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Sammanfattning  
Tanums kommun arbetar med ett planprogram för området vid Kajen och Badis. Inom detaljplanen 
studeras förutsättningar för Kajen (ibland kallad Stora Kajen) samt möjlighet att tillskapa bostäder i 
området där badrestaurangen Badis står idag (se karta bilaga 1). Under sommarmånaderna pågår redan 
idag verksamheter med koppling till havet och turismen. Förhoppningen är att en vidareutveckling av 
området skall bidra till att förlänga säsongen för verksamheterna och att förutsättningar skapas för 
åretruntverksamheter. Planområdet har informellt delats upp på två olika delområden inom 
planhandlingarna vilka kallas för delområde Kajen och delområde Badis. Detta har skett för att göra 
planhandlingarna enklare att tyda då såpass olika förutsättningar gäller inom detaljplanens olika delar. 

Planområdet består av bebyggd mark och vattenområden. Det berör ett antal områden avgränsade som 
riksintresse. Dessa är riksintresse för naturvård (liten del i västra delen), riksintresse för friluftsliv och 
riksintresse för kulturmiljö enligt kapitel 3, miljöbalken samt riksintresse för rörligt friluftsliv och den 
obrutna kusten enligt kapitel 4, miljöbalken. I nuläget gäller ett tillfälligt beslut om strandskydd inom 
tätortsområdet i Fjällbacka. Om gränserna i detta tillfälliga beslut slås fast kommer ingen del av 
planområdet att beröras av strandskydd. Vid ett eventuellt upphävande av en detaljplan och 
upprättande av en ny sådan inträder strandskydd dock på nytt per automatik. Dispens behöver då 
sökas. 

Om planprogrammet genomförs kan ett antal miljömål komma att beröras. Dessa är Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans 
samt levande kust och skärgård, Levande skogar, God bebyggd miljö samt Ett rikt växt och djurliv. 
Eventuella effekter på dessa miljömål förväntas främst ske i den lokala skalan. 

Ett genomförande av detaljplanen förväntas inte få några effekter på de terrestra naturmiljöerna. På 
marina miljöer kan dock inte konsekvenser uteslutas vid en ombyggnad som berör marina miljöer. 
Flora och fauna kan här komma att påverkas av grumling (i anläggningsfas amt vid uppvirvling av 
sediment av båtpropellrar), spridning av föroreningar från sediment vid pålning, muddring etc., 
eventuella utsläpp av föroreningar från exempelvis en marina samt buller från båttrafik 

En rivning av Badis och uppförande av andra byggnader förväntas få kulturmiljömässiga 
konsekvenser. Oavsett vilket typ av byggnation som realiseras bör kulturmiljön berikas och 
kompenseras med någon form av kommunikativa åtgärder, såsom informationsskyltar, konstverk som 
gestaltar tidigare verksamhet, använda namn med anknytning till platsen etc. Däremot förväntas inga 
negativa effekter på marinarkeologiska värden. 

Genomförande av planprogrammet skulle eventuellt leda till större tillgänglighet i Kajområdet med 
utrymme för butiker, caféer och liknande. Detta skulle kunna leda till att de rekreationsmässiga 
värdena ökar. 

Vid ett eventuellt genomförande av planprogrammet är det av stor vikt att dag- och ytvattenfrågor 
hanteras på ett sådant sätt att ingen oacceptabel belastning på de marina miljöerna uppstår. 

Vid en eventuell rivning av Badis är det av stor vikt att tillräckliga försiktighetsåtgärder vidtas, 
avseende asbestinnehållande byggmaterial, för att undvika negativa hälsoeffekter såväl för de som 
genomför rivningen som för närboende och allmänhet. 
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Inledning 

Miljöbedömning	–	Miljökonsekvensbeskrivning		
När en myndighet eller kommun upprättar alternativt ändrar en plan eller ett program, som krävs i lag 
eller annan författning, skall myndigheten eller kommunen, enligt miljöbalken 6 kap. 11§, göra en 
miljöbedömning av planen, programmet eller ändringen om dess genomförande kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Enligt miljöbalkens 6 kap. 11§. Syftet med miljöbedömningen är att 
integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas. Inom ramen för 
en miljöbedömning skall myndigheten eller kommunen upprätta en miljökonsekvensbeskrivning där 
den betydande miljöpåverkan som planens eller programmets genomförande kan antas medföra 
identifieras, beskrivs och bedöms. I detta skede identifieras miljöaspekter som kan komma att behöva 
utredas vidare och på olika satt integreras i den fortsatta planeringen. Ett nollalternativ – i det här fallet 
avses en trolig utveckling om inte planen genomförs – ska redovisas. 

Det detaljplanearbete, för vilken nedanstående MKB har tagits fram, har handlagts enligt gällande 
lagstiftning. Planprocessen inleddes med ett planprogram, i vilket en helhetsvision för ett större 
område presenterades. Synpunkter på handlingarna summerades i en programsamrådsredogörelse och 
ligger till underlag för fortsatta handlingar. Inom planprocessen har en lång rad utredningar tagits fram 
vilka utgör underlag dels för det fortsatta planarbetet och dels för denna miljökonsekvensbeskrivning. 

Projektbeskrivning		
Inom detaljplanen studeras förutsättningar för Kajen (ibland kallad Stora Kajen) samt möjlighet att 
tillskapa bostäder i området där badrestaurangen Badis står idag (se karta bilaga 1). Under 
sommarmånaderna pågår redan idag verksamheter med koppling till havet och turismen. 
Förhoppningen är att en vidareutveckling av området skall bidra till att förlänga säsongen för 
verksamheterna och att förutsättningar skapas för åretruntverksamheter. Föreslagen förändring är 
säkerställande av hamn och kajområde samt att ett antal byggrätter för centrumfunktioner prövas. 
Kajen föreslås vid ett genomförande av detaljplanen återfå en brukbar status och ingå i den helhet som 
kommer att kunna skapa en ny målpunkt vid vatten i Fjällbacka.  

En förutsättning för att området ska kunna utvecklas med bostäder är att reningsverket i norr måste 
avvecklas och flyttas innan bostäder kan medges. 

Planområdet har informellt delats upp på två olika delområden inom planhandlingarna vilka kallas för 
delområde Kajen och delområde Badis. Detta har skett för att göra planhandlingarna enklare att tyda 
då såpass olika förutsättningar gäller inom detaljplanens olika delar. 

För utförlig projektbeskrivning se planbeskrivning framtagen för Kajen och Badis i Fjällbacka av 
Tanums kommun 2016. 

Nollalternativ		
Med nollalternativ avses en trolig utveckling i aktuellt område om föreslagen detaljplan inte 
genomförs. Nedan redogörs för ”delområde Badis” och ”delområde Kajen” var för sig då olika 
förutsättningar och problemställningar gäller för dessa delområden.  
 
Delområde Badis 
I det fall föreslagen detaljplan här inte skulle genomföras kan två scenarior målas upp. Det ena 
scenariot innebär att man (1) så småningom river befintlig byggnad och ersätter den med en 
utsiktsplats, eventuellt med något café eller liknande. Det andra tänkbara scenariot skulle innebära att 
befintlig restaurangbyggnad rivs och ersätts med en byggnation som härbärgerar exempelvis spa, 
konferenslokaler, café, vandrarhem eller liknande som inte exkluderar medborgarna från kulturmiljön. 
Båda dessa scenarion kan anses rimliga nollalternativ.   
 
Eftersom nollaternativen, enligt ovanstående resonemang, också kommer att omfatta rivning och 
möjlig nybyggnation kommer stora likheter att finnas mellan ett nollalternativ och föreslaget 
planalternativ. Skillnader kommer främst att omfatta: 
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 Kulturmiljö: här kan nollalternativet anses ge något mindre effekter i kulturmiljöhänseende då 
nollalternativet inte exkluderar medborgarna från kulturmiljön. Vidare kommer eventuella 
framtida verksamheter att ligga mer i linje med tidigare verksamhet.  

 
 Rekreation: Även här kan nollalternativet anses något bättre då tillgängligheten för 

allmänheten är större om nollalternativet väljs. Här måste man dock också väga in det faktum 
att en verksamhet som riktar sig till allmänheten kan åstadkomma buller eller andra typer av 
störningar för närboende. Nollalternativet skulle då innebära att åtgärder för att reducera sådan 
störning kan behöva sättas in. 

 
 Hälsa: Om ett nollalternativ som enbart innebär ersättande av Badis med en utsiktsplats 

kommer eventuella risker med radon i bostäder eller andra typer av byggnader att vara mindre.   
 
I övrig bedöms nollalternativ och planalternativ att ge likartade effekter. 
 
Delområde Kajen 
Om detaljplanen inte genomförs kommer kajen ändå att behöva förstärkas, något som medges inom 
gällande plan. Att helt låta kajen förfalla kan inte ses som ett realistiskt nollalternativ. Detta innebär att 
verksamhet som ger påverkan på bottensedimenten kommer att äga rum också som en konsekvens av 
ett nollalternativ. Däremot ökar denna påverkan om också en småbåtshamn anläggs.  
Skillnader mellan nollalternativ och planalternativ kan därmed uttryckas på följande sätt: 
 

 Marin naturmiljö: Om planalternativet genomförs fullt ut med anläggande av småbåtshamn 
finns en förhöjd risk för negativ påverkan på den marina naturmiljön, främst i och med 
frisättande av olika toxiska ämnen i bottensedimenten. En sådan effekt kan också uppstå i 
samband med förstärkning av kajen men sannolikt i mindre omfattning. 

 
 Rekreation: Planalternativet med småbåtshamn, butiker, caféer etc. på kajen ger betydande 

vinster när det gäller rekreationsvärde. Dessa skulle tills stor del utebli vid ett nollalternativ. 
 

 Ytvatten: Här finns möjligen en förhöjd risk för negativ påverkan enligt samma resonemang 
som förts under marin naturmiljö.  

 
 Luftföroreningar/buller: Om en småbåtshamn anläggs kan denna antas generera något mer 

buller och luftburna föroreningar som en följd av biltrafik till och från småbåtshamnen och 
båttrafik i hamnen. Rimligen är det här fråga om begränsade effekter. 

 
I övrig bedöms nollalternativ och planalternativ att ge likartade effekter. 
 

Miljömål 
Nedan redogörs i korthet för vilka nationella miljömål som kan komma att beröras av aktuellt 
planförslag. En kort beskrivning ges av vad målen innebär och dessutom förs en diskussion om på 
vilket sätt de aktuella miljömålen skulle kunna beröras.  
 
Miljömål nr. 1: Begränsad klimatpåverkan 
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar 
utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det 
globala målet kan uppnås.” 
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Planförslaget kan komma att påverka Miljömålet negativt framförallt genom den förväntade ökningen 
av transporter med personbil. En utveckling av kollektivtrafiken kan ha en hämmande effekt på 
utsläppen. Småbåtshamnen med plats för 120 – 130 småbåtar kan också medföra ökade utsläpp till och 
från hamnen samt tomgångskörning. 
 
Miljömål nr. 2: Frisk luft  
”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. 
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.” 

Ett syfte med planförslaget är att öka åretruntverksamheten i området. Som påföljd kan trafiken öka, 
dels genom personbilar men också småbåtar, framförallt till och från småbåtshamnen. Ökad trafik 
medför en negativ påverkan på Miljömålet.  
 
Miljömål nr. 4: Giftfri miljö 
”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota 
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är 
nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna 
av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.” 

Miljömålet kan komma att påverkas negativt om inte stor hänsyn tas vid byggnationsfasen i de marina 
miljöerna. Byggnationen på mjukbotten kan röra upp tungmetaller från bottensedimentet. En ökad 
mängd fritidsbåtar kan också ha en negativ påverkan i form av ökade utsläpp av oljespill, färg och 
liknande miljöfarliga substanser. En hantering av detta blir nödvändigt för att undvika negativ 
påverkan på miljömålet.  
 
Miljömål nr. 6: Säker strålmiljö 
”Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga 
effekter av strålning.” 

Fjällbackas samhälle utgörs av högradonmark. Bohusgraniten har en förhållandevis hög halt av uran. 
Viktigt är att stor hänsyn tas till strålningssäker inomhusmiljö vid exploatering och byggnation av 
bostäder. 
 
Miljömål nr. 9: Grundvatten av god kvalitet 
”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra 
till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.” 

Miljömålet kan komma att beröras negativt av den förändrade dagvattenaktiviteten. Planförslaget 
medför ett ökat dagvatten flöde á 5 l/s. Ett dagvattenmagasin ska anläggas för att sakta ner avrinningen 
och därmed minska flödet och minimera påverkan. Den ökade mängden småbåtar i hamnen kommer 
också att behöva stationer för hantering av latrinavfall då det sedan 1 april 2015 är förbjudet att tömma 
latrinavfall i havet. 
 
Miljömål nr. 10: Hav i balans samt levande kust och skärgård 
”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den 
biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk 
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat 
nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt 
värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.” 

Planförslaget omfattar delar av kusten, både på land och i havet. Miljömålet berörs främst av den 
planerade verksamheten i havet. Vid byggnation av bryggor kan bottensediment innehållande 
ansamlingar av tungmetaller och annat miljöfarligt material frigöras. Antingen vid pålning eller 
muddring under byggnationsfasen. Förändringar i bottenstrukturen påverkas också. Ett hav i balans 
kan därför komma att förändras på lokalnivå. En ökad mängd båttrafik till och från Fjällbacka kan 
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också påverka den närmaste kuststräckan både i norr och söder. Oftast är den privata båttrafiken 
förpassad till en kortare del av sommarperioden medan vår, höst och vinter förblir lugnare. 

En stor del i miljömålet är att den traditionella näringen fiske och skärgårdstrafiken utvecklas på ett 
hållbart sätt. En förändring av nuvarande utformning behöver därför beakta och ge fortsatt eller ökad 
möjlighet till de lokala traditionella näringarna.  

 
Miljömål nr. 15: God bebyggd miljö 
"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas." 

Området som berörs av planförslaget består redan av bebyggd miljö som en brygga, fastigheter och 
asfaltsvägar. Utvecklingen av området syftar enligt planförslaget bland annat till att förstärka dess 
attraktionskraft. Miljömålet anger bland annat att man vid planering och utformning av stadsmiljöer 
ska se till att persontransporter via kollektivtrafik ska öka. Planförslaget tar hänsyn till nuvarande 
strukturer på land och förändringen sker framförallt i den marina delen där småbåtshamnen utvecklas 
där det idag enbart är en landburen brygga. 

Fastigheten Badis, utgör riksintresse för kulturmiljö. Enligt Länsstyrelsens yttrande, 2015-09-28, kan 
en påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljö uppstå om rivning sker. Vid upprättande av ny 
byggnad på fastigheten kan också en påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljö uppstå om inte 
områdets karaktär bibehålls. Rivningslov för fastigheten Badis finns. 
 
Miljömål nr. 16: Ett rikt växt- och djurliv 
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med 
rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.” 

Växt och djurliv i terrestra miljöer kommer inte påverkas märkbart av planförslaget. Området är redan 
i dag starkt exploaterat. Viss förekomst finns dock av alm som är en rödlistad art samt murgröna som 
omfattas av artskyddsförordningen. Däremot kan den marina miljön påverkas både negativt och 
positivt. Det är framförallt mjukbotten som kan komma att påverkas negativt. En förändring av 
ljusinsläppet vid flytbryggor kan ha en negativ inverkan på ljuskrävande organismer. Under 
konstruktionsfasen kan temporär negativ påverkan också ske från grumling vid muddring vilket också 
påverkar ljusklimatet. Den ökade mängden material i vattnet från pålar och betongkonstruktioner kan 
också komma att ge positiva förutsättningar för hårdbottenlevande organismer.  
  

Riksintressen och områdesskydd 
Planförslaget berörs dels av riksintresse för friluftsliv och riksintresse för kulturmiljö enligt kapitel 3, 
miljöbalken och dels av riksintresse för rörligt friluftsliv och riksintresse för obruten kust, kapitel 4, 
miljöbalken. De båda sistnämnda riksintressena omfattar hela Bohusläns skärgård och på sina håll ca 5 
km inåt landet och redovisas därför inte på karta.  

Riksintresse	för	friluftsliv,	kap	3	miljöbalken	
Området av Riksintresse för friluftsliv, FO 30:1 berör inte de terrestra delarna av planområdet utan 
enbart vattendelarna. Gränsen löper ungefär i själva kajkanten. Se dock även nedan under Riksintresse 
rörligt friluftsliv. 
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Riksintresse	för	kulturmiljö,	kap.	3	miljöbalken		
Hela planområdet ingår också i ett riksintresse för kulturmiljö som täcker stadskärnan av gamla 
Fjällbacka; beteckning Fjällbacka [O 48] (Kville sn) i Riksantikvarieämbetet. Följande motivering ges:  

Motivering: Fiskeläge med bebyggelseklunga främst från 1800-talet, i skyddat läge, som 
omges av glesare bostads- och strandbebyggelse, präglad av en för norra Bohuslän 
karaktäristisk utveckling där kustfisket under 1800-talet kom att kombineras med fraktfart, 
fiskberedning och badortsverksamhet.  
Uttryck för riksintresset: Under Vetteberget bebyggelseklunga från 1800-talet som omges av 
glesare stadsbebyggelse, bodar och magasin uppförda efter branden 1928. Kyrka i huggen 
granit från 1892 ritad av A Petersson.  
 

 
Fig. 1. Karta över riksintresse enligt kapitel 3, miljöbalken som berör planområdet. Kartan genererad 
från Länsstyrelsens informationskarta. 
 

Riksintresse	för	naturvård,	kap	3	miljöbalken	
Gränsen för område som klassats som riksintresse löper ute i vattnet utanför Stora Kajen. Eventuellt 
kommer den allra västligaste delen av planområdet att beröras.  

Själva området för riksintresse – Fjällbacka och Grebbestads kust och skärgård – har identifierats som 
ett mångformigt kustlandskap med värden knutna både till marina och terrestra miljöer. Som 
förutsättningar för bevarande anger Länsstyrelsen följande: ”En god vattenkvalitet upprätthålls med 
avseende på eutrofierande ämnen. Strändernas opåverkade karaktär bibehålls. Fortsatt jordbruk 
med naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement. Restaurering av 
igenvuxna naturbetesmarker. Reproduktionsområden för fisk samt områden av 
betydelse för häckande och flyttande sjöfåglar och vadare skyddas mot fysiska ingrepp 
och störningar.” 
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Riksintresse	för	rörligt	friluftsliv,	kap	4	miljöbalken	
Riksintresse för friluftsliv fokuserar främst på fri rörlighet i naturområden på såväl öar som 
kuststräckor på fastlandet. Framkomligheten gäller framförallt för rörlighet till fots, paddling eller båt. 
En ökad tillgång på småbåtshamnar kommer med stor sannolikhet öka rörligheten av framframförallt 
småbåtar i dessa områden. Dock får inte den fria rörligheten medföra en negativ påverkan på naturen. 
Störningar på djurlivet är påtaglig inom vissa områden, framförallt vad gäller häckfågel och 
knubbsälars reproduktionsområden. 

Riksintresse	för	den	obrutna	kusten,	kap	4	miljöbalken		
Riksintresse för obruten kust är uppdelad i två området. Den norra delen sträcker sig från riksgränsen i 
Norge till Lysekil och benämns den obrutna kusten. Söder över fortsätter riksintresset men benämns 
där istället för den högexploaterade kusten. 

Följande punkter är en sammanfattning av den obrutna kustens värden: 

 Ursprunglighet inom hela området. Bohuslän har genom historien genomgått stora 
förändringar och det finns spår efter olika epoker av mänsklig påverkan. Mycket av detta 
har medvetet integrerats i naturlandskapet. Mer konkret menas att ursprungligheten ska 
bevaras så att de i framtiden även kan uppleva den kulturpräglade orördheten. 

 Goda förutsättningar för rörligt friluftsliv; badplatser, fiskeplatser och möjligheter till 
båtsport.  

 Förutsättningar för turism.  
 Tillgång till serviceorter  
 Sammanhängande strand- och skärgårdsområden som är tillgängliga för allmänheten 

samt sammanhängande vackra och ursprungliga landskapspartier, utsiktspunkter 
 Högklassiga fornlämningsmiljöer  
 Talrika äldre bebyggelse- och verksamhetsmiljöer  
 Vetenskapliga natur- och kulturvärden • Lättillgängliga och synliga geologiska värden  
 Rikt sjöfågelliv och unika växtlokaler  
 Marina biologiska värden  
 En värdefull kombination av högklassiga natur- och kulturvärden 

”Syftet med riksintresset är att bevara ursprungligheten inom området och låta alla värden 
samsas och finnas kvar tillsammans. Vad som är ursprungligt är dock svårt att säga exakt. 
Det som Kustområdet och skärgården i Bohuslän lyfter fram är det där kultur- och 
naturlandskapet möts. På dessa platser, där försiktiga, lågmälda inslag av tidigare 
generationers kulturlandskap smälter in med den vackra naturen kan det upplevas som om 
tiden har stått stilla. Vi upplever att landskapet är orört och ursprungligt (Länsstyrelsen, 
2000:8, sid 11).” 
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Strandskydd	
Länsstyrelsen håller för närvarande på att se över strandskyddsbestämmelserna i ett flertal kommuner i 
länet, bland annat Tanum (Länsstyrelsen 2016). I denna översyn föreslår man att generellt strandskydd 
om 300 meter från strandlinjen ska gälla stora delar av kuststräckan. Undantaget är sådana ytor som är 
bebyggda, som upptas av större vägar och liknande. För närvarande gäller ett tillfälligt beslut om 
utökning av generellt strandskydd till 300 meter i stora delar av kuststräckan. Detta tillfälliga beslut 
gäller fram till den 14/1 2017. Tillfälligt beslut/förslag till permanent beslut är utskickat på remiss och 
remisstiden löpte ut den 23/9 2016. Gränserna för föreslaget strandskydd framgår av karta i figur 2. 
Enligt detta förslag undantas stora delar av tätortsmiljöerna i Fjällbacka tillsammans med vissa 
vattenområden. Om gränserna i detta tillfälliga beslut slås fast kommer ingen del av planområdet att 
beröras av strandskydd. Vid ett eventuellt upphävande av en detaljplan och upprättande av en ny sådan 
inträder strandskydd dock på nytt per automatik. Dispens behöver då sökas.  
 
 
 

 
Fig. 2. Karta över Länsstyrelsens förslag till strandskydd i Fjällbacka enligt remissbilaga för Tanums 
kommun, bilaga 1:31 (Länsstyrelsen 2016). Blå gräns samt rastrering anger område som omfattas av 
strandskydd. 
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Samhällsekonomisk analys 
I framtagen samhällsekonomisk analys (Ivarsson 2016) beskrivs konsekvenserna av att den gamla 
badrestaurangen i Fjällbacka från 1937 rivs och ersätts med bostadsrätter, i fokus ligger de 
bevarandevärden som är kopplade till riksintresset för kulturmiljövård. I tillägg analyseras även 
potentiella konsekvenser för andra relevanta värden, exempelvis allmänhetens tillgänglighet till 
platsen och dess omgivningar, påverkan på utsikten mot havet samt ekologiska värden.  

Analysen visar att endast värden förknippade med riksintresset för kulturmiljövård med koppling till 
Badis, samt eventuellt värden kopplade till havsutsikten från fastigheterna öster om Utsiktsgatan 
påverkas av de föreliggande planerna.  

Konsekvenser	för	kulturhistoriska	värden	med	anknytning	till	Badis			
Ur ett antikvariskt perspektiv hade det varit önskvärt att behålla den gamla badrestaurangen med den 
ursprungliga användningen. Skada på riksintresse för kulturmiljövård vid en exploatering bedöms 
kunna uppstå dels till följd av att själva byggnaden försvinner eller ersätts, och dels beroende på att 
markanvändningen förändras (Wingård 2016).  

När det gäller en ny byggnad på platsen bedöms att skadan kan minimeras genom att den nya 
byggnaden anpassas till det historiska arvet på platsen och dess omgivningar. Det senaste förslaget för 
en ny byggnad bedöms efter vissa mindre justeringar utgöra en sådan god anpassning genom att den 
föreslagna silhuetten liknar den befintliga med flacka tak, genom att man använder en liknande 
absidformad fasadform samt att puts används som ytmaterial.   

Vad gäller markanvändningen bedöms emellertid de planerade bostadsrätterna kunna utgöra en 
funktionell skada på riksintresset genom att de exkluderar övriga samhällsmedborgare från den 
aktuella kulturmiljön. Problemet skulle kunna avhjälpas om byggnaden istället inhyste mer publika 
verksamheter. Som exempel anges café- eller galleriverksamhet, butiker, vandrarhem, spa eller 
eventuellt en kombination av flera verksamheter. Människor skulle på så sätt ha fortsatt tillgång till 
platsen och dess kulturhistoriska värden. 

Den ekonomiska skadan av ett förändrat tillträde till platsen för berörda medborgare kan skattas 
genom en enkätstudie. Eftersom det inte är praktiskt möjligt att genomföra en enkätstudie enligt ovan i 
Fjällbacka inom ramen för detta projekt har en litteratursökning gjorts efter liknande studier med 
målsättningen att göra en värdeöverföring. Den visar att det inte genomförts många betalnings-
viljestudier och att de som genomförts huvudsakligen fokuserat på historiska byggnader av 
världsarvskaraktär som exempelvis Machu Picchu i Peru eller Stonehenge i Storbritannien. Några 
passande studier för en värdeöverföring till Badis har inte kunnat identifieras.  

Tidigare studier visar dock att det sannolikt finns en positiv betalningsvilja för att bevara 
tillgängligheten till platsen för den gamla badrestaurangen Badis till följd av dess kulturhistoriska 
värde. En betydande del av betalningsviljan är sannolikt kopplad till turism och tillfälliga besök. För 
att storleken på betalningsviljan ska kunna skattas, och därmed skadan på riksintresset vid en 
försämring av tillgängligheten, krävs emellertid en enkätstudie på plats i Fjällbacka. 

Konsekvenser	för	utsikten	från	fastigheterna	öster	om	Badis	
Jämfört med de nuvarande förhållandena på platsen medför en nybyggnation på fastigheterna 
Fjällbacka 136:2-3 (Badis) enligt exploatörens önskemål att den totala byggvolymen ovan mark ökar 
med ca 33 % (Tanums kommun b). Nockhöjden på den planerade nya byggnaden kommer inte 
överstiga den nuvarande nockhöjden på Badis. Den kommer emellertid att uppta en större andel av 
tomten som tidigare ej varit bebyggd vilket genom en högre silhuett påverkar havsutsikten från 
fastigheterna Fjällbacka 138:6-7. 

Med stöd av studier över betydelsen av havsutsikt på bostadspriser (Hansen & Bensen, 2013) har en 
skattning av de ekonomiska konsekvenserna för en försämrad utsikt från de två berörda fastigheterna 
öster om Badis genomförts. Studien visar att värdet beror av den rådande konjunkturen på 
fastighetsmarknaden och att det under nuvarande konjunktur kan röra sig om en viss värdeminskning 
för var och en av de berörda fastigheterna till följd av försämrad havsutsikt.  
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Miljökonsekvenser  

Terrester	naturmiljö	
Relevanta miljömål 
 
Miljömål nr 15 God bebyggd miljö 
 
Miljömål nr 16 Ett rikt växt- och djurliv 
 
Konsekvensbeskrivning 
Det avgränsade planområdet utgörs endast av ca 0,5 ha land och merparten av denna areal utgörs 
antingen av bebyggelse, kajer, vägar eller andra hårdgjorda ytor. I sluttningen mellan Badis och Norra 
Hamngatan finns små ytor av mark med mer eller mindre naturlig vegetation, en del buskage och 
lövsnår samt en del planterade (eller möjligen spontant uppkomna), medelålders lövträd, exempelvis al 
och oxel. I denna sluttning finns även en del buskage främst snöbär och fläder. Murgröna förekommer 
rikligt i denna sluttning både på mark, murar och som påväxt på träd och buskar. Fältskiktet i denna 
sluttning är gräsdominerat och relativt örtfattigt. Bitvis finns dock arter som blodnäva, hundkex, 
skelört flädervänderot och gul fetknopp vilka kan fungera som pollen- och nektarkällor för insekter. 

Inga fynd av rödlistade arter har rapporterats från det aktuella planorådet på Artportalen och inga 
skyddsvärda träd har heller inrapporterats i trädportalen. Inga skyddsvärda träd kunde heller 
identifieras under arbetet med denna MKB. Intill återvinningsstationen finns dock en alm som kommit 
upp i ”övre medelåldern”. 

Almen har förts upp på rödlistan på grund av almsjukan, i kategori CR (akut hotad). Inom planområdet 
är det fråga om unga till medelålders träd och några av dessa visar tydliga tecken på att ha drabbats av 
almsjukan. Förekomst av denna typ av rödlistade arter som placerats på rödlistan på grund av 
grasserande sjukdomar, ska enligt framtagen SIS-standard (SIS 2014) inte ges betydelse vid 
naturvärdesbedömning av ett enskilt område då dess bevarande inte är relaterat till en geografisk plats. 
Förekomst av planterade träd av dessa trädslag innebär därmed inte att ett område bedöms hysa 
förhöjda naturvärden. 
 

 

Fig. 3. Alm förekommer inom planområdet, här intill en återvinningsstation. 
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Längs murar och på träd- och buskstammar i området nedom Badis växer murgröna. Det är oklart om 
denna art är spontant inkommen eller planterad. Dess växtsätt indikerar dock att den sprider sig 
vegetativt på ett naturligt sätt. Murgrönan är fridlyst i Västra Götalands län och omfattas därmed av 
Artskyddsförordningen. Byggnation bör göras på ett sådant sätt att murgrönan kan finnas kvar i 
området. I annat fall behöver dispens från Artskyddsförordningen sökas. 

I planområdets närhet (inom 1 – 3 kilometer) finns tre stycken naturreservat nämligen 
Veddöarkipelagen (NV om planområdet), Hjärteröarkipelagen (SV om planområdet) och Jorefjorden 
(S om planområdet). De båda förstnämnda naturreservaten karaktäriseras av till största delen öppna 
hällmarker, kusthedar och strandmiljöer av olika slag. Jorefjorden utgörs främst av en grund havsvik 
med intilliggande strandängar.  

Den mycket begränsade arealen terrester natur inom planområdet kan inte sägas hysa några förhöjda 
naturvärden. Inte heller har dessa små fläckar av vegetation någon betydelse för bevarande av 
naturvärden i intilliggande områden exempelvis på Kvarnberget. Vid en eventuell rivning och 
nybyggnation vid Badis kan det bli aktuellt med viss inverkan på gräsdominerade ytor och möjligen 
behöver också enstaka lövträd fällas. Planens genomförande bedöms dock inte ge några effekter på 
naturvärden i terrestra naturmiljöer inom planområdet.  

Genomförande av detaljplanen förväntas ge ökad trafik inom planområdet (Tanums kommun 2016c, 
se vidare nedan). Då det inte finns några förhöjda naturvärden inom planområdet bedöms inte detta ge 
effekt på terrestra naturvärden i dagsläget. Möjligen kan det på lång sikt hämma utveckling av 
naturvärden av sådant slag som är känsliga för luftföroreningar (exempelvis många typer av 
lavsamhällen). I intilliggande naturreservat förväntas inte heller den beskrivna ökningen av trafik ge 
några direkta effekter. De växtsamhällen och den natur som finns i dessa reservat är inte direkt 
känsliga för trafikökningar. Däremot kan ett ökat nedfall av luftburna kväveföroreningar på sikt leda 
till oönskade effekter såsom igenväxning av öppna hällmarker och klipphedar, utbredning av 
kvävetoleranta/kvävegynnade arter på bekostnad av mindre kvävetoleranta arter eller övergödning av 
grunda havsvikar. Detta är dock ett komplext skeende där trafiksituationen i hela Fjällbackaregionen 
måste vägas in tillsammans med bland annat jordbrukssituationen i närområdet. 
 

Marin	naturmiljö	
Relevanta miljömål 
Miljömål nr 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård 
 
Konsekvensbeskrivning 
Föreliggande avsnitt i miljökonsekvensbeskrivningen behandlar tänkbara temporära och mer 
permanenta miljökonsekvenser av aktuell plan om den genomförs och som bedöms som mest 
väsentliga vid en eventuell prövning av projektet. För den marina miljön har ur aktuell planhandling 
följande planerade åtgärder identifierats vilka utgör avgränsningen för vilka miljökonsekvenser 
belyses. 

I planhandlingen samt planillustrationen anges att den i nuläget mest troliga utformningen av 
planerade anläggningar i vattenområdet utgörs av: 

1. Större brygga som leder från kaj till planerade bryggor för småbåtshamn. 

2. Småbåtshamn utförd med pålade bryggor som skapar plats för 120-130 småbåtar med en bredd upp 
till 3,0 meter. 

3. En större vågbrytande flytbrygga som ger skydd mot förhärskande vindriktningar från sydväst 
sektorn. Insidan av flytbryggan skall också erbjuda båtplats för lite större båtar med bredd upp till 3,5 
m. 

4. Tilläggsplats för enstaka större fartyg med en längd upp till 60 meter djupgående upp till 6 meter. 

5. Ombyggnation/utbyggnation samt förstärkning av bärighet för befintlig kaj. 
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Det är utifrån dessa förutsättningar som huvudsakliga miljökonsekvenser på den marina naturmiljön 
har beskrivits nedan. Geografisk begränsning för beskrivning av miljökonsekvenser från projektet är i 
huvudsak utifrån det berörda planområdet och dess omedelbara närmiljö.  
 
Grumling 
Vid alla fysiska ingrepp i vatten finns risk för att bottenmaterial rörs upp vilket medför att vattnet 
grumlas. Generellt sett ju finare fraktioner och mer organiskt innehåll i sedimenten, desto större risk 
för omfattande grumling. Under ogynnsamma vind- och strömförhållanden kan det ta upp mycket lång 
tid för suspenderat material att lägga sig igen och det kan då påverka betydligt större område än just 
det aktuella planområdet. Effekterna av grumling är bland annat försämrade ljusförhållanden vilket 
därmed kan inverka negativt på primärproduktionen i vattnet. Fiskar kan svara på en ökad grumlighet 
med en tillfällig "flyktreaktion" från det aktuella området medan mindre rörliga organismer lokalt 
drabbas hårdare. Någon karakterisering av bottnarna i området är inte ännu gjord men inte osannolikt 
utgörs botten i området åtminstone delvis av ackumulationsbottnar med finare sedimentfraktioner på 
grund av sitt relativa skyddade läge. I samband med den marinarkeologiska utredningen i området 
(Matthew Gainsford, Bohusläns museum 2016) angavs bottensammansättning i samband med 
grävning av provgropar. Ingen utav provgroparna var dock belägen inom aktuellt planområde utan den 
närmsta provgropen ligger 25-30 meter norr om aktuellt planområde. Här beskrivs bottens översta 20 
cm utgöras av mörkgrå silt följt av ljusgrå silt ner till 80 cm djup. Silt är finsediment med partiklar av 
storlek mellan 0,002 – 0,06 mm i diameter dominerar, dvs. mycket finkornigt material. Det är 
sannolikt att bottenförhållandena i planområdet ungefär motsvarar där närmsta provgropen var 
belägen, dvs. grunda mjukbottnar dominerar. 
 

 
Fig. 4. Vy från Kajen. 

 

Planerade åtgärder som kan orsaka temporär grumling är under anläggningsfas där moment som 
pålning/spontning i området och muddring kan tänkas förekomma. Störst risk för problem med 
grumling torde föreligga vid en eventuell muddring i området. Omfattning av detta problem beror hur 
mycket muddring som krävs beroende på vilken funktion som önskas från hamnen. 
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Under driftsfas av småbåtshamnar finns risk för grumling i samband med uppvirvling från propellrar 
och svallvågor. Denna risk är som störst i grunda hamnar. Exakta djupförhållanden i området är i 
dagsläget inte känt. Sjökortet över området ger dock vissa indikationer där djupkurvan för 3 meter 
löper strax nedan befintlig kaj, varför problemen med grumling orsakat av propellrar och svallvågor 
bedöms som marginellt, åtminstone i samband med trafik för småbåtar. Möjligheten att angöra enstaka 
fartyg med större djupgående kan dock medföra risk för uppgrumling från propellrar även under 
driftsfas. 

 
Spridning av föroreningar från sediment 
I samband med ex. muddring finns risken att eventuella föroreningar bundna till sedimenten frigörs till 
den fria vattenmassan och därmed blir mer lättillgänglig i näringskedjan. Tidigare genomförd 
sedimentprovtagning (Fahl 2014) indikerar höga halter av tungmetallerna koppar, zink och bly i 
befintliga sediment. Samtliga dessa tungmetaller är sådan som tidigare använts i hög omfattning i 
båtbottenfärger där halterna med all sannolikhet är ett resultat av tidigare båtrelaterad verksamhet i 
området. Genomförda analyser visar även på ökande halter av dessa tungmetaller i djupare liggande 
sedimentlager, vilket indikerar att dessa båtbottenfärger använts i området under lång tid och förorenat 
sedimenten i området. Genomförd sedimentprovtagning har dock inte innefattat eventuell förekomst 
av organiska miljögifter i sedimenten inklusive tributyltenn (TBT). 2010 genomförde dock 
länsstyrelsen i Västra Götaland en länsvis provtagning av TBT och dess nedbrytningsprodukter i flera 
hamnar i länet. En av provtagningspunkterna utgjordes av Fjällbackas gästhamn strax söder om 
aktuellt planområde där två prov (0-2 cm samt 8-10 cm) på 6 meters djup i (Henrik Bengtsson & 
Ingemar Cato, 2010) togs i mynningen till hamnen. Resultatet från analysen av denna provtagning 
redovisas i tabell nedan. I dagsläget finns inga svenska gränsvärden för TBT men i Norge finns ett väl 
framtaget och motiverat underlag som anger att halter över 100 µg /kg TS anses utgöra förorenade 
sediment. I tabell nedan framgår att TBT halten ligger på 42 respektive 25 µg /kg TS i Fjällbacka 
gästhamn, vilket indikerar förekomst av TBT men under det norska gränsvärdet för vad som betraktas 
som förorenade sediment. Dock skall man ha i åtanke att även nedbrytningsprodukterna från TBT ( 
monobutyltenn (MBT) samt dibutyltenn (DBT)) också uppvisar toxiska egenskaper. Totala halten av 
TBT och dess nedbrytningsprodukter (TBT+MBT+DBT) hamnar på 77,6 respektive 38,1 µg /kg T på 
sedimentnivån 0-2 respektive 8-10 cm, vilket åtminstone för nivån 0-2 ligger betydligt närmare 
gränsen för vad som kan betraktas som förorenade sediment. 

Sammantaget medför känd förekomst av höga tungmetaller i sedimenten tillsammans med en 
osäkerhet på eventuell förekomst av organiska miljögifter inklusive nivåer av TBT och dess 
nedbrytningsprodukter inom aktuellt planområde att risken för spridning av miljögifter vid åtgärder 
som medför grumling får anses vara stor. Ytterligare provtagningar av sediment inom aktuellt 
planområde krävs för att kartlägga sedimentens innehåll av miljögifter innan planen eventuellt 
genomförs. 
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Tabell 1. Tabeller med analyserade halter av tributyltenn och dess nedbrytningsprodukter i Fjällbacka 
gästhamn på sedimentdjupen 0-2 cm (överst) samt 8-10 cm (nederst). Baserat på provtagning 
genomförd 2010 av Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Henrik Bengtsson & Ingemar Cato, 2010). 

 
Bottenfauna och flora 
Eftersom de flesta bottenorganismer lever i det översta lagret av sedimenten innebär under 
anläggningsfasen ett negativt ingrepp på de organismer som finns just där och strax i närheten där 
olika åtgärder (pålning, muddring, fyllning etc.) planeras. Denna påverkan är av lokal natur och 
återkolonisation sker i de flesta fall där så är möjligt efter att åtgärden avslutats. Den grumling som 
kan uppstå kan ha en tillfällig negativ effekt på såväl bottenlevande organismer som på växtlighet i 
området, främst genom ett försämrat ljusklimat. Vald tidpunkt på året för planerade åtgärder styr hur 
stor påverkan det förändrade ljusklimatet kan leda till. Grumlande arbeten utanför växtsäsongen 
minimerar givetvis påverkan på växtligheten i området. Byggnation av en småbåtshamn med 
bryggor/flytbryggor innebär en mer permanent påverkan på befintlig bottenflora och fauna i och med 
förändrade ljusförhållanden. Anläggandet av flytbrygga (vågbrytare) som rör sig upp och ner kan 
orsaka påverkan på bottensedimenten (uppgrumling) när energin från infallande vågorna orsakar 
pumpande rörelser upp och ner på flytbryggan. Byggnation av fasta konstruktioner (bryggor etc.) kan 
även påverka vattencirkulationen lokalt genom att vattnets hasighet reduceras och loka strömmar kan 
förändras. Konsekvensen av detta kan vara en ökad sedimentation, ökad syreförbrukning och syrebrist 
i området, vilket påverkar möjligheterna för biologisk mångfald i området. I områden med fortsatt god 
vattencirkulation kan konstruktioner i vattnet innebära nyskapandet av miljöer med "hårdbotten" som 
kan attrahera både fastsittande organismer och fiskar, och kan således ha positiva effekter för området 
om vattenmiljön i övrigt är god. 

Inom aktuellt planområde saknas genomförd inventering eller karakterisering med avseende på flora 
och fauna. I samband med den marinarkeologiska inventeringen (Matthew Gainsford, Bohusläns 
museum 2016) gav sonarinventeringen ett utslag strax utanför planområdet, vilket visade sig vara 
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partier med förekomst av ålgräs/bandtång (Zostera marina). Ålgräsängar på grunda mjukbottnar utgör 
mycket artrika miljöer som spelar en nyckelroll i kustekosystemen. Ålgräs förekommer företrädesvis 
på djup från 0,5 till 7 meter, beroende på siktdjup, på sandig till dyig botten i relativt skyddade lokaler. 
Det kan således inte uteslutas att det förekommer ålgräs/bandtång inom aktuellt planområde, vilket 
behöver tas fram underlag om innan eventuella miljökonsekvenser kan beskrivas och bedömas till 
fullo. 
 
Utsläpp till vatten och mark 
Föroreningseffekter med avseende på utsläpp till vatten och mark vid småbåtshamnar och bryggor 
består mestadels av diffusa utsläpp i form av oljespill, färger och dylikt. Båtar som drivs helt eller 
delvis på bensin- eller diesel alstrar uppskattningsvis mellan två och sju liter spillolja per båt och år1. 
Förutom vid körning är det i huvudsak i samband med bränslepåfyllning, rengöring av motorer och 
byte av motorolja samt vid konservering som dieselolja, bensin och smörjolja kommer ut i vattnet. 
Möjlighet att hantera uppkommet avfall såväl som farligt avfall i hamnen minimerar risken för att det 
sprids och förorenar närmiljön. Från och med 1 april 2015 är det numera också förbjudet att tömma 
latrinavfall ut i havet. Nybyggnation av en småbåtshamn förutsätter därför att möjligheter för rationell 
tömning av septiktankar för aktuella båttyper finns tillgänglig i planerad hamn. Båtplatser förutsätter 
att det även finns ytor på land för uppställning av båtar vintertid. Upptag av båtar innebär risk för 
spridning av olika miljögifter i samband med framför allt tvätt av skrov etc. liksom vid olika service 
och underhållsåtgärder. Adekvata tillgängliga ytor för denna båtrelaterade verksamhet krävs för att 
minimera dessa miljökonsekvenser. Flera kommuner ställer numera ofta krav på olika skyddsåtgärder 
i samband med anläggandet av småbåtshamnar. Exempelvis Miljönämnden i Göteborgs Stad kräver att 
alla småbåtshamnar med upptag av 50 båtar eller mer ska ha spolplatta med efterföljande rening. 
 
Utsläpp till luft 
Besvärande avgaser från bensin och dieselmotorer uppkommer framför allt vid tomgångskörning samt 
till och från hamn. Utsläpp av lösningsmedel genom avdunstning sker främst i samband med tvätt och 
målning av båtar, vid rengöring av penslar mm samt från kasserade färgburkar med färgrester. Mindre 
problem med slipdamm kan förekomma vid slipning av båtar och båtdetaljer då slipdammet kan 
innehålla tungmetaller. Se också vidare under rubriken luftföroreningar. 
 
Buller 
Bullernivåer från fritidsbåtar beror framför allt på motortyp samt hastighet. I välbesökta 
småbåtshamnar med ansamling av motorbåtar, kan under högsäsong periodvis alstras höga 
bullernivåer vilka kan överskrida aktuella riktlinjer. Se också vidare under rubriken buller. 
 

Kulturmiljö		
Relevanta miljömål 
Miljömål nr 15 God bebyggd miljö 
 
Konsekvensbeskrivning 
Nedanstående beskrivning är i sin helhet hämtad från Wingård 2016. 

Exploateringen rör främst den f.d. badrestaurangen Badis. Då delar av Fjällbacka utgörs av 
Riksintresse för Kulturmiljövård måste den föreslagna utvecklingen av området avvägas mot de 
bevarandevärden som finns på platsen för att se om det finns risk för påtaglig skada på riksintresset. 
Uttrycket för riksintresset berör främst fiskelägesbebyggelsen samt kyrkan, men badortsnäringen - 
tillsammans med fiske, handel, frakt och till viss del stenindustri - även den spelat en viktig roll för 
Fjällbackas utveckling och badortsverksamheten nämns även i riksintressets motivering. Planområdet 
ingår även i riksintresse för Obrutna kusten och omfattas av Landskapsbildskydd för Fjällbacka 
skärgård.  

                                                      
1Miljöeffekter av småbåtshamnar och småbåtar - en hjälpreda vid planering Degerman och Rosenberg, 1981. 
Statens Naturvårdsverk, SNV PM 1399. 
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Som en del av badortsarvet kan Badis ses som en viktig symbol för det svenska folkhemmets 
hälsoideal från 1930-talet och framåt, med generös semester åt alla. Badis är dessutom en av de 
ovanligt många arkitektritade byggnaderna från 1920- och 1930-talen i samhället. Byggnaden inverkar 
också på samhällets siluett från havet vilket påverkar landskapsbilden.  

Antikvariskt sett borde Badis renoveras och brukas med liknande verksamhet som tidigare, men ett 
flertal faktorer försvårar ett sådant scenario. Alternativen anses, utifrån besiktningar, vara att riva 
byggnaden och (1) antingen ersätta den med en utsiktsplats, eventuellt med café och uteservering, eller 
att (2) ersätta den med ny byggnad med verksamhet som inkluderar samhällsmedborgarna - för att inte 
exkludera dem från kulturmiljön - t. ex. konferenslokaler, spa, vandrarhem, galleri, butiker, café. 
Oavsett vilket av ovanstående alternativ som realiseras bör kulturmiljön berikas och kompenseras med 
någon form av kommunikativa åtgärder, såsom informationsskyltar, konstverk som gestaltar tidigare 
verksamhet, använda namn med anknytning till platsen etc. Den nya verksamheten skulle då förstärka 
syftet med den nya detaljplanen i området, vilket är att möjliggöra en utveckling till ett nytt besöksmål 
i samhället med en huvudsaklig inriktning mot handel, havsanknuten verksamhet och turism. 

 

Fig. 5. Vy från Kvarnberget. 

 

Då sårbarheten är stor i fiskelägesbebyggelsen är det mycket viktigt att en eventuell ny byggnad inte 
dominerar i högre grad än vad befintlig gör. Förslaget som föreligger följer siluett, byggnadshöjd och 
även den tidstypiska fasadformen på det befintliga Badis, men utökar däremot volymen neråt 
sluttningen. Rekommendationerna för att en nybyggnation inte ska utgöra påtaglig skada på 
riksintresset är att ha en avvikande och mörkare kulör på byggnadens nedre del samt - för att 
ytterligare minska uppfattningen av byggnadens volym - välja en bruten vit på resterande delar av 
fasaden.  

Om riksintressebeskrivningen tolkas snävt och endast uttrycket beaktas kan tolkningen göras att en 
rivning av Badis och förändrad markanvändning inte utgör påtaglig skada på riksintresset. Om det 
däremot betraktas som ett misstag att badortsverksamheten inte ingår i uttrycket utan enbart i 
motiveringen, eller om beskrivningen beaktas i sin helhet, bedöms en rivning av Badis och förändrad 
markanvändning utgöra påtaglig skada på riksintresset. Det slutgiltiga avgörandet görs av 
Länsstyrelsen. Vid en eventuell rivning av Badis bör en komplett kulturhistorisk dokumentation 
utföras och - om inte äldre ritningar finns - även en uppmätning av byggnaden. 
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Marinarkeologisk	miljö	
Relevanta miljömål 
Miljömål nr 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård 
 
Konsekvensbeskrivning 
Planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövård (Fjällbacka O48) där intresset främst består i ett 
flertal mindre fiskelägen. I anslutning till Bohusläns äldre fiskelägen vet man erfarenhetsmässigt att 
det inte sällan förekommer okända fornlämningar bestående av fartygslämningar, barlast, kulturlager, 
tomtningar mm. i anslutning till dessa. På grundval därav har en marinarkeologisk inventering 
genomförts inom planområdet (Matthew Gainsford, Bohusläns museum 2016). Inventeringen har 
genomförts med en geofysisk uppmätning med hjälp av en scanning sonar samt en påföljande 
arkeologisk besiktning av dykare på de ställen där indikationer från scanningen erhållits. Inga 
arkeologiska fynd i området gjordes. Bedömningen är således att ett genomförande av planen inte 
bedöms medföra några negativa konsekvenser på eventuella okända fornlämningar i vattenområdet.  
 

Rekreation	
Relevanta miljömål 
Miljömål nr 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård 
 
Miljömål nr 15 God bebyggd miljö 
 
Konsekvensbeskrivning 
Planområdets värde för rekreation kommer rimligen att förbättras om detaljplanen genomförs. I 
området kring Badis kan sannolikt inga större förändringar förväntas. Här finns idag en oanvänd 
restaurang som kommer att ersättas med bostäder. Inget av detta har nämnvärd inverkan på 
rekreationsvärdena.  

Däremot kommer rekreationsvärdena i området vid Kajen sannolikt att öka. Idag finns här en 
parkeringsplats. I detaljplanförslaget föreslås här dels anläggande av en småbåtshamn och dels en 
omarbetning av själva kajområdet som då omformas till ett torg intill vattnet med butiker, kaféer och 
liknande. Vidare kommer även lite större fartyg att kunna lägga till vid kajen. Alla dessa åtgärder leder 
till att människors möjlighet att uppleva och njuta av närheten till vattnet förbättras betydligt jämfört 
med dagsläget. Det är naturligtvis inte fråga om upplevelser i bemärkelsen tysta, fridfulla 
naturupplevelser, men sådana möjligheter finns inte heller idag, utan mer en fråga om att i en urban 
kontext kunna tillgodogöra sig de rekreationsvärden som en allmän plats i ett kustnära läge kan 
erbjuda.    

 

Yt‐	och	grundvatten	
Relevanta miljömål 
Miljömål nr 4 Giftfri miljö 
 
Miljömål nr 9 Grundvatten av god kvalitet 
 
Miljömål nr 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård 
 
Konsekvensbeskrivning 
Fjällbacka inre skärgård utgör en egen vattenförekomst (SE583710-111535) (Vattenmyndigheten och 
Länsstyrelsen 2016). Senaste statusklassningen (2009) av vattenförekomsten ligger på måttlig 
ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. Inkluderas undantagen med mindre stränga krav för 
kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerade difenyleter (Havs- och Vattenmyndigheten 
2013) uppnår vattenförekomsten ej god kemisk status. Föreslagen miljökvalitetsnorm är god ekologisk 
status och god kemisk ytvattenstatus (exkl. undantagen) senast år 2021. Huvudsakliga angivna 
miljöproblem i vattenförekomsten har identifierats vara övergödning och syrefattiga förhållanden samt 
miljögifter (tungmetaller).  
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Problem orsakade av övergödning härrör främst från diffusa källor såsom jordbruk, skogsbruk, 
avloppsreningsverk och atmosfärisk deposition. Genomförandet av aktuellt planförslag bör således 
inte medföra någon större risk för att områdets ekologiska status försämras ytterligare eller försvårar 
möjligheterna att uppnå god status senast 2012 vad avser problematiken med övergödning.  

Vad avser kemiskt ytvattenstatus uppnår den i dagsläget god nivå om kvicksilver och bromerade 
difenyleter (PBDE) undantas. I samband med vattenverksamhet där risk för grumling föreligger, finns 
sålunda en liten men ändock risk för en försämring av den kemiska ytvattenstatusen i samband med 
åtgärder där tungmetaller bundna i sedimenten riskerar komma ut i vattenmassan och vidare upp i 
näringskedjan. Den genomförda sedimentprovtagningen med avseende på tungmetaller (Fahl 2014) 
uppvisade ett avvikande resultat med höga nivåer av just kvicksilver i anslutning till aktuellt 
planområde. Huruvida det var ett utslag av faktiska förhållanden på provtagningsplatsen eller ett 
analysfel är oklart. Oavsett påkallar resultatet behovet av en fördjupad sedimentprovtagning inom 
själva planområdet för att bättre kunna bedöma riskerna i relation till MKN i och med de åtgärder som 
slutligen planeras att genomföras i vattenområdet.  

Aktuellt område omfattas även av förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten 
(Miljö- och Energidepartementet 2001) i och med att det är utpekat som ett musselvatten av 
länsstyrelsen i Västra Götalands län (Västra Götalands län 2007). Därmed omfattas vattenområdet av 
gränsvärden och riktvärden för bl.a. suspenderat material (grumling), mättnadsgrad i löst syre, 
oljeföroreningar och tungmetaller i musselkött. Dessa rikt- och gränsvärden får endast överskridas alt. 
underskridas endast i fall av exceptionell väderlek eller vid exceptionella geografiska förhållanden. I 
samband med vattenverksamhet där risk föreligger för spridning av miljögifter bundna till sedimenten 
föreligger även enligt denna förordning att verksamhetsutövaren (kommunen) har god kännedom om 
de faktiska förhållandena i bottensedimenten samt riskerna i relation till planerad vattenverksamhet.  

Aktuellt planförslag bedöms inte ge ytterligare påverkan på grundvattnet jämfört med dagens 
situation. 
	

Dagvatten	
Relevanta miljömål 
Miljömål nr 4 Giftfri miljö 
 
Miljömål nr 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård 
 
Konsekvensbeskrivning 
Genomförd dagvattenutredning (Ulf Mühlenbock, 2015) visar flödet av dagvatten vid ett tioårsregn i 
området uppgår till cirka 79 l/s. Motsvarande för ett 100-årsregn är ungefär det dubbla flödet. 
Beräknad skillnad vid planens genomförande jämfört med befintliga förhållanden anges till ca. 5 l/s, 
dvs. ett flöde på 84 l/s som skall hanteras vid ett tioårsregn. Dagvattnet mynnar direkt ut i havet genom 
kajen. På sikt anges också att en trumma D450 från södra delen av Hamngatan samt en trumma D350 
från Norra Hamngatan som kommer mynna med dagvatten i anslutning till kajen. Flöden och 
karakterisering av detta dagvatten saknas idag uppgifter om. 

Hårdgjorda ytor där förorenat dagvatten uppkommer domineras av planerad kajanläggning där 
fordonstrafik förekommer. Det är också inom aktuellt planområde som trafikökningen förväntas öka 
kraftigt om planen genomförs. Dagvatten uppkommet från hårdgjorda ytor inom planområdet planeras 
renas genom utbytbara filer av typ Flexiclean2. Ett fördröjningsmagasin för dagvatten uppkommet 
från tomter i området planeras.  

Rening av uppkommet dagvatten från hårdgjorda ytor med Flexiclean eller liknande där 
fordonstrafik/uppställning förekommer innebär sannolikt en förbättrad dagvattenhantering jämfört 
med dagsläget. Dock, den förväntade ökande trafikmängden i området (Tanums kommun 2016a) 

                                                      
2 Flexiclean består av en kassett med en filterpåse innehållande furubark och träflis. Enligt produktens egen 
dokumentation anges en hög grad av rening bl a tungmetaller, olja, bensin och polyaromatiska kolväten (PAH). 
Filterpåsen är utbytbar. 
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tillsammans med en mindre ökning av /flödet/volymen uppkommet dagvatten från hårdgjorda ytor i 
området innebär en osäkerhet i huruvida den faktiska mängden föroreningar som släpps ut i havet 
kommer minska eller öka. Uppgifter om filterkassetternas reningskapacitet, livslängd mm saknas 
liksom eventuellt behovet av liknande rening på uppkommet dagvatten från tomtmark mm. i 
planområdet. Tillkommande dagvatten från Norra Hamngatan tillsammans med en byggnation av en 
småbåtshamn med minskad/reducerad vattencirkulation på grund av fasta konstruktioner i 
vattenområdet kan tänkas medföra lokalt sämre vattenkvalitet med avseende på föroreningar. 
 

Markföroreningar	
Relevanta miljömål 
Miljömål nr 4 Giftfri miljö 
 
Miljömål nr 15 God bebyggd miljö 
 
Konsekvensbeskrivning 
I östra delen av planområdet utgörs marken av berg i dagen. Marken i planområdets låglänta västra del 
utgörs av fyllningsmassor ovanpå lösa, ”naturliga” jordlager. Denna fyllningsjord består enligt 
genomförd geoteknisk undersökning främst av sprängsten i olika storlekar men också en del sand och 
tegelrester. Tegel tillverkas av leror och ifall ingen glasering har gjorts är det inte troligt att teglet 
innehåller skadliga ämnen. Övrigt fyllningsmaterial är att betrakta som naturliga material. Det är 
därmed inte troligt att fyllningsmassorna skulle innehålla några föroreningar. 

Vid eventuella förstärkningsarbeten vid kajen inom planområdet är det av största vikt att inte använda 
massor eller anläggningsprocesser som genererar någon typ av markförorening då detta skulle kunna 
ge negativa effekter både i vattenmiljön och landmiljön. 

Se vidare också under avsnittet om ”Hälsa” för ett resonemang kring radoninnehållande berggrund.  
 

Luftföroreningar	
Relevanta miljömål 
Miljömål nr 1 Begränsad klimatpåverkan 
 
Miljömål nr 2 Frisk luft 
 
Konsekvensbeskrivning 
Enligt genomförd trafikutredning (Tanums kommun 2016c) förväntas genomförande av detaljplanen 
inom aktuellt planområde ge en viss ökning av biltrafik i området, både till kajmiljöer/småbåtshamn 
och till nybyggda bostäder. Man kan även tänka sig att en större småbåtshamn lokalt genererar vissa 
utsläpp av luftburna föroreningar. Ökningen bedöms dock inte vara av sådant slag, sett till 
trafiksituationen i regionen i stort, att detta skulle leda till en betydande ökning av luftburna 
föroreningar. Det är därför en rimlig bedömning att genomförande av detaljplanen inte kommer att 
bidra till att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids.   

I tätortsnära miljöer är ökande bil (-och båt)trafik generellt en faktor som kan leda till att nivån av 
luftburna föroreningar ökar. Detta kan inverka både på flora och fauna och på människors hälsa. 
Ökande biltrafik på regional nivå bidrar också till förhöjda mängder kvävenedfall vilket också det kan 
ge negativa effekter, främst i miljöer som naturligt är kvävefattiga. Det är därför av stor betydelse att 
situationen avseende luftburna föroreningar löpande övervakas och relevanta åtgärder sätts in om 
indikationer uppstår på att situationen håller på att försämras.  
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Buller	
Relevanta miljömål 
Miljömål nr 15 God bebyggd miljö 
 
Konsekvensbeskrivning 
Genomförande av aktuell plan kan komma att generera en viss ökning av trafikrörelser inom 
planområdet. Detta bedöms i första hand vara trafik till och från nybyggda bostäder samt trafik till och 
från den planerade småbåtshamnen samt caféer och liknande på kajen. Utöver detta är det också 
rimligt att anta att båttrafik i den planerade småbåtshamnen till viss del kommer att utgöras av 
motordrivna fritidsbåtar vilka också kan generera ett visst buller. 

Trafikrörelserna inom tätorten är dock långsamma och detsamma kan antas gälla för båttrafiken ut och 
in i småbåtshamnen. Denna typ av trafik genererar lägre bullernivåer. En separat bullerutredning 
behöver dock tas fram som genomlyser relevanta frågeställningar. 

På samma sätt som för luftburna förorenigar är det av vikt att situationen löpande övervakas så att 
relevanta åtgärder kan sättas in vid behov.  
 

Risk	och	säkerhet	
Relevanta miljömål 
Miljömål nr 15 God bebyggd miljö 
 
Konsekvensbeskrivning 
Genomförda geotekniska undersökningar har visat att området vid kajen till övervägande del utgörs av 
leror och gyttja. Hållfastheten i dessa har betecknats som mycket eller extremt låg. Detta i sig är inte 
nödvändigtvis en riskfaktor men förtjänar ändå ett påpekande. Väl beprövade tekniker finns för 
anläggningar i denna typ av miljöer varför några negativa konsekvenser avseende risk och säkerhet 
inte kan förutses. Se även avsnitt om asbest nedan.  
	

Hälsa	
Relevanta miljömål 
Miljömål nr 4 Giftfri miljö 
 
Miljömål nr. 6: Säker strålmiljö 
 
Miljömål nr 15 God bebyggd miljö 
 
Konsekvensbeskrivning 
Den berggrund som finns i Fjällbacka och stora delar av Bohuslän, den så kallade Bohusgraniten, är 
generellt en berggrund som genererar betydande mängder radon. Detta gör att man i hus belägna på 
sådan berggrund kan få problem med för höga radonhalter inomhus. Problem med radon kan också 
uppstå i dricksvatten om brunnar anläggs i berg eller jordlager med förhöjda radonhalter. För höga 
halter av radon/strålning utgör hälsorisker. För att negativa effekter relaterade till radon inte ska 
uppstå, är det viktigt att man vid byggnation av bostäder sörjer för att ventilationssystem 
dimensionerade för denna typ av problematik används och att vattenförsörjning kan ordnas på ett 
sådant sätt att inte dricksvatten i hushållen är radonhaltigt. 
 
I delar av det byggmaterial som använts vid uppförandet av restaurangen Badis har man identifierat ett 
visst innehåll av asbest. Inandning av asbestpartiklar kan ge betydande hälsoproblem. Vid rivning 
uppstår som regel en del dammspridning. För att undvika negativa hälsoeffekter vid rivandet av Badis 
är det av yttersta vikt att tillräckliga försiktighetsåtgärder vidtas för att undvika negativa hälsoeffekter 
såväl för de som genomför rivningen som för närboende och allmänhet. 
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Bilaga 1. Karta över planområdet 




