid byggnationsfasen.
Småbåtshamnen kan ge en förhöjd risk för negativ
påverkan genom ökade utsläpp, oljespill och färgspill.
Negativ påverkan kan minskas vid lämplig hantering.
Rivning av befintlig Badis bör ske med vidtagna
försiktighetsåtgärder kring asbest, och tillkommande
bostäder bör utformas radonskyddade, så att det inte
uppstår någon påverkan på miljömålet.
Det är inte troligt att mark inom planområdet innehåller
föroreningar och så länge förstärkning av kajen inte
genererar markföroreningar kommer det sannolikt inte
uppstå någon påverkan på miljömålet.
Kompletteringar behövs för att göra en helt slutlig
bedömning av utvecklingens påverkan.

Grundvatten av god kvalitet
Det har identifierats att det finns en förhöjd risk för negativ
påverkan vid förändrad dagvattenkvalitet samt eventuella
stationer för hantering av latrinavfall för småbåtar.
Föreslagen dagvattenhantering kommer sannolikt att
innebära en förbättrad situation jämfört med dagsläget, men
tillkommande dagvatten och byggnation av småbåtshamn
kan ge lokalt sämre vattenkvalitet. Fördjupad information
beträffande dagvattenhantering har efterfrågats för att
kunna fastställa påverkan.
Det finns en liten risk finns för försämring av kemisk
ytvattenstatus och en fördjupad bottensedimentprovtagning
har efterfrågats för att kunna fastställa risken.
Latrinavfall från småbåtar hanteras på lämpligt sätt på
annan plats i samhället. (planerad utveckling av pir i norr)
Därför görs bedömningen att påverkan på miljömålet inte
uppstår.
Kompletteringar behövs för att göra en helt slutlig
bedömning av utvecklingens påverkan på miljömålet.

Hav i balans och levande kust och
skärgård
Det har identifierats att målet kan påverkas på lokalnivå
vid byggnation av bryggor, pålning, muddring samt
förändringar av bottenstruktur tillsammans med ökad
båttrafik. Det identifieras som viktigt att utformning
behöver beakta och ge fortsatt eller ökad möjlighet till
traditionella näringar som fiske och skärgårdstrafik.
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Bedömning av påverkan har baserats på den mest troliga
utformningen av vattenområdet.
Utvecklingen bedöms medföra en förhöjd risk för negativ
påverkan på organismer i vatten genom till exempel
ändrade ljusförhållanden och grumling. I vissa fall uppstår
enbart en tillfällig effekt. Påverkan i viss omfattning
uppstår även vid tillämpande av nollalternativ. Fördjupad
bottensedimentprovtagning och information angående
förekomst av ålgräs/bandtång inom planområdet har
efterfrågats för att kunna fastställa påverkan.
Det bedöms att en förhöjd risk för negativ påverkan kan
uppstå genom spridning av föroreningar och tungmetaller
vid anläggning av bryggområde genom pålning, spontning,
byggnationer och muddring. Effekter kan bli försämrade
ljusförhållanden och spridning av miljögifter. Vissa
delar av påverkan kan vara tillfälliga. Negativ påverkan
kan minskas om stor hänsyn tas vid byggnationsfasen.
Påverkan i viss omfattning uppstår även vid tillämpande
av nollalternativ.
Fasta konstruktioner i vatten kan ge positiv påverkan under
förutsättning av vattencirkulationen förblir god. Negativ
påverkan beträffande marinarkeologi bedöms inte uppstå.
Det bedöms att negativ påverkan beträffande spridning av
miljögifter vid båtupptagning, utsläpp av drivmedel och
utsläpp av latrinavfall inte uppstår då dessa funktioner inte
planeras inom planområdet utan kommer ske på annan
lämplig plats i Fjällbacka.
För att negativ påverkan beträffande hantering av farligt
avfall inte ska uppstå ges utrymme i detaljplanen att uppnå
en lämplig hantering.
Bostäder kan enligt nuvarande beräkningar utformas för
att uppfylla huvudregel i Boverkets allmänna råd vilket
innebär att negativ påverkan på miljömålet inte uppstår.
Det behövs dock kompletterande beräkningar för att
fastställa slutlig påverkan.
Det bedöms inte uppstå någon nämnvärd påverkan på
rekreationsvärdena runt Badis och positiv påverkan
bedöms uppstå på rekreationsvärden runt Stora kajen.
Kompletteringar behövs för att göra en slutlig bedömning
av utvecklingens påverkan. Åtgärder som i viss omfattning
kan påverka bottensediment är nödvändiga även inom
planens nollalternativ.

God bebyggd miljö
Det har identifierats att området redan är exploaterat men att
påverkan på kulturmiljö och påtaglig skada på riksintresse
kan uppstå om inte områdets karaktär bibehålls.
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Bedömningen är att planområdet tar hänsyn till nuvarande
strukturer på land och att skillnaden mot planens
nollalternativ inte är omfattande.
Det bedöms att ökad trafik inte ger effekter på naturvärden
på land förutom möjligen på lång sikt och att påtaglig
påverkan på miljömålet inte uppstår.
Under förutsättning att dagens formulering på riksintresset
tillämpas och rekommendationer i kulturmiljöanalys följs
bedöms påverkan på kulturmiljö inte orsaka påtaglig
skada på riksintresse. Funktionell skada kan uppstå om
bostadsrätter tillämpas på platsen, upplåtelseform kan inte
styras av detaljplan. Slutlig bedömning kring påverkan på
riksintresse på kulturmiljö sker av Länsstyrelsen.
Det bedöms inte uppstå någon nämnvärd påverkan på
rekreationsvärdena runt Badis och positiv påverkan
bedöms uppstå på rekreationsvärden runt Stora kajen.
Det bedöms att det inte är troligt att mark inom planområdet
innehåller föroreningar och att så länge förstärkning av
kajen inte genererar markföroreningar kommer det inte
uppstå påverkan på miljömålet.
Risker och påverkan på hälsa beträffande hållfasthet på
kajen förutsätts åtgärdas i MKB vilket innebär att negativ
påverkan inte uppstår.
Bostäder kan enligt nuvarande beräkningar utformas för
att uppfylla huvudregel i Boverkets allmänna råd vilket
innebär att negativ påverkan på miljömålet inte uppstår.
Det behövs dock kompletterande beräkningar för att
fastställa slutlig påverkan.

formulering samt att rekommendationer i kulturmiljöanalys
följs. Slutlig påverkan kan bedömas baserat på
kompletterande bullerberäkningar och Länsstyrelsens
bedömning gällande riksintresse kulturmiljövård.

Ett rikt växt- och djurliv
Det har identifierats att växt- och djurliv i marin miljö kan
påverkas av utvecklingen.
Inga förhöjda naturvärden på land har påträffats inom
planområdet och negativ påverkan på miljömålet bedöms
inte uppstå. Alm finns inom planområdet och är en rödlistad
art men ska enligt SIS-standard inte ges betydelse vid
naturvärdesbedömning av ett enskilt område. Murgröna
som finns inom planområdet är fridlyst och omfattas
av artskyddsförordningen. Murgröna kan finnas kvar
alternativt söks dispens från artskyddsförordningen.
Förhöjd risk för negativ påverkan i marin miljö kan
uppstå vid påverkan på ljusinsläpp till botten på grund av
grumling och muddring samt förändrad vattencirkulation.
Påverkan kan minskas ifall grumlande åtgärder genomförs
utanför växtsäsongen. Viss påverkan uppstår även vid
tillämpande av planens nollalternativ.
Positiv påverkan på marin miljö kan uppstå från ökad mängd
material i vatten från pålar och betongkonstruktioner.
Växt- och djurliv på land bedöms inte påverkas märkbart.
Det bedöms att marin miljö kan påverkas både positivt
och negativt. Åtgärder som i viss omfattning kan påverka
bottensediment är nödvändiga även inom planens
nollalternativ.

En god bebyggd miljö kan uppnås under förutsättning
att riksintresse för kulturmiljö innehar sin nuvarande
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FÖRUTSÄTTNINGAR,
FÖRÄNDRINGAR &
KONSEKVENSER
NATUR
Mark och landskap
Förutsättningar
Natur
Mycket av naturen i Fjällbacka består av berg i
dagen, Bohusläns karakteristiska tallar, enar och ljung
tillsammans med de karaktäristiska bergen som inramar
samhället. Den främsta bergssorten är röd bohusgranit
och de kala hällmarkspartierna utgör ett typiskt inslag i
samhället. Inom planområdet finns få ytor där marken inte
hävdats eller hårdgjorts. De kvarvarande ytorna utgörs av
naturlig vegetation, buskage, lövsnår och några lövträd
(alm och oxel) samt murgröna.

Alm är en rödlistad art som enligt SIS-standard inte
ges betydelse vid naturvärdesbedömningar av enskilda
områden.
Murgröna växer längs murar, träd och buskstammar i
området kring Badis. Murgröna är en fridlyst art i Västra
Götalands län och omfattas av artskyddsförordningen.
Byggnation bör göras på ett sådant sätt att murgrönan
kan finnas kvar, annars behöver dispens från
artskyddsförordningen sökas.
Stödmurar
För att inte påverka kulturmiljön ska granitstenblocksmurar
behållas eller återuppbyggas.

Fotografierna visar karaktäristiska inslag för områdets natur vid olika årstider. Främst hav, berg, grönska
i mindre omfattning samt villor. Fotografier i det nedre högra hörnet visar den befintliga, bevarandevärda
granitstenblocksmuren som finns vid Badis idag.
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Förändringar
Natur
Utveckling inom detaljplaneområdet föreslås ske på i stor
del redan ianspråktagen mark.
Kajområdet planeras även i fortsättningen att utnyttjas som
hamnverksamhet. Ytor planeras utföras i betong, trä och asfalt.
Bostäder planeras på mark där den före detta
badrestaurangen och en villa med komplementbyggnad
står. Mark som tas i anspråk är i stor del sedan tidigare
bearbetad. För den befintliga byggnaden Badis har ett
rivningslov medgivits.
Synliga bergshällar ska i största möjliga mån behållas för
att inte orsaka skada på kulturmiljön.
Stödmurar
Vid en nybyggnad tas hänsyn till skyddsvärda
granitstenblocksmurar för att inte påverka kulturmiljön,
en bestämmelse införs i plankartan.

Konsekvenser
Natur
Huvuddelen av mark som används till föreslagen byggnad
kommer att uppföras på tidigare redan ianspråktagen mark
samt mark som sedan tidigare bearbetats.
I samband med föreslagen nybyggnation behöver
vegetation och lövträd i viss mån beskäras eller tas ned.
Murgröna bedöms kunna finnas kvar i området även vid
ett plangenomförande, i annat fall behövs en dispens från
artskyddsförordningen.
Bestämmelser i plankartan förbjuder sprängnig i mark
väster om föreslagen bostadsbebyggelse då det finns
synliga bevarandevärda bergshällar inom området. Infart
mot Norra Hamngatan omfattas ej av dessa bestämmelser.
Förvanskning av dessa bestämmelser kan orsaka skada på
kulturmiljön.
Stödmurar
Utformning av nybyggnation ska ta hänsyn till skyddsvärda
granitstenblockmurar och inarbeta dem i utformningen
med bevarande alternativt återuppbyggnad som följd.
Förvanskning av granitstenblocksmurar kan orsaka stor
skada på kulturmiljön.

Marint djur- & växtliv
Förutsättningar
I marinarkeologisk inventering, Bohusläns museum, 2016
upptäcktes partier med förekomst av ålgräs/bandtång
strax utanför planområdet. Ålgräsbäddar på grunda
mjukbottnar utgör mycket artrika miljöer. Förekomst av
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ålgräs/bandtång kan inte uteslutas inom planområdet och
det rekommenderas att det tas fram underlag kring detta
i vidare planarbete. Det är sannolikt att botten består av
mjukbotten/silt och mycket finkornigt material.

Förändringar
Anläggning av småbåtshamn med tillhörande bryggor,
muddring, pålning och fyllning samt förstärkning eller
återuppförande av kajens konstruktion kommer innebära
ingrepp i bottensediment. Vissa ingrepp kan innebära
att rörliga vattenlevande organismer och fiskar flyr och
kan återkomma/återkolonisera när ingrepp är avslutade.
Mindre rörliga organismer och växtlighet kan inte
undkomma och drabbas hårdare.

Konsekvenser
Ingrepp i bottensediment kan leda till konsekvenser i form
av ändrade ljusförhållanden och ändrad vattencirkulation
på grund av grumling, fasta bryggor, flytbryggors rörelser
samt från småbåtars propellrar. Påverkan kan minskas
genom att genomföra arbeten utanför växtsäsongen och
att lämpliga åtgärder och försiktighet vidtas vid arbeten
i bottensedimentet. Eventuellt kan även positiv påverkan
uppstå från ökad mängd material i vatten från pålar
och betongkonstruktioner. Negativ påverkan kan i viss
omfattning även uppstå inom nollalternativet hos berört
område.

Arkeologi & marinarkeologi
Förutsättningar
I stort sett all mark inom detaljplanen är sedan tidigare
ianspråktagen i någon form. En genomgång av kända
fornlämningar i Fjällbacka visar att planförslaget inte
innebär någon konflikt med fornlämningar på land.
I anslutning till Bohusläns äldre fiskelägen förekommer
ofta fornlämningar på botten i form av till exempel vrak.
En marinarkeologisk utredning genomfördes 2015-2016
av Bohusläns museum. Utredningen konstaterade att inga
fynd finns i vattenområdet och att vidare arkeologiska
åtgärder inte behövs.

Förändringar
Det finns inga arkeologiska fynd inom planområdet.

Konsekvenser
Ett genomförande av planförslaget innebär inga
konsekvenser på områdets arkeologi eller marinarkeologi.

Geoteknik
Förutsättningar
Flera geotekniska utredningar har genomförts i samband
med planering av området.
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Våren 2012 genomfördes en översiktlig geoteknisk
utredning av GEO-gruppen AB. Det konstaterades att
ytterligare undersökningar behövdes för att fastställa
stabilitetsförhållandena inom planområdet.

Förstärkningsåtgärder för markområdet under och öster
om Richtersbyggnad föreslås i form av spontning strax
innanför strandlinje alternativt tryckbank med sprängsten
i vatten.

Under december 2014 genomfördes ytterligare en
geoteknisk undersökning som planeringsunderlag av
Structor AB. Markens beskaffenhet undersöktes. Öster
om Norra Hamngatan, där Badis står, utgörs marken av
berg-i-dagen. Norra Hamngatan består av ett lager av
fyllning ovanpå sand och friktionsjord. Kajen stöttas i
nuläget av pålar och en kajkonstruktion/mur, under kajen
finns ett lager sand sedan lera/gyttja och sist friktionsjord.
Slutsatsen i utredning blev att berg-i-dagen (mark under
Badis och österut) är stabil. Områden mellan Badis och
kajen har låg hållfasthet medan mark under kajen och
vattenområde utanför har mycket låg till extremt låg
hållfasthet och behövde ytterligare undersökningar.

Förstärkningsåtgärder för markområde mellan kajen och
berg-i-dagen föreslås i form av bankpålar eller påldäck
av betong och jetpelare (betongpelare som bildas då man
pumpar ned betong i jord).

En fördjupad stabilitetsutredning genomfördes under
2015 av Structor AB där stabilitetsåtgärder och korsning
mellan Norra Hamngatan - Dinglevägen - Utsiktsgatan
studerades.
Nya stabilitetsberäkningar genomfördes för kajen, dessa
omfattade nu också fyllning i norr som tidigare inte
räknats med. Pålarna som bär upp kajen är i mycket dåligt
skick varför deras stabiliserande verkan inte är med i
beräkningarna.
Beräkningarna visar att den norra delen av kajen nästan
kan uppfylla säkerhetsfaktorn för befintlig bebyggelse/
markanvändning. Resterande delar av kajen uppfyller
dock fortfarande inte erforderlig säkerhet mot markbrott
för nyexploatering. Beräkningar kring stabiliteten i
korsning Norra Hamngatan - Dinglevägen - Utsiktsgatan
visar att tecken på rörelser eller sättningar borde kunna
observeras. Efter studier på plats observerades dock inga
tecken på detta.
Kajområdet är i nuläget delvis avstängd för angöring med
båtar och parkering då den inte uppfyller de stabilitetskrav
som finns för befintlig markanvändning.
Förstärkningsåtgärder inom delområde Kajen föreslogs
för två olika utföranden av kajområde. I det fall befintlig
betongkaj ersätts mot en kaj i trä föreslås ny konstruktion
uppföras med pålgrundläggning i vatten och att befintlig
kajkonstruktion/mur rivs och ersätts med stödmur och
ny fyllning. I det fall betongkaj ska förstärkas föreslås en
stålspont innanför och utmed hela kajen som förankras i
friktionsjorden samt bakåtförankras mot skjuvning i berg.
I detta fall behålls kajkonstruktion/mur och kajen bärs upp
av pålar.
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Förstärkningsåtgärder för mark där bostäder planeras
behövs inte då problem med stabilitet inte finns.

Förändringar
Den låga stabiliteten i området innebär inte ett hinder för
nyexploatering men val av åtgärd beror på hur området
ska utvecklas.
Den befintliga Stora kajen planeras att antingen behållas
i sin betongutformning eller rivas och uppföras i en
träkonstruktion. Det finns även ett förslag på att åtgärda
risker i form av stigande vatten med en vall längs
kajens gränser. I plankartan finns det också möjlighet
att komplettera den yta som upptas av kajen idag med
sammanhängande träkonstruktioner utanför. För att kunna
återta befintlig kaj till fullt bruk eller göra någon förändring
av kajområdet måste förstärkningsåtgärder föreslagna i
geoteknisk utredning genomföras. Kajkonstruktioner och
bryggor utanför grundläggs med pålar. Byggrätter för
sjönära verksamhetslokaler som föreslås på kajområde
kan grundläggas med platta på mark alternativt på plintar.
Olika möjligheter finns för fortsatt användning av
Norra Hamngatan. Den kan komma att omvandlas till
gångfartsområde och det har tidigare funnits planering
att höja gatan till +2,4 meter som åtgärd mot stigande
vatten. Vid större ingrepp i mark mellan kajen och
berg-i-dagen (mark inom Norra Hamngatan) behövs
förstärkningsåtgärder föreslagna i geoteknisk utredning.
Det är fördelaktigt att samordning sker mellan förstärkning
av Kajen och Norra Hamngatan, anläggning av nya
ledningar i Norra Hamngatan samt eventuella höjningar
av Norra Hamngatan.
Utformning av korsning Utsiktsgatan - Dinglevägen Norra Hamngatan föreslås anpassas till trafikökningen som
kan ske. Vid större ingrepp i mark i korsningen behöver
det säkerställas att stabilitet och risk för markbrott under
och kring Richtersbyggnad inte äventyras. Då mark under
och kring Richters ligger utanför planområdet behöver
samordning ske kring förstärkningsåtgärder föreslagna i
geoteknisk utredning.
Berggrunden under befintlig Badisbyggnad och befintliga
bostäder är stabil. Föreslagen bostadsbyggnad kan
grundläggas med platta på mark alternativt på plintar.
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Konsekvenser

Förändringar

Konsekvenserna av ett genomförande av förstärkningsåtgärder innebär en förbättring av stabilitet i berörda
markområden samt att kaj åter kan tas i bruk med befintlig
eller alternativ utformning.

Sprängningsarbete planeras ske i mark som i stor del sedan
tidigare är ianspråktagen för att möjliggöra parkering
under föreslagen bostadsbyggnad.

Konsekvenserna för förstärkningsåtgärderna pålning
och spontning blir inte omfattande så länge angivna
rekommendationer följs och vibrationsmätningar
och riskanalys med föreskrifter upprättas vid
entreprenadarbete. Ifall bankpålar eller jetpelare används
behöver delar av befintliga fyllnadsmassor av sprängsten
schaktas bort vilket ytterligare kan förbättra stabiliteten.
Ifall förstärkningsåtgärder i form av motfylld tryckbank
i vatten används för att stabilisera mark vid och kring
Richters kan konsekvenser bli att vattendjupet utanför
Richters minskar.

Bergteknik
Förutsättningar
Sprängning i för stor omfattning och utan
försiktighetsåtgärder kan innebära en påverkan på
omgivande samhälle.
En bergteknisk utredning har genomförts av Petro Team
Engineering AB, 2014-10-07. Det konstaterades att
berggrunden är av Bohusgranit och stabil för grundläggning.
Material som kan ge upphov till föroreningar har inte hittats
i området. Tre områden med instabila bergsblock upptäcktes
men ligger 100 meter norr om planområdet.
Rekommendationer har upprättats för att kunna genomföra
sprängning med minimerad påverkan på omgivande
samhälle. Dessa är att försiktig sprängning ska tillämpas
och att risken för kast ska beaktas då det är fritt mellan
befintliga byggnader och bergschakt, kast förhindras med
god täckning och bra kontroll på borrningsarbetena. För
att säkerställa att rörelse av löst material som kan orsaka
skada i samband med sprängning inte sker ska material
rensas bort inom 10 meter från sprängningsarbeten.
I utredningen rekommenderas ett upprättande av en riskanalys för sprängningsarbeten där byggnadsbesiktning och
vibrationsmätning samt vibrationskrav fastställs. En sådan
analys kan genomföras i samband med entreprenadarbeten.
Bergvolymer som brutits loss från berg bedöms kunna
användas som utfyllnad i vatten utan negativ påverkan.
Inom planarbetet har det uppmärksammats att sprängningsarbeten kan påverka skyddsvärda granitstenblocksmurar.
Sprängning av synliga bergshällar kan innebära en skada
på kulturmiljön.
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För att minska påverkan på omgivningen och samhället får
sprängning enbart ske där det inte finns förbud i plankartan.
Exploatören avser undersöka och i största möjliga
mån tillämpa alternativa åtgärder. Säkerhetsåtgärder,
rekommendationer och upprättande av riskanalys enligt
den bergtekniska utredningen ska tillämpas, en upplysning
har införts i plankartan.
Ett förbud har införts i plankartan mot sprängning i stor
del av berget på kvartersmark väster om skyddsvärda
granitstenblockmurar. Förbudet syftar till att minska
omfattningen av sprängning och sprängningspåverkan.
Sprängning i kajen och Norra Hamngatan är inte aktuellt.
Skyddsvärda granitstenblockmurar kommer att säkras
eller tas ned före sprängningsarbeten för att sedan värnas
och återuppbyggas efter arbeten är genomförda.

Konsekvenser
Under
förutsättning
att
bestämmelser
samt
rekommendationer, säkerhetsåtgärder och upprättande av
riskanalys enligt den bergtekniska utredningen tillämpas
bedöms konsekvenserna av sprängning på samhället inte
bli påtagliga.
Vid ett plangenomförande minskar berggrunden i viss
omfattning.
Förbud mot sprängning i stor del av berg väster om
skyddsvärda granitstenblockmurar tillsammans med säkrande
alternativt återuppbyggnad av skyddsvärda granitstenblocksmurar innebär att kulturmiljö inte skadas. Förvanskande av
dessa åtgärder kan innebära påföljder på kulturmiljön.
De instabila bergsblock som påträffades i den bergtekniska
utredningen påverkar inte planområdet.

Radon
Förutsättningar
Berggrunden har genom mätningar i den bergtekniska
utredningen visat sig ha en hög radioaktivitet vilket
innebär att den kan klassas som högradonmark. Det
har rekommenderats att utföra vidare mätningar för att
fastställa hur mycket av radioaktiviteten är orsakad av
uran.

Förändringar
Nybyggnation utformas radonskyddad enligt gällande
normer och byggregler, en upplysning har införts i
plankartan.
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Konsekvenser

Naturmiljö, lek & rekreation

Så länge byggnader utförs enligt gällande normer och
byggregler kommer risk för människors hälsa inte uppstå.

Förutsättningar

Bottensediment & arbeten i hamnområdet
Förutsättningar
En utredning kring förekomst av tungmetaller i Fjällbacka
hamn genomfördes 2014 av Göteborgs universitet.
Utredningen visar att föroreningar finns utanför kajen
med höga grundmetallhalter av främst koppar, zink
och bly. Tungmetaller i hamnsediment kommer främst
från maritima verksamheter i hamnen. Det finns risk
för att föroreningarna som nu finns sprids vid eventuell
ombyggnation i hamnen vilket kan ha en negativ påverkan
på den marina miljön.
Det anges att fortsatta studier och provtagningar kan göras
i hamnen för att få mer konkret information angående
status på föroreningar. Det anges också att det är möjligt
att höga halter av organiska miljögifter kan påträffas i
samband med området vilket skulle framgå av fortsatta
studier.

Vetteberget och Källvikshöjden är betydelsefulla miljöer
för närrekreation i Fjällbacka med promenadstigar
och motionsslingor. En strandpromenad löper utmed
Fjällbackas kust och det finns även idrottsplatser och
golfmöjligheter nära Fjällbacka.
Havet utanför planområdet inbjuder till rekreation i form
av badplatser, gästhamnar, småbåtsplatser och båtliv i
skärgården. Detta område är också ett betydande mål för
internationell turism.

Förändringar
Vid ett plangenomförande kan det tillkomma en målpunkt
för turism och rekreation på Stora kajen.

Konsekvenser
Genomförandet av detaljplanen skulle innebära
att nya möjligheter för rekreation skapas och att
rekreationsvärdena ökar i området.

Det anges att stor försiktighet bör iakttas vid ombyggnation
eller omorganisering av hamnen. Eventuell muddring
eller pålning som orsakar ett grumlande av vatten ställer
särskilt stora krav på försiktighet för att undvika spridning
av föroreningar. Alla insatser ska ske under övervakande
av sakkunnig.
Föroreningar bedöms inte så allvarliga att hantering
inte får ske och det finns olika sätt att hantera
föroreningen. Ett alternativ är att forsla bort förorenat
bottensedimentmaterial, materialet får inte tippas ute i
havet utan behöver omhändertas på annat lämpligt sätt.
Ett annat alternativ är övertäckning av det förorenade
området. En möjlig åtgärd för att minska grumling kan
vara avskärmning med siltgardiner.

Förändringar
En utveckling av turismhamn vilket innebär ombyggnationer
och omorganisering av hamnen planeras inom vattenområde. Planerade stabilitetsåtgärder för kajområdet kan
också innebära påverkan på bottensediment.
Anläggningsåtgärder kommer att behövas vid
ombyggnation, dessa ska genomföras och väljas i samråd
med sakkunnig. En bestämmelse har införts i plankartan.

Konsekvenser
Konsekvenser av ändringar i hamnområdet samt arbeten i
bottensediment (muddring och pålning) är att föroreningar
som finns i bottensediment kan spridas i vatten. En
övertäckning av föroreningen skulle kunna medföra att
hamnverksamheten påverkas då vattennivåerna sjunker.
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BEBYGGELSE- &
VATTENOMRÅDEN
Förutsättningar

I slutet av 1980-talet tillkom ett stort antal småhus och
lägenheter och en utveckling av service skedde vilket i
större grad möjliggjorde helårsboende. Biltrafiken som
ökade mellan 1950- och 1980-talet innebar att husraderna
vid Norra Hamngatan glesades ut och gatubilden
förändrades.

Fjällbacka bestod ursprungligen av flera små fiskelägen.
Från 1600-talets fiskesamhälle utvecklades Fjällbacka
under 1800-talet allt mer mot fiskberedning, fraktfart och
turism med badortsverksamhet. Under 1900-talet blev
turismen allt mer betydelsefull, biltrafiken ökade och
sommargäster utgjorde en allt större del av befolkningen.

Fjällbacka är idag en känd turistort och är ett fint exempel
på de bohuslänska fiskelägena/kustsamhällena med
tillhörande turism. De äldre delarna mycket välbevarat och
ger fortfarande en god bild av hur ett samhälle, dominerat
av maritima näringar har vuxit fram.

Kulturhistoria

Fjällbacka kyrka, en nygotisk kyrka huggen i granit
uppfördes 1892 och vid sekelskiftet 1900 utgjorde
Fjällbacka en betydande handelsplats och badort.
Fjällbacka eldhärjades 1928 och stora delar av den äldsta
bebyggelsen under Vetteberget utplånades. På 1930-talet
fick detaljplaneområdet sin nuvarande funktion,
badrestaurangen Badis uppfördes och områdets nuvarande
värden och industrikaraktär skapades. Stora kajen
uppfördes 1958 och har stärkt områdets karaktär då den
genom åren har använts både för frakt, fiske, bryggdans,
konserter och andra sociala sammankomster.

Planområdet visar i nuläget på tydliga historiska spår
från 1930-talet och det är möjligt att avläsa områdets
kulturhistoria som visar på industrikaraktär och badort.
Specifika kulturhistoriska värden som återfinns inom
planområdet från början på 1900-talet är en fiskehamn
vid Stora kajen och dess industrikaraktär samt
badrestaurangen. Dessa spår har bedömts bli otydliga eller
kan gå förlorade ifall Stora kajen förlorar sin funktion
eller om 1930-talsbyggnaderna knutna till turism rivs eller
förlorar sin funktion.

Fotografier över bebyggelsekaraktären i området med smala gaturum och villor på klipphällar.
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Utdrag ur kulturmiljöanalys. Fotografi visar platsens kulturhistoriska värden.

Förändringar
Stora kajen skulle vid ett plangenomförande återfå en
brukbar status och återskapa den sociala samlingsplats
och målpunkt för allmänheten som försvunnit i och med
försämrad stabilitet. Möjlighet för angöring med större
fartyg och spår av fiskeindustri möjliggörs. Utöver detta
planeras service, handel i liten omfattning i form av
sjönära verksamhetslokaler och en turismhamn utanför
kajen. Det föreslås även möjlighet för en vågbrytande pir
där det längst ut kan uppföras en mindre paviljongbyggnad
som ingår i pirens konstruktion.
Utformningen hos föreslagen förändring är tänkt att återge
hur denna plats såg ut då dess kulturhistoriska karaktär var
som starkast och därmed förstärka platsens kunskapsvärde
med tydliga spår från 1910-1950. Värden som värnas är
industrikaraktären, platsens historiska anknytning samt
det bebyggelsemönster som finns utmed Fjällbackas
kust. Utöver detta kommer platsens bruksvärde kunna
stärka tillsammans med stärkt industrikaraktär samt ökade
möjligheter för turism i området.
Tillsammans med en utveckling på Stora kajen planeras
en ny byggnad för bostäder som förankras i den tidigare
badrestaurangens funkisutförande, dess identifierade
karaktärsdrag och som följer rekommendationerna i
upprättad kulturmiljöanalys. Den nya byggnaden utformas
med målet att inte dominera över övrig bebyggelse och
påminna om föregångaren.

Konsekvenser
Ett genomförande av föreslagna förändringar på
kajen skulle inte göra att platsens kunskapsvärde eller
2017-05-08

upplevelsevärde förvanskades. En återspegling av platsens
tidigare kulturmiljö skulle stärkas. Platsens bruksvärde
skulle öka väsentligt då kajområdet i nuläget utgör en viss
risk för allmänheten på grund av sin dåliga stabilitet.
Den tidigare badrestaurangen har förlorat sin funktion, det
bedöms att det inte är möjligt att anpassa byggnaden till
dagens krav och möjliggöra fortsatt användning. Det spår
som visar på 1900-talets kulturhistoria har därför delvis
gått förlorat. Den nya byggnaden uppförs med krav på
återinrättande av identifierade karaktärsdrag och bevarande
av viktiga element i kulturmiljön. Ett plangenomförande
skulle öka områdets bruksvärden väsentligt då marken
delvis står oanvänd. Platsens kunskapsvärden och
upplevelsevärden går delvis att återinrätta på grund av
den nya byggnadens exteriöra anpassning till den tidigare
byggnadens karaktärsdrag.
Utöver detta kan planområdets föreslagna utformning
i större utsträckning återspegla Norra Hamngatans
kulturhistoria med bostäder på landsidan och sjöbodar
och magasin mot vattnet, ett viktigt upplevelsevärde för
Fjällbacka.

Kulturmiljö
Förutsättningar
Riksintresset för kulturmiljövård har identifierat Fjällbacka
som ett fiskeläge i skyddat läge som omges av glesare
bostads- och strandbebyggelse och som har präglats
av en för norra Bohuslän karaktäristisk utveckling där
kustfiske, fraktfart, fiskberedning och badortsverksamhet
har förekommit.
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Kulturminnesvårdsprogrammet
rekommenderar
att
den äldre bebyggelsen ska underhållas så dess karaktär
bevaras. Bodar, bryggor, trädgårdstäppor och gatunätet
rekommenderas också bevaras. Nya hus rekommenderas
inplaceras i samhället som stämmer med den befintliga
bebyggelsen samt att husen exteriört anpassas till de
omgivande byggnaderna.
Den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen identifierar
området som kulturhistoriskt särskilt värdefullt
med hus som är synnerligen goda representanter för
tidigare byggnadskultur och som på ett bra sätt speglar
sociala förutsättningar och näringsfång i trakten.
Rekommendationer är att kommande generationer ska
kunna få en inblick i äldre tider. För hus som är ombyggda
i sen tid är det viktigt att undvika förändringar som förtar
upplevelsen av kulturmiljön.

Förändringar
Utveckling av Stora kajen stärker och återupprättar
områdets anknytning till fraktfart och fiske. Byggrätter
för sjönära verksamhetslokaler, centrum, inplaceras i
samhället och ges utformningsbestämmelser som ska säkra
att husen exteriört anpassas till omgivande bebyggelse.
Utveckling av ny bostadsbyggnad öster om Norra
Hamngatan ersätter tidigare badrestaurang som ej är
i bruk. Byggrättens omfattning prövas inom denna
detaljplan. Byggrätten ges utformningsbestämmelser som
säkerställer att byggnaden gestaltas med hänsyn till den
tidigare badrestaurangens karaktär och inte dominerar
över andra karaktärsdrag i samhället.

Konsekvenser
Utveckling av Stora kajen stärker kulturmiljön på platsen
och återanknyter till dess tidigare användning som social
samlingsplats. Anknytningen till fiskeläge, fraktfart,
platsens karaktär, kulturvärden och tidigare sociala
förutsättningar ökar. Möjligheten att få en inblick i äldre
tider på platsen ökar.
En utveckling av ny bostadsbyggnad öster om Norra
Hamngatan kan innebära att platsens anknytning
till kulturmiljön och möjligheten att ge kommande

Industrikaraktär

Badrestaurang
Stödmurar
Synliga bergshällar

generationer en inblick i äldre tider kan minska.
Kulturmiljöanalysen gör tolkningen att i det fall man
tillämpar den nuvarande formuleringen över riksintresse
för kulturmiljön och följer de rekommendationer som ges
i analysen kommer inte utvecklingen utgöra en påtaglig
skada på riksintresset.
Genom bestämmelser tvingas nybyggnad att utformas med
hänsyn till dess nuvarande prägel vilket innebär att inblicken
till äldre tider och berättelsen om en epok i Fjällbackas
historia inte går förlorad. Den befintliga badrestaurangen
i sitt nuvarande oanvända och förfallande tillstånd
kan inverka negativt på den omgivande kulturmiljön.
Läget skulle förbättras vid ett återskapande av den
karaktäristiska byggnaden i förhållande till dagens krav
på byggnadsutformning. Rivning av en av byggnaderna
förknippade med den tidigare badortsverksamheten gör
inte att kulturmiljövärdet kring badortsverksamhet går
förlorad i sin helhet då sådan verksamhet återfinns på till
exempel Badholmen.
Föreslagna förändringar på gatunätet stärker allmänhetens
sociala förutsättningar på platsen och bevarar upplevelsen
av kulturmiljön.

Karaktärsdrag, landskapsbild & siktlinjer
Förutsättningar
Ett flertal karaktärsdrag utmärker Fjällbacka som
samhälle. En genomgång av riksintresse kulturmiljö,
FÖP 2004, kulturminnesvårdsprogram, kulturhistorisk
bebyggelseinventering,
kulturmiljöanalys
samt
ortspresentation Fjällbacka har genomförts och de främst
utmärkande karaktärsdragen har identifierats:
 Vetteberget. Samhället omges av höga berg som
lämnas obebyggda.
 Fjällbacka kyrka. Dominerar över vita bostadshus och
raden av faluröda sjöbodar.
 Industrikaraktär och hamnmiljö. Richtersbyggnaden
och Stora kajen visar på industrikaraktär och den
maritima näringen i Fjällbacka.
 Badrestaurangen och bebyggelse från första hälften
av 1900-talet. Den äldre bebyggelsen samsas med ett

Obebyggda höga berg
Gavlar mot havet
Sjöbodar och magasin

Kyrka
Smala gränder
Tät bebyggelse

Illustration som visar karaktäristiska inslag i Fjällbackas kulturmiljö.
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flertal funkisbyggnader som smälter in i samhället och
är viktiga beståndsdelar i samhällets uttryck.
 Bebyggelsestruktur.
Bebyggelseklunga
under
Vetteberget med glesare bebyggelse runt om. Tät
fiskelägersbebyggelse. Äldre bostadshus som står tätt
och samsas med bodar och magasin.
 Bebyggelseutformning. Fasader vänder gaveln mot
havet och övervägande är målade i vita kulörer med
inslag av karaktäristiska färger. Smala gator, gränder
och stigar som vindar sig emellan husen. Trappor,
stödmurar, synliga bergshällar.
 Stråk Norra Hamngatan. Strukturen med sjöbodar och
magasin vid havet och bostadshus på landsidan.
Karaktärsdragen syns tydligast från vattensidan och
består av landmärken och signalement som är viktiga för
uppfattningen av samhället och bör värnas för att inte
samhällets intryck och kulturmiljö ska gå förlorad.
Fjällbackas landskapsbild från vattensidan är särskilt
viktigt ur kulturmiljöperspektiv. Vetteberget, kyrkan och
Badis samverkar som landmärken och ramar in och håller
samman bostadsbebyggelsen. Alla karaktärsdragen som
identifierats verkar tillsammans för att skapa Fjällbackas
landskapsbild och silhuett. Särskilt utblickar mot kyrkan
är viktiga och bevarandevärda. Planområdets förhållande
till utblickar mot kyrkan är att kyrkan inte syns tydligt om
man befinner sig på Norra Hamngatan eller på befintlig
kaj. Från vattensidan eller om man befinner sig på bryggor
utanför kajen syns kyrkan väl och ändringar i planområdet
kan förändra utblickar.

Förändringar
Föreslagen utveckling på Stora kajen innebär att
industrikaraktär, hamnmiljö, maritim näring och turism
utvecklas inom planområdet. Ett karaktärsdrag från resten
av Fjällbacka, sjöbodar/magasin, föreslås tillskapas.
Föreslagen utveckling av ny bostadsbebyggelse på den
tidigare badrestaurangens plats innebär en förändring av
ett av de identifierade karaktärsdragen, badrestaurangen.
Utformning av ny bebyggelse tar avstamp i befintlig
karaktärsbyggnad och studier har genomförts i hur en ny
byggnad kan komma att påverka resterande karaktärsdrag
i Fjällbacka med utblicksstudier, fotomontage och
kulturmiljöanalys.

Konsekvenser
Den föreslagna utvecklingen på Stora kajen kommer
inte att förvanska något av karaktärsdragen av hamn och
industrikaraktär utan istället stärka och förtydliga dessa.
Föreslagen utveckling kommer inte negativt inverka
på landskapsbild, silhuett eller utblickar sett från havet.
Sett från ovan tas ett större vattenområde i anspråk men
detta görs med hänsyn till tidigare viktiga identifierade
utblickskorridorer.
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Den föreslagna bostadsbebyggelsen öster om Norra
Hamngatan innebär att ett identifierat och väl synligt
karaktärsdrag i Fjällbacka förändras. En rivning och
nybyggnation kommer att påverka uppfattningen av
samhället, framförallt från havet. Påverkan kommer
att avgöras av utformningen. Utformningen regleras
enligt de rekommendationer som getts och värnar om
karaktärsdraget funkisbebyggelse och silhuett i Fjällbacka.
Påverkan på kulturmiljö och kulturhistoria har studerats
och vid ett plangenomförande kommer byggnad uppföras
för att inte det befintliga karaktärsdraget ska gå förlorat i
sin helhet. Förslaget följer identifierad bebyggelsestruktur.
Föreslagen byggnad utformas för att inte dominera över
omgivande karaktärsdrag och påverkar inte siktlinjer mot
kyrkan när man befinner sig på Norra Hamngatan eller
befintlig kaj. Påverkan från vissa siktlinjer mot kyrkan från
vattensidan finns men dessa bedöms inte vara påtagliga
eller förvanskande mot relevanta karaktärsdrag.
Karaktärsdragen synliga bergshällar, trappor och
stödmurar uppmärksammas vid en utveckling av området
och åtgärder har införts i plankartan för att inte dessa ska
förvanskas. Utvecklingen av området följer och stärker det
identifierade karaktärsdraget och stråket Norra Hamngatan
med sjöbodar som placeras mot havet och bostadshus mot
landsidan.

Bebyggelsekaraktär
Förutsättningar
På Stora kajen finns för närvarande ingen bebyggelse annat
än kajkonstruktionen som uppfördes 1958. Tidigare har
här funnits en mindre byggnad och dansbana. Materialen
har varierat mellan trä och betong.
På fastigheter 136:1 och 136:4 finns villabyggnader
med komplementbyggnader. Fastighet 136:1 ingår inte i
den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen. Fastighet
136:4 beskrivs men en kulturhistorisk klassning har inte
fastställts. Byggnaderna är uppförda 1937 alternativt
tidigare och bedöms vara hus som är goda representanter
för tidigare byggnadskultur.
På fastigheter 136:2 och 136:3 finns byggnaden för den tidigare
badrestaurangen Badis. Byggnaden uppfördes 1937 och har
endast genomgått mindre förändringar med i stort oförändrad
exteriör. Byggnadens karaktär har identifierats bestå av:
 Byggnadens funkisprägel.
 De horisontella byggnadskropparna och det svängda
mittpartiet.
 De horisontella fönsterbanden med stora glasytor utan
spröjs.
 De horisontella utsträckta balkongerna framför den
norra byggnadskroppen.
 Byggnadens flacka tak.
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Karaktärsdragen grundar sig i att byggnadens utformning
och tidigare funktion återberättar om en kulturhistorisk
epok i Fjällbacka. Materialen är stående slät ljus träpanel
med vindskivor och grund målade i ljusblå kulör. Taket är
av svart tjärpapp.
Rekommendationen är att förändringar bör utformas
med hänsyn till byggnadens funkisprägel och
byggnadstraditionen i Fjällbacka. Silhuett, byggnadshöjd
och den typiska fasadformen bör återskapas. En bruten vit
kulör bör användas på fasaden men mörkare mer diskret
kulör på de nedre delarna av byggnaden. Byggnaden har en
kulturhistorisk klassning, men rivningslov har medgetts av
kommunen. Vid en rivning har det efterfrågats en byggnad
som tar intryck av den tidiga funktionalismen och den
befintliga byggnadens karaktärsdrag samt att byggnation
inte ska dominera mer än föregångaren.

Förändringar
De byggrätter för sjönära verksamhetslokaler/sjöbodar
som föreslås tillföras på Stora kajen och på den möjliga
vågbrytande piren har getts utseendebestämmelser i
plankartan. Bestämmelserna innebär att byggnader
måste utformas med hänsyn till byggnadstraditionen i
Fjällbacka tillsammans med de rekommendationer som
ges i den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen. Den
traditionella faluröda fasadkulören förespråkas men även
annan kulör som är karaktäristisk för Fjällbacka tillåts.

Ett uppförande av ny byggnad på fastigheter 136:1
och 136:4 som följer de utseendebestämmelser
som getts i plankartan innebär inte att påverkan på
bebyggelsekaraktären blir påtaglig.
Utformning av bostadshus på fastighet 136:1 och
utform-ning av föreslagen bebyggelse på fastigheter
136:2 och 136:3 separeras med ett tydligt avstånd genom
bestämmelser. På grund av detta upplevs dessa fastigheter
fortsatt som separata enheter där varje del grundar sig i dess
tidigare bebyggelsekaraktär. Det bedöms att de förändringar
som görs i och med ny detaljplan inte väsentligt påverkar
eller förvanskar områdets bebyggelsekaraktär.

Planförslag
Delområde Badis, förutsättningar
Byggnaden för den tidigare badrestaurangen Badis står på
fastigheter 136:2 och 136:3. Från början användes byggnaden
som havsbadsrestaurang med bryggdans och flotta bjudningar
för att därefter övergå i olika andra verksamheter, senaste
användningen var nattklubb som stängde 2006.

Byggrätter på fastigheter 136:1 och 136:4 ges
utseende-bestämmelser där traditionell karaktär och
rekommendationer i Kulturhistorisk bebyggelseinventering
i Fjällbacka måste tillämpas.

Sedan verksamheten upphörde och byggnaden har stått
tom har akuta underhållsåtgärder utförts. Byggnaden
har också utsatts för skadegörelse av obehöriga. För att
utreda möjligheterna till att återuppta verksamhet inom
byggnaden har två av varandra oberoende konsultfirmor
gjort utredningar av byggnadens tekniska status. En
kulturmiljöanalys har upprättats för att göra en bedömning
kring ifall en nybyggnation och ändrad markanvändning kan
orsaka påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljön och ge
ytterligare rekommendationer kring byggnadens utformning.

Byggrätter på fastigheter 136:2 och 136:3 föreslås regleras
samman för ett uppförande av sammanslagen byggnadskropp
för garage och bostadsbebyggelse. Byggnadskroppen för
nya bostäder ligger ovan garaget vilken till stor del ligger
under mark eller bakom granitstenblocksmurar.

Bedömningar kring byggnadens status har genomförts av
Bengt J O Johansson 2012 och SEFA byggnads AB, 2012.
Bedömningarna var överens om att befintlig byggnad inte
är i sådant skick att den kan tas i bruk och användning
förändras till exempel till helårsbostäder.

Byggrätt på fastigheter 136:2 och 136:3 måste enligt
utformningsbestämmelser ha en funkisprägel med
rena fasader och återskapa den tidigare byggnadens
karaktärsdrag. Det ska gå att känna igen den tidigare
badrestaurangen i den nya byggnadens former och
färgsättning. Byggrättens omfattning prövas i denna
detaljplan. Byggrätten har avgränsats i höjd och utbredning
med hänsyn till de studier som genomförts i planarbetet.

Kulturmiljöanalysen konstaterar att antikvariskt sett borde
den befintliga byggnaden renoveras och användas för allmän
verksamhet men att besiktningar av byggnadens status och
det ekonomiska perspektivet argumenterar för att detta inte
är möjligt. Istället ges rekommendationer kring utformning
och en bedömning görs att ifall dagens formulering av
riksintresset tillämpas och rekommendationer följs orsakar
inte en utveckling på platsen en påtaglig skada på riksintresset.

Konsekvenser

Miljö- och byggnadsnämnden har efter ansökan inskickad
2015-03-30 beviljat rivningslov för byggnaden.

En byggnation av sjönära verksamhetslokaler på Stora kajen
och på möjlig vågbrytande pir innebär att kulturhistoriskt
korrekt bebyggelse tillförs Fjällbacka i större utsträckning
och kan skapa den mötesplats på kajen som efterfrågats.
Bebyggelsekaraktär kring och på kajen påverkas inte negativt.
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På fastigheter 136:1 respektive 136:4 finns varsin befintlig
villa med tillhörande komplementbyggnader.
Utsiktsgatans och Trappgatans förutsättningar beskrivs
under respektive rubrik under huvudrubrik Gatunät.
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Fotografier som visar befintlig Badisbyggnad. Uppe till vänster ett foto över Badis som restaurang. Bild nere till höger
är utdrag från bok ”Övergivna planer” av Jan Jörnmark. Resten av fotografierna är från nutid (mellan 2010-2015).

Delområde Badis, förändringar
Fastigheter 136:2 & 136:3, föreslagen
byggnation
Inom denna detaljplan prövas omfattningen och
lämpligheten hos föreslagna helårsbostäder. Bebyggelsen
har studerats i förhållande till: miljökonsekvenser,
samhällsekonomi,
strandskydd,
arkeologi,
geotekniska förhållanden, kulturhistoria, kulturmiljö,
Fjällbackas karaktärsdrag, landskapsbild, siktlinjer,
bebyggelsekaraktär, långsiktigt tillgänglighet, gatunätet,
parkeringar, störningar, risker med brand, stigande
vatten, avloppsreningsverk samt all teknisk försörjning.
Mer information om nämnda studier går att hitta under
respektive rubrik inom planbeskrivningen.
Kommunen gör bedömningen att föreslagna helårsbostäder
i ett attraktivt läge i Fjällbacka som inte är ett hinder för
allmänhetens tillgång till strandområde är lämpliga på platsen.
Fastigheter 136:2 och 136:3 regleras ihop till en fastighet.
Inom byggrätt föreslagen byggnad möjliggör 4 till 5
bostadsvåningar vid tidigare badrestaurangens del.
Dagsljusinsläpp styr möjligheterna för lägenheter i de lägre
våningsplanen. I nuvarande skede föreslås 15 lägenheter
med 16 tillhörande parkeringsplatser i garagevåning.
Ökad byggrätt för garage i detaljplanens granskningsskede
kan möjliggöra ett högre lägenhetsantal. Byggnadens
nockhöjder överskrider inte platsens befintliga nockhöjder
och en tydlig separation mellan fastigheter 136:2 - 136:3
och 136:1 säkras. Siktlinjer mot Fjällbackas karaktärsdrag,
i synnerhet kyrkan, har studerats speciellt.
Gestaltning och material för byggnadsvolymen förankras i
platsens kulturhistoria och den tidigare karaktärsbyggnaden
Badis tillsammans med rekommendationer i den kultur2017-05-08

historiska bebyggelseinventeringen och kulturmiljöanalysen.
Byggnaden ska ha en funkisprägel med rena fasadytor och
ett tydligt, karaktäristiskt absidformat mittparti. Fasaden mot
Utsiktsgatan utformas med varierad volymuppbyggnad för
att inte upplevas som överväldigande. Taken ska vara flacka
och i ljusgrå papp, fönster utförs ospröjsade. Fasadmaterial
föreslås vara träpanel eller puts i bruten vit kulör. Byggnadens
nedre delar sett från havet kan ha en mörkare kulör som
överensstämmer med kringliggande Bohusgranit. Balkonger
tillåts uppföras inom given byggrätt.
Bestämmelser i plankartan förbjuder sprängnig i mark
väster om föreslagen bostadsbebyggelse då det finns synliga
bevarandevärda bergshällar inom området. I plankartan
markerade granitstenblocksmurar bevaras eller återskapas.
Infart föreslås ske från Norra Hamngatan (denna passage
omfattas ej av förbud mot sprängning) och en eventuell
invändig bilhiss kan möjliggöra utfart mot Utsiktsgatan.
Personentréer planeras mot Utsiktsgatan och Norra
Hamngatan.
Under detaljplanens samrådsskede har diskussioner
pågått om underbyggnadsrätt mot öster på egen fastighet
(prickmark) och eventuellt kommunens mark, det har även
diskuterats om avstånd mellan byggrätt och lokalgata.
Underbyggnadsrätt skulle bland annat ge möjlighet för
exploatören att anlägga fler parkeringsplatser i garage.
Exploatören önskar att frågan behandlas vidare efter samråd.
Fastigheter 136:2 & 136:3, föreslagen reglering
och bestämmelser i detaljplan
I detaljplanen regleras marken till kvartersmark
bostäder. Parkering tillåts inom användningsområdet.
Prickmark läggs kring byggnaden för att säkra avstånd
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Fotomontage visar maximal möjlig byggrättsvolym (ej byggnadsutformning) för bostäder och liv och rörelse på kaj.
till andra fastigheter, Utsiktsgatan och Norra Hamngatan.
Fastigheterna regleras med största byggnadsarea 600
kvadratmeter och största totala bruttoarea (inklusive
garage) 3000 kvadratmeter. Byggnadens högsta totalhöjd
får uppgå till +20 meter över en del av byggrätten.
Bestämmelser för bostäder, högsta nockhöjd utmed övrig
byggrätt (+16.8 meter och 7.5 meter) samt lägsta färdigt
golv (+4.7 meter) regleras. Utformningsbestämmelser
säkrar utseende. Balkonger får ej kraga ut över prickmark
mot väster och får ej utföras inglasade.
Ledningsområde säkras mot Norra Hamngatan
tillsammans med förbud mot sprängning i bergshällar
på en stor del av marken väster om skyddsvärda
granitstenblocksmurar. En bestämmelse införs att
granitstenblocksmurar ska behållas eller återuppbyggas.
Del av befintlig Badisbyggnad hamnar inom prickmark.

Fastighet 136:1, föreslagen byggnation
Enbostadshus med en bebyggelsekaraktär lik befintlig
villa med befintlig nockhöjd kan uppföras på platsen med
en något ökad byggnadsarea. Gestaltning och material
för byggnadsvolym förankras i den kulturhistoriska
bebyggelseinventeringen för Fjällbacka. Byggrätt på

Tillåten byggrätt
Silhuett befintlig Badis
Silhuett befintlig byggnad 136:1
Tillåten byggrätt parkering

Illustration som visar tvärsnitt genom tillåten byggrätt
för bostäder och parkeringar.
Tillåten byggrätt
Silhuett befintlig Badis
Silhuett befintlig byggnad 136:1
Del av byggrätt som avses
bebyggas med parkering
Tillåten byggrätt parkering

Illustration som visar tvärsnitt genom tillåten byggrätt samt de delar av parkeringen som exploatören har ambitionen
att bebygga.
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Illustration visar förhållandet i exponering mellan befintliga hus och föreslagen möjlig byggrätt för bostäder (röd
linje) vid utblick från havet.
fastighet 136:1 och byggrätt på fastigheter 136:2 och 136:3
separeras och byggrätterna särskiljer sig från varandra.
Fasadmaterial föreslås vara träpanel i en karakteristisk
kulör hämtad från Fjällbackas bebyggelse.
Fastighet 136:1, föreslagen reglering och
bestämmelser i detaljplan
Marken regleras till kvartersmark bostäder. Prickmark
läggs kring byggrätter för att säkra avstånd till övriga
fastigheter samt utmed Utskitsgatan. Största byggnadsarea
regleras till 110 kvadratmeter där hvudbyggnad får
utgöra maximalt 75 kvadratmeter. Högst nockhöjd tillåts
vara +13.8 meter i söder och +10.6 meter i norr (lika
befintliga byggnader). Utformningsbestämmelser läggs
till fastigheten, även utfartsförbud utmed västra, norra och
del av östra fastighetsgränsen. Ledningsrättsområde och
ej tillåten sprängning säkras i väster.
Fastighet 136:4, föreslagen byggnation
Enbostadshus med liknande bebyggelsekaraktär kan
återuppbyggas på platsen med något ökad yta och befintlig
nockhöjd. Gestaltning och material för byggnadsvolym
förankras i den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen
för Fjällbacka. Byggnaden ska ha en traditionell karaktär
med sadeltak och ska utformas enligt de rekommendationer
som ges i den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen.
Fastighet 136:4, föreslagen reglering och
bestämmelser i detaljplan
Marken regleras till kvartersmark bostäder. Prickmark
läggs kring byggnader för att säkra avstånd till övriga
fastigheter och gångväg, del av befintlig bod hamnar
inom prickmark. Största byggnadsarea regleras till 100
kvadratmeter där huvudbyggnad får utgöra maximalt 85
kvadratmeter. Högsta nockhöjd tillåts vara +14.3 meter
och lägsta färdigt golv för bostäder tillåts vara +4,7 meter.
Utformningsbestämmelser läggs till fastigheten.
Utsiktsgatan & Trappgatan, föreslagen reglering
och bestämmelser i detaljplan
Gatornas föreslagna förändringar och utformning beskrivs
under rubrik Gatunät.
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Utsiktsgatan regleras till lokalgata med bredden 3.5 meter
från dess östra kant utmed fastigheter 136:1, 136:2 och
136:3. Utfartsförbud läggs längst Utsiktsgatan utmed
byggrätter för helårsboende vid fastigheter 136:2 och
136:3. Ett släpp i utfartsförbudet tillåts i norr för eventuell
möjlig utfart från bostadshus. Utfartsförbud finns även
delvis utmed fastighet 136:1. Befintlig höjd över nollplan
inom gatuområde utmed Utsiktsgatan har reglerats med
bestämmelser. Trappgatan regleras till gångväg.

Delområde Badis, konsekvenser
Ett jämförande av föreslagna förändringar mot
ett nollalternativ för delområdet har genomförts.
Nollalternativet för området går att utläsa i rubrik
Miljökonsekvensbeskrivning, 6 kap MB - Nollalternativ.
Planförslaget bedöms ge likartade effekter mot
nollalternativet förutom skiljande konsekvenser på
kulturmiljö, rekreation och hälsa.
Ett plangenomförande innebär att allmänheten har ett mer
begränsat tillträde till området jämfört med nollalternativet.
Under förutsättning att riksintresse för kulturmiljö innehar
sin nuvarande formulering samt att rekommendationer
i kulturmiljöanalys följs kommer dock konsekvenserna
på kulturmiljö inte innebära en påtaglig skada på
riksintresse. Risk för skada på kulturmiljö kan uppstå ifall
riksintresseformuleringen revideras. Eventuellt kan
bostadsrätter orsaka en funktionell skada på kulturmiljön.
Konsekvenser på rekreationsvärden bedöms försumbara med
något mindre konsekvenser vid tillämpande av nollalternativ.
Eventuella konsekvenser på hälsa på grund av risker med radon
bedöms inte uppstå så länge bebyggelse utförs radonskyddad.
Planförslaget ger inga konsekvenser på naturmiljö på
land, markföroreningar och luftföroreningar. Fördjupade
bullerutredningar krävs för att identifiera planförslagets
slutliga konsekvenser beträffande bullerstörningar (i
hittills genomförd beräkning kan huvudregel i Boverkets
allmänna råd uppnås).
Ett plangenomförande kan ge konsekvenser på
havsutsikter och värdeminskningar för berörda fastigheter
öster om Utsiktsgatan. Konsekvenser på samhället är att
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Fotografier visar befintlig Kaj. Uppe till vänster ett foto från 1940 med lövad dansbana, resten av fotografierna är
från nutid (2010-2015).
underlag för kollektivtrafik och åretruntservice kan öka
vid tillkommande helårsbostäder men att en ursprunglig
karaktärsbyggnad och landmärke i samhället försvinner.
Konsekvenser på Utsiktsgatan och Trappgatan beskrivs
under rubrik Gatunät.

Delområde Kajen, förutsättningar
Den stora betongkajen ersatte tidigare träbryggor som
låg vid samma plats. Kajen har haft olika utformningar
genom åren med material som trä och betong. Vid kajen
har det funnits en utskjutande dansbana med tillhörande
mindre byggnad. Stora kajen har använts för utskeppning
av silltunnor och timmer men också varit en plats för
bryggdans, konserter och andra sociala sammankomster.
Den nuvarande betongkajen (1958) byggdes för att
möjliggöra förtöjning med fartyg och större skutor.
Kajens status är att den idag inte tål större belastning
än sin egen vikt, den är därmed avstängd för förtöjning
av båtar och bilparkering. Tanums Hamnar genomförde
2011 en reparation av den nordligaste delen av kajen för
att möjliggöra en viss lastning och lossning av varor för
öbaserade verksamheter.
För att genomföra föreslagna förändringar inom
delområdet och för att åter ge allmänheten full tillträde till
området krävs stabilitetsåtgärder.
Kajen ligger utsatt för väder och sjö. Vid hög sjö och stort
vindtryck ligger båtar förtöjda utmed kajen riskabelt. Det
krävs till exempel vågbrytande bryggor eller en pir utanför
för att kajen skall fungera till förtöjning av mindre båtar.
Flera alternativa möjligheter för kajen har utretts. Ett
alternativ är att renovera kajen till ursprungligt skick. Ett
annat är att rusta upp kajen till en enklare nivå. Ytterligare ett
alternativ finns där kajen rivs och ersätts med en träbrygga.
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Norra Hamngatans och Dinglevägens förutsättningar
beskrivs under respektive rubrik under huvudrubrik
Gatunät.

Delområde Kajen, förändringar
Fastighet 163:1, föreslagen byggnation
Inom denna detaljplan prövas lämpligheten hos
en utveckling av besöksmål där Stora kajen finns
idag. Utformningen har studerats i förhållande till:
miljökvalitetsnormer, miljökonsekvenser, strandskydd,
landskapsbildskydd,
marinarkeologi,
arkeologi,
geotekniska förhållanden, kulturhistoria, kulturmiljö,
Fjällbackas karaktärsdrag, landskapsbild, siktlinjer,
bebyggelsekaraktär, långsiktigt tillgänglighet, gatunätet,
parkering, inlastning, risker med brand, stigande vatten
samt all teknisk försörjning. Mer information om
nämnda studier går att hitta under respektive rubrik inom
planbeskrivningen.
Kommunen gör bedömningen att föreslagen utformning
av målpunkt och turism-, service- och småbåtshamn i ett
attraktivt läge i Fjällbacka och som möjliggör och stärker
allmänhetens tillgång till strandområde är lämpliga på
platsen.
Målbilden vid utveckling av delområdet är att
återskapa en målpunkt och samlingsplats för allmänhet
och lokalbefolkning vid vattnet, stärka känslan av
centrumområde och allmänhetens tillgänglighet till platsen
samt skapa en skyddad turism-, service- och småbåtshamn.
Följande beskrivningar är exempel på utformning av kaj-,
turism- och serviceområde samt småbåtshamn som ryms
inom givna bestämmelser.
Kajen, lokalgata, park och mark för hamn samspelar för att
skapa en helhet för offentlig yta och kajtorg. Tillsammans
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Illustrationen visar ett möjligt sätt att utforma kaj-, turism- och serviceområde samt småbåtshamn.
med detta föreslås tre byggnader i söder för service,
handel, toaletter, information och biljettförsäljning för
båtturer. Som helhet med torgytan tillsammans med
byggnader kan offentliga tillställningar för allmänheten
anordnas, till exempel torghandel, konserter, hummerfiske
och bryggdans. Utsiktsplatser, sittplatser och motsvarande
väntplatser kan anordnas genom hela området, till
exempel i norr eller inom parkområdet för att skapa trivsel
och möjlighet att stanna upp.
Viktiga samhällsfunktioner som sophantering och
transformatorstation föreslås finnas kvar i områdets södra
del. För anpassning till Fjällbackas kulturmiljö och den
offentliga miljön måste fasader utföras eller kläs med
trämaterial.
Möjlighet till i- och urlastning för centrumverksamheter
och för hamnens behov samt tillgänglighetsparkering och
viss besöksparkering föreslås utmed den allmänna ytan.
Torgyta och fri yta för allmänheten prioriteras framför
mängd parkeringar (se rubrik Parkering & inlastning).
Gestaltning och material för byggnader förankras i
platsens kulturhistoria och i rekommendationer i den
kulturhistoriska bebyggelseinventeringen för Fjällbacka.
Byggnader ska ha en traditionell karaktär med sadeltak
och huvudgavel som vänder sig mot havet. Takmaterial
förslås vara ljusgrå papp och fasadmaterial spåntad
slätpanel målad med traditionell slamfärg i ljus röd kulör
eller annan karaktäristisk kulör hämtad från Fjällbackas
bebyggelse.
Norra Hamngatan, kaj, hamn och park utformas som en
helhet med tydligt ändamål att visa att allmänheten är
välkommen till hela området. I det fall lokalgatan utformas
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som ett gångfartsområde på platsen efter politiskt beslut är
det viktigt att området utformas för att visa att gående- och
cyklister har företräde genom beläggningar i gata, hinder
och eventuell möblering. Ett gångfartsområde skulle
samverka väl med den torgkaraktär som eftersöks.
Vattenområde föreslås utvecklas med en turism-, serviceoch småbåtshamn. Inom planområdet finns plats för
uppemot 120 småbåtsplatser vilka i stor del flyttas till
platsen från bland annat Södra hamngatan och frigör
siktlinjer mot havet från Ingrid Bergmans torg. Utöver
detta föreslås möjlighet för angöring även med stora fartyg,
fiskebåtar, sjöverksamhetstrafik och fritidsbåtar. Utrymme
för större och djupgående fartyg har möjliggjorts, storlek
som har nämnts är fartyg är till exempel Gunilla från
Öckerö och Ostindiefararen från Göteborg alternativt
örlogsfartyg.
Den mest troliga utformningen av bryggområdet innebär
en skyddande vågbrytande mot sydväst och pålade bryggor
innanför. Pålade bryggor tillåter fortsatt vattencirkulation i
så stor utformning som möjligt. Bryggornas höjd anpassas
på lämpligt sätt gentemot nuvarande situation och framtida
stigande vatten. Tillgänglighet för funktionshindrade
möjliggörs genom att höjdskillnader på bryggor tas upp
av ramper med tillgänglig lutning. Yta finns i detaljplanen
att låta kajen bli bredare alternativt trappa ned mot vatten
för till exempel offentliga sittplatser, fiske och tilläggning
för korttidsplatser och mindre båtar.
Bryggor och hamnfunktioner uppförs i främst trä,
kajen kan återuppföras i trä- alternativt betong i sin
grundkonstruktion och tillåtna påbyggnader mot väster
utförs i trä. Kajområdet kan kräva att skyddas mot stigande
vatten, yta har säkrats i plankartan för vallning (för mer
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Illustrationen visar ett alternativt möjligt sätt att utforma kaj-, truism- och serviceområde samt småbåtshamn.
information och föreslagen utformning se rubrik Risker Risk för höga vattenstånd & översvämning).
Fastighet 163:1, föreslagen alternativ
byggnation
En alternativ utformning av turism-, service- och
småbåtshamnen som tar avstamp i platsens tidigare
kulturhistoriska utseende är att anlägga en pir mot söder
som grundar sig i platsens kulturhistoria och kan tjäna
som en vågbrytare för resterande bryggor innanför.
Längst ut och som del i pirens konstruktion möjliggörs att en
mindre byggnad i form av paviljong kan uppföras. Den mindre
bygganden ska följa en bebyggelsestruktur som går att identifiera
i Fjällbackas kulturhistoria. Byggnaden ska ha karaktären av
paviljong och ha ett mycket tydligt offentligt ändamål.
Den mindre byggnaden i form av paviljong längts
ut på piren utformas för att vara underordnad pirens
konstruktion. Den ska också utformas på ett lämpligt sätt i
förhållande till platsens kulturhistoria, bebyggelsestruktur
samt följa rekommendationer i kulturhistorisk
bebyggelseinventering för Fjällbacka.
Fastighet 163:1, föreslagen reglering och
bestämmelser i detaljplan
Detaljplanens bestämmelser för detta delområde medger
många möjligheter för att funktioner och utbredningar av
ytor ska kunna i stor grad bestämmas i genomförandeskedet.
I söder på kaj regleras marken till kvartersmark hamn,
byggnader får inte uppföras. Huvuddelen av kajen regleras
till allmän plats, torg. Kajen har inom detaljplanen
getts möjlighet att breddas mot havet åt väster med
egenskapsbestämmelse
kaj
inom
vattenområdet.
Vattenområdet regleras med bestämmelse vattenområde
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hamn med tillåten sjötrafik, bryggor med mera.
Regleringen av vattenområde möjliggör uppförande av
bryggor i valfri utbredning.
I söder på kajen möjliggörs tre byggrätter för
centrumverksamheter och handel. De avgränsas
av användningsområdet, där den största tillåts vara
163 kvadratmeter och de två mindre tillåts vara 60
kvadratmeter vardera. Byggrätten mot norr ges högsta
nockhöjd +8.6 meter över nollplanet vilket möjliggör
en våning med loft och de två mindre byggrätterna i
söder ges högsta nockhöjd +7.9 meter vilket innebär en
full våning med mindre loft. Alla byggrätter ges minsta
takvinkel 35 grader och en bestämmelse om lägsta färdigt
golvhöjd. Utformningsbestämmelser säkrar byggrätternas
utseende. Utrymme med prickad kvartersmark har getts
runt byggrätterna för att säkra möjligheten att uppföra
tillgängliga ramper till byggnaderna. Alla bestämmelser
har getts med målsättningen att säkra karaktären av
sjönära verksamhetslokal vid vatten.
Hela kajområdet inhägnas av en bestämmelse som
möjliggör uppförande av skyddande vall som framtida
skydd mot stigande vatten.
Mot öster inom delområdet regleras del av allmän plats
med park och med möjliga byggrätter för tekniska
anläggningar för sophantering och transformatorstation.
Ett släpp med kvartersmark lämnas för infart för bostäder
från Norra Hamngatan.
I söder av vattenområdet, möjliggörs en eventuell
vågbrytande pir där det längst ut är tillåtet att uppföra mindre
byggnad av tillfällig karaktär i form av paviljong som har
ett tydligt offentligt ändamål. Byggrätten möjliggör att pir
genomförs i lämplig längd och att den mindre byggnaden
då fortfarande kan uppföras längst ut på piren.
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Norra Hamngatan & Dinglevägen, föreslagen
reglering och bestämmelser i detaljplan
Gatornas föreslagna förändringar tillsammans med
utformning beskrivs under rubrik Gatunät.
Norra Hamngatan ges bestämmelsen lokalgata. Utfartsförbud
läggs mot kvartersmark i öster. Ett släpp i utfartsförbudet
lämnas för utfart mot Norra Hamngatan från bostäder.
Korsning mellan Norra Hamngatan, Utsiktsgatan och
Dinglevägen ges bestämmelse lokalgata.
Dinglevägen norr om korsningen ges bestämmelse lokalgata.

Delområde Kajen, konsekvenser
Ett jämförande av föreslagna förändringar mot
ett nollalternativ för delområdet har genomförts.
Nollalternativet för området går att utläsa i rubrik
Miljökonsekvensbeskrivning, 6 kap MB - Nollalternativ.
Planförslaget bedöms ge likartade effekter mot
nollalternativet förutom skiljande konsekvenser på marin
naturmiljö, rekreation, ytvatten, luftföroreningar och buller.
Konsekvenser på naturmiljö i vatten har bedömts baserat på
den mest troliga utformningen av vattenområdet. Det finns
en förhöjd risk för negativ påverkan på förhållanden för
växtlighet och organismer i vatten samt risk för spridning
av föroreningar/tungmetaller från bottensediment.
Vattencirkulationen riskerar att påverkas negativt och
spridning av miljögifter kan ske från småbåtshamnen. Det
bedöms att påverkan kan minskas ifall lämpliga åtgärder
vidtas under anläggningsfaser och placering av funktioner.
Kompletterande information krävs för att fastställa slutlig
påverkan. Påverkan i mindre omfattning bedöms kunna
uppstå även vid ett genomförande av nollalternativet.
Konsekvenser på ytvatten bedöms vara en förhöjd risk
för negativ påverkan och risk för försämring av kemisk
ytvattenstatus. Kompletterande information krävs för att
fastställa slutlig påverkan. Påverkan i mindre omfattning
bedöms kunna uppstå även vid ett genomförande av
nollalternativet.
Om de åtgärder som föreslås i dagvattenutredningen
tillämpas bör konsekvenserna på dagvatten inte bli
omfattande. Kompletterande information krävs för at
fastställa slutlig påverkan.
Tillkommande småbåtshamn kan komma att ge en större
påverkan på luftföroreningar än nollalternativet, men
effekterna är begränsade.
Småbåtshamnen kan även ge upphov till vissa
bullerstörningar. Nytillkommande bostäder bedöms
kunna uppfylla huvudregel i Boverkets allmänna råd
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men kompletterande beräkningar behövs för att fastställa
slutligt påverkan.
Planförslaget ger inga konsekvenser på naturmiljö på land,
kulturmiljö, marinarkeologisk miljö, markföroreningar,
risk för säkerhet (hållfasthet vid kajen förutsätts åtgärdas
även vid ett nollalternativ) och risk för hälsa.
Ett plangenomförande innebär att ett större antal fartyg
kan anlägga i området, bland annat större fartyg samt att
området får en ökad genomströmning av besökare. Ett
plangenomförande innebär också en klart positiv påverkan
på rekreationsvärden.
Konsekvenser för Norra Hamngatan och Dinglevägen
Trappgatan beskrivs under rubrik Gatunät.

Vattenområden
Fiske, förutsättningar
Fisket är intimt förknippat med Fjällbacka och utgör även
idag ett viktigt inslag i ortens näringsliv och identitet.
Stora kajen används i nuläget till viss utsträckning för
fiskebåtar och hummertinor ligger utmed hela kajen vid
säsong.

Fiske, förändringar
Vid ett plangenomförande kan kajen fortfarande i viss
utsträckning nyttjas till fiske, lastning- och lossning.

Fiske, konsekvenser
Möjligheten att använda kajen för fiskeanknuten
verksamhet och förvaringsutrymmen i samband med
denna kan komma att minska men spår av fiskeindustrin
kommer att återfinnas inom planområdet.

Havsanknuten verksamhet & öboende,
förutsättningar
Många båtar inom olika verksamheter (charterbåtar,
postbåt, båtuthyrning, sjöräddning och öboende) samsas
i nuläget på begränsade ytor inom Fjällbacka. Stora kajen
används i nuläget av båt som transporterar avfall men inte
i någon större utsträckning av andra verksamhetsbåtar
(förutom fiske).

Havsanknuten verksamhet & öboende,
förändringar
Bryggområdet planeras att utökas och möjliggöra
tilläggning av fler verksamhetsbåtar än tidigare. Sjöbunden
sophantering planeras att i större omfattning flyttas till
pir i norr utanför planområde men tillåts fortfarande i
detaljplanen. Öbor föreslås ha möjlighet till lastning,
lossning och korttidsplatser inom planområdet i mindre
utsträckning.
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Havsanknuten verksamhet & öboende,
konsekvenser
Vid ett plangenomförande kommer möjligheter för
verksamhetsbåtar att öka.

Tillfälliga båtplatser- & omlastningsplatser,
förutsättningar
Inom Fjällbacka saknas det generellt en samordnad plats
för omlastning mellan bil, lastbil och båt som är anpassad
för olika båtstorlekar. Vid Stora kajen sker i nuläget en del
omlastning av varor och personer.

Tillfälliga båtplatser- & omlastningsplatser,
förändringar
Vid ett plangenomförande kommer möjligheten för
omlastning finnas kvar vid kajen. Omlastningsområdet
blir dock inte bli den samordnade plats som önskas inom
Fjällbacka utan företräde ges till andra funktioner.

Tillfälliga båtplatser- & omlastningsplatser,
konsekvenser
Möjligheten till omlastning och tillfälliga båtplatser
planeras att finnas tillgänglig i viss omfattning.

Gästande fartyg och större skutor,
förutsättningar
Idag finns möjlighet att lägga till med fartyg och större
skutor vid kajen i viss utsträckning. Kajens dåliga stabilitet
begränsar dessa möjligheter.

Gästhamn, konsekvenser
Möjligheter för gästhamn ges i detaljplanen. Eventuellt
kan del av behovet av gästhamn som finns i Fjällbacka
uppfyllas på platsen.

Fasta småbåtsplatser, förutsättningar
I Fjällbacka finns idag cirka 440 stycken fasta
småbåtsplatser, inga av dessa finns vid kajen.

Fasta småbåtsplatser, förändringar
Vid ett plangenomförande kommer möjlighet att finnas
att anlägga fasta båtplatser både för mindre och större
båtar. Önskemål är att flytta cirka 150 befintliga fasta småbåtplatser till planområdet. Detaljplanens bestämmelser
hindrar inte en större utveckling av fasta båtplatser.
Ifall utblickskorridorer som är tänkta att hållas fria för öppet
vattenområde enligt Fjällbacka hamnprogram tillämpas
kommer en del av de befintliga fasta småbåtsplatserna i
Fjällbacka att avvecklas. Dessa finns främst vid Ingrid
Bergmans torg och Skäret. Ersättande placering för dessa
föreslås inom planområdet (därav behovet för 150 fasta
småbåtsplatser).

Fasta småbåtsplatser, konsekvenser
Fasta småbåtsplatser kan vid behov flyttas till planområdet.
Del av behovet av fasta småbåtsplatser som finns i
Fjällbacka kan uppfyllas inom detaljplanen.

Tillgänglighet

Gästande fartyg och större skutor, förändringar

Förutsättningar

Vid ett plangenomförande prioriteras plats för större
gästande båtar med möjlighet för korttidsplatser samt
platser för större båtar på de bryggor som ligger ut mot
djuphamnen. Kajens låga stabilitet planeras att åtgärdas.

Tillgänglighet till fastigheter 136:2, 136:3 samt
Norra Hamngatan och Kajen ska säkras långsiktigt.
Tillgänglighetskraven i PBL och BBR ska uppfyllas och
bevakas inom bygglovsskedet.

Gästande fartyg och större skutor,
konsekvenser

Tillgänglighet till fastigheter 136:2 och 136:3 är i nuläget
högst begränsad. Den tidigare badrestaurangen är inte i
bruk och dess byggnad är inte anpassad till dagens krav på
tillgänglighet i PBL och BBR. Fastigheter 136:2 och 136:3
berörs inte av risker från stigande vatten eller stabilitet i
berggrunden som skulle kunna påverka den långsiktiga
tillgängligheten.

Bättre möjligheter för större båtar kan tillskapas.

Gästhamn, förutsättningar
Fjällbacka gästhamn är en av de mest besökta gästhamnarna
i Sverige, sommaren 2010 var antalet gästbåtar ca 7000
med ca 25000 besökare som kom havsvägen till Fjällbacka.
Idag finns ca 180 gästplatser inom Fjällbacka gästhamn.
Trängseln kan vara stor inom hamnarna sommartid.

Gästhamn, förändringar
Vid ett plangenomförande prioriteras inte ren
gästhamnsverksamhet, men möjligheter för gästplatser
kommer att finnas. Detaljplanens bestämmelser hindrar
inte en utveckling av en större gästhamn på bryggor
utanför kajen.
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Tillgänglighet till Norra Hamngatan är i nuläget god.
Tillgänglighet till Stora kajen är begränsad för allmänheten.
Kajens bristande stabilitet kan i förlängningen och utan
åtgärd, komma att innebära risker för personer som vistas
där. Kajen är plan men en avstängning för biltrafik i form
av mindre räcke utgör ett hinder för allmänhetens åtkomst
till platsen.
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Norra Hamngatans och Stora kajens tillgänglighet
kan minska vid stigande vattennivåer och i det fall
stabilitetsproblematiken i området förvärras.

Förändringar
Tillgänglighetsåtgärder på fastigheter 136:2 och 136:3
planeras. Entréer för gående fortsätter att finnas utmed
Utsiktsgatan med lämpliga anpassningar till nivåskillnader
genom entréer som skjuts in från ytterfasaden och
anpassning genom ramper och trappor på kvartersmark.
Full tillgänglighet till fastigheterna möjliggörs genom
infart från den plana Norra Hamngatan för personbilar och
färdtjänst. Via garagevåning och genom eventuell placering
av ytterligare angöringsplats i söder (placering styrs inte i
detaljplan) tillsammans med tillgänglighetsanpassade ytor
och trapp- och hisshus kan funktionshindrade komma till
bostäderna.
Eventuella ändringar på Norra Hamngatan planeras för att
bibehålla tillgängligheten. De gåendes tillgänglighet till
gatan föreslås prioriteras. Lutningar, ytor och belysning
utformas för att underlätta för funktionshindrade.
Området kring Stora kajen utformas med hänsyn till
tillgänglighetsbehov genom att det till exempel planeras
för tillgänglighetsparkeringar, tillgänglighetstoaletter,
underlättande av i- och urstigning till fartyg med mera.
Höjdskillnader åtgärdas genom lämpligt utformade
ramper vilket möjliggör rörelsefrihet för alla i området.
Stora kajens stabilitet åtgärdas för att möjliggöra
allmänhetens tillgång till platsen. En yta för invallning
som skyddar hela planområdet mot stigande vatten säkras
i plankartan.

Konsekvenser
Långsiktig tillgänglighet till fastigheter 136:2 och 136:3
säkras genom att infart sker från Norra Hamngatan för
att möjliggöra infart med bil direkt till angöringsplatser
och vidare till bostäder. Tillgängligheten till byggnader på
fastigheterna ökar då nybyggnation utformas med hänsyn
till gällande regler i PBL och BBR.

Service & turism
Förutsättningar
Fjällbacka är en av kommunens större tätorter och är en
utpräglad sommarort. Detta visar sig genom att en stor del
av den kommersiella servicen (restauranger, butiker med
mera) enbart är öppet under sommarsäsongen. Tillgång
till grundläggande service som mataffär, vård, skola med
mera finns året runt.
Turistnäringen bedrivs främst under sommarsäsongen och
är en mycket viktig näring för Fjällbacka. Önskemål finns
inom kommunens styrdokument (bland annat planprogram
Fjällbacka hamnområde, 2011) att ge mer utrymme och
möjlighet att utveckla olika turistiska-/havsanknutna
verksamheter.

Förändringar
Ett plangenomförande innebär att åretruntbostäder
tillskapas på platsen vilket ökar både behov och underlag
för kommersiell och grundläggande service.
En utveckling av föreslagna funktioner på kajen innebär
att en turismhamn och mötespunkt nyskapas tillsammans
med möjlighet för viss service och servicestödjande
funktioner.

Konsekvenser
Det bedöms att de tillkommande helårsbostädernas behov
av service kan tillgodoses inom närområdet. Det bedöms
även att bostäderna ger ett ökat underlag för service i
Fjällbacka under en större del av året.
Planområdet har ett strategiskt läge med åtkomst till havet.
En utveckling av turismhamn, mötesplats och service
samt servicestödjande funktioner på platsen skulle ge en
förnyad målpunkt för allmänheten och en större tillgång
till platsens kulturmiljö. En sådan utveckling kan i ett
större perspektiv även gynna kringliggande områden.

Gatunät
Förutsättningar

Tillgängligheten för gående prioriteras på Norra
Hamngatan vilket kan innebära att tillgängligheten till
platsen ökar.

Inom planområdet passerar Norra Hamngatan (del av väg
918), Dinglevägen (del av väg 918), Utsiktsgatan och
Trappgatan.

Långsiktig tillgänglighet till område Stora kajen säkras
och ökar markant genom stabilitetshöjande åtgärder och
utformningar med hänsyn till gällande råd och regler.

Trafiksituationen på Fjällbackas smala gator blir lätt
ansträngd under sommarmånaderna vilket kan leda
till trängselproblem och framkomlighetsproblem för
varutransporter, sophämtningar och annan biltrafik. För
att förbättra trafiksituationen har det införts trafikreglering
för vissa av gatorna i Fjällbacka under sommarsäsong.

Långsiktig tillgänglighet för hela området med hänsyn
till stabilitet och stigande vatten riskeras inte så länge
åtgärder genomförs, lämpliga bestämmelser har införts i
plankartan.
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Illustration som visar gatunätet i Fjällbacka. Färjeläge och busshållplatser är markerade.
En hastighetsplan har tagits fram av Tekniska nämnden
för Tanums kommun som antogs 2014. Hastighetsplanen
anger 40 km/h i hela planområdet.
Korsning Norra Hamngatan - Dinglevägen Utsiktsgatan
Trafiksäkerhet och framkomlighet i korsning Dinglevägen
- Norra Hamngatan - Utsiktsgatan har utretts i
Trafikutredning Fjällbacka, Sweco Society AB, 2016.
Konsekvenser av påkoppling för utvecklingsområde vid
Badis och korsningen vid Richters har studerats.
När utredningen genomfördes planerades huvudinfart för
bostäder på fastigheter 136:2 och 136:3 ske via fastighet
136:1 och Utsiktsgatan. I nuvarande planhandlingar
föreslås huvudinfart ske direkt från Norra Hamngatan.
Trafiktal och viss trafiklösning är aktuell även i nuvarande
planhandlingar och utredningen har summerats för att
spegla nuvarande förslag.
Trafikutredningen konstaterar att sikten i korsningen
är begränsad tillsammans med att en brant lutning på
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Utsiktsgatan och snäva vinklar innebär att risk för
olyckor finns. Nuvarande hastighet enligt hastighetsplan
Fjällbacka och Trafikverkets nationella vägtrafikdatabas
(NVDB) är 40 km/h.
Det går inte på ett trafiksäkert sätt att med personbil
svänga söderifrån Norra Hamngatan med högersväng in på
Utsiktsgatan. Motsvarande sväng söderifrån Utsiktsgatan
med vänstersväng söderut in på Norra Hamngatan är inte
heller möjlig att genomföra trafiksäkert. Ytterligare en
sväng som inte går att klara i korsningen är högersväng
från Dinglevägen norrifrån och norrut in på Norra
Hamngatan.
För närvarande finns en bussparkering i anslutning till
korsningen.
Norra Hamngatan
Nuvarande hastighet på Norra Hamngatan enligt
hastighetsplan Fjällbacka och NVDB är 40 km/h,
hastigheten kan dock sällan uppnås på gatan. Gatan regleras
till nordlig tillåten färdriktning under sommarsäsongen.
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I planprogram för Fjällbacka hamnområde 2011,
beskrivs att gång- och cykeltrafik ska prioriteras och att
det ska finnas bra tillgänglighet för behovstrafik som
sophämtning, varutransporter, boende, funktionshindrade,
omlastningstrafik med mera. I planprogram för Fjällbacka
hamnområde, 2011 och planprogram Kajen, Norra
Hamngatan 2013, är det föreslaget att gatan ska göras om
till gångfartsområde.
Utsiktsgatan
Nuvarande hastighet på Norra Hamngatan enligt
hastighetsplan Fjällbacka och NVDB är 40 km/h,
hastigheten kan dock sällan uppnås på gatan. Utsiktsgatan
är reglerad med nordlig tillåten körriktning året om. Gatan
har varit infartsgata till de tidigare verksamheterna i Badis
och nuvarande lutning ligger på 9 % - 18 % utefter gatan.
Gatan är som flackast (9 %) i söder och som brantast (18
%) i norr.
Då gatan är smal har stora fordon som sopfordon svårt att
komma fram även vid låga hastigheter.
Granitstenblocksmur mot norra delen av Utsiktsgatan ska
bevaras.
Trappgatan
Trappgatan är en gågata som via stentrappor leder från
Norra Hamngatan till Utsiktsgatan.

Förändringar
Korsning Norra Hamngatan - Dinglevägen Utsiktsgatan
I Trafikutredning för korsningen Norra Hamngatan/
Dinglevägen/Utsiktsgatan
2016
föreslogs
en
helhetslösning för korsningen. Framkomligheten
begränsades och de identifierade trafikfarliga svängarna
föreslogs förbjudas med skyltning. Då infart till
bostäder inte längre planeras via Utsiktsgatan behöver
säkerhetsåtgärder för svängar in på Utsiktsgatan
genomföras.
Om korsningen ska göras om till gångfartsområde
behöver den hastighetssäkras och utformas på ett sätt
som tydligt ger karaktären av ett lågfartsområde med till
exempel beläggningar och hinder för att visa att gångtrafik
prioriteras.
Personbilar,
lastbilar,
buss
och
turistbuss,
renhållningsfordon, utryckningsfordon med mera kan
passera korsningen. Dock kan enbart fordon i storlek
personbil svänga norrifrån Norra Hamngatan vänster,
norrut in på Dinglevägen.
En förutsättning för att förbättra trafiksäkerheten i korsningen
är att nuvarande bussparkering i anslutning till korsningen
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tas bort. Det finns möjlighet för bussar och turistbussar att
parkera på infartsparkering för bussar utmed väg 915.
Norra Hamngatan
Norra Hamngatan inriktas mot att ingå i den helhet med
gata och torg som föreslås utvecklas inom planområdet.
Gatan regleras som lokalgata, men det har funnits
diskussioner om att utforma den för att all trafik ska ske
på de gåendes villkor. Gatan behöver då utformas för att
tydligt visa att gående har företräde med skyltning och
utformning samt markbeläggning. Gatan föreslås även
i fortsättningen till vara enkelriktad med nordlig tillåten
färdriktning under sommarsäsongen.
Personbilar, lastbilar, buss och turistbuss, renhållningsfordon, utryckningsfordon med mera kan köra på
gatan. Tidigare inom planområdet planerad vändplats utgår
och istället tillämpas rundkörning i samhället. Alternativt
uppförs en vändplats på annan lämplig plats i Fjällbacka.
Utsiktsgatan
Gatan förblir enkelriktad norrut och bredden regleras till
3.5 meter utmed fastigheter 136:1, 136:2 och 136:3 vilket
innebär mer utrymme utmed större delen av gatan. Fordon i
storlek uppemot buss, sopbil och utryckningsfordon kan köra
utmed gatan. In- och utfart tillåts från villafastighet 136:1
och en eventuell utfart möjliggörs från fastighet 136:2. Utfart
från fastighet 136:2 tillåts från föreslagen byggnads norra del
vilket innebär en tillräcklig sikt för att uppnå trafiksäkerhet vid
sväng ut på Utsiktsgatan. Bestämmelser säkrar att befintliga
höjder behålls utmed gatan för att behålla de ledningar som
går i Utsiktsgatan intakta.
Trappgatan
Trappgatan förblir oförändrad vid ett plangenomförande.

Konsekvenser
Korsning Norra Hamngatan - Dinglevägen Utsiktsgatan
Konsekvenser beträffande trafikmängder (se rubrik
Trafikflöden) kan bli att korsningen får drygt dubbel
trafikmängd, främst genererad av funktioner inom
planområdet. I det fall Richters utvecklas med bostäder
kan trafiken öka ytterligare något.
Kapacitetsberäkningar visar att flödesnivåer vid
genomförande av planering fortfarande är mycket låga och
att korsningen kommer tåla ytterligare ökat trafiktryck.
Norra Hamngatan
Föreslagna förändringar på Norra Hamngatan, speciellt
vid ett tillämpande av gångfartsområde, skulle innebära en
trafiksäkrare yta. En öppen torgkänsla där bilar anpassar
sig till de gående skulle kunna uppnås.
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I plankartan har det getts möjlighet för in- och utfart fart
från Norra Hamngatan till bostäder i passage mellan
utrymme för återvinningsstation och transformatorstation.
Den möjliga infartens placering innebär att synligt berg
inte förvanskas vid anläggande och en kompletterande
entré med högre tillgänglighet kan skapas för bostäder och
parkeringsgarage.
Konsekvenser beträffande trafikmängder (se även rubrik
Trafikflöden) bedöms vara ungefär densamma som för
korsning Norra Hamngatan - Dinglevägen - Utsiktsgatan.
Utsiktsgatan
En breddning av vägen innebär en förbättring att
framkomlighet och säkerhet för både gående, cyklister och
fordon.
Konsekvenser på trafikmängder (se rubrik Trafikflöden)
innebär en fortsatt mycket låg trafikmängd utmed
den enkelriktade Utsiktsgatans huvudsträcka inom
planområdet. Gatustandard och lutning kommer ses över.
Trappgatan
Konsekvenser till följd av förändringar på Trappgatan
uppstår inte.

Trafikflöden
Förutsättningar
Trafikutredning Fjällbacka, Ramböll Sverige AB
upprättades 2013 för att studera trafikflöden inom
hela Fjällbacka med olika alternativ på reglering av
trafik. Trafikutredningen genomfördes för att studera
konsekvenser av då planerade förändringar i Fjällbacka
och en avstängning av Södra Hamngatan för trafik.
Utredningen visar att konsekvenserna för Norra Hamngatan
kan bli att trafik ökar med 100-200 fordon/dygn
sommartid. Förbättrad vägvisning mot och förbättringar
av infartsparkeringar rekommenderas för att undvika en
försämrad trafiksituation. Trafikutredningen uttrycker att det
är viktigt med flera ruttval i Fjällbacka för att undvika för
mycket trafik på Norra Hamngatan och Galärbacken.
Ett PM med fördjupning av trafikutredning genomfördes
med förslag på trafikregleringar som syftade till att
hantera trafiksituationen till följd av en avstängning av
Södra Hamngatan och för att minska risken för mycket
trafik i känsliga gaturum. Vidare studier i denna detaljplan
har baserats på detta förslag.
En trafikalstringskonsekvensanalys har därefter tagits
fram för hela det område i Fjällbacka som omfattades
av planprogram för Kajen, Norra Hamngatan, 2013.
Trafikanalysen genomfördes genom Trafikverkets
trafikalstringsverktyg som tagits fram för att skatta
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Befintlig trafikreglering i Fjällbacka tätort 2013. Utdrag
ur Trafikutredning Fjällbacka 2013.
trafik i samband med planering. All skattad trafikalstring
inom området tillämpades på trafikmätningar för väg
918 från 2004 som räknats upp 1.08 % per år till 2016
års värden. Trafikalstring beräknades för sommarrespektive vintersituation och baserades på maximalt
utbyggda förslag med personbilstrafik och nyttotrafik från
bostäder, verksamheter, service, småbåtshamn med mera.
Båtplatser förutsätts ha befintlig parkering på annan plats i
Fjällbacka alternativt kan nyttja infartsparkeringar. Trafik
till omlastning för båtplatser har räknats med. Kommunen
prioriterar torgyta vid Badis framför mängd parkeringar
(se rubrik Parkering & inlastning).
Ytterligare en trafikutredning Fjällbacka genomfördes
av Sweco 2016. Utredningen behandlar korsningen
Norra Hamngatan - Dinglevägen - Utsiktsgatan
beträffande framkomlighet och trafiksäkerhet tillsammans
med en kapacitetsanalys av korsningen baserad på
trafikalstringskonsekvensanalys 2016. Ett antagande/
bedömning av trafikfördelning, riktning och svängandelar
har gjorts av trafikutredare. Trafikutredningens föreslagna
korsningslösning har tillämpats i beräkningarna. Område
C (en mindre mängd bostadshus) bedömdes inte tillföra
något ökat trafikflöde på den berörda korsningspunkten och
har inte räknats med. Kapacitetsanalysen har baserats på
högsta värdet av sommarmedeldygntrafik för att fastställa
att kapaciteten är tillräcklig även under sommarhalvåret.
Kapacitetsanalysen visar att kapacitetsproblem inte
uppstår i dagens läge eller vid ett genomförande av
område A och B i korsningspunkten. Flödesnivåerna är
mycket låga och tillkommande trafik kommer inte att få
någon effekt på korsningen.
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Väg, omräkning av mätning ÅDT
till 2016
Väg 918, (Norra Hamngatan - ca 250
Dinglevägen)

VMDT
ca 171 - 228

SMDT
ca 341 - 569

Nuv. skyltad
hastighet
40 km/h

Föreslagen skyltad
hastighet
Eventuell gångfart

Utdrag ur Trafikalstringskonsekvensanalys som visar trafikmängd på väg 918 uppräknad till år 2016.

Förändringar
Föreslagna förändringar inom planområdet är en
utveckling av bostäder med tillhörande in- och utfart
mot Norra Hamngatan och en eventuell möjlig utfart
Utsiktsgatan och korsning samt en utveckling av turism-,
service- och småbåtshamn.
Närliggande förändringar kan vara en utveckling av
Richters verksamhetsområde till bostäder med eventuell inoch utfart till korsning alternativt eventuell enkelriktning
av den del av Norra Hamngatan som passerar förbi Richters
byggnad. Vid förändring av Richters verksamhetsområde
till bostäder bedöms trafikalstringen vara snarlik eller öka
något. Utöver detta föreslås Södra Hamngatan stängas av
för trafik inom detaljplan Södra Hamngatan.

Utdrag ur Trafikalstringskonsekvensanalys,
2016. Illustration visar de områden som ingick
i trafikalstringsanalysen. Områdenas planerade
trafikalstring tillämpades på trafikmängder för väg 918.

Tidigare diskuterad planering med vändplats inom
planområdet utgår. Transporter med bensin, diesel och
slamsugningsbil kommer inte ske till planområdet
men kan passera planområdet. Funktioner för berörda
fordon förläggs på pir i norr. Rundkörning i ett större
område i samhället (till exempel väg 163 - Falkevägen
- Galärbacken - Norra Hamngatan) kan tillämpas för
transporter alternativt kan en vändplats placeras vid pir.

Förslag till trafikreglering sommartid. Utdrag ur
Trafikutredning Fjällbacka 2013. Illustration har använts
som underlag för att visa exempel på möjliga ruttval vid
föreslagna förändringar. Grön, lila och gul pil illustrerar
tillåtna riktningar.

Förslag till trafikreglering vintertid. Utdrag ur
Trafikutredning Fjällbacka 2013. Illustration har använts
som underlag för att visa exempel på möjliga ruttval vid
föreslagna förändringar. Grön, lila och gul pil illustrerar
tillåtna riktningar.
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Konsekvenser

Gång- och cykelvägnät

Konsekvenser av ett plangenomförande i form av kapacitetsproblem eller mycket förhöjda flödesnivåer på närliggande
korsningar till exempel Norra Hamngatan - Galärsbacken
(vintertid), väg 918 - väg 163 eller Norra Hamngatan - väg
163 bedöms inte uppstå baserat på kapacitetsberäkningens
resultat och de konstaterat låga flödesnivåerna som
uppkommer vid ett genomförande av planering inom
område för planprogram Kajen, Norra Hamngatan, 2013.

Förutsättningar

Flöden som uppstår vid genomförande av planering i
område A, B och C är relativt separerade från resterande
trafiknät i Fjällbacka och har lätt åtkomst till väg 163 för
möjlig förbifart och fortsatt rundkörning i samhället.

Ett förslag att utöka nätet för gång- och cykeltrafiken
finns i både FÖP 2004 och planprogram Fjällbacka
hamnområde, 2011, vilket gör utbyggnad till en prioriterad
fråga. De föreslagna nya gång- och cykelvägarna planeras
att sammanbinda sträckor med befintliga gång- och
cykelvägar inom Fjällbacka för att få ett mer täckande nät.

De trafikökningar på Norra Hamngatan som identifierades
i Trafikutredning Fjällbacka 2013 till följd av planerande
av en avstängning av Södra Hamngatan (ökat flöde på
Norra Hamngatan med 100-200 fordon/dygn sommartid)
bedöms inte ge upphov till problematik i planområdet
och i korsningspunkten Dinglevägen - Norra Hamngatan
- Utsiktsgatan baserat på kapacitetberäkningens resultat
och de låga flödesnivåerna korsningen. Vidare studier och
beräkningar baserade på prognosår kan behövas för att
fastställa slutlig påverkan.

I dagsläget kan man gå och cykla på Norra Hamngatan
som används för blandtrafik. Denna gata passerar igenom
hela planområdet och det är via denna man tar sig till
övriga målpunkter i Fjällbacka. Emellan Fjällbackas
busshållplatser finns gångbanor och cykelbanor som är
utbyggda längs Dinglevägen och Föreningsgatan.

Förändringar
Det finns önskemål om att den del av Norra Hamngatan
som ligger inom planområdet ska utformas som ett
gångfartsområde, vilket föreslås utformas för att underlätta
för cyklister och möjliggöra en prioritering av gång- och
cykeltrafik på sträckan.

Illustrationen visar gång- och cykelnät i Fjällbacka. Även färjeläge och busshållplatser är markerade.
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Illustrationen visar befintliga (blåmarkerade) och planerade (orangemarkerade) parkeringsplatser. Endast allmänna
parkeringsplatser är redovisade exklusive korttidsparkeringar och tillgänglighetsparkeringar. Långtidsparkeringar
och större affärsparkeringar är redovisade.

Konsekvenser

Förändringar

Ett genomförande av gångfartsområde skulle öka
framkomligheten och öka säkerhet och trygghet för gående
och cyklister.

Inga ändringar
planförslaget.

i

kollektivtrafiken

föreslås

inom

Konsekvenser

Kollektivtrafik
Förutsättningar
En busslinje förbinder Fjällbacka med större tätorter i
närheten och vidare med expressbussar till Göteborg och
Oslo. Järnvägsstationer finns i Rabbalshede och mellan
Tanumshede och Grebbestad.
Fjällbacka busshållplats betjänas av bussar 872, 875 och 947.
Fjällbacka busshållplats är bland annat markerad i karta under
rubrik Gatunät. Ett färjeläge finns mycket nära planområdet,
Fjällbacka Brygga, vilken betjänas av Fjällbacka Postbåt 879
som förbinder Fjällbacka med skärgården i närheten.
Det finns också ett utbud av anropsstyrd Närtrafik Tanum
som tillhandahåller transport från landsbygden till
tätorterna. Denna stannar vid matbutiken i Fjällbacka.
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Kollektivtrafiknätet kommer inte att påverkas av
planförslaget.

Parkering & inlastning
Förutsättningar
Fjällbackas bebyggelsekaraktär med tät husplacering och
trånga gator lämnar få utrymmen för parkeringar vilket
innebär en ansträngd situation under sommarsäsong.
De parkeringsplatser som finns inom planområdet
är allmänna platser som ligger främst utmed Stora
kajen. Mängden parkeringsplatser begränsas av kajens
stabilitetsproblematik. Parkeringsplatsernas placering
inverkar på allmänhetens tillgänglighet till vattenområdet.

SAMRÅDSHANDLING
Detaljplan för Kajen & Badis, Fjällbacka
Diarienummer: 2014-1831 49

Nuvarande och framtida mängder parkeringar har
beräknats baserat på studier i planprogram för Fjällbacka
hamnområde (2011). Trafikutredning Fjällbacka, Ramböll
(2013) samt studier som gjorts inom detta planarbete
(2015).

Tillgänglighetsparkeringar,
angöringsplatser
och
lastzoner för varutransporter kan anläggas utmed östra
kanten av Norra Hamngatan. Lastzon kan också finnas
vid kvartersmark hamn (för omlastning av sjöbunden
varuhantering).

År 2015 finns det ca 33 allmänna bilplatser (BPL) inom
planområdet. Inom cirka 10 minuters gångväg finns cirka
325 BPL. Inom cirka 15 minuters gångväg finns det cirka
595 allmänna BPL.

I parkeringsgarage under föreslagna bostäder möjliggörs
16 parkeringsplatser för boende med infart från Norra
Hamngatan. I plankartan har det också getts möjlighet för
en eventuell möjlig kompletterande utfart via Utsiktsgatan.
Angöringsplats kan anläggas i söder på egen fastighet.
Totalt 16 parkeringar (inklusive handikapparkering
eller besöksparkering) tillgängliggörs för 15 föreslagna
lägenheter vilket innebär att parkeringsriktlinjer för
bostäder uppfylls. En ökad byggrätt för garage i
detaljplanens granskningsskede kan möjliggöra ett högre
antal parkeringsplatser och lägenheter.

Utbyggnader av infartsparkeringar och övriga parkeringar
strax utanför Fjällbacka centrumområde pågår. Vid ett
rimligt utfall av utbyggnader är parkeringsmängden inom
10 minuters gångväg tänkt att öka från 325 BPL till cirka
570 allmänna BPL.
Inom Tanums kommun pågår arbete med att ta fram en
parkeringsnorm. Innan dess tillämpas riktlinjer vilka
innebär 1 BPL per bostad, 1 BPL per 50 kvadratmeter
butik och 1 BPL per 20 kvadratmeter restaurang. Inom
kommunen finns även ett starkt önskemål och politisk
inriktning på att mark inom centrala Fjällbacka frigörs
för andra ändamål än parkering och att parkeringsbehov
tillgodoses genom bland annat infartsparkeringar.
Det finns önskemål att anlägga cirka 150 småbåtsplatser
utanför Stora kajen. En del av dessa båtplatser är tänkta att
flyttas till kajen från tidigare placering. Bilplatser som hör
till dessa behålls på sin nuvarande plats.
I dagsläget sker viss lastning vid Stora kajen. Till
den tidigare badrestaurangen skedde inlastning i vid
Utsiktsgatans norra del.

Förändringar
Förändringar som föreslås är att nytillkommande bostäder
löser sitt parkeringsbehov i garage och utomhus i
anslutning till ny byggnad i söder. Stora kajen används
inte längre till parkering utan, efter stabilitetsåtgärder,
återgår till ett besöksmål och kajtorg i Fjällbacka.
Nödvändiga parkeringsplatser enligt BBR samt
funktionsstyrda lastzoner ska uppfyllas inom delområde
Kajen och placeras på lämplig plats, placering styrs inte
inom allmän plats. Nödvändiga parkeringsplatser består
av tillgänglighetsparkering, lastplatser, angöringsplatser
för färdtjänst och räddningsfordon med mera.
Inom denna detaljplan är rekommendationen att för
allmänheten och båtplatser frångå de kommunala
riktlinjerna och tillfredsställa övrigt parkeringsbehov
genom hänvisning till infartsparkeringar och övriga
parkeringar inom gångavstånd. Kommunen arbetar för att
öka mängden infartsparkeringar och parkeringsytor inom
gångavstånd och förtydliga hänvisning till dessa.
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Fastigheter 136:1 och 136:4 uppfyller sitt parkeringsbehov
inom egen fastighet.
Inflyttning och flyttbilar till bostäder kan angöra via
angöringsplats i söder alternativt via Norra Hamngatan.
Detaljplanen möjliggör en utveckling av småbåtshamn
på bryggor utanför kajen. Fasta småbåtsplatser som
föreslås inom planområdet är i stor utsträckning platser
som har befintliga, tillhörande parkeringsplatser och ett
nytt parkeringsbehov uppstår inte för dessa. På grund av
planområdets centrala läge och det begränsade utrymmet
bedöms det godtagbart att parkering för nytillkommande
båtplatser hänvisas till infartsparkeringar eller övriga
parkeringar på gångavstånd.
Behovet för hållplats för turistbussar i Fjällbacka uppfylls
genom infartspaterking för bussar och turistbussar utmed
väg 915, Tanumsvägen.

Konsekvenser
Föreslagna bostäder täcker sitt parkeringsbehov inom
egen fastighet och uppfyller parkeringsriktlinjer.
Parkeringsplatser utmed Stora kajen avvecklas
vilket frigör attraktiva utrymmen vid vattnet och
ökar allmänhetens tillgänglighet till vattenområdet.
Nödvändiga parkeringsplatser anordnas inom allmän
plats. Att hänvisa till infartsparkeringar och andra
parkeringar på gångavstånd innebär ett bättre nyttjande av
mark inom centrala delar av Fjällbacka, frigör attraktiva
lägen och innebär att den planerade torgkänslan på platsen
inte skadas.
Småbåtsplatser och turism genererar enbart ett
större parkeringsbehov sommartid vilket innebär att
parkeringssituationen inte är ansträngd under resterande
säsonger. Under sommaren kan trängsel och letande
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efter parkeringsplats innebära konflikter mellan
verksamhetstrafik, gående, cyklister och personbilar.
Tydlig hänvisning till tänkta parkeringsområden måste
ske för att undvika detta.

55-60 dBA under förutsättning att det går att åstadkomma
en tyst eller ljuddämpad sida (högst 45 respektive 45-50
dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen och
uteplats bör då vända sig mot denna sida.

STÖRNINGAR

Boverket anger också att uteplats eller balkong (gemensam
eller enskild) i nära anslutning till bostaden bör uppfylla
huvudregeln. Om detaljplanen möjliggör en motsvarande
gemensam eller enskild uteplats som uppfyller
huvudregeln kan en balkong med sämre ljudmiljö utgöra
ett komplement.

Buller
Förutsättningar
En bullerutredning för detaljplan för Kajen och Badis,
ÅF-Infrastructure AB, 2016-06-22, har upprättas för
planområdet. Rapporten anger att bedömning för planerade
bostäder bör göras enligt Boverkets allmänna råd 2008:1
då planarbetet påbörjades innan 1 januari 2015.
Boverkets allmänna råd anger att:
Den huvudregel som ska tillämpas och som bör kunna
uppfyllas genom byggnaders placering, utformning och
skyddsåtgärder anger att ekvivalentnivå vid fasad och
uteplats inte får överstiga 55 dBA och att maximalnivå vid
uteplats i anslutning till bostad inte får överstiga 70 dBA.
Avsteg från huvudregeln kan tillämpas vid avvägningar
mot allmänna intressen. Avsteg innebär att nya bostäder
bör kunna medges där ekvivalentnivå vid fasad är mellan

Överstigande av
huvudregel sker vid
fasad skyddsvärd mur, ej
bostäder

Beräkningar i bullerutredningen är genomförda för
trafiksituation år 2016 vid ett teoretiskt plangenomförande.
Beräkningar har också genomförts för en större byggrätt
än vad som är föreslaget inom nuvarande planhandlingar.
Bedömningen är att det bör göras beräkningar för framtida
prognosår och i planhandlingar föreslagen byggrätt i
vidare arbete när byggnadens utformning är fastställd.
Beräkningar i bullerutredningen har baserats på hastigheter
40 km/h för lätt trafik och 50 km/h för tung trafik samt
sommarperiodens trafik. Eftersom dessa hastigheter
Möjlig placering
av gemensam
bulleravskärmad uteplats.

Utdrag ur bullerutredning med planförfattarens
kommentar. Maximal ljudnivå vid fasad visas. Maximal
ljudnivå 70 dBA överstigs vid delar av denna fasad.

Utdrag ur bullerutredning med planförfattarens
kommentar. Ekvivalentnivåer vid fasad visas. I
illustrationen syns att beräkningar har baserats på en
byggnad som är något större än tillåten byggrätt.

Möjlig placering
av gemensam
bulleravskärmad uteplats.

Utdrag ur bullerutredning. Ekvivalentnivåer vid fasad
visas.
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Utdrag ur bullerutredning med planförfattarens
kommentar. Maximal ljudnivå vid fasad visas. Maximal
ljudnivå 70 dBA överstigs vid delar av denna fasad
men bullerutredningen gör bedömning att riktvärdet
för uteplats inte överskrids på grund av det mycket
begränsade antalet fordonspassager.
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är svåra att uppnå på gatorna i området, speciellt under
sommarperioden ger bullerberäkningen en fingervisning
av vad de högsta nivåerna för dygnsekvivalent och
maximal ljudnivå kan bli. Faktisk ljudnivå kan komma att
bli lägre.
Ljud från befintliga verksamheter (Richters och kaj) kan
bidra till störande ljudnivåer vid planerade bostäder,
ljudnivåer kan behöva kontrolleras vidare.

Förändringar
Ekvivalent ljudnivå vid fasad beräknas klara riktvärdet
55 dBA vid fasad för bostäder. En del av skyddsvärd mur
närmast Norra Hamngatan överstiger 55 dBA, bostäder
planeras inte mot denna fasad.
Maximal ljudnivå beräknas överstiga riktvärde 70 dBA
vid uteplats vid västlig fasad men inte vid östlig fasad.
Balkonger mot väster ska därför kompletteras med
gemensam bulleravskärmad uteplats eller enskilda
balkonger mot väster som uppfyller huvudregel. Balkonger
får ej utföras inglasade. En störningsbestämmelse har lagts
till i plankartan.
Ljud från planerad verksamhet på kajen kan beroende
på storlek och typ av verksamhet komma att upplevas
störande under kvällar och helger.

RISKER
Risk för skred & markstabilitet
Förutsättningar
Inom mark där bostäder planeras har berggrunden god
hållfasthet och är stabil. Stabiliteten inom Norra Hamngatan är sämre, störst problem finns inom korsningen Norra
Hamngatan - Dinglevägen - Utsiktsgatan. Där stabiliteten
hos väg är som sämst finns vid omfattande ingrepp en risk
för markbrott och sättningar samt påverkan på stabilitet av
intilliggande byggnad Richters.
Stora kajens nuvarande status är att dess stabilitet inte
uppfyller uppställda krav vilket gör att stabilitetshöjande
åtgärder krävs. Åtgärder krävs både för att uppnå säkerhet
vid befintlig men även föreslagen markanvändning.
Kajen är i nuläget delvis avstängd för angöring av båtar
och parkering. Tanums Hamnar lät år 2011 reparera den
nordligaste delen av kajen för att möjliggöra en viss
lasting och lossning av varor för öbaserade verksamheter.
Sprängning av synliga berghällar i och kring det område
där bostäder planeras i för stor omfattning skulle
innebära en skada på kulturmiljön. Sprängning i för stor
omfattning och utan försiktighetsåtgärder innebär en risk
på säkerheten och på omgivande samhälle.

Motorljud från fritidsbåtar och slagljud från master
förväntas vara dominerande vid båtplatserna. Beroende
på hastighet och mängd båttrafik kan ljudnivåer uppstå
som bidrar till störning. Bullerutredarens tidigare
erfarenhet har dock varit att ljud från småbåtshamnar kan
upplevas störande i samband med underhållsarbete och
vinterförvaring vilket inte planeras i området.

Konstruktionsskador har konstaterats på den tidigare
badrestaurangen vilket i förlängningen kan innebära risker
för människor som vistas i eller omkring fastigheterna.

Konsekvenser

Förändringar

Bostäder kan utformas på ett sätt som uppfyller
huvudregel inom Boverkets allmänna råd. Det behövs
dock beräkningar baserade på byggnadens slutliga
utformning, trafiksiffror för framtida prognosår samt
kontroll av ljud från befintliga verksamheter för att
fastställa slutlig bullerpåverkan.
Buller från befintliga och planerade verksamheter kan
komma att upplevas som störande under vissa tidpunkter
vilket också bör studeras ytterligare.

2017-05-08

Vid en inventering av ett större område där planområdet
ingår har instabila bergsblock påvisats men ligger långt
norr om planområdet.

Stabiliteten för berggrunden där bostäder planeras är god
och behöver inga åtgärder. Förstärkningsåtgärder för att
höja stabilitet inom vägområde Norra Hamngatan samt
korsning Norra Hamngatan - Dinglevägen - Utsiktsgatan
planeras.
Det planeras att antingen återuppta användning av kajen
eller uppföra den med alternativ utformning. Lämpliga
förstärkningsåtgärder för stabilitet har presenterats inom
den fördjupade geotekniska utredningen 2015 vilka
planeras att tillämpas.
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Vid pålnings- och spontningsarbeten i hela området finns
risk för vibrationsskador på närbelägna byggnader. En
riskanalys med tillhörande föreskrifter bör upprättas.
Analys, beskrivningar och eventuella vibrationsmätningar
kan genomföras i samband med entreprenadarbeten.
Instabila bergsblock ligger så långt bort att de inte berör
planområdet. Det finns ingen risk för bergras även efter ett
plangenomförande.
Sprängning är aktuellt där ny byggnad för bostäder
föreslås. För att minimera sprängningspåverkan och för
att inte påverka synliga bevarandevärda bergshällar har
det i plankartan införts bestämmelser som säkerställer
att sprängning väster om föreslagen bostadsbyggnad inte
får ske. Infart mot Norra Hamngatan omfattas ej av dessa
bestämmelser. Sprängningsarbete planeras ske i mark som
i stor del sedan tidigare är ianspråktagen för att möjliggöra
parkering under föreslagen bostadsbyggnad.
För att minska påverkan på omgivningen planeras
mängden sprängning hållas nere även där det är tillåtet och
möjligt, alternativa metoder förespråkas. Vid sprängning
behövs säkerhetsåtgärder. Sprängning inom kvartersmark
kommer utföras som försiktig sprängning, risken för kast
bör särskilt beaktas. För att säkerställa att rörelse av löst
material som kan orsaka skada i samband med sprängning
inte sker ska materialet rensas bort inom 10 meter från
sprängningsarbeten.
Det rekommenderas att det genomförs en riskanalys
för sprängningsarbeten, där byggnadsbesiktning och
vibrationsmätning samt vibrationskrav fastställs. En sådan
bedömning genomförs i samband med entreprenadarbeten,
en upplysning har införts i plankartan.
Det har bedömts ej ekonomiskt försvarbart att åtgärda
konstruktionsskador i befintlig byggnad. Vid ett
genomförande av givet rivningslov och uppförande av ny
byggnad som följer dagens krav i BBR och PBL kommer
risker som kan uppstå i samband med konstruktionsskador
inte att kvarstå.
Bergvolymer som brutits loss från berg bedöms kunna
användas som utfyllnad i vatten utan negativ påverkan.

Konsekvenser
Under förutsättning att stabilitetshöjande åtgärder
genomförs och att upplysningar i plankarta följs
tillsammans med rekommendationer i genomförd
utredning utgör inte ett genomförande av detaljplanen en
risk för människors hälsa eller säkerhet.
Då risk för bergras inte finns i eller nära planområdet
uppstår inga konsekvenser.
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Förbud mot sprängning i stor del av berget väster om
skyddsvärda granitstenblockmurar innebär att kulturmiljö
inte skadas. Om rekommendationer i den bergtekniska
utredningen följs och sprängning hålls till ett minimum med
försiktig sprängning i kvartersmark blir konsekvenserna
på människors risk och hälsa samt resterande samhälle
inte påtagliga.
Sprängningsarbeten
kan
påverka
skyddsvärda
granitstenblocksmurar. Dessa behöver säkras eller tas ned
före sprängningsarbeten, sedan värnas samt återuppbyggas
efter arbeten är genomförda.

Brand & räddning
Förutsättningar
Ny bebyggelse ska utformas enligt gällande regler kring
brand och räddning i BBR och PBF.
Ett handlingsprogram för räddningstjänst och
förebyggande verksamhet finns för Tanums kommun,
2012-2015. Där framgår att insatstid till Fjällbacka är
ca 15 minuter och att den äldre bebyggelsen med låg
brandteknisk klass och trånga gränder ökar risker vid
brand. Riskerna är som störst under sommarsäsong.
Norra Hamngatan uppfyller kravet för räddningsväg idag.
Räddningstjänsten gör en bedömning ifall Utsiktsgatan är
lämplig att använda för räddning vid varje enskilt fall.
Brandpost finns ca 25 meter söder om föreslagen
bostadsbyggnad, brandvattenförsörjningen ska uppfylla
kraven i Svenskt vatten VAV P 83.

Förändringar
Norra Hamngatan planeras även i fortsättningen ha
god framkomlighet som räddningsväg. Utsiktsgatans
bredd föreslås säkras till 3.5 meter vilket underlättar för
Räddningstjänsten i de fall vägen behöver användas för
räddning. På Utsiktsgatan kan räddningsfordon angöra
utefter gatan.
Brandceller och utrymning i förslagna byggnader anläggs
enligt gällande regler i BBR och PBF vilket säkras
i bygglovsskedet. Flera utrymningsmöjligheter mot
Utsiktsgatan ska anläggas.

Konsekvenser
Vid ett genomförande av detaljplanen kommer planerade
ändringar ge bättre förutsättningar för räddningsfordon. En
minimering av risker för allmänheten sker då föreslagen
bostadsbyggnad och övriga byggnader utformas enligt de
regler som finns i BBR och PBF.
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BOSTÄDER

Illustrationen visar befintligt och nytt skyddsavstånd mellan pumpstation och befintliga och planerade bostäder.
Till vänster syns läget vid ett plangenomförande med ett avvecklat avloppsreningsverk och i dess plats en
avloppspumpstation. Till höger syns dagens läge med skyddsavstånd till det befintliga avloppsreningsverket.

Risk avloppsreningsverk/
avloppspumpstation

Risk för höga vattenstånd & översvämning

Förutsättningar

Enligt prognoser finns en risk för extrema vattennivåer
inom planområdet i framtiden. Ytor som riskerar att
påverkas är Norra Hamngatan, korsning i norr och Stora
kajen.

Den avloppsreningsverksamhet som nu bedrivs nordost
om planområdet planeras att avvecklas under 2018.
Avloppsreningsverket planeras att ersättas med en
avloppspumpstation och fortsätta nyttja vissa befintliga
installationer.
Avloppsreningsverket har innan avveckling en skyddszon
på 300 meter där bostäder inte får byggas och lukt-, bulleroch visuella störningar kan förekomma. Åtgärder har
vidtagits för att minska störningarna men en förutsättning
för att detaljplanen ska kunna vinna laga kraft är att en
avveckling av reningsverket sker.

Förändringar
Följden av en avveckling av avloppsreningsverket
och ersättning med en avloppspumpstation blir att
skyddszonen för bostäder minskar från 300 meter till 50
meter. Skyddszonens omfattning har rekommenderats av
Länsstyrelsen. Planerade bostäder inom planområdet föreslås
utanför den nya skyddszonen från avloppspumpstation.

Konsekvenser
Föreslagen utveckling av bostäder inom detaljplan
sammanfaller inte med skyddsavstånd till föreslagen
avloppspumpstation. Detta innebär att bostäder inte
kommer påverkas av de risker som kan uppstå i samband
med verksamheten.
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Förutsättningar

I Länsstyrelsens handbok Stigande vatten - en handbok för
fysisk planering i översvämningshotade områden beskrivs
hur man går tillväga vid planering i områden hotade
av stigande vatten. Till handboken hör kontinuerligt
uppdaterade faktablad. I nuläget gäller Faktablad - Kusten
2.0, utgiven 2014-12-29. I handboken presenteras ett
arbetssätt som säkrar att bebyggelse och funktioner
planeras på lämpliga marknivåer och att tillräckligt
skydd tillämpas mot framtida höjda vattennivåer,
kraftiga regnväder och stormar. Det föreslås att man först
identifierar nuvarande översvämningsrisker och baserat
på detta därefter upprättar ett markavändningsdiagram
med markerade riskzoner. Sedan kan funktioner placeras
och lämpliga åtgärdskrav identifieras.
Nuvarande läge går att utläsa i faktablad - Kusten 2.0.
Den högsta uppmätta högvattennivån är +1.55 meter
och vid vädersituationer som nu återkommer med 100
års mellanrum kan vattennivåer ligga på +1.45 meter.
Framtida högsta högvattennivå (2100) prognosticeras i
nuläget till +2.2 meter. Allt detta innebär att Stora kajen
i nuläget kan vara utsatt för översvallande vågor men
marginal finns till översvämningar.
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Zon

Plushöjd

Markanvändning

Zon 1 (platsspecifik)

Zon 2

Zon 3

Zon 4 (platsspecifik)

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Riskreducering

OK

Riskreducering

Riskreducering

Riskreducering

Undvik

Zon 4

Under +2.4 meter

Rekreation & parker

Zon 3

Mellan +2.4 och +2.7 meter

Enklare byggnader

OK

Zon 2

Mellan +2.7 och +3.3 meter

Parkering, väg

OK

Zon 1

Över +3.3 meter

Service, café, kultur

OK

Riskreducering

Sällanköpvaruhandel

OK

Riskreducering

Riskreducering

Undvik

Helårsboende

OK

Riskreducering

Undvik

Undvik

Tabeller visar zonindelning stigande vatten samt zonernas förhållande till rekommendationer kring markanvändning.
Utöver risker kring stigande vatten finns också risker
vid kraftiga regn som prognostiseras öka i framtiden.
Ledningsnät som inte separerats mellan avlopp och
dagvatten riskerar att överbelastas.

Förändringar
För att skydda planerad utveckling av turism-, serviceoch småbåtshamn samt kajtorg säkras en yta för invallning
på Stora kajen i plankartan. I plankartan införs också
bestämmelser som innebär att byggrätter på Stora kajen inte
får ha en färdigt golvhöjd lägre än +2.4 meter. Byggrätter
för bostäder får inte ha en färdigt golvhöjd lägre än +4,7
meter. För att all byggnation i samband med utveckling
av Stora kajen ska säkras mot stigande vatten införs även
bestämmelser att byggnation under nivå +2.4 meter ska
utföras som vattentät och byggnation mellan +2.4 meter
och +3.3 meter ska uppföras som vattenskyddad.
Åtgärder som ger en vattentät eller vattenskyddad
konstruktion innebär att byggnader utförs så att vatten
inte riskerar att rinna in i byggnaden och orsaka skada
mot byggnad eller människor. Vattentät konstruktion
kan utföras genom att använda vattentät betong eller
motsvarande helt tätt material. Ifall öppningar förläggs
under angiven nivå måste dessa förses med helt täta
tekniska skyddslösningar. Vattenskyddad konstruktion
kan bestå av material som tål att utsättas för vattentryck
under viss tid och får då ej läcka. Ifall öppningar
förläggs inom angiven nivå måste dessa förberedas för
tekniska skyddslösningar som kan sättas in vid risk för
översvämning eller förhöjd vattennivå (se Länsstyrelsens
handbok ”Stigande vatten, 2011” sida 45, bland andra
figur 52).
Invallning som reglerats i detaljplanen kan uppföras upp
till en lämplig plushöjd då havsnivåhöjningen når nivåer
där risk för översvämning av Stora kajen uppstår. Med de
förutsättningar som finns i dagens läge föreslås en höjd
mellan +2.4 meter och +2.7 meter. Invallning kan ske
med olika metoder baserat på förhållandena på platsen,
konstruktionen ska tåla våg- och vattentryck utan risk
för ras eller inläckage. Utformning av invallning kan
kombineras med integrerade sittplatser inom torgmiljön.
En vall kan med lämpliga material skapa en givande miljö
för omgivningen utan att upplevas som en barriär mellan
vatten och kaj.
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Byggrätter för centrumverksamhet infaller under
markanvändning sällanköpvaruhandel samt service och
placeras inom zon 3 i och med reglering av färdigt golvhöjd.
Byggrätter riskreduceras genom säkerställd yta för invallning
och genom vattenskyddat utförande av byggnaderna.
Torg, hamnyta och Norra Hamngatan infaller under
markanvändning väg samt rekreation utomhus och placeras
delvis inom zon 4 där det behövs konsekvenslindring. Då

Illustration som visar placering av föreslagna funktioner
och zonindelning av planområdet i förhållande till
stigande vatten.

Illustrationen visar en vall som skyddar mot plötsliga
nivåskillnader vid kajkanten. Möbler kan integreras
i invallningen och ha en skyddande funktion. Det
rödmarkerade området på bilden visar ett högt
vattenstånd. Vallen kan komma att byggas i två olika
höjder.
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invallning reglerad i plankarta uppförs bedöms berörda ytor
hamna inom zon 3 med lämplig utförd konsekvenslindring.
Byggrätter för bostäder infaller under markanvändningen
helårsbostäder och placeras inom zon 1 som är den
säkraste zonen vid översvämningar och uppfyller lämplig
säkerhetsnivå. Flera utrymningsmöjligheter för boende
och finns inom zon 1, mot Norra Hamngatan. Bilar och
infart från Norra Hamngatan skyddas genom att infart
utrustas med port eller tröskel som sätts in vid fara för
översvämning.
Länsstyrelsen har angivit +3.3 meter som den platsspecifika
säkerhetsnivå som ska gälla för samhällsviktiga funktioner
inom planarbetet.
Ett annat alternativ som tidigare utretts för att säkra
planområdet mot effekter av stigande vatten har varit en
höjning av Norra Hamngatan, Stora kajen och korsningen
till +2.4 meter. Denna lösning har inte bedöms ekonomiskt
genomförbar och skulle försvåra geoteknik- och
stabilitetssituationen. Det införs inga hinder i detaljplanen
för att en sådan lösning ska kunna tillämpas i framtiden.
Åtgärder för att separera avlopp och dagvattenledningar
i skilda ledningssystem pågår. En dagvattenutredning
har genomförts för planområdet vilken konstaterar att
ett hundraårsregn inte medför några olägenheter inom
planområdet.

Konsekvenser
Det arbetssätt som presenteras i Länsstyrelsens handbok
Stigande vatten har tillämpats inom planarbetet. En
bedömning av nuvarande risker och en genomgång av
föreslagen markanvändning i förhållande till riskzoner har
gjorts. Därefter har flera olika långsiktiga riskreducerande
åtgärder reglerats och säkrats i plankartan.
Föreslagen utveckling inom planområdet har planerats
med långsiktigt hänsyn till ett framtida potentiellt
förändrat klimat. Baserat på detta görs bedömningen att
risker kring klimatförändringar eller stigande vatten inte
kommer vara påtagliga eller orsaka skada på samhället.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten & spillvatten
Förutsättningar
Planområdet ligger inom Fjällbacka centralort, som är
anslutet till det kommunala verksamhetsområdet för rent
vatten, spillvatten och dagvatten.
Befintliga
vatten,
respektive
avloppsledningar
ligger idag under Norra Hamngatan. Befintliga
vattenledningar ansluter till fastighet 136:3 (Badis)
i sydost. Dokumentation saknas kring vart Badis
avloppssystem ansluter till kommunala ledningar.

Fortum, elnät, jordkabel

VA ledning (bef.)

Skanova, tele, jordkabel

VA-ledning (flytt)

Tanums VA avdelning, vatten
Tanums VA avdelning, avlopp

u

u
Illustration som visar befintliga ledningar i och kring planområdet.
Informationen är samlad från ledningskollen.se
samt dagvattenutredning.
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Illustration som visar föreslagen ledningsflytt
vid plangenomförande samt mark som säkras
för allmänna ledningar (u).
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Brandpost finns sydväst om fastighet 136:4 (vid
Trappgatans början från Norra Hamngatan).

Avrinningsområde för flöden inom och från planområdet
är Fjällbacka inre skärgård.

Spillvatten
i
Fjällbacka
går
till
Fjällbacka
avloppsreningsverk som planeras att avvecklas under
2018. För att kunna pumpa spillvatten från Fjällbacka
till framtida mottagande avloppsreningsverk planeras
ersättning av befintligt avloppsreningsverk med en
avloppspumpstation. För avloppspumpstationen kan
befintliga installationer inne i berg och under mark
användas vilket kan minska eventuella störningar.

Förändringar

Förändringar
Vid plangenomförande ska nybyggnationer anslutas till
det kommunala VA-systemet.
Vattenledningsnätet håller på att byggas ut, tre nya VAledningar planeras att anläggas genom kajen/Norra
Hamngatan.
Föreslagna byggrätter på kajen kan ansluta till vattenrespektive avloppsledningar i kajen/Norra Hamngatan.
Föreslagna byggrätter för bostäder kan ansluta till
avloppsledningar i kajen/Norra Hamngatan. Vattenledning
som ansluter till fastighet 136:3 leds om vid byggnation och
förläggs längs östra kanten på Utsiktsgatan för att ansluta
till befintliga vattenledningar i Norra Hamngatan, i norr.
För att undvika behovet av att pumpa spillvatten ska all
tillkommande färdigt golv ligga 30 centimeter högre än
markhöjden vid förbindelsepunkt för spillvatten.

En dagvattenutredning har genomförts av Aqua Canale,
2015-11-06. I utredningen presenteras ett förslag på
dagvattenhantering för området.
Dagvatten föreslås avledas från tomter och tak till diken
eller dräneringsdiken utmed berget innan anslutning till
dagvattenledningar som mynnar i havet. Dagvatten från
hårdgjorda ytor som parkeringar, vägar och torg kan rinna
till dagvattenbrunnar med bytbart filter innan anslutning
till dagvattenledningar som mynnar i havet.
Fördröjning av tillkommande dagvatten under eller i
Norra Hamngatan bedöms fungera dåligt, istället föreslås
fördröjning från tomter ske i nya diken utmed berget
och i ett nytt dagvattenmagasin (2 x 3 meter) som kan
anläggas mellan Badis och Norra Hamngatan. Byggnader
och tomtytor ska anslutas till dagvattenledningar och
dagvatten får inte rinna ned till andra fastigheter eller ut
på vägar vilket är viktigt att bevaka i bygglovsskedet.
Dagvatten som kommer från uppströms den föreslagna
byggnaden ska anslutas till ytvattenintag ovan byggnation
och får inte rinna ned i husets dräneringsledningar.
Ytvattenintaget ansluts med dagvattenledning till
dräneringsbrunn som mynnar i dagvattenservisen.
Ytvattenintag, dränering och makadamfyllning runt
byggnad ska utföras så att de inte täpps igen.

Konsekvenser
En utbyggnad av VA-ledningarna i området leder till en
bättre hantering av vatten och spillvatten i området överlag.
Avveckling av avloppsreningsverket och ersättande med
pumpstation innebär en mindre påverkan på närliggande
miljö och ett mindre skyddsavstånd till bostäder.

Dagvatten
Förutsättningar
Dagvattensystemet i Fjällbacka är idag tungt belastat då
dagvatten och spillvatten ligger till stor del på samma
system, arbete pågår med att separera ledningarna. Inom
planområdet har ledningssystemen ännu inte separerats.
I anslutning till betongkajen och Norra Hamngatan finns
dagvattenbrunnar som leder dagvatten ut i havet.
I planeringen kring att avveckla avloppsreningsverket
i Fjällbacka ingår att anlägga ett utjämningsmagasin
i samband med ersättandet av reningsverket med en
avloppspumpstation. Ett utjämningsmagasin skulle
klara av tillfälliga, högre belastningar av dagvatten på
ledningsnätet i samhället.
2017-05-08

Illustrationen visar vilka tak och hårdgjorda ytor som
varit dimensionerande vid beräkningar av framtida
dagvattenflöden: ca 4500 kvadratmeter. Tak- och
hårdgjorda ytor är gråmarkerade.
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Beräkningarna kring dagvattenflöden visar att den totala
skillnaden av flöden mellan ny- och befintligt läge blir
ca 5 l/s mer att fördröja vid nybyggnad. Ett 100-årsregn
beräknas ge dubbla flödet och dubbel vattenvolym.
För att undvika behovet att pumpa dagvatten ska all
tillkommande färdigt golv ligga 30 centimeter högre än
markhöjden vid förbindelsepunkt för dagvatten.

Konsekvenser
Dagvattenflödet beräknas öka men så länge
dagvattenutredningens utformningsförslag följs bedöms
en sannolikt förbättrad dagvattenhantering jämfört med
dagsläget. Tillkommande dagvatten och byggnation
av småbåtshamn kan ge lokal negativ påverkan på
vattenkvalitet och fördjupad information beträffande
dagvattenhantering har efterfrågats för att kunna fastställa
påverkan. Dagvattenledningar kommer tillkomma
inom området. Ett 100-års regn bedöms inte medföra
olägenheter inom planområdet.

Värme
Förutsättningar
Befintlig uppvärmning i den tidigare badrestaurangen har
skett genom vattenburet system kopplat till oljepanna.
Fjärrvärme finns inte i området.

Förändringar
Uppvärmning sker med vattenbaserat system.
Uppvärmningssystem föreslås utformas så att de enkelt
kan omkopplas till användning av alternativa energislag.

Konsekvenser
Uppvärmning av tillkommande byggnader kommer inte
bidra till en betydande ökning av utsläpp i området.

El & tele
Förutsättningar
Inom planområdet finns el- och teleledningar,
ledningsägare är för närvarande Skanova respektive
Fortum.
En transformatorstation finns väster om fastighet 136:3
(nedanför tidigare badrestaurangbyggnad). I det fall
transformatorstation behöver flyttas måste den placeras
minst 5 meter från byggnad på grund av säkerhetsavstånd.

Förändringar
I det fall behov av ledningsflytt uppstår vid ett
plangenomförande kommer kontakter tas med respektive
ledningsägare.
Transformatorstation
säkras
med
bestämmelse i plankarta. Ett u-område (utrymme för
2017-05-08

ledningar) har angetts i planbestämmelserna för att
säkerställa yta för eventuella ledningsflytt.

Konsekvenser
Vid ett plangenomförande kan ledningar behöva flyttas.
Områden för tekniska anläggningar har reglerats i
plankartan.

Avfall
Förutsättningar
Sophanteringen i Fjällbacka är problematisk på grund av
den täta kulturmiljöbebyggelsen med ökad trängsel under
sommarsäsongen.
I nuläget genererar fastigheter 136:2 och 136:3 (tidigare
badrestaurang) inget avfall. Fastigheter med villor 136:4
och 136:1 genererar hushållsavfall i liten utsträckning.
Omlastning av avfall från båt som genereras av öbor,
verksamheter och andra funktioner i skärgården sker
på Stora kajen för vidare transporter. En gemensam
avfallsuppsamlingsplats finns nedanför den tidigare
badrestaurangen och ombesörjer cirka 30-35 närliggande
fastigheter till vilka sophämtningsfordon inte har åtkomst
på grund av branta lutningar och trånga passager.
På Stora kajen efterfrågas möjlighet för logistisk plats för
varor, avfall och uppsamlingskärl, servicearbeten samt
tilläggning med transportbåt vilken ska vara till för öbor,
turism och verksamheter i skärgården. Mottagningsplatsen
ska vara tillgänglig och utan dragväg för sopbil och
tömning.
Avfall som genereras av föreslagen nybyggnation
av bostäder (Badis), Richters samt byggrätter för
centrumverksamheter på Stora kajen ska inom respektive
fastighet ordna sin egen avfallshantering som ska vara
tillgänglig och helst utan dragväg för sopbil och tömning.
Avfall som genereras av de ca 30-35 äldre fastigheterna
i området ska fortsatt anordnas inom gemensam
avfalluppsamlingsplats inom rimligt gångavstånd och
som ska vara tillgänglig och utan dragväg för sopbil och
tömning.
För all avfallshantering inom planområdet är det viktigt att
sopfordonen får god tillgänglighet och att sophämtningen
inte orimligt försvåras. Ansvariga för sophämtning i
området ska kontaktas för diskussion innan teknisk
utrustning väljs.
Tillgång till en sugtömningsstation för fritidsbåtar finns på
Badholmen i Fjällbacka.
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Förändringar
Kommunen planerar för att sjöbunden avfallshantering
som sker vid Stora kajen och efterfrågas att öka flyttas
till betongpiren norr om planområdet. En yta avsätts på
norra delen av kajen för att i mindre omfattning fortsatt
möjliggöra omlastning av varor, avfall och servicearbeten
med mera. Platsen har god tillgänglighet och kan utformas
utan dragväg för sopbil.
Avfall som genereras av föreslagna bostäder där den
tidigare badrestaurangen nu står kommer att lösas inom
egen fastighet. Soputrymme placeras i garagevåning mot
Norra Hamngatan. Sopfordon kan enkelt angöra vid Norra
Hamngatan och fastighetsskötare drar fram sopkärl till
gata inför sophämtning.
Avfall som genereras av turismhamn och byggrätter för
centrumverksamheter kan samordnas och lösas inom egen
fastighet (efter fastighetsavstyckning) genom tillgängligt
soprum inom en av byggnaderna på kajen. Platsen har god
tillgänglighet och kan utformas utan dragväg för sopbil.
Avfall som genereras av de ca 30-35 äldre fastigheterna,
inklusive fastigheter 136:1 och 136:4 i området föreslås
att samordnas i egen byggnad mot Norra Hamngatan och
flyttas något söderut mot befintlig placering. Utrymme
säkras i plankartan.

Konsekvenser
Vid ett plangenomförande kommer möjligheten för
hantering av sjöbundet avfall i mindre utsträckning finnas
kvar på Stora kajen. Denna yta kommer dock inte blir
den samordnade plats som önskas inom Fjällbacka utan
företräde ges till andra funktioner.
Avfall som genereras av tillkommande byggrätter och
byggnader kommer att lösas inom egen fastighet.
Ett område för tekniska anläggningar (gemensam
uppsamlingsplats för 30-35 befintliga fastigheter) regleras
i plankartan.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Programsamråd (klart)
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

3:e kvartalet 2013
2:a - 3:e kvartalet 2017
4:e kvartalet 2017
1:a-2:a kvartalet 2018
2018

Avloppsreningsverket ska vara avvecklat innan
detaljplanen kan vinna laga kraft. Planeringen för att detta
ska genomföras är i nuläget färdigställning under år 2018.
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta
detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter
antagandet, dock tidigast den dag reningsverket är
avvecklat.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner
laga kraft.
Detaljplanen fortsätter att gälla efter genomförandetidens
slut så länge inte beslut om upphävande av planen tas
av kommunen alternativt att ny detaljplan upprättas för
området. Väljer kommunen att upprätta en ny detaljplan
eller upphäva detaljplanen så krävs en ny planprocess
där fastighetsägare får möjlighet till insyn och att lämna
synpunkter.

Huvudmannaskap
Med huvudmannaskap avses bland annat iordningställande
och underhåll samt ansvar för allmän platsmark.
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.
Trafikverket är huvudman för väg 918.
Kommunen är huvudman för vattenområde.

Samarbetsavtal
Ett samarbetsavtal har upprättats mellan berörda parter
och innehåller fördelning av kostnader i samband med
upprättande av detaljplan.
Exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal ska träffas mellan exploatören
och Tanums kommun före planens antagande. Syftet
med avtalet är att reglera kostnader och ansvar för
genomförandet av detaljplanen. Avtalet bör bland annat
reglera:
 Kostnadsfördelning/ansvar för genomförandet av
detaljplan.
 Marköverlåtelser
 Utbyggnad av allmän plats så som infrastruktur för
gata och VA.
 Reglering av fastigheter 136:2 och 136:3 till en
fastighet och avstyckning av 3d-fastighet för parkering.
Kommunen ansöker om förrättning.
Avtal som upprättas mellan Trafikverket och kommun
avses överlåtas på exploatör som ett sidoavtal till
exploateringsavtalet.
Avtal Trafikverket
För eventuella åtgärder på Norra Hamngatan (väg 918) ska
avtal tecknas mellan Trafikverket och Tanums kommun.
Avtal marköverlåtelser
Avtal om marköverlåtelser bör tecknas mellan berörda
parter innan antagandet av detaljplanen.
Arrendeavtal
Arrendeavtal finns till förmån för fastighet 136:4.
Arrendeavtalet gäller markområde på fastighet 163:1.
Fastighetsägaren avser köpa hittills arrenderad mark, se
rubrik Fastighetsregleringar.

Avtal
Planavtal
Ett planavtal har upprättats mellan berörda parter Tanums
kommun, Kommunstyrelsen och Norra Kajplatsen i
Fjällbacka AB 2014-10-17. Planavtalet har överlåtits från
och med 2015-03-16 till Badis i Fjällbacka Ekonomisk
förening.
Badis i Fjällbacka Ekonomisk förening är i dessa
handlingar benämnd som privat exploatör.
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Ansvarsfördelning
Allmänna platser
Anläggning
GÅNGFART

Ägare
Trafikverket

LOKALGATA

Tanums kommun

GÅNGVÄG

Tanums kommun

TORG
PARK
VA/Dagvatten

Tanums kommun
Tanums kommun
Tanums kommun

El
Tele

Ditributör
Ditributör

Genomförande
Trafikverket. Exploatörens
åtagande i utförandeskedet
regleras i sidovatal till
exploateringsavtal.
Tanums kommun.
Exploatörens åtagande i
utförandeskedet regleras i
exploateringsavtal.
Tanums kommun.
Exploatörens åtagande i
utförandeskedet regleras i
exploateringsavtal.
Tanums kommun
Tanums kommun
Tanums kommun.
Exploatörens åtagande i
utförandeskedet regleras i
exploateringsavtal.
Ditributör
Ditributör

Driftansvarig
Trafikverket

Ägare
Tanums kommun

Genomförande
Tanums kommun

Driftansvarig
Tanums kommun

Anläggning
C (Centrumverksamheter)

Ägare
Respektive fastighetsägare

Genomförande
Respektive fastighetsägare

Driftansvarig
Respektive fastighetsägare

P (Parkering)

Respektive fastighetsägare

Respektive fastighetsägare

Respektive fastighetsägare

H (Detaljhandel)
B (Bostäder)
V (Hamn)
E1 (Transformatorstation)
E2 (Återvinningsstation)

Respektive fastighetsägare
Respektive fastighetsägare
Tanums kommun
Fortum/Ellevio
Tanums kommun

Respektive fastighetsägare
Respektive fastighetsägare
Tanums hamnar
Ditributör
Tanums kommun

Respektive fastighetsägare
Respektive fastighetsägare
Tanums hamnar
Ditributör
Tanums kommun

VA/Dagvatten

Tanums kommun
alternativt respektive
fastighetsägare
Respektive fastighetsägare

Respektive fastighetsägare
(förutom inom u-områden)

Respektive fastighetsägare
(förutom inom u-område)

Respektive fastighetsägare

Respektive fastighetsägare

Tanums kommun

Tanums kommun

Tanums kommun
Tanums kommun
Tanums kommun

Ditributör
Ditributör

Vattenområde
Anläggning
WV 1 (Hamn & vatten)
Kvartersmark

Övrig anläggning
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TEKNISKA FRÅGOR
Dokumentation & kontroll
När byggnation har färdigställts ska koordinater geodetiskt
bestämmas och rapporteras till Sjöfartsverket för införande
i sjökort. Förändring i strandlinje eller bottentopografi ska
positionsbestämmas eller sjömätas enligt standard SRS 44
och rapporteras.
Arbetsområden bör märkas ut för att förhindra
påsegling, tillstånd söks hos Transportstyrelsen,
Sjöfartsverksavdelningen.
Kontakt ska tas med Rambo AB (avfallshantering) för
diskussion om praktisk hantering/tömning innan man
väljer teknisk utrustning.
Tillstånd för eventuella åtgärder som kan inverka på
landskapsbildskydd för Fjällbacka skärgård söks hos
Länsstyrelsen.
Prövningar krävs enligt miljöbalkens 11 kap.
vattenverksamhet. Tillståndsprövning för småbåtshamn
sker hos mark- och miljödomstolen. Övrig
vattenverksamhet, som förstärkning eller återuppbyggnad
av kaj och eventuellt uppförande av vågbrytande kräver
anmälan hos Länsstyrelsen eller en tillståndsprövning hos
mark- och miljödomstolen.
Prövningar bör vara klara innan planen antas.
Anmälan om vattenverksamhet
För all vattenverksamhet gäller generell tillståndsplikt
men det kan räcka att göra en anmälan till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen återkommer med meddelande ifall tillstånd
krävs efter att anmälan skickats in.
Anmälda åtgärder får påbörjas tidigast åtta veckor efter
det att Länsstyrelsen mottagit anmälan och bedömt att
ärendet är komplett.
Innan en anmälan görs behövs rådighet över vattenområdet
för verksamhetsutövaren, dispens från eventuella
strandskydd, ingen risk för att enskilda intressen ska
skadas samt att ersättnings- och skadeförebyggande frågor
ska vara lösta.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA
FRÅGOR
Markägoförhållanden
Vattenområdet som ingår i detaljplanen ägs av
kommunen. Kajområde, Utsiktsgatan och Trappgatan
(fastighet Fjällbacka 163:1) ägs av kommunen. Gata
Norra Hamngatan ägs av Trafikverket men planeras
att övergå till kommunens ägo. Resterande fastigheter:
Fjällbacka 136:2, 136:3, 136:4 och 136:1 ägs av privata
fastighetsägare.

Ledningsrätt
Befintliga ledningsrätter inom planområdet är ledningsrätt
1435-260.1 (Tanums kommun, avloppsledning) som
belastar bland annat fastighet 163:1 och ledningsrätt
1435-1148.1 (Tanums kommun, avlopp) som belastar
bland annat fastighet 163:1.
Två nya ledningsrätter möjliggörs (u-områden).
Ledningsrätter prövas genom ledningsrättsförrättning.
Där exploatering kräver att befintliga ledningar flyttas
ska ledningsägare uppmärksammas och ledningsrätt
uppdateras.

Fastighetsbildning
Fastigheter 136:2 och 136:3 regleras ihop till en fastighet.
Möjlighet finns att avstycka en 3d-fastighet från det som
idag är 136:2 och 136:3. 3d-fastighetens ändamål ska vara
parkering.
Möjlighet finns att avstycka fastigheter på Stora kajen,
från fastighet 163:1 till tre separata fastigheter.
Erforderliga fastighetsbildningar ska vara klara innan
bygglov kan beviljas.

Servitut
Parkering för nyskapade bostäder ska lösas inom
3d-fastigheten. Parkeringsplatserna ska säkras för
bostäderna med hjälp av servitut.
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Fastighetsregleringar
Planen möjliggör att del av mark omvandlas från allmän
plats mark till kvartersmark, möjlighet görs för enskilda
att köpa marken.
Följande fastighetsregleringar möjliggörs:
Från fastighet
136:2, 136:3
Ny ihopreglerad
fastighet
(136:2, 136:3)
Del av 163:1
Del av 163:1
Del av 163:1
Del av 163:1

Del av 136:1,
136:2, 136:3
Del av 163:1

Till fastighet
Fastigheter regleras till
en fastighet
3d-fastighet för
parkering

Åtgärd

Yta

Vid plangenomförande regleras en sammanslagen
fastighet, kvartersmark bostäder.
En avstyckning av 3d-fastighet för parkering sker från
ny ihopreglerad fastighet (136:2, 136:3).

Till ny ihopreglerad
fastighet (136:2,136:3)
136:4

Mark väster om fastighet 136:2 och 136:3, allmän plats,
övergår till kvartersmark bostäder.
Mark väster om fastighet 136:4, allmän plats, övergår
till kvartersmark bostäder.
Ny avstyckad fastighet Mark strax söder om fastighet 203:1, allmän plats, kan
övergå till kvartsersmark hamn.
3 eventuella nya
Mark på södra delen av Stora kajen, allmän plats, kan
avstyckade fastigheter övergå till kvartersmark centrumverksamheter och
detaljhandel.
163:1
Markremsa öster om fastigheter 136:1, 136:2 och
136:3, kvartersmark, övergår till allmän plats, lokalgata.
Till ny ihopreglerad
Mark öster om fastighet 136:3 allmän plats, övergår till
fastighet (136:2, 136:3) kvartersmark bostäder.

-

Ca 110 kvm
Ca 84 kvm
Ca 330 kvm
Ca 284 kvm

Ca 30 kvm
Ca 21 kvm

Möjlig fastighetsreglering
Fastighetssammanslagning
Nuvarande allmän platsmark,
föreslagen kvartersmark
Nuvarande kvartersmark,
föreslagen allmän platsmark

Illustration som visar möjliga fastighetsregleringar.
2017-05-08
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EKONOMISKA FRÅGOR

Bottensediment

Allmänt (plankostnader, exploateringsavtal,
bygglovsavgifter)

Kommunen genomför åtgärder i samband med
genomförande beträffande förekomster av tungmetaller
och miljöföroreningar.

Kostnader i samband med upprättande av detaljplanen är
reglerade i plan- och samarbetsavtal.

Stabilitetsåtgärder

Ekonomiska frågor mellan Tanums kommun och
exploatören ska regleras i ingånget exploateringsavtal.
Vid bygglovsprövning kommer bygglovsavgifter att tas ut
enligt gällande taxa.

Anläggningar (gator, torg, VA, stabilitet
med mera)
Kostnader förenade med iordningställande av anläggningar
inom allmän platsmark så som torg, gångväg, lokalgata
mm belastar kommunen och exploatören och fördelas
enligt exploateringsavtal. Framtida underhåll belastar
Trafikverket och i ett mindre område Tanums kommun
avseende LOKALGATA.
Kostnader förenade med om- och nyanläggning av
kommunala VA-ledningar inom allmän platsmark bekostas
av Tanums kommun och exploatören enligt fördelning i
exploateringsavtalet. Fortsatt drift och underhåll belastar
Tanums kommun.
Kostnader för anläggande, skötsel och underhåll för
vatten, spillvatten och dagvatten inom kvartersmark
belastar respektive fastighetsägare.

Fastighetsbildning
Kostnader för fastighetsbildning såsom fastighetsreglering,
servitut eller ledningsrätt regleras inom ramen för
respektive lantmäteriförrättning.

Tele- och elnät
Eventuell nydragning och omläggning av tele- och
elnät som förorsakat av förändrade förhållanden inom
kvartersmark bekostas av respektive fastighetsägare.

Respektive fastighetsägare ansvarar för stabilitetsåtgärder
inom respektive fastighet. Exploatören ansvarar för
att åtgärder utanför kvartersmark i enlighet med
exploateringsavtal inte påverkar angränsande fastigheter
negativt.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Detaljplanen administreras enligt plan och bygglagen SFS
2010:900, mellan 2011 och 2014.
Detaljplanens genomförandetid är 10 år.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN
Detaljplaneförslaget har upprättats av Tanums kommun,
handlagts av Plan- och Byggavdelningen, Tanums
kommun och författats av Werner Arkitekter AB.

Kontaktpersoner Tanums kommun
Roger Rosengren
Janette Beck
Kontaktpersoner Werner Arkitekter AB
Anna Kulginova
Stefan Werner

Nya och ändrade förhållanden inom allmän platsmark
som förorsakar ny- eller omläggning av tele- och elnät
bekostas av Tanums kommun.

Stigande vatten
Kostnader för eventuella åtgärder i samband med stigande
vatten på Trafikverkets väg regleras i exploateringsavtalet.
Kostnader i samband med åtgärder för att förhindra
stigande vatten inom kvartersmark åligger respektive
fastighetsägare.
2017-05-08
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