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INLEDNING
Hästsporten har idag stor betydelse i det svenska samhället, både socialt, kulturellt och
ekonomiskt. Enligt Jordbruksverkets beräknas omkring en halv miljon personer syssla med
hästsport varav 85% är kvinnor eller flickor. Möjligheten att kunna kombinera ett modernt
boende med hästhållning kan bidra till att hålla landskapet öppet och samtidigt bidra med en
ny typ av boende på landsbygden vilket i sin tur kan leda till inflyttning.
Det aktuella projektet ska ge möjlighet till naturnära boende i lantlig miljö med direkt närhet
till sin häst och till möjligheten att utöva hästsport. För de boende i området kommer det
finnas möjlighet till stallplats samt del i rasthagar, betesmarker, paddock och ridvägar. Planen
medger även att ett ridhus uppförs inom anläggningen.
Visionen är att Anrås hästgård ska utgöra ett temaboende där de blivande ägarna till
bostadsfastigheterna kan ha sin häst på en intilliggande hästanläggning som delas med
närboende med samma intresse. En gemensam hästgård som ett alternativ för att var och en av
fastighetsägarna har en egen gård. Det innebär en hushållning med markresurser och ger
möjlighet för fler att ha häst då man hjälper varandra när det behövs och det är fler som delar
på utfodringar, ut- och insläpp mm. Närheten till bostaden gör det enkelt att ha gemensam
uppsikt över djuren. Kostnaderna för hästhållning kan hållas nere genom att fler delar på
skötsel och underhåll av anläggningarna i jämförelse med vad det som enskild fastighetsägare
skulle kosta att uppföra, sköta och underhålla en hästgård. En gemensam hästgård underlättar
även för hästägare att tillgodose hästarnas sociala behov, vilket innebär att de dagligen bör ha
möjlighet till fysisk kontakt med andra hästar.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för bildande av en tematiskt boende där bostaden
kombineras med tillgång till häst och hästanknutna anläggningar. Det innebär tillskott av en ny
typ av landsbygdsboende och ger möjlighet för fler personer att utöva sitt hästintresse och bo i
en lantlig miljö.
Planområdet omfattar Lilla Anrås gård (f.d. Lilla Anrås 2:2) en areal som främst består av
impediment samt betesmark och skog. Ur jordbruksekonomisk synpunkt är gården alltför liten
för lönsam drift med dagens krav på åkerareal. Odlingslandskapets värden hotas därmed av
igenväxning eftersom markerna slutar hävdas. I takt med att antalet nötkreatur minskat under
en längre tid har idén att kunna nyttja hästar för skötseln av betesmarkerna successivt vuxit
fram. Det aktuella projektet syftar därför även till att inom planområdet kunna upprätthålla ett
öppet landskap och därmed bevara odlingslandskapets värden.
Lilla Anrås gård (f.d. Lilla Anrås 2:2) bedöms ha goda förutsättningar för att kombinera
hästhållning med bostadsbebyggelse. De nya bostadshusen skall ge den som har stort
hästintresse möjlighet till att kunna ha häst i en lantlig, naturnära miljö med ridvägar,
rasthagar, beteshagar samt träningspaddock för hästarna.
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PLANPROCESSEN
En detaljplan arbetas fram för att juridiskt reglera hur mark (och vatten) inom ett specifikt
område får nyttjas. I processen med att ta fram en detaljplan utreds hur marken är lämplig att
använda utifrån ett flertal olika aspekter. Processen regleras i Plan- och bygglagen.
Denna detaljplan upprättas i enlighet med den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10)
eftersom planärendet påbörjades innan den 2:a maj 2011, då den nya plan- och bygglagen
trädde i kraft. Planarbetet drivs med ett så kallat normalt planförfarande, vilket bland annat
innebär att förslaget till detaljplan både skickas ut för samråd och ställs ut innan det kan tas
upp för antagande.

Här är vi nu.
Ett program tas fram som ett första steg i planprocessen i de fall där kommunen vill lyfta fram
mål och utgångspunkter för planarbetet. Programmet samråds med länsstyrelsen, statliga
myndigheter, kommunala instanser, sakägare och övriga som är berörda av de förslag som
planen innehåller. Synpunkterna från programmet sammanställs i en
programsamrådsredogörelse. Därefter arbetas ett förslag till detaljplan fram i en
samrådshandling. Ett samråd genomförs med tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget.
Kommunen kan om det finns skäl ändra planförslaget med hänsyn till synpunkterna eller
förklara varför synpunkterna inte tillgodoses i den samrådsredogörelse som tas fram.
En ny version av planförslaget, en utställningshandling upprättas och ställs ut. Efter
utställningsskedet sammanställs och kommenteras de synpunkter som kommit in i ett
utställningsutlåtande. Eventuellt kan mindre justeringar behöva göras utifrån de synpunkter
som då kommit in. Därefter kan detaljplanen godkännas/antas av Miljö- och
byggnadsnämnden /Kommunstyrelsen.
Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagande såvida ingen överklagar den.
Överklaganderätt har de som är berörda av detaljplanen (i enlighet med upprättad
fastighetsförteckning) och som senast under utställningen lämnar skriftliga synpunkter på
planförslaget.
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PLANOMRÅDET
Läge och avgränsning

Planområdet i förhållande till Fjällbacka (vänstra bilden) och planens avgränsning (högra bilden).

Planområdet omfattar delar av fastigheten Lilla Anrås 2:46, som är belägen ca 4,5 km nordost
om Fjällbacka centrum. Längs bilvägen är sträckan ca 1 km längre.
Området utgörs av ett småskaligt bergs- och jordbrukslandskap med spridd bebyggelse. Den
norra delen av planområdet utgörs av ett skogsbeklätt berg medan de södra delarna utgör
låglänt, öppen mark. I gränsen mellan berget och den öppna marken finns gårdsbebyggelse i
form av ett bostadshus, lada och mindre uthus. Bebyggelsen är idag i mycket dåligt skick.
Planområdet gränsar i söder till Fjällbacka flygplats som i sin tur söderut gränsar mot
Anråsälven. Planområdet är ca 17,5 ha stort, varav ca 12,0 ha utgörs av öppen mark med
betesmark/rasthagar.
Markägoförhållanden
All mark inom planområdet är i privat ägo. Det finns ingen gällande detaljplan för området.
Redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfälligheter inom och i anslutning till
planområdet redovisas i den fastighetsförteckning som utgör en del av planhandlingen.

AVVÄGNINGAR ENLIGT ÄLDRE PLAN- OCH BYGGLAGEN (ÄPBL)
Enligt ÄPBL 2 kap 1 § ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för
vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap.
miljöbalken skall tillämpas.
Enligt ÄPBL 2 kap 3 § ska bebyggelse förläggas till mark som är lämpad för ändamålet med
hänsyn till de boendes och övrigas hälsa, jord-, berg- och vattenförhållanden, möjligheterna att
ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice, möjligheterna att
förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar.
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Enligt ÄPBL 3 kap 1 § ska byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader
ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana
och som ger en god helhetsverkan. Vidare ska enligt ÄPBL 3 kap 2 § byggnader placeras och
utformas så att deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerhet eller på annat
sätt medför fara eller olägenheter för omgivningen.
Den föreslagna exploateringen ger förutsättningar för boende på landsbygden, en traditionell
placering av bebyggelse i landskapet och ett fortsatt öppethållande av jordbruksmarken.
Planförslaget påverkar skyddszonen för flygfältet i Anrås. Ingen ny bostadsbebyggelse tillåts
dock närmre flygfältet än närmsta befintliga bostadshus. En flygbullerberäkning har
genomförts som visar att gällande riktlinjer kring bullernivåer inte överskrids vid området för
de planerade bostäderna. Inom området bedöms det finnas möjligheter att lösa trafik,
vattenförsörjning och avlopp på ett tillfredsställande sätt samtidigt som det finns en
fungerande samhällsservice i Fjällbacka. Arbete med att utveckla en gång- och
cykelförbindelse mellan Kämpersvik och Fjällbacka pågår. I den sträckning som föreslås
passerar g/c-vägen genom planområdet, vilket innebär en säker väg in till Fjällbacka centrum
för gående och cyklister såväl från planområdet som från flygfältet och den närliggande
golfbanan. Den föreslagna exploateringen bedöms därmed vara förenlig med bestämmelserna
i ÄPBL.

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN (MB)
Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB
Miljöbalkens 3 kapitel föreskriver att mark- och vattenområden ska användas för det eller de
ändamål som de är mest lämpade för. Brukningsvärd jordbruksmark av nationell betydelse får
endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har nationell
betydelse för skogsnäringen ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
försvåra ett rationellt skogsbruk.
Vidare föreskrivs att särskild hänsyn ska tas till stora mark- och vattenområden som är
opåverkade av exploateringsföretag, områden som är ekologiskt känsliga, av betydelse för
fiske eller vattenbruk, som har natur- eller kulturvärden, som är värdefulla för friluftslivet,
som är särskilt lämpliga för industriell produktion, energidistribution, kommunikationer mm
eller har betydelse för totalförsvaret. Dessa områden ska så långt som möjligt skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan skada dem. Om de är utpekade som riksintressen ska de skyddas
mot åtgärder som kan orsaka påtaglig skada på områdena.
Inga riksintressen för friluftslivet, naturvården eller kulturmiljövården berörs. Inte heller
något område med Natura 2000-skydd. Nordväst om området finns en fast fornlämning
(gravfält). Plangränsen har anpassats för att undvika negativ påverkas på fornlämningarna.
Planområdet ingår inte i det område som innehar rekommendationer i Tanum kommuns
kulturminnesvårdsprogram.
Planen innebär att ett öppethållande av jordbruksmarken säkerställs för huvuddelen av den
öppna marken. Endast en mycket begränsad del av jordbruksmarken tas i anspråk för
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bebyggelse och då enbart för anläggningar för hästhållning. Genom planläggningen
säkerställs därmed även värden för landskapsbilden.
En kombination av boende och hästhållning kan i tätbebyggda områden medverka till
störningar i form av allergener, lukt och buller från fläktar och så vidare. På landsbygden
utgör djurhållning ett naturligt inslag och en förutsättning för att hålla landskapet öppet.
Planområdets läge på landsbygd med nära tillgång till Fjällbacka samhälle bedöms vara
lämpligt för utveckling av en hästgård.
Anråsälven är öringförande. En dagvattenutredning har utförts för att bland annat utreda
föreslagen exploaterings påverkan på Anråsälven. Utredningen visar att en utbyggnad enligt
förslaget innebär att samtliga föroreningsvärden ligger väl under tillåtna gränser.
Utbyggnaden kommer därmed inte att påverka vattenkvaliteten i recipienten negativ och
bedöms därmed vara förenlig med miljökvalitetsnormen för vatten. Läs mer under rubriken
miljökvalitetsnormer.
Sammantaget bedöms föreslagna åtgärder vara förenliga med en från allmän synpunkt
lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken.

Särskilda hushållningsbestämmelser och, 4 kap MB
Planområdet är, i likhet med stora delar av kustområdena i Tanums kommun, av riksintresse
enligt 4 kap 1-3§§ Miljöbalken med hänsyn till de samlade natur- och kulturvärden som finns
i områdena. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får endast komma till stånd om
det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden samt inte är
ett hinder för turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen.
Fritidsbebyggelse får endast komma till stånd i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Bestämmelserna är inte tänkta att utgöra hinder för utvecklingen av befintliga
tätorter eller det lokala näringslivet.
Planområdet är belägen i en lantlig miljö utanför Fjällbackas tätortsområde. Det präglas idag
av varierande öppna odlingslandskap som i stor utsträckning hör ihop med det öppna
landskapet kring Anråsälven. Det ingår i kommunens översiktsplan i den inre kustzonen där
rekommendationerna innebär ett hänsynstagande till riksintresset, vilket i sin tur innebär att
stor hänsyn ska tas till landskapet vid förändringar. Genom att ett öppethållande av
jordbruksmarken säkerställs och genom att bebyggelsen får en traditionell placering invid
bergssluttningen bedöms planförslaget vara utformat med hänsyn till landskapet.
Inom det skogsklädda bergsområdet i planens norra del finns inga kända hävdade gångstråk
eller vandringsleder och den öppna, låglänta marken är relativt svårtillgänglig för det rörliga
friluftslivet på grund av att marken brukas. Området nyttjas därmed i mycket liten
utsträckning för det rörliga friluftslivet idag. En utbyggnad med stöd i detaljplanen ger
förutsättningar för ökad tillgänglighet för närrekreation och friluftsliv i form av att ridvägar
anläggs som passager genom jordbrukslandskapet. Dessa kan även nyttjas som gångvägar.
Sammantaget bedöms förslaget vara väl förenligt med riksintresset enligt Miljöbalken 4
kapitel.
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Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB
Miljökvalitetsnormer (MKN) anger den lägsta acceptabla miljökvaliteten i mark, vatten och luft
och finns reglerade i miljöbalkens kapitel 5. Normerna syftar till att skydda miljön och
människors hälsa. Miljökvalitetsnormer finns för vattenkvalitet, föroreningar i utomhusluft,
fisk- och musselvatten samt för utomhusbuller. För denna detaljplan har MKN för vatten och
föroreningar i utomhusluft relevans.
Vatten
Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav som gäller för vattenmiljöerna. Samtliga
vattenförekomster (yt-, kust- och grundvatten) ska nå god ekologisk och kemisk status senast
år 2021 i de fall normen inte redan är uppfylld. Miljökvalitetsnormen för en vattenförekomst
är en rättsligt bindande bestämmelse för myndigheter och kommuner vid tillämpning av
miljöbalken i frågor om tillåtlighet, tillstånd, godkännanden, dispenser och
anmälningsärenden, vid tillsyn eller vid meddelande av föreskrifter. Avrinningen från
planområdet sker till Anråsälven, vilken utgör en vattenförekomst med måttlig ekologisk
status. Utloppet i havet sker i vattenförekomst Fjällbacka inre skärgård, även den med
klassningen måttlig ekologisk status. För båda dessa vattenförekomster anger
miljökvalitetsnormen att god ekologisk status ska uppnås senast 2027. Statusen i
vattenförekomsterna får inte försämras. Anråsälven har problem med övergödning, så utsläpp
av näringsämnen ska minimeras.

Den föreslagna exploateringen bedöms inte innebära någon negativ påverkan på
miljökvalitetsnormerna för vatten. Bostäderna föreslås byggas på berg där infiltration av
dagvatten redan i nuläget är begränsad. Planområdet föreslås anslutas till kommunens VAnät. Dagvattnet föreslås omhändertas lokalt med anläggning av ett dagvattenmagasin. Den
dagvattenutredning som genomförts visar att föroreningsämnen i dagvattnet efter byggnation
enligt planförslaget samtliga ligger under riktvärdesgränsen när det lämnar
fördröjningsdammen. Dagvattnet från planområdet är alltså väl inom tillåtna värden. En
utbyggnad enligt planförslaget kommer inte att påverka mottagande recipient eller
slutrecipient negativt utan snarare generellt förbättra vattenkvaliteten gentemot det nuvarande
dagvattenflödet.
Luftföroreningar
Trafik och andra utsläppskällor ger upphov till luftföroreningar som vid höga halter är
skadliga för människors hälsa. Miljökvalitetsnormer för luft hanterar följande ämnen:
kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, arsenik, kadmium, nickel, partiklar (PM10 och
PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon och bens(a)pyren.
Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna, i
samverkan med andra kommuner eller på egen hand, samt att tillhandahålla aktuell
information om föroreningsnivåerna. Luft i väst sköter kontroll och rapportering av
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft i Västra Götalandsregionen. De mätningar av
luftkvalitet som utförts av Luft i väst visar inte på några överskridna värden kopplade till
MKN för luftkvalitet inom planområdet.

Ett genomförande av föreslagen exploatering medför bl.a. att trafiken till/från och inom
området kommer att öka vilket bl.a. innebär ökade halter av kvävedioxid och bly. Den
föreslagna exploateringen bedöms dock inte medföra någon stor förändring avseende
luftkvaliteten jämfört med situationen idag och planförslagets genomförande bedöms inte
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innebära överskridande av gällande miljökvalitetsnormer. De nya lokalgatorna inom
planområdet kommer endast att betjäna fastigheterna inom planområdet och trafikmängderna
blir därför små.

STRANDSKYDD
Planområdet omfattas av strandskyddsförordnanden enligt miljöbalken i områdets sydöstra del.
Inom strandskyddsområdet föreslås hagmark och jämfört med dagens markanvändning (åker)
bedöms förändringen som liten. Eventuell instängsling av beteshagar inom strandskyddat
område kräver dispens.

MILJÖMÅL
Efter beslut av riksdagen 2005 har Sverige 16 övergripande miljömål. Målen beskriver de
kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara
ekologiskt hållbara på sikt. Det övergripande målet är att vi skall lämna över ett samhälle till
nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Miljömålen skall styra valet av åtgärder
som krävs för att nå dit och kan fungera som gemensamma riktmärken för allt miljöarbete,
oavsett var och av vem det bedrivs.
Tanums kommuns övergripande miljömål är ett långsiktigt uthålligt samhälle där områdena
energi, transporter och livsmedel är prioriterade områden. Tanums kommun arbetar, liksom
många andra kommuner, med att bryta ner nationella och regionala miljömål till kommunal
nivå och konkretisera miljömålen i verksamheternas verksamhetsplaner.
Av de 16 övergripande miljömålen kan nedanstående miljömål påverkas av det som
detaljplanen föreslår:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

I första hand är det miljömålet begränsad klimatpåverkan som är aktuellt och en något ökad
trafik påverkar naturligtvis detta miljömål, samt frisk luft, negativt. Planområdets läge utanför
Fjällbacka samhällsområde med den service som finns i Fjällbacka gör att det byggs in ett
visst bilberoende i projektet eftersom avståndet mellan bostad och samhällsservice är drygt 5
km. Påverkan på dessa miljömål är därmed negativ. Avståndet mellan bostad och
hästanläggning är dock mycket begränsat. En utveckling av hästboendet innebär därmed att
personer med hästintresse inte behöver bil för att kunna utöva sitt hästintresse. Med en
utbyggnad av den gång- och cykelförbindelse som planeras mellan Kämpersvik och
Fjällbacka via planområdet kan bilberoendet begränsas.
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Hästanläggningen innebär inget intensivt jordbruk med mycket konstgödsel, utan bara
betande hästar, varför verksamheten inte bedöms innebära någon försämring beträffande
miljömålet ingen övergödning, gentemot förhållandena idag.
Anslutning till kommunalt vatten- och spillvattennät samt det föreskrivna omhändertagandet
av dagvattnet inverkar positivt på miljömålen grundvatten av god kvalitet, hav i balans samt
levande sjöar och vattendrag. Planförslaget bedöms inte heller medföra någon minskning av
vattentillgången i någon yt- eller grundvattentäkt, förändrade infiltrationsförhållanden,
avrinning eller dräneringsmönster med risk för översvämning/uttorkning eller förändringar i
ytvattenkvaliteten (bakteriologisk eller kemiskt, temperatur, eller omblandning).
Betes- och rasthagar för hästar bidrar till att bevara landskapsbilden med småskaliga öppna
jordbruksmarker. Betade marker ger i sig förutsättningar för ett rikt odlingslandskap. Ett
genomförande av planförslaget med en kombination av boende och en anläggning för hästhållning kan även komma att innebära att bönder som lokalt odlar havre får en ökad
avsättning. Även hö kan komma att köpas lokalt och på det sättet ge förutsättningar för
öppethållande av odlingsmark i omgivningen.
En hästgård där lantligt och naturnära boende kombineras med hästhållning innebär ett
tillskott i möjligheterna att bosätta sig på landsbygden i den inre kustzonen och ger därmed
förutsättningar för och en levande kust och skärgård. Inom planområdet bedöms det finnas
goda förutsättningar att erhålla en god bebyggd miljö med bostäder av god kvalitet i en miljö
med höga värden för såväl landskapsbild, natur- och kulturmiljö samt goda förutsättningar för
närrekreation och fritid.
Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden vara i god överensstämmelse med
såväl de nationella som de lokala miljömålen.

ÖVRIGA FÖRORDNANDEN
Inom planområdet finns bl.a. en åkerholme som berörs av biotopskydd. Denna åkerholme
skyddas i planförslaget som NATUR-mark. Även stenmurar i jordbruksmark är enligt 7 kap 11
§ miljöbalken utpekade som biotopskyddsområden. Inom planområdet finns dock inte några
sådana stenmurar utan endast stenmurar i skogsmark. Dessa är belägna inom prickmark (på
kvartersmark för bebyggelse) och har därmed goda förutsättningar att kunna bevaras som en
del av bostadsmiljön.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
Översiktsplanen för Tanums kommun, ÖP 2030, antogs av kommunfullmäktige 2017-06-19 §
70. Beslutet vann laga kraft 2017-07-18. Planområdet ingår i Inre kustzonen, som sträcker sig
längs hela kommunens kust och ligger innanför den yttre kustzonen. Inåt land har den samma
gräns som riksintresset för Obruten kust. Det innebär att området i sin helhet ingår i
riksintresset.
För Inre kustzonen ger översiktsplanen följande rekommendationer:
• Vid all förändring ska hänsyn tas till områdets värden.
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•
•
•

Nya enstaka hus eller grupper av hus för boende och verksamheter kan tillkomma som
komplettering till befintlig bebyggelse. Ny bebyggelse ska anpassas till
landskapsbilden. Stor vikt ska läggas på bebyggelsens anpassning till landskapet.
Åtgärder för att underlätta turism och rörligt friluftsliv, såsom vandringsleder,
cykelleder, parkeringsplatser och servicebyggnader prioriteras och kan tillkomma om
helhetsupplevelsen inte påverkas negativt.
Vid åtgärder som riskerar att påtagligt skada världsarvets värden ska hänsyn tas till
dessa värden.

Planområdet omfattas av skyddszonen för Anrås flygfält. För flygfältet anger översiktsplanen
följande:
Fjällbacka flygfält ska finnas kvar i nuvarande status. Inom skyddszon för flygfältet ska det
inte tillåtas någon exploatering som kan bli utsatt för flygbuller eller hindra flygfältet.

Planförslaget bedöms utifrån de värden och rekommendationer som ges för inre kustzonen
vara väl förenligt med ÖP2030. Ingen ny bebyggelse föreslås närmre flygfältet än närmsta
befintliga bostadshus. Bullerberäkningar har utförts som visar att ny bostadsbebyggelse
bedöms klara de riktvärden som gäller avseende buller. Planförslaget bedöms inte heller
hindra flygfältets verksamhet i nuvarande omfattning. Se avsnitt Flygtrafikbuller och avsnitt
Flygtrafik-hästhållning-bostad.

KOMMUNALA PROGRAM MM
Energiplan
Energiplan och klimatstrategi för Tanums kommun från 2010-02-05 utgör en strategi för
kommunens verksamhet avseende energifrågor och klimatpåverkan. Kommunens
övergripande miljömål är att bidra till ett uthålligt samhälle. Kommunen ska i all verksamhet
och i alla beslut verka för att miljösituationen förbättras genom att främja biologisk mångfald,
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hushållning med naturresurser och ett naturligt kretslopp. I miljöarbetet prioriteras för
närvarande energi, transporter och livsmedel. Kommunens inriktning och strategier är:
1. Minska den totala användningen av energi genom energihushållning och
energieffektivisering.
2. Minska användningen av fossilbaserad energi genom energikonvertering.
3. Minska sårbarheten i energiförsörjningen genom lokal energiproduktion och utökat
kommunalt ägarinflytande.
Miljö- och byggnadsnämnden är ansvarig för ”vissa aktiviteter och delmål” och ska i den
fysiska planeringen verka för en helhetssyn på energiområdet.
Exempel på frågeställningar som skall belysas vid utformning av detaljplaner:
•
•
•
•

Utveckling av samhällen med hänsyn till allmänna kommunikationer, service etc.
Placering av bebyggelse med hänsyn till solinstrålning, vind etc, det vill säga
anpassning till lokalklimat.
Möjlighet att föra samman bebyggelse till lokala sammansatta system. Så kallad
närvärmecentraler liknande fjärrvärme.
Potentialen för förnyelsebar energiproduktion beträffande solenergi, biobränslen,
vindkraft och vågkraft.

Ett delmål är att elproduktionen från förnyelsebara energikällor år 2015 ska motsvara 50% av
kommunens totala elkonsumtion 2007. Den nu aktuella detaljplanen kan bidra till att uppfylla
målen då lokaliseringen ger goda förutsättningar för förnyelsebar energiproduktion och en
stor möjlighet att kunna bo och leva i ett naturligt kretslopp.
Strukturplan norra Bohuslän
Kommunfullmäktige har 2009-10-26 antagit "Strukturplan/överenskommelse avseende användning av mark och vatten kopplat till Kustzonplanering och landsbygdsutveckling i Norra
Bohuslän". Planen ska vara vägledande för den fysiska planeringen i kommunerna i Norra
Bohuslän och gäller från l januari 2010. Strukturplanen tar fasta på att Norra Bohuslän är ett
attraktivt område tack vare kvaliteter som naturen och landskapsbilden, god tillgänglighet till
natur och hav, kulturhistoriska värden samt levande kustsamhällen. Kommunerna ska planera
för en positiv och långsiktig utveckling för att främja dessa kvaliteter.
Planen ger förutsättningar för ett tematiskt boende på landsbygden i den inre kustzonen och
därmed förutsättningar att kunna vidmakthålla en levande landsbygd. Innehållet i detaljplanen
bedöms stämma överens med intentionerna i Strukturplanen för norra Bohuslän.
Miljöpolicy
Kommunfullmäktige antog 2000-06-26 § 54 en miljöpolicy. Tanums kommuns övergripande
miljömålsättning är ett långsiktigt hållbart samhälle. I miljöpolicyn anges bl a att kommunen i
all verksamhet och vid alla beslut skall bidra till att miljösituationen förbättras genom att
främja biologisk mångfald, hushållning av naturresurser och ett förstärkt kretslopp. I
kommunens samhällsbyggande skall miljöriktiga åtgärdsprogram utarbetas som säkrar en på
lång sikt hållbar ekologisk utveckling. Kommunen skall sträva efter en effektiv användning
av energi och råvaror, samt ökad användning av förnyelsebara resurser.
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Den nu aktuella detaljplanen kan bidra till att uppfylla miljöpolicyn då lokaliseringen ger
goda förutsättningar för förnyelsebar energiproduktion och en stor möjlighet att kunna bo och
leva i ett naturligt kretslopp.
Vatten- och avloppspolicy
En vatten- och avloppspolicy för Tanums kommun antogs av Kommunfullmäktige 2017-0327, § 23. Policyn syftar till att trygga dricksvattenförsörjningen långsiktigt och tillse att spilloch dagvatten omhändertas på ett godtagbart sätt med hänsyn till människors hälsa och
miljön.
Planförslaget tillgodoser riktlinjerna i policyn genom att planområdet avses anslutas till det
kommunala VA-nätet avseende dricksvatten och spillvatten. En dagvattenutredning har
genomförts, vilken resulterat i att planen redovisar ett område i planen där
fördröjningsmagasin för dagvatten ska anläggas. Efter fördröjning kommer vattenkvaliteten i
recipienterna generellt förbättras gentemot det nuvarande dagvattenflödet.

DETALJPLANER
För det aktuella området finns ingen gällande detaljplan och området gränsar inte heller till
detaljplanelagt område.

TIDIGARE BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade 2010-08-25, § 210 att bevilja planprövningstillstånd under förutsättning att följande frågor behandlas i detaljplanen:
• Ridvägar inom och utanför planområdet
• Enskild gemensam vatten- och avloppsanläggning
• Flygplatsens eventuella påverkan på det fortsatta planarbetet.
Ett planprogram godkändes för samråd av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-22, § 31.
Programsamråd genomfördes under perioden mars-april 2011. Miljö- och byggnadsnämnden
godkände 2019-06-18, §164 en redogörelse för programsamrådet.
En samrådshandling upprättades under våren 2019. Plansamråd genomfördes under perioden
23 augusti-25 september 2019. En samrådsredogörelse upprättades under vintern 2019/2020
och godkändes av Miljö- och byggnadsnämnden 2020-02-25, § 31.
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BEHOVSBEDÖMNING AV MKB
Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om ett genomförande av planförslaget kan
antas innebära betydande miljöpåverkan. Om ett genomförande kan antas innebära betydande
miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) upprättas.
Kommunen bedömer inte att planens genomförande medför risk för betydande miljöpåverkan.
En miljöbedömning av planen bedöms därmed inte behöva genomföras.
Länsstyrelsen har getts tillfälle att yttra sig över behovsbedömningen och kommunens förslag
till ställningstagande. Länsstyrelsen har 2011-05-16 skriftligen meddelat att Länsstyrelsen
delar kommunens uppfattning att planförslaget inte kan förväntas innebära betydande
miljöpåverkan. Planförslaget behöver därmed inte miljöbedömmas och en
miljökonsekvensbeskrivning behöver inte upprättas.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH
KONSEKVENSER
NATUR
Mark och vegetation
Förutsättningar:

Bilden tagen från gården Lilla Anrås 1:2 nordost om planområdet mot flygfältet och Anråsälven

Planområdet består av ett markområde i dalgången norr om Anråsälven på gränsen mellan
Tanums och Kville socknar. Dalgången utgörs av öppna marker (åkrar) som i nordligaste
delen avgränsas av ett skogsbevuxet bergsområde med skogsmiljöer av olika åldrar och
karaktär. Bergen sluttar relativt brant mot söder. Området ligger mellan 5 och 25 meter över
havet.
En naturvärdesinventering har genomförts av Naturcentrum AB, Svante Hultengren, 2014-1125. Några höga naturvärden förekommer inte. Markerna är tämligen ”fattiga” och hedartade,
vilket resulterar i en mindre intressant växtlighet. Skogen är i regel för ung för ett rikare
fågelliv. Några områden med påtagliga naturvärden – klass 3, kan dock konstateras. Det
gäller i första hand en åkerholme (som också bedöms falla inom biotopskyddsbestämmelserna
enligt miljöbalken), ett mindre öppet markområde i nordöst samt ett antal grova träd och en
ekskogsklädd sluttning strax intill själva gårdsmiljön. Vid gårdsmiljön finns också en
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sluttning med naken jord som möjligen kan hysa intressant insektsfauna. Miljön är i högsta
grad artificiell. Inga skyddsvärda arter har kunnat konstateras inom några av dessa områden.
Det finns ett par området som bedöms ha visst naturvärde – klass 4. Det gäller den tallskog
som finns inom själva exploateringsområdet för bostadshus. Det handlar dock om en yngre,
gallrad skog med uppskattad ålder av ca 80 år. Några särskilt skyddsvärda arter finns inte i
skogen. Större hackspett sågs födosöka i området vid fältbesöket.
I skogsområdet finns idag stenmurar. De omfattas inte av biotopskydd, men utgör ett tillskott i
natur- och kulturlandskapet och åtgärder som påverkar stenmurarna är dispenspliktiga.
Området berör inga objekt som redovisats i inventeringarna av ängar och hagar samt
ädellövskogar i Tanums kommun.

Ortofoto över området. Planområdets avgränsning redovisas med vit begränsningslinje.

Förändringar och konsekvenser:
Den mark som tas i anspråk för ny bostadsbebyggelse utgörs av det skogsbevuxna
bergsområdet i planområdets nordligaste del. Detta område bedöms inte hysa några höga
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värden beträffande växter och djur. Intill själva gårdsmiljön finns dock en ekskogsklädd
sluttning samt några grova träd samt en sluttning med naken jord som möjligen kan hysa
intressant insektsfauna. Dessa värden skyddas i planen med användningen NATUR.
Även åkerholmen med biotopskydd regleras i planförslaget med användningen NATUR.
Planen föreslår inga åtgärder på stenmurarna i skogsområdet. I de begränsade delar där
stenmurarna inryms i planområdet regleras de med prickmark inom kvartersmarken för
bostäder. Då de är lokaliserade i den norra gränsen mot omgivande naturmark bedöms de
kunna bevaras som en naturlig avgränsning och ett tillskott i boendemiljön.

GEOTEKNIK
Planområdet ligger inom område där marken mestadels består av lera – silt, se karta nedan. Det
område som föreslås för nybyggnation av bostadshus utgörs dock av berg. För att klargöra de
geotekniska förhållandena inom området har en geoteknisk utredning utförts av BohusGeo,
2013-12-04. Utredningen kompletterades av BohusGeo 2020-01-08 för att förtydliga
förutsättningarna kring schakt/fyllnader samt förutsättningarna kring lösa stenblock.

Utdrag ur jordartskarta från SGU med planområdet markerat.
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Området har geotekniskt indelats i två
delområden där område 1 (bostadshusen)
utgörs av fastmark/berg i dagen och område 2
av lera, se figuren intill.
Inom område 2 har utförda undersökningar
koncentrerats till norra delen där byggnationen
planeras. För naturmarken och hagmarken har
inga undersökningar utförts. Det totala
sonderingsdjupet varierar mellan ca 1 och ca
28 m.
Jordlagren bedöms under vegetationsjordlagret
från markytan räknat i huvudsak utgöras av:
• torrskorpelera
• lera
• friktionsjord vilande på berg

Släntstabilitet, schaktning och fyllnader
Förutsättningar:
Markområdet med lera har en lutning av 1:50 varför stabiliteten bedöms vara
tillfredsställande. Eventuell otillfredsställande släntstabilitet invid Anråsälven bedöms inte
påverka planområdet. Avståndet mellan älven och detaljplaneområdet är som minst ca 80 m.
För att detaljplaneområdet ska kunna påverkas av otillfredsställande stabilitet ska djupet i ån
vara över 5 á 6 m, vilket BohusGeo bedömt som osannolikt.
Förändringar och konsekvenser:
Släntstabiliteten bedöms under nuvarande förhållanden vara tillfredställande och den
planerade bebyggelsen bedöms kunna utföras utan att stabiliteten blir otillfredsställande.
Eftersom det i område 2 finns en lera med en relativt låg hållfasthet och leran sannolikt är en
kvicklera bör höjdskillnader i anslutning till vägen inte få överstiga 2m. En planbestämmelse
som begränsar permanenta förändringar av markens nivå till maximalt 2m i förhållande till
nivåerna i grundkartan har införts för att säkerställa detta. Bestämmelsen begränsar även
permanenta släntlutningar till maximalt 1:2.
Temporära slänter kan sannolikt göras såväl brantare som djupare, men bör studeras i detalj
om så erfordras. Vid schaktningsarbeten bör speciellt beaktas att jorden i område 2 är
tjällyftande. Om arbetena utförs vid kall väderlek bör schaktbotten tjälskyddas.

Grundläggning
Förutsättningar:
Grundläggning av byggnader inom område 1 utförs direkt på berg med valfri metod.
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Inom område 2 bedöms leran, med ledning av lerans skjuvhållfasthet och vattenkvot, vara
normalkonsoliderad, vilket innebär att leran inte kan påföras ytterligare belastning utan att
sättningar uppstår. Det är därför viktigt att nivåsättningen av byggnaderna i område 2 utförs
så att laster orsakade av fyllningar i möjligaste mån undviks.
Förändringar och konsekvenser:
En planbestämmelse som reglerar grundläggningen för bebyggelse inom område 2 har införts.
Den innebär att byggnader inom detta område ska grundläggas med platta på mark och
lastkompensation alternativt med spetsbärande pålar.
Vid lastkompensation kompenseras tillkommande laster, orsakade av fyllningar och
byggnadslaster bort genom att jord schaktas bort och ersätts med exempelvis lättklinker eller
cellplast. Om grundläggning med pålar utförs skall man även i detta fall vara uppmärksam på
att uppfyllnader ger sättningar i undergrunden vilket ger luft mellan bottenplatta och marken.
Även i detta fall behövs således en viss lastkompensation. Uppfyllnader vid sidan av
byggnader kommer även det att orsaka laster som ger upphov till sättningar, eftersom lasten
sprider sig in under byggnaderna. Enklare ekonomibyggnader, om sådana finns, för
ridsportsanläggningen kan grundläggas utan lastkompensation om fyllningar undviks och
eventuella hårdgjorda grusade golv/ytor kan justeras samt om sättningar kan accepteras.

Infiltration
Förutsättningar:
Eftersom jorden utgörs av en tät lera i område 2 och berg i dagen i område 1 är
förutsättningarna för ett lokalt omhändertagande av dagvatten dåliga.
Förändringar och konsekvenser:
Planen redovisar ett område där dagvattenmagasin för omhändertagande av dagvattnet ska
anläggas. Bostadstomter och marken kring byggnader för hästanläggningen utförs med en
ledningsbädd på minst 10 cm för att så långt som möjligt omhänderta dagvattnet lokalt.
Överskottsvattnet leds i öppna diken till fördröjningsmagasinet. Från dammen leds dagvattnet
vidare i befintliga ledningar under åkern till Anråsälven.

Markradon
Förutsättningar:
Jordlagren utgörs inom åkermarken av lera som är tät. Upp mot bergspartiet har markradonhalten uppmätts till mellan 6 och 9 kBq/m3 Med ledning av de uppmätta nivåerna och att
jordlagren utgörs av lera kan marken klassas enligt BFR R85:1988 till lågradonmark.
Förändringar och konsekvenser:
Nya bostadshus ska uppföras enligt Boverkets byggregler (BBR) så att gällande gränsvärden
för radon inomhus inte överskrids.

MARKFÖRORENINGAR
Förutsättningar:
Någon miljöprovtagning har inte utförts inom området för att se om några föroreningar skulle
hittas vilka överstiger Naturvårdsverkets riktlinjer för känslig markanvändning (KM).
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Det finns dock inga uppgifter om att det pågått någon form av tidigare verksamhet inom
området vilken skulle ha förorenat marken. Slutsatsen är därför att det inte förekommer
miljöfarliga föroreningar inom området.
Förändringar och konsekvenser:
Inga åtgärder bedöms krävas.

BEBYGGELSE
Bostäder
Förutsättningar:

Flygfoto över den gamla gården

Den äldre gårdsbebyggelsen från före detta Lilla Anrås 2:2 är den enda befintliga bebyggelsen
inom planområdet. Mangårdsbyggnaden är uppförd 1917 och ladugården i mitten av 1800talet. Bebyggelsen har under många år förfallit.
Det är osäkert när flygfotot ovan är taget, men troligtvis någon gång på 1960-talet. Bilden
togs innan man ändrade sträckningen av vägen som på bilden går igenom gården. Det finns
dock fortfarande rester kvar av den gamla vägen.
Förändringar och konsekvenser:
Ny bostadsbebyggelse
Planförslaget, som syftar till att ge förutsättningar för utveckling av hästboende vid Lilla
Anrås gård (f.d. Lilla Anrås 2:2), utgår från bedömningen att platsen har goda förutsättningar
för att kombinera bostadsbebyggelse med hästhållning.
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De nya bostadshusen ska ge den som har stort hästintresse möjlighet att bo i en lantlig miljö
med nära tillgång till stall, ridvägar, rasthagar, beteshagar samt träningspaddock mm för den
egna hästen (se figur på följande sida). En gemensam hästgård för flera hästägare är
ekonomiskt fördelaktig samtidigt som ansvar och arbete fördelas på flera personer. Inte minst
ger en gemensam hästanläggning ett värdefullt och nödvändigt socialt sammanhang för
hästarna.
Planförslaget innehåller bestämmelser som syftar till att säkerställa tillkommande byggnaders
placering, utformning och anpassning till landskapsbild. De främsta av dem beskrivs nedan.
I detaljplanen har tomterna gjorts så stora att alla tomter ska kunna bebyggas med bostadshus
för åretruntboende. Planförslaget innehåller en bestämmelse om minsta tillåtna tomtstorlek på
800 m2. Inom, eller i direkt anslutning till planområdet finns ingen befintlig värdefull
byggnadsmiljö att anpassa den nya bebyggelsen till. Planen har istället utformats för att den
nya bebyggelsen genom sin placering ska utgöra en väl anpassad del av landskapsbilden.
Planområdets lantliga läge norr om Fjällbacka och bebyggelsens placering med stöd i det
omgivande landskapet av skogsbevuxna bergspartier gör att inga detaljerade bestämmelser
kring utformningen av bebyggelsen har införts. Varje hus kan därmed ges en individuell
prägel samtidigt som hela området ändå bör uppfattas som en sammanhållen enhet.

Utdrag ur illustrationskartan redovisad på ortofoto.
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Planen redovisar totalt 12 tomter för enbostadshus och medger även att tomterna kan
bebyggas med uthus/garage. Största totala byggnadsarea för bostadshusen är 140 m2 + 80 m2
biarea, sammanlagt 220 m2 per tomt. Höjderna på bostadsbebyggelsen regleras med högsta
nockhöjd över noll-planet för att möjligheter och påverkan av ett genomförande av planen ska
vara lättare att utläsa och för att bebyggelsens placering och påverkan på landskapsbilden ska
regleras individuellt i förhållande till gatans höjd och omgivande terrängförhållanden. Högsta
höjd på nocken i förhållande till det omgivande landskapet är på detta sätt viktig att reglera,
medan det är önskvärt med en flexibilitet kring takvinkel, byggnadshöjd, grundläggning mm
för att kunna anpassa byggnader på respektive tomt till önskemål och tomtens specifika
förutsättningar.
Det är viktigt att byggnaderna anpassas till den omgivande marken, både ur estetisk och geoteknisk synvinkel. Med den föreslagna utformningen med relation mellan gatans nivå och
högsta tillåtna nockhöjd över nollplanet finns förutsättningar att placera och utforma
bostadshus och tomter så att större uppfyllnader undviks. Inom flera av tomterna är det
lämpligt att nyttja nivåskillnader med ett souterrängplan. För de två tomterna i sydost är
nivåskillnaderna inom byggrätten som störst. Här begränsas byggrätten med prickmark inom
ett större område i den södra delen av tomten för att undvika höga fasader ner mot
bergsluttningen. Nivåskillnaderna inom tomterna på sydsidan av vägen kan även hanteras
genom att byggnaderna grundläggs med plintar där marken faller undan. Detta för att bättre
ansluta tomtmarken till omgivande naturmark. Generellt gäller att bygglov krävs för att
uppföra murar. Inom planlagda områden krävs det även marklov för att förändra höjdläget på
marken mer än 0,5 meter. Markarbeten och grundläggning av husen kommer att genomföras
för bostadsområdet som helhet innan fastighetsreglering och försäljning av respektive
bostadsfastighet genomförs. Detta för att området ska utformas på ett enhetligt sätt och för att
onödiga uppfyllnader och sprängningar ska undvikas. I genomförandebeskrivningen beskrivs
detta tillvägagångssätt, som också regleras i ett exploateringsavtal mellan kommunen och
exploatören.
Byggnader bör placeras med hänsyn till möjligheten att nyttja passiv solenergi samt rådande
sol- och vindförhållanden på respektive tomt.
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Utdrag ur plankartan.
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Hästanläggningen
Den aktuella hästanläggningen planeras som ett komplement till boendet inom område och
utgör en del i ett tematiskt boende för hästintresserade. Utrymmet i stallbyggnaden är avsett
att tillgodose 1,5 häst/fastighet samt 3 gästplatser för hästar tillhörande besökare till de
boende inom området. Anläggningen föreslås alltså som mest kunna rymma 21 hästar.
Eftersom det planeras för att hålla mer än 10 hästar inom området är verksamheten
tillståndspliktig enligt 16 § djurskyddslagen, vilket prövas av Länsstyrelsen.
Tillståndsprövningen sker av den färdiga anläggningen. En så kallad förprövning kan göras
inför byggnation.
Bebyggelse
Ridhus
I dagsläget är det inte aktuellt att anlägga något ridhus men om så skulle bli fallet föreslås
detta ridhus kunna göras genom att den föreslagna paddocken (se beskrivning nedan) ”byggs
in” med väggar och tak. För att ge förutsättningar för detta har det i planen avsatts en byggrätt
för ridhus.

Stall mm
Ett nytt stall med 21 boxar (10,5 m2/box) samt sadelkammare föreslås byggas öster om
befintlig grusväg. För att få lov att bygga stall krävs förprövning av Länsstyrelsen. Vid
förprövningen måste nybyggnaden av stall godkännas av LST ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt.
Den bebyggelse som tillhör
hästanläggningen har ett
traditionellt ”gårdsläge” i
zonen mellan berget och den
öppna marken. Utöver stall
och eventuellt framtida
ridhus ger planen
förutsättningar för
byggnader som kan nyttjas
för veterinärmottagning,
redskapsförråd (traktor,
maskiner etc.), gemensam
sophantering samt foderlada
med diverse förråd.

Illustration över området
med förslag till ny
vägdragning samt placering
av anläggningens
byggnader, paddock och
gödselplatta.
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De gamla gårdsbyggnaderna, väster om befintlig grusväg, är i så dåligt skick att de behöver
rivas. Dessa förutsättningar gör att vägen föreslås dras om för att få en samlad hästanläggning
och öka trafiksäkerheten.
Öster om det nya stallet (bl a med tanke på skyddsavstånd) föreslås en gödselplatta anordnas
på ca 100 m2. Gödsel är en handelsvara som kan omhändertas av bönder i närområdet och
spridas på annan plats.
Utemiljöer
I djurskyddsbestämmelserna för häst sägs att hästar dagligen bör ges möjlighet att röra sig fritt
i rasthage eller motsvarande, och att hästar sommartid bör hållas på bete. I planförslaget redovisas bland annat mark för paddock, rasthagar och betesmark. Beträffande storleken på
föreslagna ytor, se tabellen nedan.
Anläggning

Föreslagen totalyta

Föreslagen yta/häst (21 hästar)

Paddock

1.800 kvm (30x60 meter)

85 kvm/häst

Rasthage

ca 30.000 kvm (3,0 ha)

ca 1400 kvm/häst

Betesmark

ca 75.000 kvm (90.000 kvm x 0,83)

ca 3500 kvm/häst

Paddock
En paddock är en tränings-/rastgård som syftar till att ge hästen möjlighet till
träning/utevistelse oavsett väder och paddocken skall ha så kallat ”allvädersunderlag”.
Storleken bör vara minst 20x40 meter och paddocken rymmer då maximalt 7-8 hästar (så
många hästar är det dock inte önskvärt att hålla samtidigt). Inom planområdet föreslås det
iordningställas en ny paddock med måtten 30x60 meter avsedd främst för träning. Om denna
paddock inte skulle räcka till för verksamheten inom planområdet finns det redan en befintlig
paddock (ägs av exploatörerna) öster om planområdet som kan nyttjas.
Rasthage
En rasthage är en mer utbredd inhägnad än en paddock och rasthagen ger hästen större
möjlighet till sysselsättning än vad paddocken gör. Det finns inga preciserade regler för hur
stor en rasthage måste vara. Hur stor rasthage som erfordras beror på olika förutsättningar
såsom markbeskaffenhet och hur hagarna används, men i allmänhet rör det sig om nivån 0,10,5 ha/häst.
Betesmark
Om hästarna under bete ska leva enbart på det som växer krävs det ca 0,5-1,0 ha/häst för en
sommar. I beräkningarna bör hänsyn tas till att ca 15-20% av beteshagen varje år försvinner
för omläggning (i tabellen ovan har användbar betesmark reducerats med 17%). Hästarna
kommer utöver bete inom anläggningens beteshagar att behöva stödfodras. Det finns utöver
betesmarken inom planområdet möjligheter att nyttja/arrendera betesmark i nära anslutning
till planområdet.
Ridvägar
Ridsport och hästhållning kräver förutom stallbyggnader, rast- och beteshagar även ett
omland med ridvägar i skog och mark. På illustrationen har erforderliga ridvägar (ca 3,2 km)
ritats in på mark som ägs av exploatörerna. Rättigheten till nyttjande av ridvägarna hanteras i
exploateringsavtal.
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Ridvägar illustrerade på ortofoto
16
Datum 2020-11-23

PLANBESKRIVNING
Detaljplan för Lilla Anrås 2:46 (blivande Lilla Anrås 2:49 m.fl.)
Diarienummer: PLAN 2010.1893

GATOR OCH TRAFIK
Gator, gång- och cykelvägar
Förutsättningar:
Planområdet trafikmatas via den befintliga grusvägen som markerats med röd streckad linje
på bilden nedan (se även foto). Tillfart kan ske från två håll, både från Väg 163 (FjällbackaGrebbestad-Tanumshede) och från väg 914 (Kville-Tanumshede).

Vägåtkomst till planområdet

Standarden på den befintliga grusvägen är relativt låg och trafikmängden är också mycket
liten. Det är inte heller någon större skillnad mellan hög- och lågsäsong. Vägen är inrättad
som en gemensamhetsanläggning, Anrås ga:3 och förvaltas av en samfällighetsförening. Den
används som in- och utfart av fastigheter längs sträckningen.
Det finns vissa brister avseende säkerheten i dag både för gående och för cyklister, eftersom
de oskyddade trafikanterna är integrerade med biltrafiken. Det aktuella förhållandet är dock
det vanliga på landsbygden. Grusvägens standard inbjuder inte till höga hastigheter.
Förändringar och konsekvenser:
Den nya bostadsbebyggelsen beräknas innebära en trafikökning på grusvägen med ca 60
fordonsrörelser/dag (12 enheter x 5 fordonsrörelser/dygn). Trafiksäkerhetsmässigt bör denna
ökning inte innebära någon betydande påverkan, men för att förbättra trafiksäkerheten inom
själva planområdet föreslås grusvägen inom denna del flyttas västerut och få sin sträckning
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längs berget. På det sättet placeras hela hästanläggningen, med såväl byggnader som hagar,
öster om vägen. Därmed begränsas behovet att korsa vägen för att röra sig mellan stall och
hagar/paddock. Grusvägens sträckning utformas så att de värdefulla ekar som idag finns i
bergssluttningen bevaras. En flytt av befintlig grusväg kräver att Anrås ga:3 omprövas. Detta
sker efter att planen har vunnit laga kraft och hanteras då i en lantmäteriförrättning enligt
anläggningslagen (1973:1149). Även nybildade fastigheter inom planområdet behöver ingå i
gemensamhetsanläggningen.
Den nya bostadsgatan som leder upp till de nya bostadstomterna planeras att utföras med 4,5
meters bredd och asfaltsbeläggning. Utrymme för komplettering med gatubelysning finns
inom gatumarkens bredd. I förrättningen kommer det att utredas om en ny
gemensamhetsanläggning ska bildas för vägen eller om den befintliga ska omprövas. Även
nybildade fastigheter inom planområdet ska då ingå i gemensamhetsanläggningen.
Den nu föreslagna exploateringen innebär i och för sig en markant trafikökning, men eftersom
den totala trafikmängden även efter den föreslagna exploateringen blir begränsad, bedöms
några trafiksäkerhetshöjande åtgärder i övrigt inte erfordras på befintligt trafiknät.
Ett förslag till gång- och cykelförbindelse mellan Kämpersvik och Fjällbacka via planområdet
har tagits fram av kommunen. Den innebär inte någon separat gång- och cykelväg, men är
tänkt att anvisa fotgängare och cyklister längs befintliga, mindre vägar, varav Anråsvägen är
en. Ett genomförande av denna skulle innebära ett värdefullt tillskott för de boende inom
planområdet liksom för besökare till flygfältet och till den närliggande golfbanan. Gång- och
cykelmöjligheter till Fjällbacka centrum medverkar såväl till ett minskat bilberoende som till
ökad trafiksäkerhet och en ökad möjlighet för barn och ungdomar att röra sig fritt i sin
närmiljö.

Befintlig grusväg
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KOLLEKTIVTRAFIK
Förutsättningar:
Närmsta busshållplats finns utmed väg 163 (korsningen Långsjövägen (väg 163) - Veddövägen)
väster om planområdet. Avståndet från Lilla Anrås Gård till denna hållplats är ca 2,9 km.
Förändringar och konsekvenser:
Exploateringens begränsade omfattning innebär inte förutsättningar för någon ny busshållplats
närmare planområdet och med ett avstånd på 2,9 km till närmsta busshållplats kan områdets
kollektivtrafikförsörjning inte anses bli väl tillgodosedd även om turtätheten vid närmsta
busshållplats är relativt bra. Kommunen ordnar skolskjuts för skolbarn så barnen kommer inte
behöva skjutsas till skolan.

PARKERING
Förutsättningar:
Utrymme för parkering finns inom befintliga bostadsfastigheter. Inga separata parkeringsplatser
finns i området.
Förändringar och konsekvenser:
Eftersom bostadstomterna inom planområdet är relativt stora, och kan nås från lokalgatan,
föreslås parkeringen lösas inom den egna tomten.
Parkering för bilar och hästkärror kommer att anordnas inom hästanläggningen öster om
genomfartsvägen.

TILLGÄNGLIGHET
Förändringar och konsekvenser:
Vid utarbetandet av planförslaget har krav på god tillgänglighet beaktats och alla bostadstomter
kan, på olika sätt, nås från lokalgatorna. Hur kraven på tillgänglighet i ÄPBL 3 kap kommer att
tillgodoses, avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och därmed vid
kommande bygglovsprövning och bygganmälan.

UTEMILJÖ
Förutsättningar:
Planområdet utgör ett lantligt område med direkt tillgång till rekreation och friluftsliv i
omgivande naturmiljö. Jordbruksmarken är huvudsakligen inte tillgänglig som utemiljö men
tillför ett upplevelsevärde och en värdefull del av såväl kulturmiljö som landskapsbild.
Iordningsställda platser för utevistelse finns främst inom den egna tomtmarken på de bebyggda
fastigheterna.
Förändringar och konsekvenser:
Den aktuella planläggningen innebär ny bostadsbebyggelse för helårsutnyttjande i lantlig
miljö där omgivande markområden fortsatt erbjuder rika tillfällen till rekreation och friluftsliv
med strövområden och naturstigar. Anläggningen för hästsport utgör en tillgång och ett
värdefullt komplement i boendemiljön för de boende inom området. Utrymme för lek,
uteplatser mm finns inom respektive bostadstomt. Goda möjligheter till lek finns även inom
anslutande naturområden. Planförslaget redovisar förutsättningar för utbyggnad av ridstigar.
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Tillgången till kvalitativa utemiljöer och rekreationsområden bedöms därmed väl
tillgodosedd. Några särskilda områden för iordningställd lekplats redovisas inte i planen.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och spillvatten
Förutsättningar:
Kommunen har en anslutningspunkt för vatten och spillvatten söder om Anråsälven ca 1400
meter från området. En alternativ anslutningspunkt för dricksvatten finns även väster om
planområdet, se karta på nästa sida. Kommunen ser positivt på en anslutning av området till
kommunalt dricksvatten och spillvatten.

Förslag till anslutningspunkt till kommunala nätet för dricksvatten och spillvatten
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Förändringar och konsekvenser:
Planområdet ska anslutas till kommunalt dricksvatten- och spillvattennät. Ledningarna fram
till kommunens anslutningspunkt kommer dock inte att ingå i kommunens nät. Ett
avtalsområde med en gemensamhetsanläggning behöver bildas för området längs VAledningarnas sträckning fram till anslutningspunkten till kommunens nät. Ansvar för
projektering och utbyggnad av vatten och avlopp fram till kommunens anslutningspunkt
åvilar exploatören. De fastigheter som påverkas av ledningsdragning fram till kommunens
anslutningspunkt redovisas i genomförandebeskrivningen liksom ansvars- och
kostnadsfördelning för genomförandet. Anslutningen kommer bland annat att förutsätta
ledningsdragning genom Anråsälven. För denna åtgärd krävs strandskyddsdispens.
Vattenledningsnätet till området byggs ut med bra kapacitet med dimension V90. Maximal
vattenförbrukning/störttappning blir ca 1.5 l/s för 13 fastigheter. Vattenledningen
dimensioneras för ytterligare ca 50 fastigheter. Kommunen kan leverera 25 m vattenpelare
över högsta golvnivå. Högsta golvyta ligger på ca +25 meter över havet. En vattenledning
med dimension 90 mm, föreslås till området.
Spillvattennätets dimension 160 mm inom området är rätt dimensionerad med hänsyn till
drift. Spillvattnet pumpas till kommunens anslutningspunkt i en tryckavloppsledning TA90.
Tryckavloppsledningen dimensioneras för ytterligare ca 50 fastigheter. Färdigt golv skall vara
minst 30 cm högre än markhöjden vid förbindelsepunkten, om inte måste avloppet pumpas
(villapump, gäller även dagvatten).
För att självfall ska vara möjligt i spillvattenledningar ska lägsta höjd för färdigt golv och
golvbrunnar vara minst 0,3 m över marknivån i anslutningspunkten för spillvattenledningen.
Där självfall inte är möjligt behöver spillvattnet pumpas fram till anslutningspunkten.

Dagvatten
Förutsättningar:
Avståndet från de delar av planområdet där bebyggelse föreslås fram till Anråsälven är ca 400
meter och det är ca 2.2 km till havet i väster. Dagvattnet mynnar i havet inom vattenförekomst
Fjällbacka inre skärgård, där vattenområdet även omfattas av Natura 2000, med skydd enligt
Miljöbalken 7 kapitel.
Dagvattnet rinner idag i befintliga dagvattenledningar under åkern till Anråsälven.
Förändringar och konsekvenser:
Ett nytt dagvattenmagasin (fördröjningsdamm) kommer att anläggas söder om
hästanläggningen och detta dagvattenmagasin kommer att anslutas till de befintliga
dagvattenledningarna (se ovan). Dagvattenmagasinet föreslås inrättas som
gemensamhetsanläggning. För att leda vattnet till detta nya fördröjningsmagasin behöver det
befintliga diket i söder grävas om. Exploatören ansvarar för att erforderliga tillstånd söks
innan detaljplanen antas.
Det nya dagvattenmagasinet ligger lägre än såväl den nya förbifartsvägen som
hästanläggningen. Magasinet kommer att dimensioneras för ett 100-årsregn med hänsyn taget
till klimatfaktor (1.25). Dammen dimensioneras utifrån dessa förutsättningar för att
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härbärgera ca 560 m3 fritt flytande vatten, vilket medför att dagvattnet inte bräddar ut på
åkermarken åt söder när ett extremregn inträffar.
Ett lokalt omhändertagande av dagvatten ska eftersträvas. Väg- och husdräneringar utförs
enligt AMA. Det innebär att en ledningsbädd utförs med tjockleken minst 10 cm för ”lokalt
omhändertagande” av dagvatten och det är endast överskottsvattnet som leds bort.
Allt överskottsvatten leds till det nya dagvattenmagasinet via huvudsakligen öppna diken, och
dagvattnet från hustak och vägar ska så snart det är möjligt återföras till dessa diken. I dikena
sker också en viss infiltration/fördröjning innan dagvattnet rinner ut i den nya fördröjningsdammen. Diket utmed den befintliga grusvägen är grunt och dagvattnets infiltration i marken
blir inte så stor då marken består av lera. Rinntiden blir som idag när marken till stor del
består av berg i dagen där väg och hus skall byggas.
Dimensionering av dagvatten
Regnet beräknas på ett 10-årsregn med en intensitet på 228 l/s x ha med varaktighet på 10
minuter.
12 fastigheters byggnadsarea är ca 140+80 m2/ fastighet. Sedan tillkommer ytterligare hus,
foderlada, stallbyggnad och dylikt inom hästanläggningen. Total takyta uppskattas till 3800
m2 .
Hårdgjorda ytor i form av paddock och vägar uppskattas till 2000 respektive 4050 m2
Total omfattning av hårdgjorda ytor uppskattas därmed till ca 1 ha.
Flöde från ytor inom planen kommer vid en framtida utbyggnad att vara ca 440 l/s.
En dagvattendamm dimensionerad för ett 10-årsregn kommer behöva härbärgera ca 200 m3
fritt vatten och den reducerade arean är 1,54.
Ett så kallat 100-årsregn har en regnintensitet på 489 l/s x ha. Det är lite mer än dubbelt så
kraftigt som ett 10-årsregn, vilket även resulterar i ett två gånger så stort flöde och ska
dimensioneras för att hantera ett 100-årsregn.

Värme
Förutsättningar:
Inom planområdet finns inte förutsättningar för att använda fjärrvärme eller närvärmecentral
för uppvärmning av de nya bostadshusen.
Förändringar och konsekvenser:
Uppvärmningen av bostadshusen bör nyttja ett vattenburet system för uppvärmning. Ett
alternativ kan vara att utnyttja bergvärme i kombination med andra förnybara energikällor
(t ex solenergi). Vid all byggnation bör byggherren tänka på utnyttjandet av passiv solenergi
med möjligheten att uppföra passivhus/lågenergihus. Detaljplanen styr inte uppvärmningssätt.

El, tele och bredband
Förutsättningar:
Elförsörjningen inom området ombesörjer Ellevio såsom nätägare och elförsörjningen till
planområdet sker över detta befintliga nät. En transformatorstation finns inom området.
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Skanova har en genomgående teleanläggning på stolpar genom området som försörjer
omkringliggande fastigheter, samt en serviskabel till Lilla Anrås. En undanflyttning av
luftledningarna kan eventuellt krävas inom området.
Kommunens landsbygd täcks in av elva fiberföreningar och planområdet ligger inom
Kämpersviks fiberområde (nr 3).
Förändringar och konsekvenser:
Planområdet förutsätts kunna anslutas till befintliga system för el, tele samt
datakommunikation. Område för transformatorstation har avsatts inom planområdet. Ellevios
ledningar flyttas för att dras i den föreslagna, nya vägsträckningen för genomfartsvägen.
Ansvar och kostnader för flytt belastar exploatören (se genomförandebeskrivningen).
Exploatören bekostar även en eventuell flytt av Skanovas teleledningar.
För att förbereda utbyggnaden av bredband bör skyddsrör anläggas i samband med dragning
av nya el- och telekablar.

Avfallshantering
Förutsättningar:
I Fjällbacka finns återvinningscentral, återvinningsgård och miljöstation som tar hand om
grovavfall, förpackningar samt hushållens farliga avfall.
Förändringar och konsekvenser:
Vändplatsen inom området med de nya bostäderna är dimensionerad för vändning med en
sopbil utan att denna behöver backa vilket möjliggör hämtning av övrigt hushållsavfall vid varje
enskild bostadstomt. Ett alternativ till detta kan vara att övrigt hushållsavfall lämnas/hämtas
inom området för den gemensamma hästanläggningen. Där kommer plats för anläggningens
sopor att anordnas och även här kan hämtning ske utan backningsmanöver.

SERVICE
Förutsättningar:
I Fjällbacka finns utbud av både kommersiell och offentlig service och bilavståndet till
Fjällbacka är ca 5½ km.
Förändringar och konsekvenser:
Planområdets behov av både kommersiell och offentlig service tillgodoses främst genom det
serviceutbud som finns i Fjällbacka.

KULTURMILJÖ
Förutsättningar:
Den gamla gården (f.d. Lilla Anrås 2:2) utgör den enda befintliga bebyggelsen inom
planområdet. Mangårdsbyggnaden är uppförd 1917 och ladugård är från mitten av 1800-talet.
Byggnaderna har under en längre tid stått oanvända, vilket inneburit att det skett ett förfall av
byggnaderna. De befintliga byggnaderna har enskilt inget större kulturhistoriskt värde men
väl själva gårdsbildningen. Planområdet ingår inte i område av riksintresse för
kulturmiljövård och inte heller i det område som innehar rekommendationer i Tanum
kommuns kulturminnesvårdsprogram.
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Länsstyrelsen beslutade den 14 april 2014 att en arkeologisk utredning inom det planerade
detaljplaneområdet skulle genomföras. I juli – september månad 2014 utfördes en arkeologisk
utredning för området av Riksantikvarieämbetet UV Väst, rapport 2014:129. Syftet med
utredningen var att fastställa förekomsten av eventuella fornlämningar inom det berörda
området. Arbetet omfattade studier av äldre lantmäterikartor, terrängrekognoscering i
skogsmark och i åkermark samt provgrävning med maskin i områden där eventuella
boplatslämningar kunde förväntas. Inom utredningsområdet finns en sedan tidigare registrerad
fornlämning bestående av fyra gravar (Tanum RAÄ 911:1–4). Inga ytterligare fornlämningar
påträffades vid utredningen. Inga ytterligare antikvariska insatser bedömdes därför vara
nödvändiga.
Länsstyrelsen har i skrivelse 2014-09-25 meddelat att ingrepp i, eller i närheten av
ovannämnda registrerade fornlämningar kräver tillstånd enligt kulturminneslagen. Tillstånd
söks hos länsstyrelsen. För övrigt har länsstyrelsen, ur antikvarisk synpunkt inget att erinra
mot att den berörda marken används för avsett ändamål.
Förändringar och konsekvenser:
De befintliga byggnaderna är så förfallna att det inte bedöms vara rimligt att bevara dem. Att
förlägga ridanläggningen i det traditionella läget som gården har idag innebär dock ett
hänsynstagande till kulturmiljö och landskapsbild.
Ny bostadsbebyggelse regleras för att snarare anpassas till omgivande landskap än bohuslänsk
byggnadstradition då läget högre upp i bergsluttningen inte har en direkt koppling till det
traditionella byggnadsläget.
Planavgränsningen är gjord så att de befintliga fornlämningarna ligger utanför planområdet
och inte riskerar att påverkas negativt av ett genomförande av planen.

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

VÄGRTRAFIKBULLER
Förutsättningar:
Trafiken på vägen genom planområdet är idag mycket begränsad, vilket innebär att buller från
vägtrafik inte utgör någon störning för kringboende.
Förändringar och konsekvenser:
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Den nya lokalgatan inom planområdet kommer endast att betjäna fastigheterna inom
planområdet och trafikmängderna blir därför små. De ekvivalenta ljudnivåerna för biltrafiken på
lokalgatan bedöms inte komma att överskrida riktvärdena varken inomhus eller utomhus.
Trafikbuller från befintlig grusväg bedöms inte heller riskera att utgöra någon störning trots att
grusvägens sträckning flyttas något närmre planerade bostäder. Detta eftersom trafikmängderna
på denna väg är små och att bostadshusen placeras på en nivå betydligt högre än grusvägen.

FLYGTRAFIKBULLER
Förutsättningar:
Riktlinjer
Planområdet gränsar till ett flygfält. Enligt förordningen till miljöbalken om trafikbuller vid
bostadsbyggande (2015:216) ges följande riktlinjer för flygtrafik:
• 6§ Buller från flygplatser bör inte överskrida 55 dBA FBN och 70 dBA maximal
ljudnivå flygtrafik vid en bostadsbyggnads fasad.
• 7§ Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå flygtrafik
som anges i 6 § första stycket ändå överskrids, bör nivån inte överskridas mer än
1. sexton gånger mellan kl. 06.00 och 22.00, och
2. tre gånger mellan kl. 22.00 och 06.00.
Flygfältet består idag av en 800 meter lång landningsbana som är helt gräsbevuxen. Detta gör
att endast lättare flygplan kan nyttja banan. Det mest frekventa planet är en Cessna 172, som är
stationerad på flygplatsen. Övriga flyg är i dagsläget besökande flyg under sommarsäsongen
från maj till augusti med störst andel flygrörelser under juni och juli. Under högsäsong beräknas
det totala antalet flygrörelser till som mest ca 20 per dygn vid enstaka tillfällen. I genomsnitt
sker ca 10 flygrörelser per dag under högsäsong. Även helikopter förekommer som besökare till
flygplatsen. Helikopter kan undvika direkt överflygning av det planerade bostadsområdet, men
bullrets lågfrekventa karaktär från helikopterns rotor är ofta mycket störande såväl utomhus
som inomhus. En viss ökning i antalet flygrörelser förväntas under de kommande åren.
Flygverksamheten sker i huvudsak under dagsljus eftersom det inte finns några
instrumentinflygningshjälpmedel.
Flygbullerberäkning
En flygbullerutredning utfördes av WSP i april 2009 i ett tidigt skede av planprocessen. En ny
flygbullerberäkning gjordes utifrån aktuella och prognostiserade förhållanden i april 2020.
Beräkningar av flygbullernivåer (FBN) och maximal ljudnivå (LAmax) är relaterade som
årsmedelvärden. För att få en uppfattning hur den mest trafikerade månaden kan bli utifrån
statistiken för flygplatsen och en uppskattad årstrafik med 1600 rörelser har beräkningar gjorts
utifrån en trafik av 530 rörelser i juli uppräknat till en årstrafik av 6360 rörelser, vilket
motsvarar ca 17 rörelser per dag. Vid den förhärskande vindriktningen från väst sker starter och
landningar i sydvästliga riktningen. Under april-maj kan vinden dock vara ostlig med starter och
landningar mot nordost. Inflygning för landning sker alltid i vänstervarv. Det innebär att
området för de planerade bostäderna överflygs mot väster före inflygning till landning mot
öster. Överflygningen orsakar bullerexponering. Dock med betydligt lägre gaspådrag än vid
start. Under in- och utflygningar följer trafiken inte de angivna flygvägarna exakt, vilket
medför en viss spridning kring huvudflygvägen. Beräkningar har utförts för Cessna 172 (den
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flygplanstyp som är stationerad på flygplatsen), PA 28 och helikopter R22, vilka har bedömts
som typiska flygfarkoster vid flygplatsen.
Bedömning
Flygbullerberäkningarna visar att flygbullernivån (FBN) ligger väl under riktvärdet 50 dB(A)
för de planerade bostäderna. Detta under förutsättning att julitrafiken skulle motsvara ett
årsmedelvärde.
Beräkningarna visar också att de planerade bostäderna inte kommer att få maximala ljudnivåer
från normal flygplanstrafik överstigande LAmax 70 dB(A). Detta under förutsättning att
flygplanen följer de nominella ut- och inflygningsvägarna.
I kommunens översiktsplan, ÖP 2030, anges följande riktlinjer för flygfältet:
Fjällbacka flygfält ska finnas kvar i nuvarande status. Inom skyddszon för flygfältet ska det
inte tillåtas någon exploatering som kan bli utsatt för flygbuller eller hindra flygfältet.
Förändringar och konsekvenser:
Förutsättningarna för att bedriva den nuvarande och (bedömda framtida) flygtrafiken
kommer, med bakgrund av ovanstående, inte begränsas eller påverkas negativt av den
föreslagna bostadsexploateringen. Gällande riktvärden för flygbuller kommer enligt
genomförda bullerberäkningar inte att överskridas för de planerade bostäderna.
I detta sammanhang bör nämnas att vid eventuella framtida problem med buller är
miljölagstiftningen utformad så att en god boendemiljö prioriteras. Eventuella
åtgärder/restriktioner riktas mot verksamhetsutövaren för flygfältet.

FLYGPLATS-BOENDE-HÄSTHÅLLNING
Förutsättningar:
Planområdet är beläget intill Lilla Anrås flygfält. I Boverkets allmänna råd ”Bättre plats för
arbete” finns inte flygplats upptagen bland de verksamheter som innehar rekommenderade
skyddsavstånd. Det redovisas dock riskfaktorer som finns kring flygplatser och enligt Boverkets
allmänna råd bedöms de dimensionerande skadefallen på en flygplats vara bränsleläckage,
flyghaveri eller en stor brand. Flyghaverier inträffar oftast i samband med start och landning
och med störst sannolikhet i banans längdriktning. Planerade bostäder föreslås drygt 300
meter från landningsbanans långsida. Bostädernas bedöms inte lokaliseras inom det område
där riskerna brand, utsläpp av brandfarlig vara eller flyghaveri i första hand förutses inträffa.
Hagar för hästar, samt ridväg planeras i flygfältets direkta närhet och inom det område där
framförallt riskerna brand, utsläpp av brandfarlig vara eller flyghaveri i första hand förutses
inträffa. Sannolikheten för att en olycka skulle inträffa till följd av detta bedöms dock som
liten.
På Mellangården, direkt sydväst om planområdet, har det tidigare funnits hästar (direkt nordväst
om befintlig landningsbana). Några problem i relationen hästar-flygfält har aldrig rapporterats.
Liknande erfarenheter finns från Alleby ridanläggning, beläget utmed start- och landningsbanan
på Göteborg City Airport (Säve flygfält). För tamhästar krävs, till skillnad från vildhästar,
starkare hot för att de ska fly eller attackera och det verkar som om hästar relativt snabbt vänjer
sig vid flygtrafik.
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Förändringar och konsekvenser:
Den föreslagna hästanläggningen och föreslagna bostäder bedöms med den utformning som
planförslaget redovisar inte utgöra någon risk för människors eller djurs hälsa och säkerhet.
Enligt genomförd flygbullerberäkning bedöms bostäderna klara gällande riktvärden för
flygtrafikbuller. Detaljplanen bedöms därmed inte påverka den befintliga flygplatsens
nuvarande verksamhet negativt. Planen bedöms heller inte begränsa flygplatsens möjligheter till
utveckling som ges inom ramen för dess förutsättningar (gräsbelagd start-/landningsbana,
avstånd till befintliga bostäder, ingen trafik efter mörkrets inbrott) och är därmed förenlig med
kommunens översiktsplan, ÖP 2030.
Flygtrafiken kan, trots att den uppfyller gällande riktvärden, anses påverka upplevelsen av
lantlighet och naturnära läge. Flygtrafiken är dock så begränsad till sommarsäsongen och till
dagtid att andra förutsättningar så som begränsad vägtrafik, den relativa närheten till Fjällbacka,
närheten till kusten och framför allt möjligheterna att kombinera sitt boende med direkt närhet
till häst och hästhållning överväger.
Stängsel mellan flygfältet och hästanläggningen kommer att behöva uppföras. Ansvars- och
kostnadsfrågan kring detta hanteras i exploateringsavtal.

BOENDE-HÄSTHÅLLNING
Förutsättningar:
Boverkets rapport ”Vägledning för planering för och invid djurhållning”, Rapport 2011:6
innehåller inga rekommenderade skyddsavstånd mellan bostäder och hästanläggningar.
Vägledningen anger att relativt låga halter av hästallergen sprids inom en hästanläggnings
närområde, främst inom de närmaste 50-100 m, men att spridningen är beroende av de lokala
förhållandena på platsen så som vindriktning, topografi mm.
Förhållandet mellan hästhållning och boende har i planeringssammanhang tidigare betraktats
som ett problem bl a med hänsyn till spridande av allergener och beträffande skyddsavstånd
mellan djurhållning och bostäder finns det ett stort urval av generella rekommendationer från
olika myndigheter och forskningsinstitut. Problemen och rekommenderade skyddsavstånd har
dock nyanserats och det aktuella ändamålet, hästboende, har påverkat synen på
skyddsavstånd. En praxis kan sägas ha bildats för hästnära boende där en prövning av
skyddsavstånden alltid bör göras utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet där kunskapen
om de lokala förhållandena skall ligga till grund för prövningen. Vägledningen anger att på
landsbygden bör djurhållning och dess omgivningspåverkan i högre grad vara acceptabel än i
miljöer där sådan normalt inte förekommer.
Förändringar och konsekvenser:
I planförslaget blir det minsta avståndet mellan byggrätt för nya bostadshus och byggrätten
för stallet ca 60 meter. Genom planens utformning kan ett avstånd mellan gödselplatta och
närmsta bostadshus utökas till ca 130 m. Höjdskillnaden mellan marknivån vid
stall/gödselplatta och bostäder är minst 7 m. De planerade bostadshusen är placerade nordväst
om hästanläggningen. Den förhärskande vindriktningen är sydväst. Avstånd till närmsta
befintliga bostadshus (Lilla Anrås 2:32) från stall/gödselplatta är drygt 400 meter. Avståndet
till beteshagarna kommer dock att bli mindre och för Lilla Anrås 2:32 är det ca 100 meter.
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För att begränsa risken för störningar bör ventilation från stallbyggnaden riktas bort från
bostadsbyggnader. Damm-/biofilter kan installeras för att minska luktstörningar. Begränsning
av störningar från gödselhantering kan också ske genom täckta gödselbehållare.
Att möjliggöra ett tematiskt hästboende; ett lantligt boende med en direkt närhet till
hästhållning är detaljplanens främsta syfte. Det bör därför påpekas att de husköpare som
kommer att flytta in i området gör detta väl medvetna om vad det innebär med ett hästnära
boende. De många fördelarna med djurhållning i närhet till bostäder bör i detta fall väga
tungt. Människor som väljer att bosätta sig på landsbygd, i ett jordbrukslandskap bedöms ha
en större acceptans för eventuella lukter från djur och gödsel samt de ljud som kan uppkomma
från en hästanläggning.
Med bakgrund av ovanstående och de lokala förhållandena bedöms de redovisade avstånden
mellan stall/gödsel och bostäder vara tillräckliga.

HÄSTHÅLLNING OCH GÖDSELSPRIDNING
Förutsättningar:
Enligt Tanums kommuns lokala föreskrifter är hästhållning och gödselspridning inom
detaljplan tillståndspliktig. Miljö- och byggnadsnämnden är ansvarig nämnd.
Förändringar och konsekvenser:
Erforderliga tillstånd för hästhållning och gödselspridning kommer att sökas hos miljö- och
byggnadsnämnden.

BERGRAS OCH BLOCKNEDFALL
Förutsättningar:
Bergssidan söder om planerade bostäder ner mot den befintliga gårdsbebyggelsen är delvis
kraftigt uppsprucken och det finns ett flertal block som riskerar att falla ut. Bergssidan bör
skrotas och lösa block tas bort. Det är främst bakom de befintliga ekonomibyggnaderna som
berget är sprickrikt. Den del av bergssidan som behöver skrotas ligger inom den del av
planområdet som utgör allmän plats-natur. BohusGeo har med hänsyn till risken för
blocknedfall genomfört ett platsbesök under januari 2020. De gör utifrån detta besök
bedömningen att de 2-3 tomter som i planförslaget är lokaliserade nordväst om slänten inte
berörs av skrotning av berg eller borttagning av block. Grundläggning för bebyggelse inom
dessa tomter kan därmed ske på sedvanligt sätt.
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Område med berg som behöver skrotas.

Förändringar och konsekvenser:
Exploatören ansvarar för att skrotning av bergssidan samt bortforslandet av lösa block
genomförs. Besiktning av genomförd åtgärd ska ske innan byggnation är aktuellt. Åtgärden
regleras i det exploateringsavtal som ska upprättas mellan kommunen och exploatören. Läs
mer i genomförandebeskrivningen.

TRANSPORTER AV FARLIGT GODS
Förutsättningar:
Leverans av flygbränsle till Fjällbacka flygplats sker 2-3 gånger per år och transporteras då
med tankbil från väg 914. Dessa leveranser passerar därmed planområdet.
Förändringar och konsekvenser:
Transport av farligt gods i form av flygbränsle bedöms fortsätta i samma omfattning som i
dagsläget. Planerad bostadsbebyggelse är belägen minst 10 m högre än planerad genomfartsväg.
Transporterna bedöms därmed inte medföra någon risk för människors hälsa.

KLIMATFÖRÄNDRINGAR – stigande vatten och skyfall
Förutsättningar:
Effekterna av växthuseffekten är höjd medeltemperatur på jorden och därmed förändrade
mönster för nederbörd, vindar och havsströmmar.
Skriften Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden,
utgiven av länsstyrelsen i Västra Götaland och Värmland 2011 utgår från en planeringsmodell
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där översvämningsrisk delas in i 4 olika zoner. I zon 4 är sannolikheten för att en
översvämning inträffar högst och i zon 1 är den lägst. De aktuella nivåerna som riktvärden för
planering är:
Zon 1: 3,2 meter över grundkartans nollplan
Zon 2: 2,7 – 3,2 meter över grundkartans nollplan
Zon 3: 2,2 – 2,7 meter över grundkartans nollplan
Zon 4: 2,2 meter över grundkartans nollplan
Förändringar och konsekvenser:
Eftersom det lägst belägna huset inom planområdet kommer att vara grundlagt på en nivå
minst 14 meter över grundkartans nollplan påverkas den nya bostadsbebyggelsen inte av
stigande havsnivå under överskådlig tid. Inte heller stallbyggnaden bedöms påverkas eftersom
denna kommer att vara grundlagd på en nivå minst 6 meter över grundkartans nollplan.
Ökade flöden i Anråsälven kan dock ge upphov till lokala översvämningar som i första hand
kommer att drabba hagmark och inte planerad bebyggelse.
Bebyggelsen har en placering som även begränsar riskerna för skada vid skyfall. Husen byggs
högre än vägar och befintlig mark, vilket innebär att det inte finns någon risk för
översvämningar. Dagvattenhanteringen i området innebär att överskottsvatten leds i öppna
diken till ett fördröjningsmagasin. Magasinet är dimensionerat för ett 100-årsregn med ett
hänsynstagande till klimatfaktor (1.25). Det innebär att fördröjningsmagasinet kan härbärgera
så stora mängder vatten att dagvattnet inte bräddar ut över åkermarken vid skyfall.

MEDVERKANDE I PLANARBETET
Tanums kommun:
Arkitekturverkstad i Hovenäset AB:

Evelina Tollesson, planeringsarkitekt
Roger Rosengren, planarkitekt
Cecilia Lindsten, plan- och landskapsarkitekt

Planbeskrivningen sammanställd av Arkitekturverkstad i Hovenäset AB.
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