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PLANHANDLINGAR
I detaljplanen ingår följande handlingar:

• Planbeskriv  ning (denna handling)
• Plankarta, skala 1:500 i A2 format
• Planillustration, skala 1:500 i A2 format
• Fastighetsförteckning, 2018-12-13
• Grundkarta, 2018-12-13
• Programsamrådsredogörelse, 2015-03-25
• Samrådsredogörelse, 2018-11-08
• Behovsbedömning, 2013-07-30
• Miljökonsekvensbeskrivning, Pro Natura, 2016

UTREDNINGAR & BILAGOR
Utredningar och bilagor som ingår i detaljplanen:

0-22• PM trafikutredning Fjällbacka Badis, Sweco AB, 2018-10-19, rev 2018-1

• Översiktlig geoteknisk undersökning, GEO-gruppen i Göteborg AB, 2012-06-18
• PM Geoteknik & markteknisk undersökning, Structor Mark Göteborg AB, 2014-12-08
• Fördjupad stabilitetsutredning & markte knisk undersökning, Structor Mark Göteborg AB, 2015-10-19
• Geotekniskt utlåtande, Markera Mark Göteborg, 2018-11-07.
• Bergteknisk utredning, Petro Team Engineering AB, 2014-10-07
• Trafikalstringskonsekvensanalys, Tanums kommun, 2016-04-29
• Trafikutredning Fjällbacka, Ramböll AB, 2013-02-14
• Trafikutredning Fjällbacka PM, Sweco AB, 2016-06-20

• Bullerutredning för detaljplan för Kajen och Badis, Norra Hamngatan med flera, ÅF-Infrastructure AB,
2016-06-22

• Dagvattenutredning, Aqua Canale, 2015-11-06
• Samhällsekonomisk betraktelse av kulturmiljövärden i anslutning till Badis, Enveco Miljö ekonomi AB, 2016
• Kulturmiljöanalys av f.d. badrestaurangen Badis, Kulturlandskapet, 2016
• Bilaga: Byggnadsgestaltning Badis, Werner Arkitekter AB & Serneke AB, 2018-12-17
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Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ersättning av byggnaden för den före detta badrestaurangen 
Badis med en ny byggnad för bostäder.

Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövården och ny byggnad ska utformas för att inte väsentligt 
påverka eller förvanska Fjällbackas kulturmiljö och karaktär. 

INLEDNING
PLANENS SYFTE 

PLANENS HUVUDDRAG 
Möjligheten för att skapa nya bostäder på platsen där 
den före detta badrestaurangen Badis står idag har 
studerats. Då planområdet omfattas av riksintresse 
för kulturmiljövården ska hänsyn tas till kulturmiljön, 
kulturvärden och Fjällbackas karaktärsdra g. Studier  och 
en miljökonsekvensanalys har genomförts beträff ande 
ifall påtaglig skada på riksintresset kan komma att ske och 
ifall en god bebyggd miljö kan uppnås.

Byggrätten har avgränsats med målsättningen att 
säkerställa att volym och utformning inte dominerar 
över andra karaktärsdrag i Fjällbacka, landskapsbilden, 
siktlinjer från havet eller grannfastigheter. Byggrätten har 
minskats och avgränsats ytterligare sedan samrådsskedet. 
Byggrätten kan innehålla cirka 13 lägenheter och garage.

Kommunen bedömer att en utveckling inom detaljplane-
området inte väsentligt påverkar eller förvanskar områdets 
kulturhistoriska värde, kulturmiljö, karaktärsdrag, 

siktlinjer, landskapsbild eller bebyggelsekaraktär. Hänsyn 
till strandskyddets syften har tagits i planarbetet då 
strandskydd återinträder vid införande av ny detaljplan. 
Kommunen gör bedömningen att en utveckling av 
planområdet inte inverkar på strandskyddet negativt.

I planområdet ingår två lokalgator, två villafastigheter, en 
gågata och den före detta badrestaurangen Badis.

Förutsättningar för att planerad utveckling ska kunna 
ske på ett lämpligt sätt är att stabilitetsproblem inte 
fi nns i eller påverkar planområdet, att tillgänglighet 
och tillfart till ny bostadsbyggnad kan lösas från 
Utsiktsgatan, att möjlighet att uppföra framtida skydd och 
åtgärder mot stigande vattennivåer införs, att den redan 
ansträngda dagvattensituationen inte förvärras samt att 
en god ljudmiljö kan uppnås för tillkommande bostäder. 
Stora luktolägenheter eller störningsolägenheter från 
närliggande reningsverk får inte uppstå.

Översiktsfoto, det tidigare programområdet är markerat med gult. Det avgränsade planområdet är markerat med rött. 
Planområdet är markerat med rött även i resterande illustrationer i handlingen.
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BAKGRUND
Planeringen med bostäder på platsen där den före detta 
badrestaurangen Badis står idag påbörjades vid 2010 för  
att sedan ingå i ett planprogram som färdigställdes 2013. 
Planprogrammet omfattade ett stort markområde som 
inför samrådsskede delades upp i tre olika planområden. 
Denna detaljplanens samrådsskede omfattade därför 
Badis, Utsiktsgatan, Norra Hamngatan, korsning Norra 
Hamngatan - Utsiktsgatan - Dinglevägen samt Stora kajen.

Efter detaljplanens samråd (2017) och inför gransknings-
skedet har planområdet avgränsats ytterligare.

I samrådshandlingarna var planområdet och plan-
handlingarnas innehåll uppdelat  i två delområden. 
Uppdelning på delområden har upphört i gransknings-
handlingarna då enbart Badisområde omfattas.

Stora kajen, vattenområde och korsning ingår inte 
längre i planområdet och avvägningar, utredningar och 
bedömningar beträff ande de områdena ingår inte längre i 
dessa planhandlingar.

PLANERING FÖR TIDIGARE 
PROGRAM-/PLANOMRÅDE
Stora kajen 
Kommunen avser att åtgärda stabilitesproblematiken som 
fi nns vid Stora kajen inom ramarna för den befi ntliga 
stadsplanen. Kommunen avser utöver detta samtidigt se 
över möjligheten att utveckla kajområdet inom ramarna 
för den befi ntliga stadsplanen. Ambitionen är en stor, ren 
allmän torgyta som möter vattnet på ett attraktivt sätt. 
Det planeras ingen bebyggelse eller utökad parkering på 
ytan och torgytan kan eventuellt komma att användas 
för tillfälliga arrangemang, evenemang eller till exempel 
mobila gatukök med mera. Målbilden är att ihop med 
planering för Richters och Badis förlänga centrum mot 
norr jämfört med nuvarande centrumkärna.

Det har tidigare efterfrågats en samlad bild och bedömning  
gällande Badis koppling till Stora kajen och deras 
ömsesidiga påverkan. Då Stora kajens framtida utseende 
och utformning inte är fastställd ännu och inte heller 
kommer frångå nuvarande utformning på ett omfattande 
sätt görs avvägningar och bedömningar beträff ande Badis 
förhållande till kulturmiljö och utseende i förhållande till 
befi ntligt läge.

TIDIGARE
DELOMRÅDE
KAJEN

BADIS

Programområdesgräns 2013
Planområdesgräns samråd 2017
Nuvarande planområdesgräns

Planområdets nuvarande avgränsning jämnfört med tidigare program- och planområdesgränser inom detaljplanen.
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Vattenområde
Planering för småbåtshamn i vattenområdet utanför Stora 
kajen utgår och öppet vattenområde behålls. Kommunen 
avser utreda alternativ placering för en småbåtshamn på 
annan plats i Fjällbacka.

Richters, Vetteberget & betongpir
Planering och utredningar för dessa markområden 
genomförs i separata detaljplaner.

En ökning av trafi k på korsningen Norra Hamngatan - 
Utsiktsgatan - Dinglevägen till följd av denna detaljplan 
kan undvikas. All trafi kförsörjning för bostäder vid Badis 
kan ske via Skolgatan - södra delen av Utsiktsgatan ifall 
översvämning på Norra Hamngatan eller stabilitets-
problem i korsningen skulle uppstå.

Stabiliteshöjande åtgärder eller skyddsåtgärder för 
stigande vatten beträff ande korsningen löses separat, 
eventuellt ihop med närliggande annan detaljplan.

PLANPROCESSEN
Då detaljplanearbetet påbörjades mellan 2011 och 2014 
handläggs detaljplanen enligt den plan- och bygglag SFS 
2010:900 som gällde vid den tiden.

Planprocessen har inletts med ett planprogram, i vilket 
en helhetsvision för ett större område presenterades. 
Synpunkter på handlingarna har summerats i en 
programsamrådsredogörelse vilken har varit underlag för 
fortsatt arbete. Programområdet har därefter delats upp 
på tre delar och en detaljplan med samrådshandlingar har 
upprättats.

I samrådsskedet och även i nuvarande granskningsskede 
ges myndigheter, fastighetsägare och andra berörda parter 
tillfälle att lämna synpunkter. I samrådsskedet har inkomna 
synpunkter kommenterats i en samrådsredogörelse 
vilken har varit underlag för upprättande av nuvarande 
granskningshandlingar. I granskningskedet kommer 
synpunkterna summeras och kommenteras i ett 
granskningsutlåtande.

Efter granskningsskedet kan detaljplanen antas av 
kommunen. Detaljplanen vinner laga kraft cirka en månad  
efter antagande så länge inte någon överklagar den. Sedan 
kan hela eller delar av detaljplanen genomföras.

Detaljplanens skeden. Avstämningar med länsstyrelsen, lantmäteri med mera sker löpande inom detaljplaneprocessen.

Områdes- och vägnamn.

BADIS

STORA
KAJEN

Norra Hamngatan

Dinglevägen
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PLANDATA
PLANOMRÅDETS LÄGE
Planområdet ligger i norra delen av Fjällbacka centrum. 
Det ansluter till Stora kajen och havet/strandlinje i väster 
och till Kvarnberget i öster. Genom planområdet passerar 
Norra Hamngatan, del av Utsiktsgatan och den mindre 
gågatan Trappgatan. I söder avgränsas detaljplaneområdet 
av privata fastigheter och i norr av Richters och korsningen 
mellan Norra Hamngatan - Utsiktsgatan - Dinglevägen. 
Planområdet omfattar  en av Fjällbackas landmärken, den 
före detta badrestaurangen Badis.

Fastigheter som ingår i planområdet är del av Fjällbacka 
163:1, 136:1, 136:2, 136:3 och 136:4.

Areal
Planområdet omfattar cirka 0,5 hektar.

Markägoförhållanden
Fastighet Fjällbacka 163:1 ägs av kommunen. Resterande 
fastigheter: Fjällbacka 136:1, 136:2, 136:3 och 136:4 ägs 
av privata fastighetsägare.

Väghållare för väg 918 (Norra Hamngatan som övergår i 
Dinglevägen) är Trafi kverket. Väghållare för Utsiktsgatan 
och norra delen av Norra Hamngatan är kommunen. 

PLANENS SKEDEN
Planprogram för Kajen, Norra Hamngatan, del 
av Fjällbacka 163:1 m fl 
Planprogrammet ligger till grund för detta detaljplane-
arbete. Planprogrammets utgångspunkt var det tidigare 
upprättade planprogrammet för Fjällbacka hamnområde. 
Programområdet utgjordes av Stora kajen, Richters, 
Badis, Fjällbacka reningsverk Vetteberget, betongpir i 
norr och ett större vattenområde.

Planprogrammet var utställt för synpunkter mellan 2013-
09-27 och 2013-11-07.

Syftet med planprogrammet har varit att möjliggöra en 
utveckling av hela programområdet till ett besöksmål 
med huvudsaklig inriktning mot handel, havsanknuten 
verksamhet och turism. Det angavs att området idag inte 
utgör en tydlig målpunkt, men det havs- och centrumnära 
läget gör att det har stor potential att utvecklas på sikt.

Utdrag ur Planprogram Kajen Norra Hamngatan.

Detaljplaneområdets placering inom kommunen.

Fastighetsnamn inom och i närheten av planområdet.

BADISSTORA
KAJEN

R
IC

H
TE

R
S

KVARNBERGET
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Det större område i Fjällbacka centrum som omfattades 
av planprogrammet delades sedan upp i tre delar. Denna 
detaljplan berör en av dessa delar. 

Inför samrådsskede
Under arbetet med planprogrammet konstaterades 
att följande områden skulle behandlas ytterligare i 
samrådshandlingarna:

• Disponering av hamnfunktioner, servicefunktioner, 
båtplatser och så vidare. Utformning av Badis och 
kajen samt konsekvenser för planförslaget.

• Upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning som 
berör småbåtshamn och utbyggnad i område med 
riksintresse för kulturmiljövård. Även påverkan på 
miljökvalitetsnormer samt marin fl ora & fauna.

• Riskanalys i samband med eventuella servicefunktioner 
(till exempel sjömack).

• Marinarkeologisk utredning.
• Vidareutveckling av den inom programmet upprättade 

trafi kutredningen. Översyn av kollektivtrafi ken 
samt övriga trafi kfrågor (buss, parkering och 
parkeringskompensationer, vändplatser, transporter 
och inlastning).

• Geoteknik, rasrisk, översvämningsrisker samt 
översiktliga förslag för grundläggning.

• Avfallshantering och uppsamling.

Samrådskede
Samrådshandlingen var utställt för synpunkter mellan 
2017-08-17 och 2017-09-22.

I samrådshandlingarna presenterades och avvägdes 
en möjlig byggrätt för bostäder vid den före detta 
badrestaurangen Badis, en torgyta med fl era byggrätter 
för centrumverksamheter, hamnyta i norra delen av Stora 
kajen och en småbåtshamn i vattenområdet utanför Stora 
kajen.

Inför granskningsskede
Baserat på inkomna synpunkter, vidare kommunal 
planeringsarbete samt politiska beslut har följande  över-
gripande ändringar genomförts från samrådshandlingarna 
inför detaljplanens granskningsskede:

• Småbåtshamnen har utgått ur planområdet. 
• Stora kajen har utgått ur planområdet.
• Korsningen Norra Hamngatan - Utsiktsgatan - Dingle-

vägen har utgått ur planområdet.
• Möjlig yta för skyddsvall mot stigande vatten har 

fl yttats till Norra Hamngatans västra sida.
• Placering av avfallshantering för kringliggande 

fastigheter och Badis har justerats, parkområde har 
minskats något.

• Sprängningsförbud i berg har ersatts med 
säkerhetsföreskrifter gällande sprängning.

• Markstabilitetsbestämmelse har införts i plankartan.
• Koordinatsystem för höjder i plankartan har 

konverterats från RH 70 till RH 2000.

Följande ändringar har genomförts från samråds-
handlingarna beträff ande fastighet Fjällbacka 136:1:

• Byggnader blir planenliga.
• Prickmark har minskats mot öster.
• Lokalgata kragar inte längre in på fastighetens östra 

gräns.
• Ledningsområde har tagits bort i väster.
• Utformningsbestämmelser har specifi cerats.
• Utfartsförbud i väster har utgått.

Följande ändringar har genomförts från samråds-
handlingarna beträff ande fastigheter Fjällbacka 136:2 och 
Fjällbacka 136:3:

• Föreslagen byggrätt har minskats med 1 meter mot 
norr och gränsen ligger nu mellan 1 meter och 2 meter 
norr om befi ntlig Badisbyggnad. Yta på mark som 
anges i befi ntlig stadsplan är cirka 525 kvadratmeter. 
Föreslagen byggnadsarea i denna detaljplan är 600 
kvadratmeter.

• Granitstensblockmur inom fastigheterna fl yttas 1,5 
meter åt väster och återuppbyggs 1,5 meter lägre.

• Byggrätt garage har utökats emot ny placering 
granitstensblockmur mot väster.

• Byggrätt plan 2 till plan 5 har minskats med 1 meter 
mot väster, balkong tillåts kraga ut 1,4 meter utanför 
byggrättsgräns åt väster.

• Mängden balkonger och fönster för byggnaden har 
begränsats och specifi cerats med bestämmelser.

• Möjlighet att uppföra bostäder och parkering har 
avgränsats i höjdled i södra delen av byggrätten.

• Byggrättsgränser inom byggrätten har rätats ut och 
förenklats.

• Utfartsförbud har minskats i söder mot Utsiktsgatan.
• Utfartsförbud mot park och transformatorstation har 

utgått.
• Kvartersmark utökas något åt väster.

Följande ändringar har genomförs beträff ande fastighet 
Fjällbacka 136:4:

• Byggnader blir planenliga. 
• Prickmark har minskats mot söder.
• Utformningsbestämmelser har specifi cerats.
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AVVÄGNING MELLAN ALLMÄNNA 
& ENSKILDA INTRESSEN
Detaljplanen avser pröva ett enskilt intresse i form av 
bostadsbebyggelse där den före detta badrestaurangen 
Badis står idag.

En avvägning av intresset som avses prövas i detaljplanen 
behöver vägas mot fl era aspekter. Planeringen ska vägas 
mot andra allmänna intressen och följa bestämmelserna 
i miljöbalken. Planeringen ska inte orsaka påtaglig 
skada på riksintresse för kulturmiljövården, riksintresse 
för friluftsliv, riksintresse för det rörliga friluftslivet, 
riksintresse för den obrutna kusten, miljökvalitetsnormer 
för luft och vatten, Sveriges miljömål och strandskyddet.

Planläggningen ska utöver detta följa tidigare kommunal 
planering, värden identifi erade i upprättade styrdokument 
samt kunna uppnå en god hushållning med markområdet.

Inom planarbetet har det enskilda intressets konsekvenser 
stude rats inom en miljökonsekvensbeskrivning. Där anges 
konsekvenser som kan uppstå på naturmiljö, kulturmiljö, 
rekreation, dagvatten, markföroreningar, luftföroreningar, 
buller samt risk för hälsa och säkerhet.

Utöver detta har det enskilda intresset särskilt studerats 
i förhållande till långsiktig tillgänglighet, kulturhistoria, 
kulturmiljö, Fjällbackas karaktärsdrag, landskapsbild, 
siktlinjer och bebyggelsekaraktär.

Det bedöms att risk för människors hälsa inte kommer att 
uppstå och att en god bebyggd miljö kan uppnås så länge 
länsstyrelsen godtar kommunens resonemang gällande 
förhållande till riskintresse för kulturmiljövården.

Allmänhetens tillgång till de delar av planområdet där det 
inte planeras för bostäder kvarstår. Parkområde minskas 
på grund av marktillköp för nytt fl erbostadshus. Norra 
Hamngatan, Utsiktsgatan, Trappgatan och parkområde 
utformas utefter allmänhetens behov och framkomlighet. 

Sammantaget bedöms en utveckling av det enskilda 
intresset kunna genomföras utan att påtaglig skada på  
identifi erade värden uppstår. Det enskilda intresset strider 
inte heller påtagligt mot andra allmänna intressen som 
fi nns i området.

AVVÄGNING KRING LÄMPLIG 
MARKANVÄNDNING
Området där Badis ligger idag har i tidigare kommunala 
styrdokument planerats för användningen bostäder och 
centrumverksamheter. Önskemål fi nns att åretruntbostäder 
ska tillskapas i attraktiva lägen i kommunen. Utveckling 
av området med enbart bostäder är förenligt med 

planeringsdokument planprogram Fjällbacka hamn-
område (2011), program för Kajen, Norra Hamngatan 
(2013) och strider inte mot översiktsplan, Tanums kommun 
(ÖP 2030) samt fördjupad översiktsplan Fjällbacka (FÖP 
2004).

Kommunens avsikt är att förlänga Fjällbacka 
centrumområde norrut. Planområdet angränsar i söder   
till det område som har identifi erats som centrumområde 
för Fjällbacka (R12) i Fördjupad översiktsplan Fjällbacka 
(FÖP 2004). Utvecklingen av planområdet ingår 
därför naturligt i detta sammanhang. Bostäder, i detta 
fall lägenheter, som byggs i direkt anslutning till en 
centrumkärna skapar goda förutsättningar för att ge ett 
mer befolkat område och skapar underlag för att behålla 
och utöka det serviceutbud och även de arbetstillfällen 
som fi nns på orten idag.

Utvecklingen av bostäder kommer ske på sedan tidigare 
ianspråktagen mark och vid en rivning av befi ntlig 
byggnad, outnyttjad mark. Ihop med detta minskas trycket 
på att bebygga sedan tidigare ej ianspråktagen mark 
utanför tätorten. Man utnyttjar också befi ntligt utbyggd 
infrastruktur och en förglesning av centrumområdet 
kan undvikas. Utvecklingen kommer ske i anslutning 
till befi ntlig bebyggelse och kommer inte försämra 
allmänhetens tillgång till strandområde. Detta innebär att 
området kan bli en rimlig utveckling och förtätning av 
samhället. 

I kommunens bostadsförsörjningsstrategi har det 
identifi erats att Tanums kommun från 1990 haft 
en positiv befolkningsutveckling. En kontinuerlig 
befolkningstillväxt prognostiseras fram till 2043 och 
bland annat har behov av nya fl erbostadshus identifi erats. 
Ett fl erbostadshus på platsen kan bidra till att uppfylla 
målen i bostadsförsörjningsstrategin. 

Nuvarande byggnad har bedömts att inte längre vara 
möjlig att bevara. En ny byggnad på platsen uppförs 
fördelaktligen som en sammanhållen byggnad som 
återanknyter till det kulturhistoriska uttryck som den 
tidigare badrestaurangen utstrålade vid sitt uppförande. 

Byggrätten har noggrant studerats för att kunna inrymma 
en byggnad som ska kunna anpassas till långsiktig 
användning i form av bostäder med de krav som idag 
fi nns i Boverkets byggregler (BBR) och plan- och 
bygglagen (PBL), främst i form av byggtekniska regler, 
tillgänglighetsregler men också gällande anpassning till 
trafi k, parkeringar, stigande vatten med mera.

Bostäder har grundat i ovanstående resonemang bedömts 
vara en lämplig markanvändning inom planområdet.
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BESTÄMMELSER I PLANK ARTAN
I plankartan fi nns ett antal bestämmelser som anger tillåten 
användning av mark. Nedan följer en  beskrivning av vad 
de olika bestämmelserna innebär och vad de omfattar 
enligt den plan- och bygglag inom vilken detaljplanen 
hanteras (SFS 2010:900, mellan 2011 och 2014).

Allmän plats
LOKALGATA
En lokalgata är främst avsedd för trafi k som har sitt mål 
vid gatan. Bestämmelsen inrymmer in- och utfarter, 
trafi kanordningar, planteringar, gräsytor, gatuparkering, 
lastzoner, angöringsplatser med mera.

GÅNGVÄG
Ett område för gångtrafi k.

PARK
Anlagd park. Bestämmelsen inrymmer alla slag av 
parkanläggningar, gång- cykelvägar, planteringar, mindre 
lekplatser, bollplaner, scener och kiosker med mera.

Kvartersmar k
B  
A lla typer av permanenta bostäder, även skilda 
boendeformer. Boendeformer avsedda för tillfällig 
övernattning, till exempel hotell, ingår inte i ändamålet.

P
Parkering får fi nnas, till exempel för markparkering, 
parkeringshus eller garage.

E
Tekniska anläggningar för transformatorstationer, 
återvinningsstationer, energi, tele, VA med mera.
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ÖVERSIKTSPLANER
ÖP 2030
Översiktsplan för Tanums Kommun 2030 (ÖP 2030) 
visar kommunens långsiktiga planering för mark- och 
vattenområden. Den visar en vision om att växa, utveckla 
bostäder och verksamheter samtidigt som man tar tillvara 
på kommunens natur- och kulturvärden.

ÖP 2030 anger att det i hela kommunen ska fi nnas ett 
varierat utbud av boendetyper och upplåtelseformer 
att helårsboende ska främjas. Kommunen förespråkar 
att utvecklingen sker som komplettering till befi ntlig 
bebyggelse vilket då också ökar serviceunderlaget så att 
det kan fi nnas kvar eller utvecklas.

Fjällbackas identitet har specifi cerats med följande 
punkter: Ett servicesamhälle. Ett traditionellt fi skeläge 
med tydlig struktur av fi skebodar mot strandlinje, väg 
emellan och bostadshus på andra sidan vägen. Strukturen 
av det äldre gatunätet och bebyggelsestrukturen. 
Kontrasten mellan äldre bebyggelse och obebyggda berg. 
Vettebergets silhuett. Kungsklyftan. Fjällbacka kyrka som 
landmärke. Ingrid Bergmans torg som mötesplats.

Viktiga frågor för Fjällbacka är anpassning till 
översvämningsrisker, stabilitet (geoteknik), tillskapande 
av verksamheter och en utvecklad infrastruktur. Det är 
viktigt att tillgängligheten till strandlinjen bevaras.

Rekommendationer för Fjällbacka är att hänsyn ska tas 
till Fjällbackas identitet vid all förändring. Ny bebyggelse 
ska anpassas till befi ntlig bebyggelsestruktur och täthet. 
Stor vikt ska läggas på bebyggelsens anpassning till 
landskapet. Tillgång till allmänna stråk och grönstrukturer 
ska säkerställas i samband med placering av nya 
bebyggelseområden.

ÖP 2030 anger också de rekommendationer som fi nns vid 
byggande på berg i kommunen: Bebyggelse ska anpassas 
till platsen och lanskapet. Berg- och hällmarkskaraktären 
ska bevaras i möjligaste mån. Vägar ska dras så ingrepp 
i terrängen begränsas. Byggnadernas grundläggning 
anpassas till platsen (sprängning och utfyllnad undviks 
i möjligast mån). Färgsättning och material har sin 
utgångspunkt i platsen och den befi ntliga bebyggelsen 
eller det omgivande lanskapet. De högsta klippartierna ska 
lämnas fria från bebyggelse.

FÖP 2004       
För Fjällbacka fi nns en fördjupad översiktsplan upprättad 
2004. Det anges att Fjällbacka ska fortsätta vara ett levande 
samhälle året runt och att det i samhället krävs attraktiva 
bostäder i olika storlekar till rimligt pris. Det anges också 
att det krävs en möjlighet för det lokala näringslivet att 
kunna utvecklas och expandera. 

Tillgängligheten till havet behöver värnas och utveckling 
ska ske med stor hänsyn till de bevarandevärden som fi nns i 
samhället. Bostäder och verksamheter föreslås få utvecklas 

R1
R15

R21

R5

R2

R7

R9
R16

R22

Utdrag ur FÖP 2004, områden R9, R12 och R2 beskrivs i löptext. 

R12

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
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i anslutning till befi ntlig bebyggelse som en naturlig 
utveckling av tätorten. En utbyggnad av helårsbostäder 
med attraktiva lägen och med god hantering av centralt 
belägna markresurser samt tillgång till naturupplevelser, 
service och den värdefulla kulturmiljön är önskvärda. 
Det anges även att vid exploatering i kustnära lägen bör 
exploateringsgraden vara relativt hög för att hushålla med 
markresurser.

Planområdet pekas ut som planlagt område där 
detaljplanen behöver uppdateras. Rekommendationen 
för området är R9, som anger att områdets användning 
begränsas starkt av närheten till reningsverket (som  nu 
planeras att avvecklas). Det anges att kajområdet lämpar 
sig för verksamheter som handel eller hamnverksam  heter 
och att det även fortsättningsvis bör fi nnas möjlighet för 
större båtar att angöra kajen för lastning och lossning. 

Det anges att den planerade avvecklingen av reningsverket 
skapar fl er möjligheter att utveckla området. För 
planområdet bedöms därför den rekommendation 
som ges för övriga centrumområden i FÖP 2004, R12 
centrumområde, vara tillämpbar. För R12 anges att det är 
befi ntlig centrumområde med handel, verksamheter och 
bostäder. Det anges också att allmänhetens tillgänglighet 
samt turism- och havsanknutna verksamheter samt 
handel ska prioriteras, särskilt i områdena nära 
vattnet. Beträff ande lämplighet av bostäder inom 
användningsrekommendationen prövas frågan inom 
denna detaljplan (se bland annat rubrik Avvägning kring 
lämplig markanvändning).

Planprogram för Fjällbacka hamnområde
Planprogram för Fjällbacka hamnområde upprättades 
2011 och innehåller visioner för hamnområdets utveckling 
i sin helhet. 

I planprogrammet redovisas ett helhetsperspektiv på de 
strukturella problem som fi nns i Fjällbackas hamn och 
närliggande landområden. Det fi nns önskemål om och  
påvisas ett behov av utrymme för att utveckla olika turism- 
och havsanknutna verksamheter, förbättra möjligheterna 
för omlastning mellan båt och bil, tillskapa fl er fasta 
båtplatser samt att utveckla och förbättra gästhamne n. 
Det anges att stora strategiska mark- och vattenområden 
fi nns vid Stora kajen och Badis vilka för närvarade är 
outnyttjade.

Planområdets användning anges till centrumområde och 
avvecklingen av reningsverket öppnar möjligheter till 
bostäder och verksamheter. Det anges att områdets karaktär 
med magasinen vid vattnet och den äldre bebyggelsen 
vid berget bör bevaras. Allmänhetens tillgänglighet inom 
området, särskilt vid vattnet ska prioriteras. Verksamheter 
och handel ska prioriteras före boende, särskilt i områdena 
nära vattnet och i byggnadernas nedre plan.

Utdrag ur Planprogram Fjällbacka Hamnområde, visar 
tidigare planerad struktur för Fjällbacka.

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

04:105             
En ändring av stadsplan 04:101 som omfattar Stora kajen 
och Badis. Ändringen fastställdes 1938. Detta är den 
senaste gällande planhandlingen för planområdet.

Ändringen innebär mindre byggrätter och mer 
prickmark jämfört med tidigare stadsplan samt nya 
områdesbestämmelser.
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Otydligheter fi nns kring ändringen av användnings-
bestämmelser för marken. Avdelningen för juridik på 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort ett 
yttrande angående tolkning av stadsplanen 04:105 och har 
bedömt att en ombyggnad av restaurang till bostäder utan 
framtagande av ny detaljplan inte är möjligt.

Friliggande villor inom planområdet har bestämmelsen 
IV, kvartersmark avsedd för bostadshus. Bestämmelserna 
anger att högst en fjärdedel av tomten får bebyggas och att 
byggnad ej får uppföras närmare gräns till grannes tomt än 
6 meter. Byggnadshöjd för fasaden som är belägen lägst i 
terrängen för fastighet Fjällbacka 136:1 får inte överstiga 
4,8 meter. Byggnadshöjd för fasaden som är belägen högst 
i terrängen på fastighet Fjällbacka 136:4 får inte överstiga 
4,2 meter och den fasad som ligger lägst i terrängen får 
inte överstiga byggnadshöjd 6 meter.

Mark där badrestaurangen senare uppfördes anges till 
I, kvartersmark avsedd för allmänna byggnader. En yta 
som kan bebyggas har angivits i stadsplanen. Denna yta 
om cirka 525 kvadratmeter avgränsas av prickmark och i 
höjd avgränsas den av en byggnadshöjd om 9 meter. Det 
anges inte ytterligare hur mycket av denna yta som kan 
bebyggas.

Kringliggande mark har förlagts med prickmark och vägar  
kring byggnaderna har användningen gatu- och torgmark 
samt allmänna platser.

Nuvarande bebyggelse på fastighet Fjällbacka 136:1 
ligger inom tillåten nuvarande byggnadsyta men delvis 
på prickad mark och närmare grannes tomt än 6 meter. 
Bestämmelser för huvudbyggnadens byggnadshöjd 
överskrids inte.

Nuvarande bebyggelse på fastighet Fjällbacka 136:4 
överstiger nuvarande tillåten byggnadsyta och en 
komplementbyggnad ligger utanför fastighetsgräns.  
Byggnation ligger delvis på prickad mark och byggnad har 
uppförts närmare grannes tomt än 6 meter. Bestämmelserna 
för huvudbyggnadens byggnadshöjd överskrids troligen.

Nuvarande bebyggelse på fastigheter Fjällbacka 136:2 
och Fjällbacka 136:3 ligger delvis på prickad mark. 
Byggnadshöjd överstiger inte höjdbegränsningen.

Slutsats är att nu gällande stadsplan är utdaterad och 
behöver uppdateras.

Förhållande stadsplan 04:105 & ny detaljplan
Här följer en summering av huvuddragen för skillnader 
mellan stadsplan från 1938 och ny detaljplan. För 
utförligare beskrivningar se rubrik Planerad bebyggelse.

Fastighet Fjällbacka 136:1 behåller användningen 
bostäder och bestämmelser tillåter en något ökad storlek 
på byggrätt med en ändrad avgränsning. Nuvarande 
byggnader på fastigheten blir planenliga.

Fastighet Fjällbacka 136:4 behåller användningen 
bostäder och bestämmelser tillåter en något ökad storlek 
på byggrätt med en ändrad avgränsning. Markköp av 
kommunal mark tillåts mot väster och alla nuvarande 
byggnader på fastigheten blir planenliga.

Vid antagande av den nya detaljplanen återgår 
användningen från allmänt ändamål till tidigare 
användning bostäder inom fastigheter 136:2 och 136:3. 
Byggrätter på dessa fastigheter ökar i storlek jämfört med 
stadsplan från 1927, inom vilken bostäder var tillåtna. 

Orientering detalj- och stadsplaner.

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

Utdrag ur 04:105, nu gällande stadsplan från 1938.
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Den nya byggrättens utbredning specifi ceras väsentligt 
jämfört med stadsplan från 1938. Ny byggrätt är i sin 
helhet fl yttad 1,5 meter västerut mot nuvarande stadsplan 
för att utöka utrymme för Utsiktsgatan.

Allmän plats (plantering) behåller i del sin funktion (park) 
men övergår delvis till prickad kvartersmark. Utrymme 
för tekniska anläggningar säkras.

Gatu- och torgmark inom befi ntlig stadsplan behåller sina 
funktioner och specifi eras med bestämmelser för lokalgata 
och gångväg.

04:106:1        
En detaljplan upprättades år 2000 för fastighet Fjällbacka  
163:53 som fi nns direkt söder om Stora kajen. 
Användningen av marken angavs till bostäder med 
prickmark och uthusmark samt varsamhetsbestämmelser. 
Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad angavs till 4,8 
meter och för uthus till 3,0 meter.

ÖVRIGA STRATEGISKA 
DOKUMENT
Kulturminnesvårdsprogram
Planområdet omfattas av det kommunala kulturminnes-
vårdsprogrammet från 1984. Det anges att:

”Fjällbacka är näst efter Grebbestad kommunens 
största kustsamhälle, fortfarande dominerat av maritima 
näringar och med hamnen s om centralpunkt. Stora 
delar av samhället och intilliggande små fi skelägen, nu 
mer eller mindre inkorporerade med Fjällbacka, utgörs 
fortfarande av äldre bostadshus utmed slingrande, smala 
gator och stigar, bodar och magasin utmed bryggor. De 
gamla samhällsdelarna är väl bevarade.”

Rekommendationer är att den äldre bebyggelsen ska 
underhållas så att dess karaktär bevaras samt att det äldre 
gatunätet bör behållas intakt. I de områden där utrymme 
för ny bebyggelse fi nns ska nya hus inplaceras i samhället 
på ett sätt som stämmer med den befi ntliga bebyggelsen 
samt att husen exteriört anpassas till de omgivande 
byggnaderna.

Kulturhistorisk bebyggelseinventering 
Fjällbacka
En kulturhistorisk bebyggelseinventering i Tanums 
Kommun (Del 8, Fjällbacka) genomfördes 2011. Här 
anges att Fjällbacka är ett exempel på de Bohuslänska 
fi skelägena/kustsamhällena, en samhällstyp som i stort 
sett saknar motsvarighet i resten av landet. 

Planområdet hör till ett område som i inventeringen 
benämns som Backen. Backen har ett typiskt kustsamhälles 
utseende där husen trängs på den obrukbara mark som 
sträcker sig ner mot havet och där de smala gatorna vindar 
sig mellan husen. Den mest ursprungliga bebyggelsen 
låg utmed Norra Hamngatan men den gatubilden har 
förändrats på grund av rivningar och breddning av vägen 
som glesat ut husraderna.

Värden som nämns är att husen traditionellt vänt gaveln 
mot havet och att fasader är övervägande vitmålade med 
inslag av gult och ljusblått. Trädgårdar är ofta terrasserade 
med hjälp av stenmurar.

Rekommendationer kring relevanta värden att bevara 
är bebyggelsemönstret, trappor, gränder och murar från 
1860-1910, industrikaraktären utmed Stora kajen och 
Richters, havsanknuten verksamhet utmed vatten och 
placeringen av bostadshus på andra sidan Hamngatan. 

Den kulturhistoriska bedömningen av Badis är klass 
I: mest bevarandevärda byggnader vilka inte får 
förvanskas. Klassningen är en värdering som gjorts i 
inventeringen och ska ses som ett förslag. Byggnaden är 
inte byggnadsminnesförklarad enligt lagen SFS 1998:950. 
Det nämns också i inventeringen att planer fi nns på att riva 
byggnaden. 

Det anges att badrestaurangen Badis byggdes år 1937 
och att den för tillfället är utan verksamhet.  Värden 
att bevara är byggnadens funkisprägel och särskilt det 
absidformade mittpartiet, de ospröjsade fönstren och de 
fl acka taken. Byggnaden berättar om en epok i Fjällbackas 
historia och förändringar bör utformas dels med hänsyn 
till byggnadens funkisprägel och delvis med hänsyn till 
byggnadstraditionen i Fjällbacka. 

Äldre fotografier över Fjällbacka och område Backen från den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen.
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Fastighet Fjällbacka 136:1 är inte upptagen i den 
kulturhistoriska inventeringen. Fastighet Fjällbacka 136:4 
beskrivs men har inte getts en kulturhistorisk klassning.

Allmänna rekommendationer som ges i bebyggelse-
inventeringen och som är relevanta för planområdet är att 
kommande generationer ska kunna få en inblick i äldre 
tider och att bland annat byggnader uppförda under första 
hälften av 1900-talet ska behålla sin utformning. För 
hus som är ombyggda i sen tid är det viktigt att undvika 
förändringar som förtar upplevelsen av kulturmiljön. Det 
anges också att man ska värna om gatunätet bland den 
täta bebyggelsen samt stödmurar, synliga bergshällar, 
trädgårdar och staket. 

Kustbebyggelseprojektet, ortspresentation 
Fjällbacka
Kustbebyggelseprojektet, rapport 2011:29 (2011), 
framtagen av länsstyrelsen i Västra Götaland, är en 
ortspresentation som sammanfattar tidigare gjorda 
ställningstaganden och värderingar kring samhället 
och dess utveckling men som även defi nierar värden 
i samhället som ska värnas. Spår som fi nns kvar i 
samhället från 1910 - 1950 är de som är mest relevanta 
för planområdet. De tydligaste spåren är fi skehamnen vid 
Stora kajen och badrestaurangen. Det anges att spåren kan 
förstöras om Stora kajen förlorar sin funktion och ifall 
1930-talsbyggnaderna knutna till turism rivs eller förlorar 
sin funktion.

Värderingar av bebyggelsemiljön har skett. Här summeras 
enbart värden som är relevanta för planområdet. 

Kunskapsvärden i samhället handlar om möjligheten 
att avläsa historien med tydliga spår. Värdefullt för 
bebyggelsemiljön på land är tidstypisk bebyggelse 
från 1910 - 1950 (Badis). Värdefullt för hamnmiljön är 
badrestaurangen. Värdefullt för upplevelsen av landskapet 
är att omgivande höga berg lämnas obebyggda, att 
industrikaraktären behålls vid Stora kajen och att Norra 
Hamngatan består som huvudstråk med bostäder på 
landsidan och sjöbodar och magasin mot vattnet. 

Värden viktiga för boende är att känna trygghet och 
kontinuitet i sin hemmiljö samt att kunna använda 
bostadshus och sjöbodar på ett traditionellt sätt samtidigt 
som man har tillgång till service. Värden viktiga för 
näringsidkare är att förutsättningar för verksamheter och 
turism stärks.

De värden som omnämns i rapporten blir sårbara vid 
förändringar. Förändringar anges vara: nyexploatering, 
utplåning, omvandling, ändrad användning och ändrade 
ägoförhållanden. 

Spåren i landskapet av fi ske, konservindustri, handel, 
sjöfart och turism är av betydelse för helhetsupplevelsen. 
Spåren består av kontrasten mellan omgivande obebyggda 
höga berg, det dominerande kyrktornet och den täta ljusa 
bostadsbebyggelsen med den faluröda bodraden utmed 
stranden samt hamnmiljön med industribebyggelse vid 
Richters och Stora kajen.

Det ges en rekommendation att för att den gamla delen 
av Fjällbacka ska förbli levande är det viktigt att känna 
trygghet och kontinuitet i miljön och att förutsättningarna 
för nya näringar, turism och friluftsliv anpassas till 
platsens förutsättningar.

Ortspresentationen summerar också överväganden och 
rekommendationer från kommunala styrdokument och gör 
därefter slutsatsen att om Fjällbacka ska kunna behålla sin 
kulturhistoriska karaktär är det viktigt att både kunskaps-, 
upplevelse- och bruksvärden samt karaktärsdrag från olika 
tidsperioder tas tillvara. En rekommendation är att markera 
vilka byggnader och miljöer som inte får förvanskas, vilket 
senare har genomförts genom Bebyggelseinventering 
Fjällbacka (2011). 

Rivningslov Badis
Planområdet omfattas av riksintresse för Kulturmiljö 
och den föreslagna utvecklingen av området skall därför 
avvägas mot de bevarandevärden som fi nns på plat   sen. 
När byggnaden Badis analyserades har asbest och andra 
skadliga ämnen upptäckts. Ett rivningslov fö  r byggnaden 
utfärdades och godkändes 2015-04-28 av miljö- och 
byggnadsnämnden i Tanums kommun.

I tillhörande beslut angavs att konsekvensen av ett godkänt 
rivningslov var att befi ntlig byggnad kan rivas och att en 
ny byggnad föreslås på platsen då fastighetsägaren inte 
avsåg att återuppta användning av befi ntlig byggnad. Vid 
utformning av en ny byggnad angavs att man behöver 
ta hänsyn till kulturmiljövärden och den befi ntliga 
byggnadens karaktär. I rivningslovet angavs att åtgärderna 
ska ha påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 
det att beslutet fi ck laga kraft. Rivningslovet har därmed 
löpt ut och nytt lov kommer behöva sökas.

Strukturplan Norra Bohuslän
Strukturplan/överenskommelse avseende användning 
av mark och vatten kopplat till kustzonsplanering och 
landsbygdsutveckling i norra Bohuslän antogs 2009 och 
är en långsiktig politisk överenskommelse och en riktlinje 
för kommunerna att verka och arbeta efter.

Planområdet hör till den del av strukturplanen som 
berör kustnära områden. Det ange s att vattenkontakten 
är den viktigaste förutsättningen för besöksnäringen, 
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havsanknutna yrkesverksamheter och sjöfart samt ett 
attraktivt boende. Allmänhetens tillträde till strandzonen 
ska säkerställas. Det anges också att man ska tydliggöra 
och sprida kunskap om samt bevara och utveckla de natur 
och kulturvärden som de kustnära områdena hyser.

Bostadsförsörjningsstrategi
En bostadsförsörjningsstrategi för Tanums kommun 2014 
till 2018 har upprättats under 2014. Sammanfattningen 
av behovsanalysen i strategin är att behovet av enklare 
och billigare lägenheter idag är relativt stort och kan öka 
mer i närtid samt att tillkomsten av nya arbetstillfällen 
inom handeln sannolikt leder till detta. Även arbetskraft 
på pendlingsavstånd i närregionen kommer bidra till 
efterfrågan av bostäder.

Tanums kommun har sedan 1990 haft en positiv 
befolkningsutveckling och denna prognostiseras att 
forstätta till och med 2043. Nettofödelsen är negativ under 
hela denna tid och befolkningstillväxten bedöms istället 
komma från infl yttning samt minskad utfl yttning.

Kommunens vision för befolkningsutveckling är att 
12 300  invånare ska öka till 13 000 invånare. Med 
rådande boendetäthet innebär det att det behöver tillföras 
lägenheter till nuvarande bestånd av helårsbostäder. 
Bedömningen är att främst lägenheter för mindre 
hushåll behöver tillskapas. Det bedöms även att det vore 
fördelaktigt för bostadsmarknaden med en större spridning 
av upplåtelseformer.

Målsättning är att man vill verka för ett balanserat 
bostadsutbud som motsvarar efterfrågan gällande 
boendeformer och upplåtelseformer, att produktionen av 
lägenheter i fl erbostadshus ska öka och att detta bör ske 
främst i närheten av befi ntlig service och i samverkan med 
alla aktörer på bostadsmarknaden samt att produktion av 
nya bostäder ska stimulera till fl yttkedjor.

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

Näringslivsprogram
Näringslivsprogrammet i Tanums kommun består 
av en handlingsplan samt en näringslivsstrategi. I 
näringslivsstrategin framgår att för att kunna locka nya 
företagare och rekrytera personal till företag i utveckling 
krävs en god samhällsservice såsom boende, skola och 
omsorg. Visioner och mål är att Tanums kommun ska växa 
i antal invånare och att antalet företag ska öka.

I handlingsplanen ges konkreta åtg ärder som kan leda till 
att mål och visioner i näringslivsstrategin uppnås. Där 
fi nns bland annat åtgärderna att man ska planera mark för 

verksamheter samt bostäder samt att dessa detaljplaner 
bör prioriteras. Det föreslås även att delårsboendes 
kompetenser och resurser bör nyttjas  för att främja 
utveckling samt att samverkan med Norge bör utökas.

Avfallsplan & föreskrifter
Avfallsplan upprättades 2008 för Tanums kommun. Där 
fi nns mål och åtgärder för en hållbar avfallshantering 
inom kommunen. Fjällbacka behandlas inte specifi kt.

Avfallsföreskrifter för Tanums kommun antogs av 
kommunfullmäktige 2017-03-27. Här återfi nns infor-
mation om ansvar och skyldigheter för både kommunen, 
avfallshämtare och avfallsproducerare. Det anges 
allmänna villkor för farbar väg för avfallshämtningsfordon 
samt att man i särskilda fall kan söka avsteg från dessa 
villkor hos Rambo AB. Hämtningsintervall och utrustning 
ska fastställas i samråd med Rambo AB och gemensamma 
hämtningsutrymmen för grupper av fastigheter kan 
tillämpas ifall behov för detta uppstår.

Kommunala beslut i övrigt
Miljö- och byggnadsnämnden godkände 2013-08-20 
planprogram och behovsbedömning för samråd. Det 
beslutades också att placering av servicefunktioner och 
infrastruktur i området skulle studeras vidare.

Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-05 att tekniska 
förvaltningen skulle inom vidare arbete utreda ett 
antal punkter beträff ande placering av verksamheter, 
pumpstation och trafi k inom området samt eventuella nya 
bostäder på Kvarnberget.

Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-09 att rekommen-
dera miljö- och byggnadsnämnden att dela programområdet 
enligt kartbilaga som hörde till beslutet.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2014-05-26 att 
dela programområdet i tre delar; betongpiren tillsammans 
med Richters, Stora kajen tillsammans med Badis samt 
Kvarnberget som ett eget område.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-30 att byggrätter 
skulle skapas på Stora kajen för service och handel samt 
att parkeringsplatser skulle tillgodoses genom bland 
annat infartsparkeringar. En utökning av byggrätt för 
Badis skulle inarbetas i detaljplanen och arbete med 
exploateringsavtal skulle påbörjas.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-05-24 
att föreslagen byggrätt enligt kartbilagor som hörde till 
beslutet kunde tillåtas för fastigheter Fjällbacka 136:1, 
Fjällbacka 136:2 och Fjällbacka 136:3. Det bedömdes att 
en byggnad kunde uppföras inom byggrätten på platsen 
utan att påverka kulturvärdena eller riksintresset för 
området negativt.
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-06-28 att 
byggrätt för Badis skulle ändras enligt bilagor hörande till 
beslut baserat på önskemål inkomna från exploatör. Det 
beslutades att byggrätt presenterad i bilaga skulle tillåtas 
med följande undantag:  överhäng illustrerad i byggnad på 
fastighet Fjällbacka 136:1 skulle tas bort. Avstånd mellan 
byggrätter på fastigheter Fjällbacka 136:1 och Fjällbacka 
136:2 skulle vara minst 8 meter. Avståndet mellan byggrätt 
på fastigheter Fjällbacka 136:2 - Fjällbacka 136:3 till 
kringliggande fastigheter skulle vara minst 1,5 meter men 
minst 5,7 meter mot fastighet Fjällbacka 136:4.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-08-23 att 
ge möjligheten till arbetsutskottet att fatta beslut om att 
godkänna planförslaget för samråd.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-12-06 att 
godkänna programsamrådsredogörelsen.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2017-05-30 att 
godkänna detaljplanen för samråd.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2018-02-20 att 
avgränsa deljplaneområdet enligt kartbilaga som hörde till 
beslut.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2018-05-
29 att i linje med planavdelningens bedömning inte 
medge av exploatör efterfrågad utökad byggrätt för 
Badis med balkonger över prickmark eller håltagning i 
granitstensblockmur. Motiveringen var att de föreslagna 
åtgärdernas påverkan på omgivningen och befi ntlig 
kulturmiljö riskerade att bli oacceptabelt hög.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2018-09-25 att för 
den västra fasadlinjen medge en utökning av byggrätt för 
balkonger 0,4 meter mot väster samtidigt som man minskar 
byggrätten för den övriga byggnadskroppen med 1 meter 
mot öster. Påföljd för detta är att kvartersmarken utökas 
mot väster med tillköp av mark för en entreprenadzon 
om 1,5 meter. Man beslutade också att detaljplanen ska 
tillåta en fl ytt av stenmur enligt till beslutet bilagda skisser 
(muren fl yttas 1,5 meter mot väster och sänks med 1,5 
meter).

Detaljplanens innehåll och planområdets avgränsning har 
justerats utifrån nämnda beslut. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2018-12-04 
att godkänna samrådsredogörelsen samt gransknings-
handlingarna för granskning.
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MILJÖBALKEN
Bestämmelserna i miljöbalken (1998:808, MB) syftar till 
att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande 
och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö. Tillsammans med detta fi nns även 
miljömålssystemet vars syfte är att nå en miljömässigt 
hållbar utveckling på lång sikt. Inom följande rubriker 
redovisas detaljplaneområdets förhållande till miljöbalken 
och miljömålen.

GRUNDLÄGGANDE 
HUSHÅLLNINGS- 
BESTÄMMELSER, 3 KAP MB
Mark- och vattenområden ska användas för de ändamål 
som är mest lämpade med hänsyn till beskaff enhet, läge 
och behov. En från allmän synpunkt god hushållning med 
marken ska uppnås.

Planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövården, 
Fjällbacka [O 48]. Motivering är: ”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 kustfi sket under 1800-talet kom att kombineras med 
fraktfart, fi skberedning och badortsverksamhet.”

Uttryck är: ”Under Vetteberget bebyggelseklunga från 
1800-talet som omges av glesare bostadsbebyggelse, 
bodar och magasin uppförda efter branden 1928. Kyrka 
huggen i granit från 1892 ritad av A. Petersson.”

Tidigt i planarbetet gjordes bedömningen att planområdet 
(som då även omfattade Stora kajen och vattenområde) 
riskerade att orsaka en betydande miljöpåverkan samt 
att föreslagen utbyggnad av bostäder kunde riskera att 
ge konsekvenser på riksintresse för kulturmiljövården. 
Det upprättades därför en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) som innehåller bedömningar kring ifall påtaglig 
skada  på riksintressen kan uppstå på grund av föreslagen 
utveckling.

Genomförd miljökonsekvensbeskrivning anger att 
föreslagen ny byggnad för bostäder tar hänsyn till 
nuvarande strukturer på land och inte innebär en omfattande 
förändring mot nollalternativet. En god bebyggd miljö 
kan uppnås under förutsättning att riksintresse för 
kulturmiljö innehar sin nuvarande formulering samt att 
rekommendationer i kulturmiljöanalys följs.

Förslag inom detaljplanen går i linje med de kommunala 
styrdokumenten planprogram för Fjällbacka hamnområde, 
2011 och program Kajen Norra Hamngatan, 2013. 
Förslag går också i linje med kommunala dokument som 
utvecklingsprogram, strategier, beslut, strukturplaner 
med mera. Förutom detta har rele  vanta utredningar 
och undersökningar genomförts för att säkerställa 
att människors hälsa och säkerhet med mera inte 
äventyras. Ytterligare resonemang återfi nns under rubrik 
Bebyggelseområden - Kulturmiljö & förhållande till 
riksintresse för kulturmiljövården.

AVVÄGNINGAR MELLAN ALLMÄNNA INTRESSEN

Riksintressen, områdesskydd och kommunala förutsättningar som berör eller ligger i närheten av planområdet.

Riksintresse friluftsliv 3:6
Riksintresse kulturmiljövård 3:6
Riksintresse naturvård 3:6
Landskapsbildskydd
Strandskydd från 2017
Hela området: rörligt friluftsliv 4:2
                        obruten kust 4:3
                        kommunal kulturminnesvård
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En god hushållning med markområden kan uppnås 
för planförslaget då lämplig hänsyn kommer tas till de 
allmänna intressen som fi nns i området samt till områdets 
natur- och kulturvärden.

Vattenområdet och Stora kajen som ligger strax utanför 
detaljplanen omfattas av riksintresse för friluftsliv, FO 
30:1. Även en mindre del av Norra Hamngatan ingår 
i riksintresset. Riksintresse för friluftsliv omfattar 
områden med särskilt goda förutsättningar för berikande 
upplevelser i natur- och kulturmiljöer samt vattenanknutna 
fritidsaktiviteter. Kommunikation, boendemöjligheter och 
annan service är av stor betydelse för att kunna ta del av 
området samtidigt som lokalisering ska ske så vär den inte 
exploateras.

Väster om planområdet fi nns också ett vattenområde 
som omfattas av riksintresse för naturvård, NRO 14037 
Fjällbacka och Grebbestad kust och skärgård. 

Inom den mindre delen av planområdet som omfattas 
av riksintresse för frilutsliv föreslås inga ändringar som 
kan påverka riksintressets värden. Det föreslås inte heller 
några ändringar i planområdet som kan komma att påverka 
riksintresset för naturvård.

SÄRSKILDA HUSHÅLLNINGS- 
BESTÄMMELSER, 4 KAP MB
Kusten i Bohuslän omfattas av särskilda hushållnings-
bestämmelser för mark och vatten enligt MB 4 kap 2 
§. Bestämmelserna utgör inte ett hinder för utveckling 
av befi ntliga tätorter eller det lokala näringslivet så 
länge dessa kan utföras på ett sätt som inte påtagligt 
skadar områdets natur- och kulturvärden. Turismens och 
friluftslivets intressen ska särskilt beaktas inom Bohuslän.

Planområdet ingår i riksintresse obrutna kusten som 
anger att turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslive ts, intressen särskilt ska beaktas. Planområdet 
ingår också i riksintresse för det rörliga friluftslivet som 
fokuserar på fri rörlighet i naturområden på öar och 
kuststräckor.

Planområdet föreslås utveckla den befi ntliga tätorten. 
Baserat på nu gällande formulering av riksintresse 
för kulturmiljö samt eftersom föreslagen utveckling 
främjar tätorten bedöms det att detaljplanen inte riskerar 
att påtagligt skada områdets kultur- och naturvärden 
enligt 4 kap MB eller vara ett hinder för fri rörlighet i 
naturområden.

MILJÖKVALITETSNORMER, 
5 KAP MB
Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter om lägsta 
godtagbara kvalitet för mark, vatten, luft och miljö inom ett 
geografi skt område. Normerna reglerar den miljökvalitet 
som ska fi nnas eller uppnås. 

Miljökvalitetsnormer som är aktuella för planområdet 
berör luft och vattenkvalitet.

Beslutade miljökvalitetsnormer för vatten i Fjällbacka 
inre skärgård utgör kvalitetskrav som innebär att god 
ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus (exklusive 
undantag) ska uppnås senast 2027. 

Nuvarande statusklassning av vattenförekomsten anger 
en måttlig ekologisk status och att en god kemisk 
ytvattenstatus inte är uppnådd. Miljöproblem i området 
anges vara övergödning och syrefattiga förhållanden samt 
förekomst av miljögifter.

Ett plangenomförande kommer inte medföra en risk för 
att Fjällbacka inre skärgårds ekologiska status försämras 
eller försvåra möjligheterna att uppnå god ekologisk 
status 2027.

För Fjällbacka inre skärgård fi nns det miljökvalitetsnormer 
för fi sk- och musselvatten. Särskilda krav ställs på att 
förbättra kvaliteten på vatten och eliminera föroreningar. 
Riktvärden får enbart överskridas vid exceptionella 
förhållanden. Dessa riktvärden riskerar inte att överskridas 
vid genomförande av detaljplan.

Miljökvalitetsnormer gällande luft berör utsläpp från 
trafi k, energianläggningar och eldning samt buller. Ett 
genomförande av detaljplanen innebär en viss ökning av 
trafi k i området, denna bidrar inte till en betydande ökning 
av utsläpp. 

För att inte överskrida MKN för buller behöver 
bostäder utformas för att klara gällande riktvärden 
(för denna detaljplan gäller Boverkets allmänna råd). 
Bullerberäkningar har genomförts och visar att bostäder 
kan utformas på ett sätt som uppfyller huvudregel inom 
Boverkets allmänna råd. 

Tidigare efterfrågades fördjupade undersökningar av 
vilken bullerpåverkan som skulle kunna uppstå från 
tidigare planerad småbåtshamn. En småbåtshamn planeras 
inte längre i direkt anslutning till planområdet och 
olägenheter kommer inte att uppstå.
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MILJÖKONSEKVENS- 
BE SKRIVNING, 6 KAP MB
Bakgrund
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas om 
en detaljplan medger en användning av mark, byggnader 
eller andra anläggningar som innebär en betydande 
påverkan av miljön, hälsan eller hushållningen med mark, 
va tten eller andra resurser.

Behovsbedömning
I tidigare skeden av planarbetet omfattade planområdet 
utöver landområde för Badis även Stora kajen och ett 
större vattenområde utanför kajen. 

Planområdet bedömdes inför samrådsskedet medge 
en användning av vattenområde som kunde innebära 
en betydande miljöpåverkan. Det angavs att en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) skulle upprättas. 
Denna skulle innehålla en beskrivning av befi ntliga 
vattenförhållanden samt en beskrivning av naturvärden 
i förhållande till den påverkan som detaljplaneförslaget 
skulle ge. Länsstyrelsen hade utöver detta efterfrågat en 
kulturmiljö- och en samhällsekonomisk analys.

Summering av miljökonsekvensbeskrivning
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats 
av Pro Natura, 2016. I denna ingick även en kulturmiljö- 
och en samhällsekonomisk analys. MKB behandlade det 
tidigare större planområdets förhållande till nollalternativ, 
eventuell påverkan på identifi erade nationella miljömål och 
riksintressen samt konsekvensbeskrivningar i förhållande 
till miljö, risk, miljömål och miljökvalitetsnormer.

MKB undersökte området utifrån i samrådsskedet planerat 
utseende för planområdet, då gällande förutsättningar och 
då framtagna utredningar. Man kunde inte helt fastställa 
och bedöma risk för påverkan gällande försämring av 
kemisk ytvattenstatus,  påverkan på miljökvalitetsnormer 
för luft, spridning av föroreningar och tungmetaller i 
vatten, påverkan på vattenlevande organismer, naturmiljö 
i vatten samt miljömålet hav i balans och levande kust 
och skärgård. MKB angav att det därför behövdes 
kompletterande undersökningar i vidare detaljplaneskeden. 
I granskningsskedet omfattar nuvarande planområde inte 
längre vattenområde eller Stora kajen. Tidigare föreslagen 
utveckling i vatten och på Stora kajen är inte längre aktuell.

Kompletteringar som efterfrågades inför granskningsskede 
som berör nuvarande planområde är fördjupad 
information angående dagvattenutredningen. Komplette-
rande bullerberäkningar beträff ande bullerpåverkan 
på kringliggande bostäder alstrad från då planerad 
småbåtshamn efterfrågades också.

Småbåtshamn planeras inte längre nära planområdet. 
Kommunens nuvarande bedömning för planområdet är att 
detaljplanen inte längre riskerar att  orsaka en betydande 
miljöpåverkan.

I planbeskrivningen framgår nu enbart de slutsatser 
och bedömningar från MKB samt kulturmiljö- och 
samhällsekonomiska analyser som berör det nuvarande 
avgränsade planområdet.

Nollalternativ
Inom MKB har nollalternativ för planområdet identifi erats. 
Med nollalternativ avses en trolig utveckling i området 
ifall föreslagen detaljplan inte genomförs. 

För mark inom planområdet bedöms det att nollalternativ 
är att befi ntlig byggnad så småningom rivs och ersätts 
med utsiktsplats. Ett annat nollalternativ kan vara att 
befi ntli  g byggnad rivs och ersätts med en byggnation som 
inte exkluderar allmänheten från kulturmiljön (spa, café, 
vandrarhem eller liknande).

Eftersom nollalternativen också kommer omfatta en riv-
ning och en möjlig nybyggnation bedöms nollalterantiven 
och föreslaget planalternativ ge likartade eff ekter förutom 
på följande punkter:

• Kulturmiljö. Nollalternativet anses ge något mindre 
eff ekter då det inte exkluderar allmänheten från 
kulturmiljön. Eventuella verksamheter skulle ligga 
mer i linje med tidigare verksamhet. 

• Rekreation. Nollalternativet anses ge något mindre 
påverkan på grund av ökad tillgänglighet för 
allmänheten. Man måste dock väga in att buller och 
andra störningar för närboende kan uppstå ifall platsen 
skulle användas för allmän verksamhet.

• Hälsa. Risk med radon i byggnader skulle vara mindre 
vid nollalterantivet.

Samhällsekonomisk analys
En samhällsekonomisk analys har upprättats av 
Enveco Miljöekonomi AB, 2016. Analysen behandlar 
konsekvenserna av en rivning av den tidigare 
badrestaurangen från 1937 och dess ersättning med 
bostadsrätter. Fokus har legat på bevarandevärden 
kopplade till riksintresset för kulturmiljövård som kan 
hotas vid förändring. 

Då den samhällsekonomiska analysen upprättades 
studerades en större byggrätt än vad som för närvarande 
är redovisat i planhandlingarna. Analysens slutsatser kan 
därför inte längre tillämpas för planområdet.
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konstateras att bedömningen får baseras på en tolkning 
av hur riksintresset är formulerat och att Länsstyrelsen 
kommer att göra det slutliga avgörandet.

Om man tolkar riksintresset utifrån att den bör uppdateras 
till dagens läge och att den då i beskrivningen tar med 
badortsverksamhet som uttryck för riksintresset kan 
tolkning göras att föreslagen utveckling kommer 
utgöra påtaglig skada på riksintresset. Om man 
däremot tolkar riksintresset utifrån dagens formulering 
där badortsverksamhet är med som motivering av 
riksintresset och inte som uttryck kan tolkning göras att 
föreslagen utveckling inte kommer att utgöra påtaglig 
skada på riksintresset. Denna tolkning förutsätter att de 
rekommendationer kring utformning som anges i analysen 
följs.

Ifall nybyggnation kommer att inrymma bo    stadsrätter 
kan det innebära en funktionell skada på riksintresset då 
bostadsrätter inte stärker befi ntliga kulturvärden.

Slutsats miljökonsekvensbeskrivning
Föreslagen utveckling av bostäder tar hänsyn till nuvarande 
strukturer på land och innebär inte en omfattande förändring 
mot nollalternativet. En god bebyggd miljö kan uppnås 
under förutsättning att riksintresse för kulturmiljö innehar 
sin nuvarande formulering samt att rekommendationer i 
kulturmiljöanalys följs. 

Slutlig påverkan på riksintresse för kulturmiljövården 
görs av länsstyrelsen. Kommunen har tagit fram ett 
resonemang gällande den nu liggande byggrättens 
förhållande till kulturmiljövården och varför man 
anser att en påtaglig skada inte riskerar att uppstå vid 
nybyggnation. Resonemanget återfi nns under rubrik 
Bebyggelseområden - Kulturmiljö & förhållande till 
riksintresse för kulturmiljövården. Möjlighet för slutlig 
bedömning av påverkan har också underlättats genom 
Bilaga: Byggnadsgestaltning Badis. I bilagan fi nns en 
förtydligande redovisning beträff ande den nya byggrättens 
omfattning, den nya byggrättens förhållande till befi ntlig 
byggnad och ett exempel på möjlig byggnad som skulle 
kunna uppföras inom byggrätten. 

OMRÅDESSKYDD, 7 KAP MB
Strandskydd
Strandskyddet har två syften, att långsiktigt trygga 
allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 

Nuvarande utsträckning av strandskydd i Tanums 
kommun fastställdes i beslut från Länsstyrelsen 2017-01-
12, diarienummer 511-24153-2016.

Kulturmiljöanalys
En kulturmiljöanalys har upprättas av Kulturlandskapet, 
Cecilia Wingård under 2016.

Då kulturmiljöanalysen upprättades studerades en större 
och annorlunda byggrätt för ny byggnad vid Badis än 
vad som nu föreslås i planhandlingarna. Byggrätten har 
ytterligare förändrats sedan samrådsskedet på ett sätt 
som gör att slutsatserna i kulturmiljöanalysen eventuellt 
inte längre går att hänvisa till. Rekommendationerna 
i kulturmiljöanalysen återspeglas dock i nu liggande 
byggrätt för det nya fl erbostadshuset.

Analysen beskriver att Badis är en del av den 
badortsverksamhet som bedrivits i Fjällbacka som 
också omnämns i motiveringen inom riksintresset för 
kulturmiljö. Det konstateras att den befi ntliga byggnaden 
inverkar på samhällets silhuett sett från havet och påverkar 
landskapsbilden. Antikvaristiskt sett borde den befi ntliga 
byggnaden renoveras och användas för allmän verksamhet 
som tidigare. Enligt besiktningar och ur ekonomiskt 
perspektiv har det dock argumenterats att renovering och 
fortsatt användning inte är möjlig. Därför blir kvarvarande 
alternativ att integrera ett nybygge i den kulturhistoriskt 
rika befi ntliga miljön.

Det förslag på utformning som studerats inom 
analysen hade en större volym än det som nu föreslås i 
planhandlingarna och omfattade nybyggnation även på 
fastighet Fjällbacka 136:1. Det konstateras att exempel på 
utformning som då föreslogs följer silhuett, byggnadshöjd 
och den tidstypiska fasadformen på befi ntliga Badis men 
ligger i marginalerna för dominans och klättrar längre ned 
i sluttningen än befi ntlig byggnad. 

Analysens rekommendationer för att undvika visuell skada 
är att återskapa silhuett, byggnadshöjd och den tidstypiska 
fasadformen hos befi ntlig byggnad. En avvikande och mer 
diskret, mörkare kulör bör tillämpas på byggnadens nedre 
del och en bruten vit kulör bör användas på resterande 
delar av fasaden. Det anges att bostadshus på fastighet 
Fjällbacka 136:1 borde behållas för att minska påverkan.

Andra alternativ som studerades inom analysen är en 
rivning av befi ntlig byggnad och ersättning med utsiktsplats 
och eventuell servering eller en ersättning av byggnad 
med verksamhet som inkluderar samhällsmedborgarna. 
Oavsett framtida användning angavs det att kulturmiljön 
bör berikas och kompenseras med åtgärder som 
informationsskyltar, platsnamn och konstverk förankrade 
i områdets kulturhistoria. Vid rivning bör en komplett 
kulturhistorisk dokumentation utföras.

En bedömning av ifall föreslagen förändring (rivning 
av Badis och ändrad markanvändning) medför påtaglig 
skada på riksintresse för kulturmiljön har genomförts. Det 
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Hänsyn till strandskyddets syften har tagits inom 
planarbetet. Om strandskyddet har varit upphävt i ett 
område och en ny detaljplan träder i kraft så återinträder det 
generella strandskyddet om 100 meter från strandkanten i 
det området. Om man då vill upphäva strandskyddet eller 
få dispens måste det prövas på nytt. För denna detaljplan 
innebär detta att hela planområdet omfattas av strandskydd 
och att strandskyddet upphävs inom hela planområdet med 
motivering av följande särskilda skäl ur MB 7 kap 18 c §:

1. Markområdet har tagits i anspråk på ett sätt som gör att 
det saknar betydelse för strandskyddets syften.

2. Markområdet är genom en väg väl avskilt från området 
närmast strandlinjen.

Kommunen gör bedömningen att planområdet inte 
kommer att inverka på strandskyddets syften.

Ianspråktagen mark (1)
Markområde där lokalgata och gågata fi nns är sedan 
tidigare ianspråktaget genom anläggande av vägområden 
och trapporm, fyllnader i mark och uppbyggande av 
granitstensblockmurar.

Avskildhet från strandlinje (2)
Markområde där bostäder planeras är genom annan väg 
(Norra Hamngatan) väl avskilt från området närmast 
strandlinjen.  Nytillkommande och befi ntliga bostäder 
kommer inte att påverka allmänhetens tillgång till 
strandområdet.

Utöver detta har det inom markområdet redan uppförs 
befi ntliga byggnader med tillhörande sprängningar 
och schaktningar. Byggnader på fastigheter Fjällbacka 
136:1, Fjällbacka 136:2, Fjällbacka 136:3 och Fjällbacka 
136:4 uppfördes 1937 samt tidigare, före nu gällande 
strandskydd som infördes år 1975. 

Fri passage för allmänheten
Beslut om att upphäva ett strandskyddsområde får inte 
omfatta ett område som behövs för att kunna säkerställa 
en fri passage för allmänheten mellan strandslinje och 
byggnader eller andra anläggningar.

Norra Hamngatan ligger inte i direkt anslutning till 
strandlinje. Stora kajen väster om planområdet är 
avgränsande. Norra Hamngatan avgränsar också ny 
bebyggelse från strandlinjen. Utrymme för en fri passage 
för allmänheten enligt MB 7 kap 18 f § kvarstår i och med 
att det inte tillåts uppföras hinder på Norra Hamngatan 
och genom att fri passage kvarstår på Stora Kajen.

Landskapsbildskydd
Vattenområde väster om planområdet omfattas av 
lanskapsbildskydd som är en äldre form av naturskydd 
och som inte lägre fi nns i miljöbalkens lagstiftning.

Planområdet omfattas inte av landskapsbildskyddet och 
inverkar inte på dess värden.

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

Särskilda skäl som tillämpas för upphävande av 
strandskydd inom planområdet.

2.1.

Planområdet berörs inte av beslutat strandskydd 
från 2017. Strandskydd återinträder dock inom hela 
detaljplaneområdet vid upprättande av ny detaljplan. 
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Säker strålmiljö
Det har identifi erats att påverkan kan uppstå vid 
byggnationsfasen från högradonmark, asbest i 
befi ntlig Badisbyggnad samt från eventuellt förändrad 
dagvattenkvalitet.

Rivning av befi ntlig Badis bör ske med vidtagna 
försiktighetsåtgärder kring asbest, och tillkommande 
bostäder bör utformas radonskyddade, så att det inte 
uppstår någon påverkan på miljömålet.

Grundvatten av god kvalitet
Det har identifi erats att det fi nns en förhöjd risk för negativ 
påverkan vid en eventuell förändrad dagvattenaktivitet.

Planförslaget innebär ett ökat dagvattenfl öde. Dagvatten-
konsult har 2018 bedömt att dagvattenmagasin för 
fördröjning av dagvatten inte behövs för planförslaget.

Föreslagen dagvattenhantering kommer sannolikt att 
innebära en förbättrad situation jämfört med dagsläget. 

Kommunen bedömer att vid ett lämpligt omhändertagande 
av det ökade dagvattenfl ödet kommer en negativ påverkan 
på miljömålet inte uppstå.

God bebyggd miljö
Det har identifi erats att området redan är exploaterat men att 
påverkan på kulturmiljö och påtaglig skada på riksintresse 
kan uppstå om inte områdets karaktär bibehålls.

Bedömningen är att planområdet tar hänsyn till nuvarande 
strukturer på land och att skillnaden mot planens 
nollalternativ inte är omfattande.

Under förutsättning att dagens formulering på riksintresse 
för kulturmiljövården tillämpas och rekommendationer i 
kulturmiljöanalys följs bedöms påverkan på kulturmiljö 
inte orsaka påtaglig skada på riksintresse. Funktionell 
skada kan uppstå om bostadsrätter tillämpas på 
platsen, upplåtelseform kan inte styras av detaljplan. 
Slutlig bedömning kring påverkan på riksintresse på 
kulturmiljövården sker av länsstyrelsen. Kommunen har 
tagit fram ett resonemang om varför man anser att en 
påtaglig skada på riksintresset inte riskerar att uppstå vid 
nybyggnation.

Det bedöms inte uppstå någon nämnvärd påverkan på 
rekreationsvärdena runt Badis.

Det bedöms att ökad trafi k inte ger eff ekter på naturvärden 
på land förutom möjligen på lång sikt och att påtaglig 
påverkan på miljömålet på grund av detta därför inte 
kommer uppstå.

Förorenad mark återfi nns inte inom planområdet och en 
påverkan på miljömålet kommer därför inte uppstå.

Bostäder kan utformas för att uppfylla huvudregel 
i Boverkets allmänna råd  och buller från yttre 
verksamheter (till exempel småbåtshamn) kommer inte 
beröra bostäderna. Detta innebär att negativ påverkan på 
miljömålet inte uppstår.

Sammantaget bedöms det att en god bebyggd miljö kan 
uppnås på platsen.

Ett rikt växt- och djurliv
Inga förhöjda naturvärden på land har påträff ats inom 
planområdet och negativ påverkan på miljömålet 
bedöms inte uppstå. Alm fi nns inom planområdet som 
är en rödlistad art men ska enligt SIS-standard inte ges 
betydelse vid naturvärdesbedömning av ett enskilt område. 
Murgröna som fi nns inom planområdet är fridlyst och 
omfattas av artskyddsförordningen. Murgröna kan fi nnas 
kvar alternativt ska en dispens från artskyddsförordningen 
sökas.

Växt- och djurliv på land bedöms inte påverkas märkbart 
vid ett plangenomförande.
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NATUR
Mark & landskap
Förutsättningar 
Natur
Mycket av naturen i Fjällbacka består av berg i 
dagen, Bohusläns karaktäristiska tallar, enar och ljung 
tillsammans med de karaktäristiska bergen som inramar 
samhället. Den främsta bergssorten är röd bohusgranit 
och de kala hällmarkspartierna utgör ett typiskt inslag i 
samhället. Inom planområdet fi nns få ytor där marken inte 
hävdats eller hårdgjorts. De kvarvarande ytorna utgörs av 
naturlig vegetation, buskage, lövsnår och några lövträd 
(alm och oxel) samt murgröna.

Alm är en rödlistad art som enligt SIS-standard inte 
ges betydelse vid naturvärdesbedömningar av enskilda 
områden.

Murgröna växer längs murar, träd och buskstammar i 
området kring Badis. Murgröna är en fridlyst art i Västra 
Götalands län och omfattas av artskyddsförordningen. 
Byggnation bör genomföras på ett sådant sätt att 
murgrönan kan fi nnas kvar, annars behöver dispens från 
artskyddsförordningen sökas.

Stödmurar
Inom planområdet återfi nns ett fl ertal granitstens-
blockmurar. Dessa har identifi erats vara karaktärs- 
och identitetsskapande för Fjällbacka och anses vara 
skyddsvärda och bevarandevärda.

Stridsvagnshinder
Kvarvarande militär anläggning från andra världskriget i 
form av två stridsvagnshinder (Skans U 77 hamnen, spärr 
och PV hinder) fi nns direkt norr om fastighet Fjällbacka 
136:1, utanför planområdet.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR & 
KONSEKVENSER

Karaktäristiska inslag för områdets natur vid olika årstider. Hav, berg, grönska i mindre omfattning samt villor. Foto i 
det nedre högra hörnet visar den befi ntliga, bevarandevärda granitstensblockmuren som fi nns vid Badis idag.
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Förändringar
Natur
Utveckling inom detaljplaneområdet med bostäder och 
gator föreslås ske på i stor del redan ianspråktagen och 
bearbetad mark. Byggrätter för bostäder ligger på mark 
där den före detta badrestaurang och där två villor med 
komplementbyggnader står. För den befi ntliga byggnaden 
Badis har ett rivningslov beviljats. Rivningslovet har löpt 
ut och nytt lov kommer behöva sökas.

Synliga bergshällar eftersträvas att i största möjliga mån 
behållas. Murgröna avses behållas inom planområdet och 
fördelaktligen även utökas på platsen som klätterväxt på  
granitstensblockmur, fasad avfallshanteringsbyggnad med 
mera. Almträden inom planområdet behöver troligen tas 
bort vid ett plangenomförande.

Ett parkområde säkerställs i detaljplanen där den naturliga 
vegetationen i området skulle kunna vara kvar och där den 
kan framhävas genom lämplig skötsel.

Stödmurar
Grantistensblockmur vid fastighet Fjällbacka 136:1 har 
förlagts med bestämmelse om att den ska behållas eller 
återuppbyggas vid eventuell nybyggnation på fastigheten.

Granitstensblockmur vid fastigheter Fjällbacka 136:2 och 
Fjällbacka 136:3 har okänd stabilitet. Denna mur kommer 
byggnadstekniskt behöva återuppbyggas vid uppförande 
av ny byggnad.

Kommunen har godkänt att muren vid återuppbyggande 
kan uppföras 1,5 meter närmare Norra Hamngatan mot 
nuvarande och att murkrönet tillåts uppföras 1,5 meter 
lägre än nuvarande mur. Murens exponering och storlek 
sett från Norra Hamngatan och havet bedöms inte minska 
då murgrunden hamnar lägre i terrängen på brant sluttande 
berg vid utfl yttning.

Granitstensblockmurskaraktären är tänkt att stärkas och 
lyftas fram på platsen då material och utförande även för 
kringliggande byggnader kommer genom bestämmelser 
innehålla inslag av granitsten. Demonterad mur kan 
återanvändas på platsen.

En återuppbyggnad av mur säkerställs genom bestämmelse 
i plankartan om att mur ska återuppbyggas med angiven 
placering och murkrön.

Stridsvagnshinder
Ifall ändringar i Utsiktsgatan behöver ske på mark 
där stridsvagnshinder står behöver dessa forslas bort. 
Det planeras i nuläget inte för ett borttagande av 
stridsvagnshindren.

Konsekvenser
Natur
Huvuddelen av mark som används till föreslagen ny bygg-
nad kommer att uppföras på tidigare redan ianspråktagen 
mark samt mark som sedan tidigare bearbetats. I samband 
med föreslagen nybyggnation behöver vegetation 
och lövträd i viss mån beskäras eller tas ned i området 
nedanför Badis. Konsekvenser för borttagande av Alm 
från platsen kommer inte få konsekvenser på rödlitsade 
arter. Konsekvenser på fridlysta arter (murgröna) kommer 
troligen inte uppstå. Om arten inte kan fi nnas kvar i 
området behövs en dispens från artskyddsförordningen.

Konsekvenser på kulturmiljön gällande synliga bergshällar  
bedöms inte uppstå då dessa ska behållas i största möjliga 
mån. Byggtekniska åtgärder som försiktig spränging och 
bergklyvning kommer att användas vid entreprenadarbete  
som minimerar bergförvanskning. Förvanskning av dessa 
bestämmelser kan orsaka skada på kulturmiljön.

Stödmurar
Påtagliga konsekvenser på kulturmiljön på grund av 
borttagande av granistenblocksmurar i området kommer 
inte då återuppförande av granitstensblockmur säkerställs 
med bestämmelser. Ifall detta skulle förvanskas och ett 
borttagande av granitstensblockmur sker kan skada på 
kulturmiljön uppstå.

Mililär anläggning stridsvagnshinder tillsammans med 
granitstensblockmur.
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Då muren tillåts att sänkas med 1,5 meter mot nuvarande 
förbättras förutsättningarna för att uppfylla dagsljuskraven 
för lägenheter på det nya bostadshusets andra plan.

Stridsvagnshinder
Då förändringar som kan beröra stridsvagnshindren inte 
planeras uppstår det inga konsekvenser för dessa.

Arkeologi
Förutsättningar
I stort sett all mark inom detaljplanen är sedan tidigare 
ianspråktagen i någon form. En genomgång av kända 
fornlämningar i Fjällbacka har visat att planförslaget inte 
innebär någon konfl ikt med fornlämningar på land.

Förändringar
Det fi nns inga arkeologiska fynd inom planområdet.

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

Geoteknik
Förutsättningar
Flera geotekniska utredningar har genomförts i samband 
med planering av området. Utredningsområdena har 
tidigare omfattat ett mycket större mark- och vattenområde 
än nuvarande. Vattenområde har i sin helhet utgått ur 
planområdet. Beskrivningar berör enbart information som 
är relevant för nuvarande planområde.

Geotekniska undersökningar och en fördjupad stabilitets-
utredning genomfördes våren 2012 (GEO-gruppen AB), 
december 2014 (Structor AB) och 2015 (Structor AB). 
Geotekniskt utlåtande av Markera Mark AB, 2018 hör till 
den fördjupade geotekniska stabilitetsutredningen (2015).

Planområdets markbeskaff enhet består av berg-i-dagen 
under Badis och befi ntliga villor. Under Norra Hamngatan 
fi nns ett lager fyllning ovanpå skalgrus/sand. Utanför 
planområdet, emot Stora kajen fi nns en kajkonstruktion/
mur som är förankrad med dragstag och som stabiliserar 
kajen vilken står på pålar.  Marken under vattenyta utanför 
och under kajen består av gyttja och lera. Sista marklagret 
innan berg består av friktionsjord.

Under norra delen av Stora kajen har sedan tidigare en 
lättfyllning med granulerad slagg lagts ut.

Korsningen Norra Hamngatan - Dinglevägen - Utsikts-
gatan  har beräknats ha mycket låg stabilitet och uppfyller 
inte de säkerhetsnivåer på stabilitet som krävs för dess 
befi ntliga användning, stabilitetshöjande åtgärder behövs 
(korsningen ligger inte inom planområde).

Stora kajen och parkeringen mellan planområde och kajen 
har beräknats inte uppnå de säkerhetsnivåer som behövs för 
befi ntlig markanvändning. Kajkonstruktionen har dömts 
ut och stängts av för fordonstrafi k och stabilitetshöjande 
åtgärder behövs (marken som berörs ligger inte inom 
planområde).

Den del av Norra Hamngatan som fi nns inom planområdet 
berörs inte direkt av stabilitetsproblem. Vid ett eventuellt 
ras av kajen kan det dock fi nnas en risk för att vägen 
skadas.

Mark där bostäder ligger och planeras är stabil.

Förstärkningsåtgärder för kajområde och parkering 
har föreslagits i utredningarna. Stora kajen planeras 
att  återuppföras som trä eller betongkaj med godkänd 
stabilitet. 

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

Förändringar 
Marken är tillräckligt stabil för anläggande av bostads-
byggnader och nuvarande användning inom den del av 
Norra Hamngatan som fi nns inom planområde samt 
Utsiktsgatan och Trappgatan.

I tidigare skeden av detaljplanearbetet har en höjning av 
Norra Hamngatan diskuterats. Denna åtgärd är inte längre 
aktuell.

Kommunen planerar att åtgärda den låga stabiliten vid 
korsningen norr om planområdet separat inom närliggande 
annan detaljplan eller inom ramarna för befi ntlig stadsplan. 

Ett plangenomförande innebär inte längre en omfattande 
trafi kökning. All trafi kmatning för tillkommande bostäder 
kan ske via Skolgatan eftersom del av Utsiktsgatan 
söder om Badis kommer att dubbelriktas. I det fall 
stabilitetsproblemen på korsningen norr om planområdet 

Principsektion nuvarande markbeskaff enhet, utdrag 
stabilitetsutredning 2015. Röd linje visar gräns för 
planområde.

Planområde
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bedöms för stora för att tillåta en trafi kökning och före 
stabilitetshöjande åtgärder genomförs kan därför påverkan 
på korsningen undvikas.

Kommunen avser åtgärda stabilitetsproblematiken för 
Stora kajen och parkeringen utanför planområdet inom 
ramarna för den befi ntliga stadsplanen.  Stabilitetshöjande 
åtgärder behövs även om en förändring beträff ande kajens 
utformning inte planeras. Förstärkningsåtgärder utförs 
lämpligen ihop med genomförande av denna detaljplan.

Anläggningsarbete och anläggningstrafi k som tillkommer 
vid uppförande av bostäder kommer att anpassas och lösas 
byggtekniskt så att Norra Hamngatans eller korsningens 
stabilitet inte påverkas negativt.

En yta har säkrats i plankartan som tillåter uppförande 
av en skyddsvall i väster längs Norra Hamngatan. Ytan 
säkerställs för en långsiktig framtida skyddsåtgärd mot 
stigande vatten.

Skyddsvallen kan byggas upp till +2,8 meter över 
nollplanet (RH 2000). Grundläggning kan utgöras av 
platta på mark i friktionsgjord eller med pålad platta. 
Grundläggning och utförande av vall behöver undersökas 
ytterligare tillsammans med kompletterande geotekniska 
undersökningar för marken under vallen. Eftersom vallen 
är framtida skyddsåtgärd som behöver uppföras endast vid 
utfall av prognoser beträff ande stigande vatten ska vidare 
undersökningar beträff ande vallen genomföras i det fall 
vallen ska uppföras inom detaljprojektering.

Eventuella nybyggnationer på fastigheter Fjällbacka 136:1 
och Fjällbacka 136:4 kan grundläggas med platta på mark, 
eller med plintar.

Flerbostadshuset kan grundläggas med platta på mark. För 
ytterligare beskrivning av bland annat byggnadsschakt se 
rubrik Bergteknik.

En bestämmelse beträff ande markstabilitet har lagts 
till i plankartan på Norra Hamngatan för att säkerställa 
att markstabiliteten i planområdet inte äventyras när 
förstärkningåtgärder ska genomföras på Stora kajen 
eller på korsningen norr om planområdet. Bestämmelsen 
kommer även säkerställa att markstabiliteten kommer 
vara tillräcklig för uppförande av framtida skyddande vall.

Konsekvenser
Eftersom trafi kmatning och entréer för bostäder kan ske på 
stabil mark i öster och bostäderna planeras att grundläggas 
på stabilt berg kommer konsekvenser beträff ande 
markstabilitet inte uppstå.

För Norra Hamngatan införs en planbestämmelse där 
markstabiliteten ska uppnå lämpliga säkerhetsnivåer för 
dess användning.

Bergteknik
Förutsättningar
En bergteknisk utredning har genomförts av Petro 
Team Engineering AB under 2014. Det konstaterades 
att berggrunden är av Bohusgranit och är stabil för 
grundläggning. Tre områden med instabila bergsblock har 
upptäckts, blocken fi nns 100 meter norr om planområdet.

Sprängning inom planområdet som sker i för stor 
omfattning och utan försiktighetsåtgärder kan innebära en 
påverkan på omgivande samhälle. 

Rekommendationer har upprättats för att kunna genom-
föra sprängning med minimerad påverkan på omgivande 
samhälle. Dessa är att försiktig sprängning ska tillämpas 
och att risken för kast ska beaktas då det är fritt mellan 
befi ntliga byggnader och bergschakt, kast förhindras med 
god täckning och bra kontroll på borrningsarbetena. För 
att säkerställa att rörelse av löst material som kan orsaka 
skada i samband med sprängning inte sker ska material 
rensas bort inom 10 meter från sprängningsarbeten.

I utredningen rekommenderas ett upprättande av en 
riskanalys för sprängningsarbeten där byggnadsbesiktning 
och vibrationsmätning ska genomföras samt att 
vibrationskrav ska fastställas. En sådan analys kan 
genomföras i samband med entreprenadarbeten.

Inom planarbetet har det uppmärksammats att sprängnings-
arbeten kan påverka skyddsvärda granitstensblockmurar. 

Oförsiktig och överdriven sprängning av synliga bergs-
hällar kan innebära en skada på kulturmiljön.

Översikt relevanta sektioner undersökta i fördjupad 
stabilitetsutredning. Blå yta markerar ungefärlig 
utbredning av lättfyllning.
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Förändringar
Schaktningsarbete i berg planeras för att möjliggöra 
parkering under föreslagen bostadsbyggnad och de lägre 
bostadsvåningarna. Marken som berörs är i stor del 
tidigare ianspråktagen.

För hela planområdet har det införts försiktigthets-
bestämmelser som anger att sprängning enbart får ske 
genom försiktig sprängning och att en riskanalys ska 
utföras före sprängningsarbeten kan påbörjas.

En studie beträff ande byggnadsschakt (grundläggning på 
berg) och schaktets påvekran på berg har upprättats inom 
planarbetet för ett exempel på möjligt nytt fl erbostadshus. 
Byggnadsschakt bedöms kunna anläggas med lutningen 
1:5 eller något brantare. Tekniker för ingrepp i berg 
som planeras är försiktig sprängning, bergsskärning och 
bergsklyvning för att minimera inverkan på kringliggande 
fastigheter, byggnader och bergshällar.

Studien visar att arbete med ingrepp i berg kan 
genomföras utan att byggnadsschaktet kommer kraga  in 
på grannfastigheterna Fjällbacka 136:1 och Fjällbacka 
136:4, ej heller Trappgatan eller Norra Hamngatan.

Bergsschaktet kommer anläggas emot Utsiktsgatans 
befi ntliga västra gräns med avstånd till de allmänna 
ledningarna som ligger i gatan. Utsiktsgatan avses  
breddas och ett kommunikationsstråk planeras utmed ny 
byggnads östra fasad med avskiljande stödmur mot gatan, 
där ingrepp i mark är ändå planerad.

Studien visar också att mycket av de bevarandevärda 
synliga bergshällarna täckta med fridlyst murgröna i sydost 
och söder om planerad byggnad kan lämnas opåverkade.

Granitstensblockmur i väster kommer att påverkas av 
byggnadsschaktet. Muren tillåts att plockas ned och 
återuppbyggas på enligt plankartan anvisad plats ihop 
med den nya byggnadens uppförande.

Konsekvenser
Under förutsättning att bestämmelser,   rekommendationer 
och säkerhetsåtgärder med riskanalys med mera följs 
bedöms konsekvenserna till följd av ingrepp i berg för 
anläggande av nytt fl erbostadshus inte bli påtagliga för 
kringliggande samhälle.

Vid ett plangenomförande minskar berggrunden i viss 
omfattning.

Då synliga bergshällar inte planeras minska i någon större 
omfattning (målsättning är att behålla dessa i största 
möjliga mån) och granitstensblockmur ska återuppbyggas 
bedöms det att kultumiljön inte kommer att skadas.

De instabila bergsblock som påträff ades i den bergtekniska 
utredningen påverkar inte planområdet.

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

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

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

M1-M15

Instabila 
bergsblock

Mätpunkter

Utdrag ur bergteknisk undersökning genomförd år 2014 
som visar att de lösa bergsblock som fi nns inte påverkar 
planområdet.
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Förorenad mark
Förutsättningar
Förorenad mark, objekt 155745 Fjällbacka hamn fi nns 
väster om planområdet. Föroreningen alstras troligen av 
en nedgrävd bränsleledning. 

Berggrunden inom planområdet har undersökts inom den 
bergtekniska utredningen. Material som kan ge upphov till 
föroreningar har inte påträff ats.

Förändringar
Förorenad mark fi nns inte inom planområdet och det 
planeras inte för några förändringar som kan ge upphov 
till nya föroreningar.

Konsekvenser
Konsekvenser till följd av förorenad mark kommer inte 
uppstå vid ett plangenomförande.

Naturmiljö, lek & rekreation
Förutsä  ttningar 
Vetteberget och Källvikshöjden är betydelsefulla miljöer 
för närrekreation i Fjällbacka med promenadstigar 
och motionsslingor. En strandpromenad löper utmed 
Fjällbackas kust och det fi nns idrottsplatser och 
golfmöjligheter nära Fjällbacka.

Havet utanför planområdet inbjuder till rekreation i form 
av badplatser, gästhamnar, småbåtsplatser och båtliv i 
skärgården. Detta område är också ett betydande mål för 
internationell turism. 

Förändringar
Nybyggnation innebär inte någon omfattande förändring 
mot nuvarande läge. 

Konsekvenser
Genomförandet av detaljplanen innebär inte några 
konsekvenser på naturmiljö, lek eller rekreationsvärden 
annat än genom att göra befi ntliga värden tillgängliga för 
de som kommer att nyttja de planerade bostäderna.

Objekt 155745 Fjällbacka hamn, orange cirkel visar 
ungefärlig placering för känd förorenad mark. 
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BEBYGGELSEOMRÅDEN
Kulturmiljö & förhållande till riksintresse för 
kulturmiljövården
Förutsättningar 
Tillvaratagande av riksintresse för 
kulturmiljövården
Åtgärder vid ett plangenomförande får inte leda till att 
något värde upptaget i riksintresse för kulturmiljövården 
påtagligt skadas. Områdets kulturmiljö kan dock stärkas 
om man lyfter fram en möjlighet att avläsa den forna 
kulturhistorien vid ny samhällsplanering. Genom att 
framhäva områdets fysiska och kulturhistoriska värden 
samt möjliggöra och helst förstärka en avläsning av den 
historia som funnits på platsen går det att undvika en 
skada på riksintresset. Man kan då istället ta tillvara på 
riksintressets värden.

En nyutveckling får inte innebära att föreslagna åtgärder 
och förändringar skapar ett behov för ytterligare åtgärder 
i framtiden eller att nya anläggningar krävs utöver det 
som förutsetts i detaljplanen. En nyutveckling får inte 
heller leda till att en kumulativ skada på riksintresset 
uppstår i det fall projektet blir en praxis för samhället 
och kommunen måste medge likartade ändringar på 
närliggande fastigheter.

Ett planförslag behöver därför vara väl genomarbetat för 
att inte riskera att skada på riksintresset uppstår.

Utöver detta behöver värden viktiga för riksintresset 
identifi eras i berört område.  Viktiga värden kan vara 
karaktärsdrag, bebyggelsestrukturer, funktioner, samband, 
kulturhistora, kulturhistoriens återspegling i den fysiska 
miljön eller möjligheten att avläsa kulturhistorien i 
området.

Dessa frågor har behandlats inom planarbetet och 
målsättningen är att en nyutveckling inte ska orsaka 
skada på riksintresset utan istället ta tillvara på och 
framhäva dess värden genom att förankra ny byggrätt 
och byggnadsförslag i den befi ntliga badrestautrangens 
utseende vid dess uppförandetid.

Det har i senare skeden av planarebetet också fastställts 
att det inte är en rivning av den befi ntliga Badisbyggnaden 
som riskerar att orsada en skada på risintresset. Istället är 
det den ersättningsbyggnad som planeras att uppföras i dess 
ställe som kan påverka riksintresset och dess värden på ett 
skadligt sätt. Detta ger mycket tyngd åt att planförslaget 
är väl bearbetat gällande platsens användning, utformning 
och framtida uttryck.

Bebyggelsestrukturen i Fjällbacka med smala gaturum, silhuett, strandlinje och villor på klipphällar.
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Kulturhistoria
Fjällbacka bestod ursprungligen av fl era små fi skelägen. 
Från 1600-talets fi skesamhälle utvecklades Fjällbacka 
under 1800-talet allt mer mot fi skberedning, fraktfart och 
turism med badortsverksamhet. Under 1900-talet blev 
turismen allt mer betydelsefull, biltrafi ken ökade och 
sommargäster utgjorde en allt större del av befolkningen. 

Fjällbacka kyrka, en nygotisk kyrka huggen i granit 
uppfördes 1892 och vid sekelskiftet 1900 utgjorde 
Fjällbacka en betydande handelsplats och badort. 
Fjällbacka eldhärjades 1928 och stora delar av den äldsta 
bebyggelsen under Vetteberget utplånades. På 1930-talet 
fi ck planområdet sin nuvarande funktion, badrestaurangen 
Badis uppfördes och närområdets nuvarande värden och 
industrikaraktär skapades. Stora kajen som ligger direkt 
väster om planområdet uppfördes 1958 och har genom 
åren använts både för frakt, fi ske, bryggdans, konserter 
och andra sociala sammankomster.

I slutet av 1980-talet tillkom ett stort antal småhus och 
lägenheter i Fjällbacka tillsammans med en utveckling 
av service vilket i större grad möjliggjorde helårsboende. 
Biltrafi ken som ökade innebar att husraderna vid Norra 
Hamngatan glesades ut och gatubilden förändrades.

Fjällbacka är idag en känd turistort och är ett fi nt exempel 
på de bohuslänska fi skelägena/kustsamhällena med 
tillhörande turism. De äldre delarna är mycket välbevarade 
och ger en god bild av hur ett samhälle dominerat av 
maritima näringar har vuxit fram.

Planområdet visar idag tydliga spår från 1930-talet och det 
är fortfarande möjligt att avläsa områdets kulturhistoria 
som visar på industrikaraktär och badort. Det specifi ka 
kulturhistoriska värdet som återfi nns inom planområdet är 
den före detta badrestaurangen Badis.

Det går inte längre att undvika en rivning av den före 
detta badrestauranden då byggnaden är i dåligt skick. Om 
byggnaden försvinner helt blir detta är en stor förlust för 
Fjällbacka då en historiskt värdefull byggnad och spåret av 
en del av Fjällbackas kulturhistoria kommer att försvinna.

Kulturmiljö
Riksintresse för kulturmiljövården har identifi erat 
Fjällbacka som ett fi skeläge i skyddat läge som omges av 
glesare bostads- och strandbebyggelse och som har präglats 
av en för norra Bohuslän karaktäristisk utveckling där 
kustfi ske, fraktfart, fi skberedning och badortsverksamhet 
har förekommit.

Kulturminnesvårdsprogrammet rekommenderar att 
den äldre bebyggelsen ska underhållas så dess karaktär 
bevaras. Bodar, bryggor, trädgårdstäppor och gatunätet 
rekommenderas att också bevaras. Nya hus rekommenderas 
inplaceras i samhället på ett sätt som stämmer med den 
befi ntliga bebyggelsen samt att husen exteriört anpassas 
till de omgivande byggnaderna.

Den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen identifi erar 
området som kulturhistoriskt särskilt värdefullt 
med hus som är synnerligen goda representanter för 
tidigare byggnadskultur och som på ett bra sätt spegl ar 
sociala förutsättningar och näringsfång i trakten. 
Rekommendationer är att kommande generationer ska 
kunna få en inblick i äldre tider. För hus som är ombyggda 
i sen tid är det viktigt att undvika förändringar som förtar 
upplevelsen av kulturmiljön. 

Karaktärsdrag, landskapsbild & siktlinjer
Ett fl ertal karaktärsdrag utmärker Fjällbacka som samhälle. 
En genomgång av riksintresse för kulturmiljövården, 
FÖP 2004, kulturminnesvårdsprogram, kulturhistorisk 
bebyggelseinventering, kulturmiljöanalys samt 
ortspresentation Fjällbacka har genomförts och de främst 
utmärkande karaktärsdragen har identifi erats:

• Vetteberget. Samhället omges av höga berg som 
lämnas obebyggda.

• Fjällbacka kyrka. Dominerar över vita bostadshus och 
raden av faluröda sjöbodar.

• Industrikaraktär och hamnmiljö. Richtersbyggnaden 
och Stora kajen visar på industrikaraktär och den 
maritima näringen i Fjällbacka.

• Badrestaurangen och bebyggelse från första hälften 
av 1900-talet. Den äldre bebyggelsen samsas med ett 

Obebyggda höga berg

Karaktäristiska inslag i Fjällbackas kulturmiljö.

Kyrka

Industrikaraktär

Badrestaurang
Gavlar mot havet

Sjöbodar och magasin
Stödmurar

Synliga bergshällar

Smala gränder
Tät bebyggelse
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fl ertal funkisbyggnader som smälter in i samhället och 
är viktiga beståndsdelar i samhällets uttryck.

• Bebyggelsestruktur. Bebyggelseklunga under 
Vetteberget med glesare bebyggelse runt om. Tät 
fi skelägesbebyggelse. Äldre bostadshus som står tätt 
och samsas med bodar och magasin.

• Bebyggelseutformning. Fasader vänder gaveln mot 
havet och är övervägande målade i vita kulörer med 
inslag av karaktäristiska färger. Smala gator, gränder 
och stigar vindar sig emellan husen. Trappor, stödmurar 
och synliga bergshällar.

• Stråk Norra Hamngatan. Strukturen med sjöbodar och 
magasin vid havet och bostadshus på landsidan.

Karaktärsdragen syns tydligast från vattensidan och 
består av landmärken och signalement som är viktiga för 
uppfattningen av samhället och bör värnas för att inte 
samhällets intryck och kulturmiljö ska gå förlorad.

Fjällbackas landskapsbild från vattensidan är särskilt 
viktigt ur kulturmiljöperspektiv. Vetteberget, kyrkan och 
Badis samverkar som landmärken och ramar in och håller 
samman bostadsbebyggelsen. Alla karaktärsdragen som 
identifi erats verkar tillsammans för att skapa Fjällbackas 
landskapsbild, identitet och silhuett. Planområdets för-
hållande till utblickar mot kyrkan är att kyrkan inte syns 
tydligt om man befi nner sig på Norra Hamngatan eller på 
befi ntlig kaj. Från vattensidan eller om man befi nner sig 
på bryggor utanför kajen syns kyrkan väl och ändringar i 
planområdet kan förändra utblickar.

Bebyggelsekaraktär
På fastigheter Fjällbacka 136:1 och Fjällbacka 136:4 fi nns 
villabyggnader med komplementbyggnader. Fastighet 
Fjällbacka 136:1 ingår inte i den kulturhistoriska 
bebyggelseinventeringen. Fastighet Fjällbacka 136:4 

beskrivs men en kulturhistorisk klassning har inte 
fastställts. Byggnaderna är uppförda 1937 (eventuellt 
tidigare) och bedöms vara hus som är goda representanter 
för tidigare byggnadskultur.

På fastigheter Fjällbacka 136:2 och 136:3 fi nns byggnaden 
för den tidigare badrestaurangen Badis. Byggnaden 
uppfördes 1937 och har endast genomgått mindre 
förändringar med i stort oförändrad men numera sliten 
exteriör. Byggnadens karaktär har identifi erats bestå av:

• Byggnadens funkisprägel.
• De horisontella byggnadskropparna och det svängda 

mittpartiet.
• De horisontella fönsterbanden med stora glasytor utan 

spröjs.
• De horisontella utsträckta balkongerna framför den 

norra byggnadskroppen.
• Byggnadens fl acka tak.
• Byggnadens ljusa träfasad och träbalkonger.
• Byggnadens mörka sockel ihop med granitstens-

blockmur.
• Byggnadens för dåtiden morderna utseende i för-

hållande till kringliggande bebyggelse.

Karaktärsdragen grundar sig i att byggnadens utformning 
och tidigare funktion återberättar om en kulturhistorisk 
epok i Fjällbacka. Fasadmaterial är stående slät vit träpanel  
och grunden är målad i avvikande, mörkare kulör. Taket är 
av svart tjärpapp.

Byggnadens skala i förhållande till kringliggande samhälle 
är också en igenkännandepunkt. Vid uppförande var Badis 
relativt ensamstående i skala och dominans i förhållande 
till resen av samhället. Bebyggelsen omkring Badis har 
genom åren blivit tätare och storleksskalan har jämnats ut.

Identifi erade karaktärsdrag för den befi ntliga Badisbyggnaden vid nybyggnad 1938-1940. Foto är hämtat från bok 
”Med hjärtliga hälsningar från Fjällbacka” av Anders Torevi & Alf Gustafsson.

Funkisprägel
Horisontell byggnadskropp

Svängt mittparti

Horisontellt fönstermotiv, stora glasytor
Horisontellt balkongmotiv

Flackt tak
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Fotografi  från kulturmiljöanalys visar platsens kulturhistoriska värden och Badisbyggnadens skala i förhållande till 
dåvarande samhälle.

Modernt och mot omgivningen 
kontrasterande utseende

Ensamt och framträdande läge

Byggnadens utformning i funkisstil återkommer även 
i ett fl ertal andra byggnader i Fjällbacka, till exempel 
Strandpaviljongen och Posthuset. Utmärkande för dessa 
byggnader är att de också har ljusa och rundade träfasader.

Rekommendationenrna i bland annat tidigare upp-
rättad kulturmiljöanalys är att förändringar bör utfor-
mas med hänsyn till byggnadens funkisprägel och 
byggnadstraditionen i Fjällbacka. Silhuett, byggnadshöjd 
och den typiska fasadformen bör återskapas. En bruten vit 
kulör bör användas på fasaden och mörkare mer diskret 
kulör på de nedre delarna av byggnaden. Byggnaden 
har en kulturhistorisk klassning, men rivningslov har 
tidigare medgivits av kommunen. Vid en rivning har 
det efterfrågats en byggnad som tar intryck av den 
tidiga funktionalismen och den befi ntliga byggnadens 
karaktärsdrag samt att byggnation inte ska dominera mer 
än föregångaren. Rivningslovet har löpt ut och nytt lov 
kommer behöva sökas.

Förändringar 
Tillvaratagande av riksintresse för 
kulturmiljövården
Ett tillvaratagande och förtydligande av riksintressets 
historiska värden eftersträvas inom planarbetet. Hänsyn 
har tagits till riksintressets värden så långt det är möjligt. 
Avvägningar mellan det allmänna intresset och det 
enskilda intresset för platsen har genomförts (se rubrik 
Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen samt 
Avvägning kring lämplig markanvändning).

Byggrätt och exempel på möjlig byggnad som återfi nns 
inom detaljplanen och Bilaga: byggnadsgestaltning Badis 
har hämtat skala, lokalisering, material och utformning i 

den befi ntliga Badisbyggnaden och platsens nuvarande 
byggrätt. På detta sätt möjliggör man en avläsning av 
platsens historia, kulturmiljö och silhuett även efter ett 
borttagande av den befi ntliga Badisbyggnaden.

Föreslagen byggrätt och exempel på byggnad som 
kan uppföras inom byggrätten är hårt förankrade i den 
befi ntliga byggnadens volym, karaktär och tydliga 
utformning. Man har utgått från både nuvarande byggrätt 
och den befi ntliga byggnadens utseende för att ta fram en 
avvägd möjlig ersättning på den kulturhistoriskt värdefulla 
platsen. Förslaget avser att i sin helhet spegla platsens 
tidigare fysiska miljö.

Kommunens målsättning är att ny byggnad ska kunna 
efterlika Badis originalbyggnad i stor grad och på så 
sätt minska den visuella förändringen. Samtidigt har den 
nya byggrätten avvägts beträff ande påverkan på grannar 
och resterande samhälle och begränsande bestämmelser 
har införts för att minimera påverkan på närliggande 
fastigheter, siktlinjer och landskapsbild. Målsättningen är 
att utöver efterliknelse av förhållnadet mellan Badis och 
den tidigare  kringliggande bebyggelsen som fanns vid 
uppförande även fånga upp den nuvarande byggnadens 
förhållande till dagens kringliggande bebyggelse och inte 
riksera att dominera över den.

Kulturhistoria
Utformning hos föreslagen förändring är tänkt att återge 
hur Badis såg ut då dess kulturhistoriska karaktär vad som 
starkast (vid uppförande). Man avser att förstärka platsens 
kunskapsvärden så att tydliga spår återfi nns från 1930-talet. 
Platsens kulturhistoria och det bebyggelsemönster som 
fi nns utmed Fjällbackas kust värnas.
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Kommunen avser göra förstärkningsåtgärder och 
eventuella förändringar på Stora kajen inom ramarna 
för den befi ntliga stadsplanen. Det planeras inga nya 
byggnader, parkeringar eller omfattande förändringar 
av ytans användning. Det är därför möjligt att göra 
avvägningar beträff ande den nya byggnadens förhållande 
till Stora kajen och dess relation till kulturmiljön baserat 
på nuvarande utseende av kajområde.

Kulturmiljö
Utveckling av ny bostadsbyggnad ersätter tidigare 
badrestaurang som ej är i bruk. Den tidigare be-
byggelsens karaktär och bebyggelsestruktur återspeglas i 
den nya detaljplanen. Rekommendationer i kulturminnes-
vårdsprogrammet, bebyggelseinventeringen och kultur-
miljöanalysen följs så långt det är möjligt.  Man avser 
utforma byggnaden så att även kommande generationer 
kan få en inblick i den äldre tidens bebyggelsestruktur och 
byggnadens kulturhistoria.

Karaktärsdrag, landskapsbild & siktlinjer
Föreslagen utveckling i detaljplanen är en nyutveckling av 
området vid och kring Badisbyggnaden. Detta innebär ett 
nyuppförande av ett av de identifi erade karaktärsdragen, 
badrestaurangen. Utformning av ny bebyggelse tar 
avstamp i den befi ntliga byggnadens tydliga karaktär. 
Studier har genomförts i hur en ny byggnad kan komma 
att påverka resterande karaktärsdrag i Fjällbacka med 
utblicksstudier, fotomontage och upprättande av en 
kulturmiljöanalys.

Bestämmelser i plankartan säkerställer att hänsyn tas 
till den tidigare byggnadskaraktären och att ny byggnad 
inte dominerar över övriga identifi erade karaktärs- och 
identitetsdrag hos Fjällbacka som utgör riksintresse för 
kulturmiljövården. Speciellt silhuetter från havssidan har 
värnats och diskuterats.

Bebyggelsekaraktär
Byggrätter på fastigheter Fjällbacka 136:1 och Fjällbacka 
136:4 ges utseendebestämmelser där traditionell karaktär 
och de rekommendationer som fi nns i kulturhistorisk 
bebyggelseinventering i Fjällbacka samt i renoveringsråd 
för äldre hus i Tanum måste tillämpas.

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

Byggrätt på fastigheter Fjällbacka 136:2 och Fjällbacka 
136:3 avses med hjälp av utformningsbestämmelser få 
en funkisprägel med rena fasader. Den ska återskapa den 
tidigare byggnadens karaktärsdrag och det ska gå att känna 
igen den tidigare badrestaurangen i den nya byggnadens 
och byggrätten former, volym, material och färgsättning.

De ljusa träfasaderna samstämmer med kringliggande 
kulturmiljö och kan återfi nnas hos till exempel Posthuset 
och Strandpaviljongen. Balkonger av trä som inte får 
byggas in ger ett lättare intryck hos ny byggnad och 
anknyter till Fjällbackas träarkitektur.

Befi ntlig Badisbyggnad vid nybyggnad 1938-1940. Foto är hämtat från bok ”Med hjärtliga hälsningar från 
Fjällbacka” av Anders Torevi & Alf Gustafsson. 
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Utdrag från Bilaga: Byggnadsgestaltning Badis. Illustration visar de utvalda karaktärsdrag hos befi ntlig 
Badisbyggnad som förankras och säkrats i ny byggrätt med bestämmelser. Förhållande mellan befi ntlig byggnad och 
ny byggrätt beskrivs ytterligare i bilagan. Den nedre illustrationen visar avgränsad byggrättsvolym (vita och mörkgrå 
klossar). Alla höjdangivelser är i koordinatsystem RH 2000.

Sedan samrådsskedet har gränsen för de mörka 
byggnadsdelarna justerats så att mer av byggnaden är 
utförd i mörk kulör. Gränsen mellan kulörer motsvarar 
höjden på den befi ntliga byggnadens övergång mellan 
ljus och mörk kulörsättning. Genom att fastställa denna 
övergång mellan kulörer i bestämmelserna avser man 
minska intrycket av en kompakt och massiv byggnad som 
kan riskera att dominera utblickar från havet.

Granitstensblockmur säkras med bestämmelser och 
hjälper till att dela upp byggnadsytorna och återspegla det 
befi ntliga utseendet.

Byggrätten har avgränsats i höjd och utbredning med 
hänsyn till byggnader på grannfastigheter, byggrätt i 
befi ntlig stadsplan, siktlinjer från havet och befi ntlig 
Badisbyggnad. Att tydligt avgränsa byggrätter på 
fastigheter Fjällbacka 136:1 och Fjällbacka 136:2 har 
prioriterats för att nybyggnation ska framstå som tydligt 
skilda byggnader.

Här nedanför fi nns en illustration som visar hur 
bestämmelser i plankartan har utformats för att fånga upp 
viktiga karaktärsdrag hos befi ntlig byggnad och område.
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Konsekvenser 
Tillvaratagande av riksintresse för 
kulturmiljövården
Kommunens slutsats beträff ande den nya byggrättens 
påverkan på riksintresse för kulturmiljövården är att så 
länge dagens formulering av riksintresset tillämpas och 
bestämmelser införda i detaljplanen efterföljs, så bör en 
påtaglig och skadlig påverkan på riskintresset inte uppstå. 
Länsstyrelsen gör den slutliga bedömningen beträff ande 
påverkan.

Avvägningar beträff ande markanvändning och intressen 
har genomförts i planarbetet. Ny bebyggelse har studerats 
på ett sätt som innebär att åtgärder, förändringar eller 
tillkommande funktioner för byggnaden inte kommer att 
behöva ske i framtiden. Bostadsbyggnad kan fungera för 
bostäder även om åtkomst till Norra Hamngatan inte fi nns.

Om fastighetsägare eller kommun vill genomföra ett 
liknande projekt på annan plats i Fjällbacka behöver 
processen bestå av en motsvarande omfattande utrednings- 
och detaljplaneprocess vilket innebär att en kumulativ 
skada på samhället inte riskerar att uppstå efter att denna 
detaljplan vinner laga kraft.

Kulturhistoria
Den tidigare badrestaurangen har sedan tidigare förlorat 
sin funktion och det bedöms inte vara möjligt att anpassa 
byggnaden till dagens krav eller möjliggöra fortsatt 
användning. 

Den nya byggnaden uppförs med krav på återinrättande 
av identifi erade karaktärsdrag och bevarande av 
viktiga element i kulturmiljön. Det kommer att gå 
att avläsa kulturhistoriska spår av bygganden och 
badortsverksamheten även efter ett plangenomförande.  
Den nya byggnaden får en kulturhistorisk förankring till 
platsen på grund av dess exteriöra anpassning till den 
tidigare byggnaden.

Ett plangenomförande skulle öka områdets bruksvärden 
väsentligt då marken nu står oanvänd. Planområdets 

föreslagna utformning kommer återspegla Norra 
Hamngatans bebyggelsemönster med bostäder på 
landsidan om gatan.

Kulturmiljö
Genom bestämmelser i plankartan tvingas nybyggnad 
att utformas med hänsyn till den äldre byggnadens 
prägel och till områdets bebyggelsestruktur vilket 
innebär att inblicken till äldre tider och berättelsen om 
en epok i Fjällbackas historia inte går förlorad. Framtida 
generationer kan få en inblick i äldre tider och platsens 
anknytning till kulturmiljö och kulturhistoria.

Den befi ntliga badrestaurangen i sitt nuvarande oanvända 
och förfallande tillstånd kan inverka negativt på den 
omgivande kulturmiljön. Läget skulle förbättras vid 
ett återskapande av den karaktäristiska byggnaden 
i förhållande till dagens byggnationskrav. Rivning 
av en av byggnaderna förknippade med den tidigare 
badortsverksamheten gör att kulturmiljövärdet kring 
badortsverksamhet inte går förlorad i sin helhet då sådan 
verksamhet återfi nns på till exempel Badholmen.

Karaktärsdrag, landskapsbild & siktlinjer
Ett plangenomförande innebär att ett identifi erat och 
väl synligt karaktärsdrag i Fjällbacka förändras. En 
rivning och nybyggnation kommer att påtagligt påverka 
uppfattningen av samhället, framförallt från havet. 
Utformningen regleras för att spegla tidigare byggnad och 
värnar om karaktärsdragen funkisbebyggelse och silhuett 
i Fjällbacka.

Föreslagen byggnad har avvägts för att inte dominera 
över omgivande karaktärsdrag och påverkar inte siktlinjer 
mot kyrkan när man befi nner sig på Norra Hamngatan 
eller befi ntlig kaj. Påverkan på vissa siktlinjer mot 
kyrkan från vattensidan fi nns men dessa bedöms inte vara 
förvanskande mot det relevanta karaktärsdraget. Siktlinjer 
från havet kommer inte att påtagligt påverkas.

Identifi erade karaktärsdrag synliga bergshällar, trappor 
och stödmurar uppmärksammas vid en utveckling av 
området och åtgärder har införts i plankartan för att 

Förhållande i exponering mellan befi ntliga hus och föreslagna möjliga byggrätter för bostäder (gul linje) vid utblick 
från havet.
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inte dessa ska förvanskas. De typiska karaktären av 
granitstensblockmurar- och grund kommer att utökas på 
området. Utvecklingen av området följer karaktärsdraget 
där bostadshus uppförs på landsidan om Norra Hamngatan.

Bebyggelsekaraktär
Ett uppförande av ny byggnad på fastigheter 
Fjällbacka 136:1 och Fjällbacka 136:4 som följer de 
utseendebestämmelser som anges i plankartan innebär att 
påverkan på bebyggelsekaraktären inte blir påtaglig.

Föreslagen bebyggelse på fastigheter Fjällbacka 136:1 
och Fjällbacka 136:2 kan uppföras närmare varandra 

än tidigare men kommer fortsatt att upplevas som 
separata enheter där varje del grundar sig i dess tidigare 
bebyggelsekaraktär. 

Nyuppförande av byggnad inom ny byggrätt innebär att 
den befi ntliga byggnadens karaktärsdrag, funkisprägel 
och skala fångas upp i ny byggnad. Ny byggnad kommer 
upplevas med likartat förhållande till andra byggnader, 
siktlinjer eller kulturmiljö jämfört med nuvarande 
byggnad. Plangenomförande bedöms inte väsentligt 
påverka eller förvanska områdets bebyggelsekaraktär.

Befi ntlig Badisbyggnad vid nybyggnad 1938-1940. Foton är bland annat hämtade från bok ”Med hjärtliga hälsningar 
från Fjällbacka” av Anders Torevi & Alf Gustafsson.

Befi ntlig Badisbyggnad vid nutid 2010-2015. Även befi ntliga byggnader på fastigheter Fjällbacka 136:1 och 
Fjällbacka 136:4. Nere till höger fi nns ett utdrag från bok ”Övergivna planer” av Jan Jörnmark.
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Planerad bebyggelse
Förutsättningar
Fastigheter Fjällbacka 136:2 & Fjällbacka 136:3 
Byggnaden för den tidigare badrestaurangen Badis 
står på fastigheter Fjällbacka 136:2 och 136:3. Från 
början användes byggnaden som havsbadsrestaurang 
med bryggdans på Stora kajen och fl otta bjudningar för 
att därefter övergå i olika andra verksamheter. Senaste 
användningen var nattklubb vilken stängde 2006.

Sedan verksamheten upphörde och byggnaden har stått 
tom har akuta underhållsåtgärder utförts. Byggnaden 
har också utsatts för skadegörelse av obehöriga. För att 
utreda möjligheterna till att återuppta verksamhet inom 
byggnaden har två av varandra oberoende konsultfi rmor 
gjort utredningar av byggnadens tekniska status. Det 
har inom planarbetet gjorts bedömningar kring ifall en 
nybyggnation och ändrad markanvändning kan orsaka 
påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljövården. En 
kulturmiljöanalys har också upprättats för att ge tydligare 
rekommendationer kring en ny byggnads utformning.

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

Kulturmiljöanalysen konstaterar att antikvariskt sett borde 
den befi ntliga byggnaden renoveras och användas för 
allmän verksamhet men att besiktningar av byggnadens 
status och det ekonomiska perspektivet argumenterar för 
att detta inte är möjligt. Istället ges rekommendationer 
kring utformning.

Kommunen har gjort bedömningen att ifall dagens 
formulering av riksintresset tillämpas och rekommen-
dationer följs orsakar inte en utveckling på platsen en 
påtaglig skada på riksintresset.

Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare beviljat 
rivningslov för byggnaden. Rivningslovet har löpt ut och 
nytt lov kommer behöva sökas.

Befi ntlig stadsplan anger en yta som är möjlig att bebygga 
om cirka 525 kvadratmeter med en byggnadshöjd om 9 
meter.

Fastighet Fjällbacka 136:1
På fastighet Fjällbacka 136:1 fi nns en befi ntlig villa med 
tillhörande komplementbyggnad. 

Fastighet Fjällbacka 136:4
På fastigheter Fjällbacka 136:4 fi nns en befi ntlig villa med 
tillhörande komplementbyggnad.

Park
En mindre parkyta återfi nns väster om Badis. Platsen 
består av parkering, sittbänkar, plats för avfallskärl och 
återvinning och transformatorstation. Marken är delvis 
asfalterad och grusad. Det fi nns en gräsyta tillsammans 
med några buskage och större träd.

Förändringar
Fastigheter Fjällbacka 136:2 & Fjällbacka 136:3, 
planbestämmelser
Marken regleras till kvartersmark bostäder. Parkering 
tillåts inom huvuddelen av användningsområdet. 
Prickmark fi nns kring byggrättsvolymen för att säkra 
tillräckliga avstånd till kringliggande fastigheter, 
Utsiktsgatan, Norra Hamngatan och Trappgatan. Största 
totala byggnadsarea för båda fastigheterna tillsammans får 
utgöra 600 kvadratmeter. Största totala bruttoarea för båda 
fastigheterna tillsammans får utgöra 3000 kvadratmeter.
Bostäder får inte uppföras lägre ned än +4,8 meter (RH 
2000) över nollplan. I södra delen av byggrätten får 
bostäder inte uppföras lägre ned än +8,1 meter (RH 2000) 
över nollplan och parkering får där inte fi nnas under 
bostäderna.

Utmed fastigheternas östra gränser fi nns utfartsförbud 
med släpp för infarter i både nordost och sydost.

Vid markingrepp genom sprängning krävs att försiktig 
sprängning tillämpas tillsammans med upprättande av 
riskanalys. Bestämmelse införs också att alla bostäder 
ska ha tillgång till en enskild eller gemensam uteplats där 
högst 70 dBA maximal ljudnivå får uppnås (bestämmelsen 
är förankrad i Boverkets allmänna råd då detaljplanen 
upprättades före bullerförordningens införande).

Granitstensblockmuren som fi nns inom fastigheten ska 
återuppbyggas på angiven plats med en murkrönshöjd på 
+6,3 meter (RH 2000) över nollplanet. 

Byggrättens högsta totalhöjd får vara upp  till +20,1 meter 
(RH 2000) med ett undantag om 1 meter högre höjd i 
mindre omfattning för till exempel ventilationshuvar 
eller hisschakt. Över huvuddelen av byggrätten fi nns en 
nockhöjdsbegränsning om +16,9 meter  (RH 2000) och 
garagebyggrätt mot väster får uppföras till en höjd om 
högst +4,9 meter (RH 2000). Taklutning tillåts vara mellan 
0 till 7 grader.

För att förankra ny byggrätt och även ny möjlig byggnad 
i den befi ntliga byggadens kulturhistoriska karaktärsdrag 
och funkisutseende har utseendebestämmelser införts. 
Dessa reglerar att material och kulörval för byggrättens 
olika delar tillsammans med anvisningar gällande 
utförande av fönster och balkonger. Balkonger får inte 
utföras inglasade. Mängd fönsterglas och balkonger 
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Situationsplan som visar hur exempel möjlig ny byggnad förhåller sig till ny byggrätt och hur den har avgränsats i 
höjd och yta inom ny byggrätt. Byggrätten har inte utnyttjats maximalt: lösningar för bostadsfunktioner prioriteras.

Befi ntlig byggnad - befi ntlig byggrätt (stadsplan) Ny byggrätt - befi ntlig byggrätt (stadsplan)

Utdrag från Bilaga: Byggnadsgestaltning Badis. Jämförande studie: ny byggrätt - befi ntlig byggrätt - befi ntlig byggnad. 
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regleras för varje fasad. Balkonger tillåts bland annat 
inte närmast fastighet Fjällbacka 136:1 i norr och tillåts 
att kraga 1,4 meter ut över byggrättens gräns mot väster. 
Balkonger tillåts inte att kraga ut över prickmark.

För en utförlig redovisning av förändringar som sker ifrån 
byggrätt i nuvarande stadsplan se rubrik Detaljplaner - 
Förhållande stadsplan 04:105 & ny detaljplan. För en 
motsvarande utförlig redovisning av förändringar som sker 
i bestämmelser från denna detaljplanens samrådsskede 
se rubrik Planens skeden - Inför granskningsskede. För 
att se sektioner och illustrationer beträff ande byggrätt 
i större skala, se Bilaga: Byggnadsgestaltning Badis. 
Resonemang beträff ande kulturmiljö återfi nns i sin helhet 
under rubrik Kulturmiljö & förhållande till riksintresse för 
kulturmiljövården.
 
Fastigheter Fjällbacka 136:2 & Fjällbacka 136:3, 
exempel möjlig byggnad
Inom denna detaljplan prövas omfattningen och 
lämpligheten för ett uppförande av ett fl erbostadshus. 
Målsättningen är att fl erbostadshuset ska innehålla 
helårsbostäder (kommunen har dock ej möjlighet att 
reglera upplåtelseform i detaljplan).

Här presenteras ett exempel på möjlig byggnad som kan 
uppföras inom given byggrätt. Exemplet har tagits fram 
med fokus på arkitektoniskt uttryck och presenteras 
med sektioner, fotomontage och illustrationer. Möjlighet 
att lösa frågor gällande bostadsfunktioner, ljusinsläpp 
och tillgänglighet  har prioriterats framför maximalt 
nyttjande av byggrätt. Exemplet återfi nns i större skala 
i Bilaga: Byggnadsgestaltning Badis. Bilagan har tagits 
fram med avsikten att förenkla möjligheten att bedömma 
exempelbyggnadens påverkan på områdets kulturmiljö.

Föreslagen byggrätt och exempel på möjlig byggnad 
har också studerats i förhållande till: miljökonsekvenser, 
samhällsekonomi, strandskydd, geotekniska förhållanden, 
kulturhistoria, kulturmiljö, Fjällbackas karaktärsdrag, 
landskapsbild, siktlinjer, bebyggelsekaraktär, långsiktigt 

tillgänglighet, gatunätet, parkeringar, störningar, 
risker med brand och stigande vatten, påverkan från 
avloppsreningsverk samt all teknisk försörjning. Mer 
information om nämnda studier går att hitta under 
respektive rubrik inom planbeskrivningen.

Kommunen gör bedömningen att föreslagna bostäder i 
ett attraktivt läge i Fjällbacka som inte är ett hinder för 
allmänhetens tillgång till strandområde eller kringliggande 
mark är lämpliga på platsen.

Fastigheter Fjällbacka 136:2 och Fjällbacka 136:3 
planeras att regleras ihop till en fastighet. Markreglering 
för fastigheterna tillåts mot väster. Kommunen övertar 
en remsa av fastigheterna mot öster. Inom byggrätt 
föreslagen byggnad möjliggör 5 bostadsvåningar. Då 
granitstensblockmur tillåts återuppföras 1,5 meter 
närmare Norra Hamngatan och 1,5 meter lägre möjliggörs 
tillräcklig dagsljusinsläpp till lägenheter i alla plan. Det 
är möjligt att uppföra cirka 13 bostadsenheter inom 
fl erbostadshuset. Huvudsakligen avses parkeringsbehovet 
lösas med 11 tillhörande parkeringsplatser i garagevåning 
och 2 parkeringsplatser vid Utsiktsgatan.

Bostadsbyggnaden kan trafi kmatas genom Utsiktsgatan 
från söder då en del av Utsiktsgatan tillåts bli dubbelriktad. 
Alla funktioner och tillgänglighet som behövs för 
en bostadsbyggnad kan lösas utmed byggnaden på 
Utsiktsgatan, norr om byggnaden och via angörings- och 
vändningsytan söder om byggnaden.

Tills dess att korsningen Norra Hamngatan - Utsiktsgatan - 
Dinglevägen inte kan användas eller då Norra Hamngatan 
påverkas av stigande vatten kan alla angöringsfunktioner 
och tillgänglighet också lösas vid infart nere på Norra 
Hamngatan. Tillgängliga personentréer planeras både 
mot Utsiktsgatan och Norra Hamngatan. För vidare 
beskrivningar se rubriker Tillgänglighet, Parkering, 
Gatunät, trafi kreglering & trafi kfl öden, Risk för höga 
vattenstånd & översvämning och Avfall.

Sektion A-A genom exempel möjlig byggnad inom byggrätt och i förhållande till befi ntlig stadsplan. Funktioner kring 
byggnaden och förhållandet mellan befi ntlig byggnad - befi ntlig stadsplan och föreslagen exempel på byggnad visas. 
Sektionen återfi nns i större skala i Bilaga: Byggnadsgestaltning Badis.
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Befi ntlig byggnad Exempel möjlig ny byggnad

Fotomontage visar förhållande mellan befi ntlig byggnad och exempel på möjlig byggnad. Illustrerat är ett exempel på 
hur byggrätt inom ny detaljplan kan bebyggas. Detta är utdrag ur Bilaga: Byggnadsgestaltning Badis. Större och fl er 
fotomontage går att hitta i bilagan.

Sektion B-B genom exempel möjlig byggnad inom byggrätt och i förhållande till befi ntlig stadsplan. Funktioner kring 
byggnaden och förhållande mellan befi ntlig byggnad - befi ntlig stadsplan och föreslagen exempel på byggnad visas. 
Sektionen återfi nns i större skala i Bilaga: Byggnadsgestaltning Badis.



42

GRANSKNINGSHANDLING
Detaljplan för Fjällbacka 136:2, 136:3 med fl era, Badis

Diarienummer: Mbn 2018/0769-314

2018-12-17

Tillåtna nockhöjder överskrider inte platsens befi ntliga 
nockhöjder och en tydlig separation mellan fastigheter 
Fjällbacka 136:2 - Fjällbacka 136:3 och Fjällbacka 
136:1 säkras. Siktlinjer mot Fjällbackas karaktärsdrag, i 
synnerhet kyrkan, har studerats speciellt.

Utformning av  byggrätt och byggnad mot norr har 
prioriterat en minskning av insyn och påverkan på fastighet 
Fjällbacka 136:1. Bestämmelser styr att balkonger inte får 
uppföras på fasad mot norr och mängen fönsterglas får 
inte överstiga 15 %. Indrag av tillåten balkong mot väster 
regleras till som minst 2,3 meter.

Gestaltning och material för byggnadsvolymen förankras 
i platsens kulturhistoria och den tidigare karaktärs-
byggnaden Badis tillsammans med rekommendationer 
i den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen och 
kulturmiljöanalysen. Funkiskaraktär eftersträvas med 
löpande balkongmotiv. Mörka och ljusa kulörer samt 
material ska ha liknande förhållanden som hos befi ntlig 
byggnad. Exempelbyggnaden har utformats för att även 
fånga upp uttrycket hos den ursprungliga byggnadens 
välvda mittparti. Fönster utförs ospröjsade med 
begränsning av yta enligt planbestämmelse.

Ett tillgängligt kommunikationsstråk planeras att anläggas 
utmed byggnadens östra fasad.

Fastighet Fjällbacka 136:1, planbestämmelser
Marken regleras till kvartersmark bostäder. Prickmark fi nns 
för att säkra avstånd till grannfastighet och Utsiktsgatan. 
Största byggnadsarea regleras till 110 kvadratmeter, 
huvudbyggnad får utgöra maximalt 75 kvadratmeter. 

Högsta nockhöjd tillåts vara +13,9 meter (RH 2000) i söder 
och +10,7 meter (RH 2000) i norr, motsvarande befi ntliga 
byggnader. Lägsta färdigt golv för bostäder tillåts vara 
+4,8 meter (RH 2000). Utformnings-bestämmelser läggs 
till fastigheten för att renovering och eventuell nybyggnad 
ska stämma överens med kringliggande kulturmiljö.

Utfartsförbud förläggs längs östra gränsen av fastigheten 
med ett släpp för infart i söder. Granitstensblockmurar i 
fastigheten ska behållas eller återuppbyggas.

Markingrepp med sprängning måste genomföras med 
försiktig sprängning och med upprättande av riskanalys. 
Bestämmelse införs också att alla bostäder ska ha tillgång 
till en enskild eller gemensam uteplats där högst 70 dBA 
maximal ljudnivå får uppnås (bestämmelsen är förankrad 
i Boverkets allmänna råd då detaljplanen påbörjades före 
bullerförordningens införande).

För en utförlig redovisning av förändringar som sker ifrån 
byggrätt i nuvarande stadsplan se rubrik Detaljplaner - 
Förhållande stadsplan 04:105 & ny detaljplan. För en 

motsvarande utförlig redovisning av förändringar som sker 
i bestämmelser från denna detaljplanens samrådsskede se 
rubrik Planens skeden - Inför granskningsskede.

Fastighet Fjällbacka 136:1, exempel möjlig 
byggnad
Enbostadshus med en bebyggelsekaraktär lik befi ntlig 
villa med befi ntlig nockhöjd kan uppföras på platsen med 
en något ökad byggnadsarea. Gestaltning och material 
för byggnadsvolym förankras i den kulturhistoriska 
bebyggelseinventeringen för Fjällbacka och renoveringsråd 
för äldre hus i Tanum. Byggrätt på fastighet Fjällbacka 
136:1 och byggrätt på fastigheter Fjällbacka 136:2 - 136:3 
separeras med prickmark. Fasadmaterial ska vara träpanel 
med ljus kulör och taket ska vara rött sadeltak. Synlig 
grundmur ska utföras i material som fångar upp utseende 
av kringliggande granitstensblockmur.

Fastighet Fjällbacka 136:4, planbestämmelser
Marken regleras till kvartersmark bostäder. Prickmark 
fi nns kring byggrätt för att säkra avstånd till grannfastighet 
och Trappgatan. Största byggnadsarea regleras till 100 
kvadratmeter där huvudbyggnad får utgöra maximalt 85 
kvadratmeter. 

Högsta nockhöjd tillåts vara +14,4 meter (RH 2000) 
och lägsta färdigt golv för bostäder tillåts vara +4,8 
meter. (RH 2000). Utformningsbestämmelser läggs till 
fastigheten för att renovering och eventuellt nybyggnad 
ska stämma överens med kringliggande kulturmiljö. 
Ledningsrättsområde förläggs i söder och omfattar 
befi ntliga allmänna ledningar som redan fi nns i marken.

För en utförlig redovisning av förändringar som sker ifrån 
byggrätt i nuvarande stadsplan se rubrik Detaljplaner - 
Förhållande stadsplan 04:105 & ny detaljplan. För en 
motsvarande utförlig redovisning av förändringar som sker 
i bestämmelser från denna detaljplanens samrådsskede se 
rubrik Planens skeden - Inför granskningsskede.

Fastighet Fjällbacka 136:4, exempel möjlig 
byggnad
Enbostadshus med liknande bebyggelsekaraktär som 
nuvarande villa kan med befi ntlig nockhöjd och sadeltak 
uppföras på platsen. En något ökad byggnadsarea tillåts. 
Gestaltning och material för byggnadsvolymen förankras 
i den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen för 
Fjällbacka och renioveringsråd för äldre hus i Tanum. 
Fasadmaterial ska vara träpanel i ljus kulör och taket 
ska vara rött sadeltak. Synlig grundmur ska utföras i 
material som fångar upp utseende av kringliggande 
granitstensblockmur.

Tillköp av mark kan göras mot väster så att befi ntlig bod 
hamnar inom fastigheten.
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Park, planbestämmelser
Väster om Badis, emot Norra Hamngatan regleras del av 
allmän plats med park. Byggrätter för teknska anläggningar 
för sophantering samt transformatorstation säkras inom 
ytan. Parken gränsar också mot granitstensblockmur som 
ska återuppföras.

Byggnad för återvinning/avfall har en begränsning i högsta 
nockhöjd +4,8 meter (RH 2000) som medger tillräcklig 
höjd för en avfallshämtningsbyggnad utan att inskränka 
för mycket på granitstensblockmurens karaktär eller ta 
för mycket plats i anspråk. Yta som krävs för avfallskärl 
har studerats (se rubrik Avfall). Taklutning regleras till 
mellan 2 till 5 grader och fasad ska kläs med någon form 
av stenmaterial i granitgrå kulör. Taket ska vara pulpettak 
och sedumtak.

Byggnad för transformatorstation säkras med 
användningsbestämmelse. Fasad ska kläs i stenmaterial i 
granitgrå kulör.

Park, exempel möjlig byggnation
Utsiktsplatser, sittplatser och väntplatser kan anordnas 
inom parken men också norr om Badisbyggnaden. Detta 
kan skapa trivsel och möjlighet att stanna upp.

Viktiga samhällsfunktioner som sophantering och 
transformatorstation kan fi nnas kvar i områdets södra 
del. För anpassning till Fjällbackas kulturmiljö och den 
off entliga miljön har utformningsbestämmelser införts.

Sophämtning, tillgänglighetsparkering, angöring och viss 
besöksparkering kan ske utmed den allmänna ytan.

Stråk utmed Norra Hamngatan och parken bör utformas 
med tydligt ändamål att visa att allmänheten är välkommen 
till hela området. 

Konsekvenser
Fastigheter Fjällbacka 136:2 & Fjällbacka 136:3
Ett jämförande av föreslagna förändringar mot 
ett nollalternativ för delområdet har genomförts. 
Nollalternativet för området går att utläsa i rubrik 
Miljökonsekvensbeskrivning, 6 kap MB - Nollalternativ. 
Miljökonsekvensbeskrivningen bedömer att planförslaget 
ger likartade eff ekter mot nollalternativet förutom något 
skiljande konsekvenser på kulturmiljö, rekreation och 
hälsa.

Ett plangenomförande innebär att allmänheten har 
ett mer begränsat tillträde till området jämfört med 
nollalternativet. Under förutsättning att riksintresse för 
kulturmiljövården innehar sin nuvarande formulering 
samt att kommunens resonemang beträff ande kulturmiljö 
godtas kommer konsekvenserna på kulturmiljö inte 
innebära en påtaglig skada på riksintresset. Avvägning 

beträff ande områdets markanvändning och allmänna 
respektive enskilda intressen går att återfi nna under 
motsvarande rubriker i planbeskrivningen.

Konsekvenser på rekreationsvärden bedöms försumbara 
med något mindre konsekvenser vid tillämpande av 
nollalternativ. Eventuella konsekvenser på hälsa på 
grund av risker med radon bedöms inte uppstå så länge 
bebyggelse utförs radonskyddad. Planförslaget ger inga 
konsekvenser på naturmiljö på land, markföroreningar 
och luftföroreningar. Så länge en gemensam eller enskilda 
uteplatser som inte överskrider bullernivåer som anges i 
Boverkets allmänna råd uppförs för byggnaden uppstår 
inga konsekvenser beträff ande buller.

Konsekvenser på samhället är att underlag för 
kollektivtrafi k och åretruntservice kan öka vid 
tillkommande helårsbostäder men att en ursprunglig 
karaktärsbyggnad och landmärke i samhället försvinner. 
Det bedöms att en ny byggnad förankrad i den befi ntliga 
byggnadens kulturhistorisa och karaktär kan kompensera 
denna förlust.

Fastighet Fjällbacka 136:1
Konsekvensen vid upprättande av ny detaljplan är 
att befi ntliga byggnader blir planenliga jämfört med 
nuvarande stadsplan.

Fastighet Fjällbacka 136:4
Konsekvensen vid upprättande av ny detaljplan är 
att befi ntliga byggnader blir planenliga jämfört med 
nuvarande stadsplan.

Park
Ett säkrande av parkområde, transformatorstation och 
byggnad för återvinning tillsammans med införande 
av utformningsbestämmelser för dessa innebär att 
viktiga samhällsfunktioner förankras i området. 
Utformningsbestämmelser säkerställer att ny byggnad för 
avfallshantering uppförs i linje med områdets kulturmiljö. 
Del av nuvarande parkmark tillkommer fastigheter 
Fjällbacka 136:2 - Fjällbacka 136:3 genom marktillköp 
och ytan för park blir mindre än nuvarande.

Påverkan från nytt fl erbostadshus på fastighet 
Fjällbacka 136:1 vid plangenomförande
Skuggpåverkan från ny byggnad kommer öka något vid 
vår, höst och vinter men inte sommartid. Någon påtaglig 
förändring på utsikter från havet kommer inte att uppstå.

För att minimera insyn och påverkan på fastighet 
Fjällbacka 136:1 tillåts inga balkonger på den nya 
byggnadens norrfasad. Balkonger får inte heller uppföras 
på de 2,3 meter längs den nya byggnadens västerfasad 
som ligger närmast fastighet Fjällbacka 136:1. Mängden 



44

GRANSKNINGSHANDLING
Detaljplan för Fjällbacka 136:2, 136:3 med fl era, Badis

Diarienummer: Mbn 2018/0769-314

2018-12-17

befi ntlig villa. Byggrätt för villa på fastighet Fjällbacka 
136:1 och byggrätt för ny byggnad på Fjällbacka 136:2 
ligger på ett avstånd på mellan 8 till 9 meter från varandra. 
Ny byggnad på fastigheter Fjällbacka 136:2 - Fjällbacka 
136:3 kommer kunna uppföras mellan 1 meter och 2 meter 
närmare fastighetsgränsen än tidigare.

Påverkan från nytt fl erbostadshus på fastighet 
Fjällbacka 136:4 vid plangenomförande
Skuggpåverkan på villabyggnad på fastighet Fjällbacka 
136:4 kommer inte uppstå annat än mycket tidigt på 
morgonen. Istället kommer villabyggnaden skugga ny 
byggnad på fastigheter Fjällbacka 136:2 - Fjällbacka 136:3 
på eftermiddagen. Uteplatser och lägenheter kommer 
uppföras nordost om befi ntlig villa på fastighet Fjällbacka 
136:3 vilket kan öka insyn och påverkan något. 

Avstånd mellan fastighetsgräns för fastighet Fjällbacka 
136:4 och ny byggnad har vid politiskt beslut fastställts 
till som minst 5,7 meter.

Påverkan från nytt fl erbostadshus på övriga 
närliggande fastigheter vid plangenomförande
En mindre påverkan på utsikt och utblickar mot havet 
samt eventuella värdeminskningar kan uppstå för fastighet 
Fjällbacka 138:7 och fastighet Fjällbacka 138:6.

Ny byggnad kommer kunna uppföras cirka 7,5 meter 
närmare villa på fastighet Fjällbacka 149:1 än tidigare. 
Villa är avskild mot ny bebyggelse genom Trappgatan.

Påverkan för fastigheter Fjällbacka 203:1, Fjällbacka 
163:2,  Fjällbacka 149:11 och Fjällbacka 163:53 eller 
andra kringliggande fastigheter bedöms inte uppstå.

Avstånd mellan tillåtna byggrätter för fastigheter 
Fjällbacka 136:1 och Fjällbacka 136:2. Byggnad som 
illustreras på fastighet Fjällbacka 136:2 är exempel på 
möjlig byggnad inom byggrätt.

Avstånd mellan tillåtna byggrätter för fastigheter 
Fjällbacka 136:3 och Fjällbacka 136:4. Byggnad som 
illustreras på fastighet Fjällbacka 136:3 är exempel på 
möjlig byggnad.

Skuggstudie fastighet Fjällbacka 136:1. Tidpunkten 
11:30 har valts eftersom ökad påverkan är som störst då.

tillåtna fönster på den nya byggnadens fasad mot norr 
begränsas till maximalt 15 % av fasadytan.

Avstånd mellan ny byggnad och fastighetsgräns mot 
Fjällbacka 136:1 kommer vara minst 4,2 meter till 4,8 
meter. Detta avstånd har ökats inför granskningsskedet för 
att avskilja byggnaderna och visa ytterligare hänsyn mot 
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Tillgänglighet
Förutsättningar
Tillgänglighet till fastigheter Fjällbacka 136:2 och 
Fjällbacka 136:3 är i nuläget högst begränsad. Den 
tidigare badrestaurangen är inte i bruk och dess byggnad 
är inte anpassad till dagens krav på tillgänglighet i plan- 
och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR). 
Fastigheterna berörs inte idag av risker från stigande 
vatten eller stabilitet i berggrunden som skulle kunna 
påverka den långsiktiga tillgängligheten.

Tillgänglighet till Norra Hamngatan är i nuläget god. 
Norra Hamngatans tillgänglighet kan minska vid 
stigande vattennivåer och i fall stabilitetsproblematiken i 
närliggande områden skulle förvärras.

Tillgänglighetskraven i plan- och bygglagen och Boverk-
ets byggregler ska uppfyllas för all kvartersmark och 
allmän plats i detaljplanen. Detta bevakas sedan inom 
bygglovsskede.

Följande tillgänglighetskrav gäller i nuvarande BBR 
(BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2018:4) för 
nytillkommande bostäder:

• Angöringsplats ska fi nnas 25 meter från entré.
• Möjlig parkering för rörelsehindrade (PRH) ska vid 

behov kunna anläggas 25 meter från entré.
• Ramper får inte utföras brantare än med lutning 1:12, 

ska utföras med vilplan enligt anvisningar i BBR och 
ha en fri bredd om minst 1,3 meter.

• Angöringsplats och möjlig parkering för rörelse-
hindrade ska utgöras på fast och plan yta.

Följande allmänna råd gäller i motsvarande regelverk:

• Breddmått för parkeringsplats för rörelsehindrade bör 
vara 5 x 5 meter. Breddmått kan minskas om PRH 
inte ligger intill någon annan parkeringsplats. Minsta 
godkända mått för PRH är 3,6 x 5 meter.

• Sammanhängande ramper bör inte stiga mer än 1 
meter i höjd.

Utöver detta ska följande kommunala riktlinjer tillämpas:

• Cirka 3 % av parkeringsplatserna hörande till bostäder 
ska utgöras av parkering för rörelsehindrade. 

Ytterligare anvisningar beträff ande trappor, ledstänger, 
kontraster/markeringar, gångytor, gångvägar, belysning, 
skyltar, entréer med mera återfi nns i BBR.

All allmän platsmark ska utformas och belysas på ett sätt 
som underlättar framkomlighet och minskar skaderisker.

Förändringar
För fastigheter Fjällbacka 136:2 och Fjällbacka 136:3 
har det i plankartan säkrats tillräckliga utrymmen för 
att kunna lösa tillgängliga bostäder inom byggrätt. 
Arbete med exempel möjlig byggnad har skett i samråd 
med tillgänglighetskonsult och ett intyg beträff ande 
uppfyllande av tillgänglighetskrav på tomt har getts. 
Alla tillgänglighetskrav på tomt kan uppfyllas både från 
Utsiktsgatan och från Norra Hamngatan. För byggnaden 
beräknas behovet av möjlig parkering för rörelsehindrade 
(PRH) vara totalt 1 parkeringsplats och 1 angöringsplats.

I det fall tillgång till Norra Hamngatan inte fi nns löses all 
tillgänglighet vid Utsiktsgatan. Yta för 1 möjlig parkering 
för rörelsehindrade (PRH) fi nns söder alternativt norr om 
den nya bostadsbyggnaden utmed Utsiktsgatan.

Sektion vid Utsiktsgatan som visar hur exempel på möjlig ny byggnad kan uppfylla tillgänglighetskrav.

Volymstudie vid Utsiktsgatan visar hur exempel på möjlig 
ny byggnad kan uppfylla tillgänglighetskrav.
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Denna funktion ska anläggas när behov uppstår. Norr om 
byggnaden kan PRH anläggas med mått 4,4 x 5 meter. 
Söder om byggnaden kan två bilplatser slås ihop för att 
möjliggöra en PRH med måtten 5 x 5 meter.

Angöringsplats 25 meter från entré löses på plan yta 
söder om byggnaden. Angöringsplats samordnas med 
2 korttidsparkeringar alternativt en möjlig PRH. Det 
bedöms att en samordning av dessa funktioner är möjlig.

Lösningen avses tillämpas på lång sikt vid till exempel 
framtida översvämning till följd av stigande vatten.

Yta öster om den nya byggnadens fasad kan anläggas som 
ett kommunikationsstråk som förbinder byggnadens olika 
entréer, angöring och parkeringar genom en samordning 
av tillgängliga ramper. Längst i söder på denna yta kan 
man anlägga en utomhusrullstolstrapphiss för att ta upp en 
större höjdskillnad.

I det fall tillgång till Norra Hamngatan fi nns löses 
angöringsplats 25 meter från entré på Norra Hamngatan 
intill infart till byggnaden. Möjlig PRH 25 meter från 
entré anläggs vid behov i garage genom att slå samman 
två parkeringsplatser alternativt invid Norra Hamngatan.

Tillgängliga entréer till bostäderna planeras både utmed 
Utsiktsgatan och Norra Hamngatan.

Eventuella ändringar på Norra Hamngatan planeras med 
hänsyn till att bibehålla tillgänglighet för allmänheten. 
Lutningar, ytor och belysning utformas för att underlätta 
för funktionshindrade.

Konsekvenser
Långsiktig tillgänglighet till fastigheter Fjällbacka 136:2 
och Fjällbacka 136:3 är möjlig både från Utsiktsgatan och 
Norra Hamngatan. 

Långsiktig tillgänglighet för hela området med hänsyn 
till stabilitet eller stigande vatten äventyras inte. Se 
även rubriker Gatunät, trafi kreglering & trafi kfl öden, 
Parkering, Geoteknik samt Stigande vatten.

Service & turism
Förutsättningar
Fjällbacka är en av kommunens större tätorter och är en 
utpräglad sommarort. Detta visar sig genom att en stor del 
av den kommersiella servicen (restauranger, butiker med 
mera) enbart har öppet under sommarsäsongen. Tillgång 
till grundläggande service som mataff är, vård, skola med 
mera fi nns året runt. 

Förändringar
Målsättningen vid plangenomförande att åretruntbostäder 
tillskapas på platsen ökar både behov och underlag för 
kommersiell och grundläggande service.

Förändringar som direkt berör turism i Fjällbacka föreslås 
inte inom planområdet.

Konsekvenser
Det bedöms att de tillkommande bostädernas behov av 
service kan tillgodoses inom närområdet. Tillskapande av 
bostäder på platsen ökar behov och underlag för service i 
Fjällbacka under en större del av året.

Konsekvenser på turism i Fjällbacka bedöms inte uppstå.

Gatunät, trafi kreglering & trafi kfl öden
Förutsättningar
Gatunät & trafi kfl öden i Fjällbacka
Inom planområdet passerar Norra Hamngatan (del av väg 
918), Utsiktsgatan och Trappgatan. 

Trafi ksituationen på Fjällbackas smala gator blir lätt 
ansträngd under sommarmånaderna vilket kan leda 
till trängselproblem och framkomlighetsproblem för 
varutransporter, sophämtningar och annan biltrafi k. För att 
förbättra trafi ksituationen är vissa av gatorna i Fjällbacka 
reglerade beträff ande körriktning under sommarsäsong.

Trafi kutredning Fjällbacka, Ramböll Sverige AB 
upprättades 2013 och studerade trafi k och trafi kfl öden 
inom hela Fjällbacka samt förändringar som skulle ske 
vid ändringar på Södra Hamngatan och Ingrid Bergmans 
torg. Ett PM med förslag på trafi kregleringar upprättades 
ihop med utredningen. Åtgärdsförslaget avsågs visa 
en möjlig hantering av trafi ksituationen till följd av 
en avstängning av Södra Hamngatan samt innebära 
en minskning av risken för mycket trafi k i känsliga 
gaturum. Förbättrad vägvisning mot och förbättringar av 
infartsparkeringar rekommenderades för att undvika en 
försämrad trafi ksituation. Trafi kutredningen uttryckte att 
det är viktigt med fl era ruttval i Fjällbacka för att undvika 
för mycket trafi k på Norra Hamngatan och Galärbacken. 

En trafi kalstringskonsekvensanalys har tagits fram 
för hela det område i Fjällbacka som omfattades av 
planprogram för Kajen, Norra Hamngatan, 2016. Sedan 
trafi kalstringskonsekvensanalysen uppfördes har planer 
beträff ande småbåtshamn och service på Stora kajen 
utgått. Trafi kökning genererat av planområdet beräknas 
bli mycket mindre än i analysen.
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Ytterligare en trafi kutredning genomfördes av Sweco 
2016. Utredningen behandlar korsningen Norra 
Hamngatan - Dinglevägen - Utsiktsgatan beträff ande 
framkomlighet och trafi ksäkerhet tillsammans med en 
kapacitetsanalys av korsningen. Analysen har baserats 
på högsta värden av sommartrafi k från då upprättad  
trafi kalstringskonsekvensanalys för att fastställa att 
kapaciteten är tillräcklig även under sommarhalvåret.

Kapacitetsanalysens slutsats är att kapacitetsproblem för 
korsningen inte uppstår i dagens läge eller skulle uppstå 
vid ett fullt genomförande av den planering som fanns i 
planprogrammet. Flödesnivåer i korsningen konstateras 
vara mycket låga och tillkommande trafi k kommer inte få 
någon eff ekt på korsningen. Trafi kutredningen studerade 
också vilka trafi krörelser av personbil som är möjliga i 
korsningen med mera.

Trafi kutreding Sweco 2016 och bullerutredning 
ÅF Infrastructure 2016 har använt trafi kalstrings-
konsekvensanalysen från 2016 som underlag vilket 
innebär att resultat i trafi kutredning och bullerutredning  
har räknat med en klart högre trafi kmängd än det som 
beräknas i nuläget. Detta innebär att det fi nns goda 
marginaler mellan utredningarnas beräkningar och faktisk 
trafi kmängd.

Den senaste trafi kutredningen som uppfördes är PM 
Trafi kutredning Fjällbacka Badis av Sweco, 2018. PM 
studerade ifall alla funktioner som krävs och efterfrågas för 
en bostadsbyggnad kan lösas från Utsiktsgatan. Slutsatsen 
i utredningen var att funktioner som efterfrågats kan lösas 
utmed Utsiktsgatan och runt ny byggnad men att det krävs 
samordning för vissa av funktionerna. All trafi k som 
genereras av ny bostadsbyggand kan lösas via Skolgatan 
och Utsiktsgatan. Bostäder kan utföras så att korsningen 
Norra Hamngatan - Utsiktsgatan - Dinglevägen inte berörs 
av tillkommande trafi k. Siktåtgärdsrekommendationer 
och körspår för eventuella avfallshämtningsfordon har 
också studerats.

En hastighetsplan har tagits fram av Tekniska nämnden 
för Tanums kommun. Denna antogs 2014 och skyltning i 
området har uppdateras där det har behövts.

Korsning Norra Hamngatan - Utsiktsgatan 
- Dinglevägen
Trafi kverket har väghållaransvar för korsningen och 
hastighetsgränsen är 40 km/h. Bussparkering fi nns i 
anslutning till korsningen. Den geotekniska stabiliteten i 
korsningen har bedömts vara dålig och kan kräva åtgärder. 
Sikten i korsningen är idag begränsad. Korsningen har 
utgått ur aktuellt planområde.

Gatunätet i Fjällbacka, färjeläge och busshållplatser är markerade.
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Personbil får inte svänga in på Utsiktgatan från korsningen 
på grund av enkelriktning. Det går inte på ett trafi ksäkert 
sätt svänga söderifrån Utsiktsgatan med vänstersväng 
söderut in på Norra Hamngatan. Det går inte heller att 
genomföra en högersväng från Dinglevägen norrifrån 
och norrut in på Norra Hamngatan utan åtgärder. Enbart 
personbilar kan genomföra sväng norrifrån Norra 
Hamngatan, vänster och norrut in på Dinglevägen.

Norra Hamngatan
Tafi kverket har väghållaransvar för Norra Hamngatan, 
bilarnas framkomlighet på vägområdet prioriteras. 
Hastighetsgränsen är 40 km/h men hastigheten uppnås 
sällan. Norra Hamngatan regleras till nordlig tillåten 
färdriktning under sommarsäsongen. Enkelriktningen 
börjar direkt söder om planområdesgräns.

Senaste trafi kmätningen för gatan är från 2018 och uppger 
ett trafi kfl öde om 233 fordon under ett årsmedeldygn 
(ÅDT).

Utsiktsgatan
Kommunen har väghållaransvar för Utsiktsgatan.  
Nuvarande hastighet på Utsiktsgatan är 40 km/h. Denna 
hastighet är svår att uppnå på gatan och högsta uppmätta 
hastighet har varit 29 km/h. Utsiktsgatan är reglerad med 
nordlig tillåten körriktning året runt.

Vid en kommunal trafi kmätning uppgavs ett trafi kfl öde 
om 13 fordon per ÅDT för gatan.

Avfallshämtningsfordon eller utryckningsfordon kör ned 
för Utsiktsgatan i nuläget om väderleken tillåter. I annat 
fall vänder dessa fordon på vändyta söder om befi ntlig 
Badisbyggnad.

Gatan har varit infartsgata till de tidigare verksamheterna 
i befi ntlig Badisbyggnad. Lutningar ligger på 9 % till 
18 % utefter gatan. Gatan är som fl ackast (9 %) i söder 
och som brantast (18 %) i norr. Gatan bedöms vara som 
smalast vid befi ntlig Badisbyggnad med avståndet mellan 
asfaltskanter som minst 3,05 meter. Övriga delar av 
Utsiktsgatan är bredare, mellan cirka 3,5 till 4,2 meter. Vid 
vissa mindre passager av gatan är den upp till 4,6 meter 
bred.

Trappgatan
Kommunen har väghållaransvar för Trappgatan. Trapp-
gatan är en gågata som via stentrappor leder från Norra 
Hamngatan till Utsiktsgatan.

Förändringar
Korsning Norra Hamngatan - Utsiktsgatan 
- Dinglevägen
Korsningen ingår inte längre i planområdet och förändringar 
föreslås inte. Ny bostadsbyggnad kan utformas så att den 
att inte tillför någon trafi k på korsningen.

Norra Hamngatan, planbestämmelser
Norra Hamngatan regleras till lokalgata. Utmed västra 
sidan av Norra Hamngatan fi nns en bestämmelse som 
säkerställer möjligheten att i framtiden uppföra en 
vall som skydd mot stigande vatten. Bestämmelse om 
markstabilitet har lagts till utmed hela vägområdet.

Norra Hamngatan, möjliga förändringar & 
trafi kreglering
Gatan föreslås även i fortsättningen vara enkelriktad med 
nordlig tillåten färdriktning under sommarsäsongen från 
planområdets södra gräns.

Eventuell framtida 
avstängning för trafi k

Norra Hamngatan 
enkelriktad

Utsiktsgatan 
enkelriktad,

dubbelriktas i 
söder

Möjliga ruttval för rundkörning och föreslagen och 
befi ntlig trafi kreglering sommartid. Röda pilar visar 
påbud körriktning. Blå pilar visar infarter till området.

Utsiktsgatan 
enkelriktad,

dubbelriktas i 
söder

Möjliga ruttval för rundkörning och föreslagen och 
befi ntlig trafi kreglering vintertid. Röda pilar visar påbud 
körriktning. Blå pilar visar infarter till området.

Eventuell framtida 
avstängning för trafi k
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Personbilar, lastbilar, bussar, turistbussar, renhållnings-
fordon, utryckningsfordon med mera kan köra på gatan. 
Vändning av större fordon kan genomföras i mån av 
plats, annars  tillämpas rundkörning i ett större område i 
samhället (till exempel via Dinglevägen - Falkevägen - del 
av Galärbacken/Allégatan - Norra Hamngatan).

Följande beskrivningar av gatan gäller i det fall föreslagen 
ny bostadsbyggnad har tillgång till Norra Hamngatan. 
Detta är före problem med stigande vatten uppstår och så 
länge det inte bedöms att korsningen norr om planområdet 
inte klarar en trafi kökning på grund av geotekniska 
problem.

Tillkommande trafi k till följd av ett plangenomförande har 
beräknats med hjälp av Trafi kverkets trafi kalstringsverktyg 
för detaljplanens nuvarande utformning. Trafi k beräknas 
öka med cirka 38 fordon per dygn sommartid (SMDT), 
inklusive nyttotrafi k. I samrådsskedet beräknades en 
ökning med 379 fordon per SMDT, inklusive nyttotrafi k.

In- och utfart kan anordnas till garageplan för ny 
bostadsbyggnad från Norra Hamngatan. Det har i tidigare 
planprocess angivits att utfart ska utformas enligt kraven 
för anslutningstyp A4 i gällande version av VGU. 

Anslutningstyp A4 ska tillämpas för enskilda anslutningar 
till mer än 5 bostadsfastigheter och ska möjliggöra 
genomfart med fordonstyper tung lastbil och buss.

I detta fall planeras anslutning till Trafi kverkets väg enbart 
för infart till garage. Utfart har studerats tillsammans med 
trafi kkonsult och följande har konstaterats:

• Det planeras inte för att större fordon än minibuss ska 
kunna köra in i garaget.

• Fordon som ska köra ut på primärvägen är 
långsamtgående eller stillastående.

• Det planeras inte för genomfartstrafi k på sekundär-
vägen.

• För stort utrymme/radier vid anslutningen kan 
vilseleda förare om hur många bilar som får plats vid 
garageporten vilken inte är planerad för dimensionering 
med dubbelriktad trafi k.

På grund av detta har bedömningen gjorts att infarten bör 
minskas för att vara dimensionerad för största fordonstyp 
minibuss. 

Väghållarens godkännande söks för att kunna tillämpa en 
utfart med följande utformning:

• Fordonsförare kan uppnå full siktsträcka 3 meter från 
körbanans kant.

• Sikt vid 40 km/h kan vara cirka 60 meter.
• Bredd på utfart kan vara 3,5 meter.
• Inget vilplan behövs då området är plant.
• Radier dimensioneras till 5 meter motsvarande in- och 

utfart med fordon LBm (minibuss).

Denna utformning av utfart ryms mellan Norra 
Hamngatans körbanekant och byggrätt för ny byggnad.  
Utformning följer de krav som fi nns i VGU beträff ande 
fordonstyp minibuss. Utrymme för utfart fi nns säkerställd 
på kvartersmark prickmark och inom användningsområde 
lokalgata.

Utfart från garage enkelriktas norrut på grund av 
enkelriktningen på Norra Hamngatan sommartid och för 
att även vintertid minska antalet bilar som kör från Norra 
Hamngatan mot Fjällbacka centrum. En väjningspliktskylt 
kan uppföras vid utfarten för att uppmärksamma och sakta 
ned de fordon som ska köra ut på primärvägen.

All angöring till ny bostadsbyggnad med avfalls-
hämtningsfordon, räddningstjänst, färdtjänst, fl yttbilar 
med mera kan ske utmed Norra Hamngatan.

Utformning av utfart mot Trafi kverkets väg för vilken 
väghållarens godkännande söks inom denna detaljplan. 
Utfart visas ihop med exempel möjlig ny byggnad.

SekundärvägPrimärväg

Exempel på utformning av garageinfart från Norra 
Hamngatan ihop med exempel möjlig ny byggnad.
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Utsiktsgatan, planbestämmelser
Utsiktsgatan ges användningsbestämmelsen lokalgata. 
Området för lokalgatan vid fastigheter Fjällbacka 136:2 
och Fjällbacka 136:3 breddas från nuvarande bredd till 3,5 
meter från gatans östra nuvarande körbanekant. Utmed 
fastighet Fjällbacka 136:1 regleras lokalgatans bredd 
för att motsvara området mellan gatans östra befi ntliga 
körbanekant och befi ntlig fastighestgräns.

Utfartsförbud läggs längs Utsiktsgatan med släpp vid 
södra delen av fastighet Fjällbacka 136:1, norra delen av 
Fjällbacka 136:2 och södra delen av Fjällbacka 136:3. 
Släppen möjliggör tillfart till befi ntlig villa och angöring 
för nytt fl erbostadshus. Befi ntliga plushöjder för den södra 
delen av Utsiktsgatan säkerställs genom bestämmelser.

Utsiktsgatan, möjliga förändringar & 
trafi kreglering
Gatan föreslås fortsatt vara enkelriktad i dess norra del 
men dubbelriktas fram till den nya bostadsbyggnadens 

södra byggrättsgräns. Gatan breddas till 3,5 meter utmed 
fastigheter Fjällbacka 136:2 och Fjällbacka 136:3.

I det fall tillgång till Norra Hamngatan fi nns kan 
avfallshämtningsfordon, färdtjänst, räddningstjänst och 
fl yttbilar med fl era välja att köra via Skolgatan, angöra och 
därefter fortsätta norrut på Utsiktsgatan mot korsningen 
Norra Hamngatan - Utsiktsgatan - Dinglevägen.

I det fall tillgång till Norra Hamngatan inte fi nns kan de 
funktioner som krävs för ny bostadsbyggnad lösas via 
Utsiktsgatan med ankomst från och med tillbakakörning mot 
Skolgatan. Detta scenario uppstår vid framtida problematik 
vid stigande vatten eller geotekniska problem i korsningen 
norr om planområdet. Följande beskrivningar gäller vid ett 
sådant scenario.

Då huvudsaklig parkering i detta fall kommer lösas på 
annan plats i Fjällbacka genom avtal med markägare eller 
kommunen kommer trafi kökningen på gatan inte uppgå 
till de beräknade tillkommande 38 fordon per ÅDT. 

ENKELRIKTAD
SOMMARTID

ENKELRIKTAD

DUBBELRIKTAS

Trafi kreglering, del av  förslagen skyltning och tillåtna körriktningar vid plangenomförande.
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Trafi k på den enkelriktade delen av gatan kommer öka 
med bara någon enstaka fordonsrörelse vid till exempel 
fordon som angör en eventuellt möjlig parkering för 
rörelsehindrade utöver den trafi k som ska till befi ntlig 
villa på fastighet Fjällbacka 136:1.

För den södra, dubbelriktade delen av Utsiktsgatan kommer 
trafi krörelser att öka med till exempel angöring, fordons-
rörelser till korttidsparkering, färdtjänst, räddningstjänst 
och fl yttbilar. Avfallshämtning löses utanför planområdet.

Räddningsfordon kan inte vända vid angöringsytan söder 
om ny byggnad. Istället angör de utmed Utsiktsgatan och 
backar sedan tillbaka mot och vänder på Skolgatan. Detta 
bedöms godtagbart då räddningstjänsten måste angöra 
byggnaden snabbt vid en insats men har inte bråttom när 
fordonet ska lämna platsen. Utöver detta är många av de 
övriga gatorna i Fjällbacka också trånga och Utsiktsgatan 
kan därför behandlas på liknande sätt.

Flyttbil med maximal längd om 9,4 meter kan vända vid 
angöringsplatsen söder om ny byggnad.

Vändyta, angöringsyta för färdtjänst, 2 korttidsplatser,  
alternativt en möjlig parkering för rörelsehindrade (PRH) 
bedöms kunna samordnas på yta söder om byggnad.

PRH ska anläggas norr om byggnaden eller genom att 
slå ihop 2 korttidsplatser söder om byggnaden när behov 
uppstår. Frekvensen av fordonsrörelser till denna funktion 
är låg.

Siktstudier har genomförts för fordon som kör ut från 
söder och norr om ny bostadsbyggnad. I söder behöver 
nuvarande häckar hos grannfastigheter sänkas till 0,8 
meter. Sikt fi nns då 25 till 30 meter åt söder men skulle 
enligt VGU behöva vara 40 meter. Detta åtgärdas med 
varningsskylt om utfart tillsammans med trafi kspegel 
på norra sidan av Utsiktsgatan. Sikt norrut berör enbart 
gångtrafi k och omfattas därför inte av VGU. För utfart 
från norra sidan av den nya byggnaden uppfylls siktkrav 
i VGU.

Utöver nämnda skyltar kan en påbudsskylt med tillåten 
körriktning uppföras för att förtyliga var dubbelriktad gata 
tar slut. En upplysningsskylt om fordonslängd bör införas 
för fl yttbil för att inte riskera att trafi k stoppas upp på 
Utsiktsgatan. En skylt som anger tillåten parkeringstid för 
korttidsplatser bör också uppföras.

Trappgatan, planbestämmelser
Trappgatans användning regleras till gångväg.

Konsekvenser
Gatunät & trafi kfl öden i Fjällbacka
Dubbelriktning av den södra delen av Utsiktsgatan kommer 
innebära att ett nytt ruttval kan tillämpas i Fjällbacka.

Trafi kfl öden som uppstår vid plangenomförande och övrig 
planering nära planområdet är relativt separerade från 
resterande trafi knät i Fjällbacka. Det fi nns enkel åtkomst till 
Dinglevägen för möjlig förbifart och fortsatt rundkörning 
i samhället. Påtagliga konsekvenser på möjlighet till 
rundkörning eller trafi kmatning till Fjällbacka kommer 
inte uppstå.

Korsning Norra Hamngatan - Utsiktsgatan 
- Dinglevägen
All trafi kförsörjning för ny bostadsbyggnad kan lösas via 
Skolgatan och korsningen berörs då inte. En trafi kökning i 
form av 38 SMDT uppstår under den tid Norra Hamngatan 
kan användas som angöring för bostäderna. Ökningen 
bedöms vara obetydlig för korsningens trafi kkapacitet och 
trafi kfl öden. Korsningen bedöms kunna tåla en mycket 
större trafi kökning än vad som planeras i detaljplanen nu.

Påtagliga konsekvenser bedöms inte uppstå för närliggande 
korsningar Norra Hamngatan - Galärbacken och Norra 
Hamngatan - Dinglevägen.

Norra Hamngatan
Konsekvenser beträff ande trafi kmängder och trafi kfl öden 
bedöms vara desamma som för korsning Norra Hamngatan 
- Utsiktsgatan - Dinglevägen.

I det fall utformning av utfart mot Trafi kverkets väg 
godkänns av väghållare kan en tillgänglig infart och 
åtkomst till bostadsbyggnadens garagevåning skapas. 
Infartens placering inverkar inte heller påtagligt på synligt 
berg då infarten har placerats för att minimera inverkan.

Utsiktsgatan
En breddning av vägen utmed fastigheter Fjällbacka 
136:2 och Fjällbacka 136:3 innebär en förbättring av 
framkomlighet och säkerhet för både gående, cyklister 
och fordon.

Exempel på utformning av angöringsplats vid Utsikts-
gatan vid exempel möjlig bostadsbyggnad. Även exempel 
på skyddsanordning mot klättring redovisas. Illustration 
är utdrag ur  Bilaga: Byggnadsgestaltning Badis.
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En dubbelriktning av den södra delen av Utsiktsgatan 
möjliggör att alla funktioner som krävs för en ny 
bostadsbyggnad kan lösas vid Utsiktsgatan. 

Trafi kmängder kommer fortsatt vara mycket låga.

Trappgatan
Konsekvenser till följd av förändringar på Trappgatan 
annat än en eventuell ökad gångtrafi k kommer inte uppstå.

Gång- & cykelvägnät
Förutsättningar
I dagsläget kan man gå och cykla på Norra Hamngatan 
som används för blandtrafi k. Mellan Fjällbackas 
busshållplatser fi nns gångbanor och cykelbanor längs 
Dinglevägen och Föreningsgatan.

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

Förändringar
Det fi nns möjlighet för gång- och cykelpassage öster om 
Norra Hamngatans körbanekant och inom parkområde. 
Norra Hamngatan planläggs som lokalgata och kan 
användas för blandtrafi k även om bilarnas framkomlighet 
prioriteras. Det fi nns även möjlighet att passera väster om 
Norra Hamngatans körbanekant vid den Stora kajen som 
ligger utanför planområde.

Gående och cyklister kan också passera området via 
Utsiktsgatan. Gående kan även välja Trappgatan.

Konsekvenser
Konsekvenser på framkomlighet för gående och cyklister 
bedöms inte uppstå.

Kollektivtrafi k
Förutsättningar
En busslinje förbinder Fjällbacka med större tätorter i 
närheten och vidare med expressbussar till Göteborg och 
Oslo. Järnvägsstationer fi nns i Rabbalshede och mellan 
Tanumshede och Grebbestad.

Gång- och cykelvägar i Fjällbacka. Även färjeläge och busshållplatser är markerade.
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Fjällbacka busshållplats betjänas av bussar 872 och 875. 
Fjällbacka busshållplats är bland annat markerad i karta 
under rubrik Gatunät, trafi kreglering & trafi kfl öden. Ett 
färjeläge fi nns mycket nära planområdet, Fjällbacka 
Brygga, vilken betjänas av Fjällbacka Postbåt 879 som 
förbinder Fjällbacka med skärgården i närheten.

Det fi nns också ett utbud av anropsstyrd närtrafi k i 
Tanum som tillhandahåller transport från landsbygden till 
tätorterna. Denna stannar vid matbutiken i Fjällbacka.

Förändringar
Inga ändringar i kollektivtrafi ken föreslås inom 
planförslaget.

Konsekvenser
Kollektivtrafi knätet kommer inte att påverkas av 
planförslaget. De planerade bostäderna kan generera ett 
något ökat nyttjande av områdets kollektivtrafi k.

Parkering
Förutsättningar
Fjällbackas bebyggelsekaraktär med tät husplacering och 
trånga gator lämnar få utrymmen för parkeringar vilket 
innebär en ansträngd situation under sommarsäsong. 

Inom planområdet fi nns det cirka 6 parkeringsplatser. 
Direkt väster om planområdet, på Stora kajen fi nns cirka 
27 parkeringsplatser. Alla dessa platser är allmänna 
parkeringplatser.

Nuvarande och framtida mängder parkeringar som ligger 
runtom i Fjällbacka har identifi erats baserat på studier 
i planprogram för Fjällbacka hamnområde (2011), 
trafi kutredning Fjällbacka, Ramböll (2013) samt studier 
som gjorts inom detta planarbete (2015). Inom cirka 10 
minuters gångväg från planområdet fi nns det tillgång 
till cirka 325 allmänna parkeringsplatser. Inom cirka 15 
minuters gångväg från planområdet fi nns det cirka 595 
allmänna parkeringsplatser.

Befi ntliga (blåmarkerade) och planerade (orangemarkerade) parkeringsplatser runt Fjällbacka. Endast allmänna 
parkeringsplatser är redovisade exklusive korttidsparkeringar och tillgänglighetsparkeringar. Långtidsparkeringar 
och  större aff ärsparkeringar är redovisade.
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Utbyggnader av infartsparkeringar och övriga parkeringar 
strax utanför Fjällbacka centrumområde pågår. Vid ett 
rimligt utfall av utbyggnader är parkeringsmängder inom 
10 minuters gångväg tänkt att öka från 325 allmänna 
parkeringsplatser till cirka 570 allmänna parkeringsplatser.

Inom Tanums kommun pågår arbete med att ta fram 
en parkeringsnorm. Innan dess tillämpas kommunens 
riktlinjer med 1 parkeringsplats per bostad. Cirka 3 % av 
parkeringsplatserna som hör till en bostadsbyggnad ska 
utgöras av parkeringar för rörelsehindrade.

Inom kommunen fi nns även ett starkt önskemål och politisk 
inriktning på att mark inom centrala Fjällbacka frigörs 
för andra ändamål än parkering och att parkeringsbehov 
tillgodoses genom bland annat infartsparkeringar.

Krav på avstånd mellan bostad och parkeringsplats fi nns 
inte. Det fi nns dock krav i Boverkets byggregler (BBR) 
att angöringsplats för färdtjänst samt möjlig parkering för 
rörelsehindrade (PRH) ska fi nnas maximalt 25 meter från 
bostadsbyggnaders entré. Parkering för rörelsehindrade 
ska uppföras när behovet uppstår.

Inlastning till den tidigare badrestaurangen Badis var 
under tiden verksamhet pågick placerad vid Utsiktsgatans 
norra del.

Förändringar
För den nya bostadsbyggnaden kommer parkeringsbehovet 
bli cirka 13 parkeringsplatser och 1 angöringsplats för 
färdtjänst. 1 möjlig plats för PRH ska fi nnas.

I det fall tillgång till Norra Hamngatan fi nns löses 
den nya bostadsbyggnadens parkeringsbehov om 13 
parkeringsplatser i garage samt på den södra delen 
av Utsiktsgatan. Parkering löses då på egen fastighet. 
Angöringsplatsbehovet uppfylls intill entré från Norra 
Hamngatan. Möjlig parkering för rörelsehindrade kan då 
behov uppstår anläggas i garage genom att slå samman 
två parkeringsplatser. Alternativt kan PRH också anläggas 
invid Norra Hamngatan. 

Detta är den huvudsakliga parkeringslösningen för 
bostadsbyggnaden som kommer att tillämpas i närtid.

I det fall tillgång till Norra Hamngatan inte fi nns i 
framtiden på grund av problem med stigande vatten eller 
geotekniska problem i korsningen norr om planområdet  
löses bostadshusets huvudsakliga parkeringsbehov på 
annan plats i Fjällbacka. Parkeringar säkras då genom 
avtal mellan exploatör och kommunen eller annan privat 
fastighetsägare. Till exempel kan behovet lösas inom de 
cirka 570 allmänna parkeringsplatserna som kommer 
att fi nnas tillgängliga i Fjällbacka inom 10 minuters 
gångavstånd från planområdet.

Angöringslösning då tillgång till Norra Hamngatan inte 
fi nns. Angöring visas i förhållande till utbredning för 
exempel ny bostadsbyggnad.

Parkeringslösning då tillgång till Norra Hamngatan 
fi nns. Parkeringsbehov kan lösas inom byggrätt 
för garage för ny bostadsbyggnad samt uppe vid 
Utsiktsgatan. Alla parkeringsplatser avses vara 2,5 meter 
gånger 5 meter med 7 meter avstånd till närmsta hinder.
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I det fall tillgång till Norra Hamngatan inte fi nns 
anläggs 1 angöringsplats söder om ny bostadsbyggnad 
vid Utsiktsgatan. Angöringsplatsen samnyttjas med 
2 korttidsplatser alternativt en eventuell möjlig PRH. 
Samnyttjande bedöms vara möjlig.

1 möjlig parkering för rörelsehindrade (PRH) ska 
anläggas när behov uppstår antingen norr om eller 
söder om ny byggnad utmed Utsiktsgatan. Allmänt råd i 
BBR är att parkeringyta bör vara 5 x 5 meter. Ifall det 
inte fi nns angränsande parkeringsplatser kan mindre yta 
godkännas. Minsta mått som krävs är 3,6 x 5 meter. Norr 
om byggnaden kan en parkering med mått 4,4 x 5 meter 
anläggas. Söder om ny byggnad kan två korttidsplatser 
slås ihop för att bilda en PRH med yta 5 x 5 meter.

Placering av parkeringar styrs inte inom kvartersmark eller 
allmän plats utan redovisning sker vid bygglovsansökan.

Fastighet Fjällbacka 136:1 uppfyller sitt parkeringsbehov 
inom egen fastighet. Fastighet Fjällbacka 136:4 uppfyller 
parkeringsbehovet genom nyttjande av närliggande 
allmänna parkeringsplatser i närområdet, motsvarade 
fastighetens nuvarande situation.

Tidigare planerades det för en lastzon på Norra Hamngatan  
nedanför fastighet Fjällbacka 136:4. Då behov av lastning  
till verksamheter inte längre ingår i planförslaget utgår 
denna lastzon.

Infl yttning och fl yttbilar till bostäder kan angöra via 
angöringsplats i söder vid Utsiktsgatan alternativt vid 
Norra Hamngatan.

Behovet för hållplats för turistbussar i Fjällbacka uppfylls 
genom infartspaterking för bussar och turistbussar utmed 
väg 915, Tanumsvägen.

Konsekvenser
Både i det fall tillgång till Norra Hamngatan fi nns och 
då tillgång inte fi nns kan 1 angöringsplats och 1 PRH 
lösas inom 25 meter från tillgänglig entré för den nya 
bostadsbyggnaden. Parkeringsbehovet för bostäder kan 
uppfyllas i direkt närhet till bostadsbyggnaden och på egen 
fastighet tills dess att problem med stigande vatten eller 
stabilitet för korsningen norr om planområdet uppstår.

Parkeringssituationen för fastigheter Fjällbacka 136:1 och 
Fjällbacka 136:4 ändras inte.

STÖRNINGAR & RISKER
Buller
Förutsättningar
En bullerutredning för detaljplan för Kajen och Badis, 
ÅF-Infrastructure AB, 2016-06-22, har upprättas för 
planområdet. Bedömning för planerade bostäder görs 
enligt Boverkets allmänna råd 2008:1 då p lanarbetet 
påbörjades innan 1 januari 2015.

Huvudregel i Boverkets allmänna råd anger att 
ekvivalentnivå vid fasad och uteplats inte får överstiga 
55 dBA och att maximalnivå vid uteplats i anslutning till 
bostad inte får överstiga 70 dBA.

Boverket anger också att varje bostad ska ha tillgång till 
balkong eller uteplats (denna kan vara gemensam eller 
enskild) som uppfyller huvudregel. Då kan en balkong 
med sämre ljudmiljö utgöra ett komplement för bostaden.

Beräkningar baserades på en större byggrätt än vad som 
är föreslaget i nuvarande planhandlingar. Nyexploatering 
omfattade vid upprättande också fastighet Fjällbacka 
136:1. Beräkningar genomfördes då trafi kmängden på 
Norra Hamngatan förväntades öka mycket mer vid ett 
plangenomförande än vad som avses nu.

Bullerutredningen tillämpade trafi ksiff ror där trafi ken på 
Norra Hamngatan förväntades öka med 379 fordon vid 
ett sommarmedeldygn (SMDT) jämfört med nuvarande 
förväntade ökning med 38 fordon per dygn.

En uppräkning till prognossiff ror rekommenderades i 
utredningen då beräkningar var baserade på trafi ksituation 
år 2016. Eftersom den stora trafi kökningen som tidigare 
förväntades har uteblivit kan den högre trafi kmängden i 
utredningen motsvara en uppräkning till prognosår 2030.

Vattenområde omfattas inte längre av planområdet. I 
utredningen bedömdes det fi nnas risk för störande ljud 
från båtmaster vid planerad småbåtshamn. Småbåtshamn 
planeras inte längre i direkt anslutning till planområdet så 
risk för störning bedöms inte längre fi nnas.

Beräkningar i bullerutredningen har genomförts vid 
hastigheter 40 km/h för lätt trafi k och 50 km/h för t ung 
trafi k på grund av beräkningsprogrammets utförande. 
Dessa hastigheter är svåra att uppnå på gatorna i området. 
Bullerbe räkningen en fi ngervisning av vad de högsta 
nivåerna för dygnsekvivalent och maximal ljudnivå kan 
bli. Faktisk ljudnivå kan komma att bli lä gre. Denna 
uppräkning beträff ande hastigheter och även trafi k kan 
motsvara de eventuella störande ljud som kan uppstå från 
befi ntliga verksamheter på planerade bostäder.
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Förändringar
Ekvivalent ljudnivå vid ny bostadsbyggnads fasad 
beräknas klara riktvärdet 55 dBA vid fasad för bostäder.

Eftersom trafi ksiff ror är såpass högre i beräkningar än vad 
som förväntas bedöms det att detta kan motsvara både 
uppräkning till prognossiff ror för trafi k samt eventuell 
störning från befi ntliga verksamheter. Buller från master i 
anslutning till planområdet kommer inte uppstå.

Maximal ljudnivå beräknas överstiga riktvärde 70 dBA 
vid uteplats på bostadsbyggnadens västra fasad men inte 
vid på den östra fasaden. Balkonger mot väster ska därför 
kompletteras med en gemensam uteplats där bullervärden 
uppfyller huvudregel. Balkonger får inte utföras inglasade 
som åtgärd.

Fastighet Fjällbacka 136:1 beräknas i nuläget inte klara 
huvudregel för uteplats och situationen för fastighet 
Fjällbacka 136:4 kan vara likartad. Vid nybyggnation 
ska balkonger eller uteplats uppföras på bulleravskärmad 
plats.

En störningsbestämmelse gällande uteplatser vid nybygg-
nation har lagts till i plankartan för alla bostadsfastigheter 
i planområdet.

Konsekvenser
Bostäder kan vid nybyggnation utformas på ett sätt som 
uppfyller huvudregeln inom Boverkets allmänna råd.

Risk för skred & markstabilitet
Förutsättningar
Inom mark där bostäder planeras har berggrunden god 
hållfasthet och är stabil.

Korsning Norra Hamngatan - Utsiktsgatan - Dinglevägen   
har vid beräkningar erhållit mycket låga resultat gällande 
säkerhetsnivåer mot markbrott och uppfyller inte de 
säkerhetsnivåer som krävs för befi ntlig användning.

Stora kajen och mark för parkering som ligger strax väster 
om planområdet uppnår inte heller de säkerhetsnivåer för 
markstabilitet som krävs för befi ntlig användning. Norra 
Hamngatan berörs inte direkt av risker gällande skred 
och markstabilitet men i det fall ett skred sker på kaj och 
parkering fi nns det en risk att vägen skadas.

Utdrag ur bullerutredning med planförfattarens 
kommentar. Maximal ljudnivå vid fasad visas. Maximal 
ljudnivå 70 dBA överstigs vid delar av fasad mot öster 
och väster. Bullerutredningen gör bedömningen att 
riktvärdet för uteplats åt öster inte överskrids på grund 
av det mycket begränsade antalet fordonspassager. 
Gemensam uteplats kan förläggas på plats som ej 
överstiger maximal ljudnivå om 70 dBA för att uppfylla 
huvudregeln i Boverkets allmänna råd. Notera att 
bullerberäkningar har genomförts för mycket högre 
trafi ktal än som förväntas samt för högre hastigheter än 
vad som oftast uppnås.

Möjlig placering av 
gemensam uteplats 
som inte överstiger 
maximal ljudnivå om 
70 dBA:

Utdrag ur bullerutredning. Ekvivalentnivåer vid fasad 
visas. Notera att bullerberäkningar har genomförts för 
mycket högre trafi ktal än som förväntas samt för högre 
hastigheter än vad som oftast uppnås.
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Sprängning av synliga berghällar i och kring det område 
där bostäder planeras i för stor omfattning skulle innebära 
en risk för skada på kulturmiljön. Sprängning i för stor 
omfattning och utan försiktighetsåtgärder innebär en risk 
på säkerheten och på omgivande samhälle. 

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

Vid en inventering av ett större område i Fjällbacka har 
instabila bergsblock hittats. Dessa ligger cirka 100 meter 
norr om planområdet och det fi nns ingen risk för att de 
skulle orsaka en påverkan på någon del av planområdet.

För mer information beträff ande markstabilitet och berg-
teknik se rubriker Geoteknik och Bergteknik.

Förändringar
Stabiliteten för berggrunden där bostäder planeras är god 
och behöver inga åtgärder. Grundläggning sker enligt 
beskrivning i rubrik Bergteknik.

Förstärkningsåtgärder planeras av kommunen på 
korsningen Norra Hamngatan - Utsiktsgatan - Dinglevägen. 
Förstärkningsåtgärder samordnas fördelaktligen med 
nyplanering för närliggande område Richters som också 
berörs av stabilitetsproblematiken.

Förstärkningsåtgärder på Stora kajen och bakomliggande 
parkering (utanför planområde) avses genomföras av 
kommunen inom ramarna för befi ntlig stadsplan. Det 
är lämpligt att genomföra en rivning och förstärkning 
av  befi ntlig kaj i samband med genomförande av denna 
detaljplan. För mer information se rubrik Geoteknik. 
En bestämmelse gällande markstabilitet har införts i 
plankartan för Norra Hamngatan som säkerställer att 
markstabiliten vid Norra Hamngatan beaktas vid åtgärder 
på kaj och markparkering och att markstabiliteten är 
tillräcklig i det fall skyddsvall mot stigande vatten behöver 
uppföras i framtiden.

Vid pålnings- och spontningsarbeten i området fi nns 
risk för vibrationsskador på närbelägna byggnader. En 
riskanalys med tillhörande föreskrifter bör upprättas. 
Analys, beskrivningar och eventuella vibrationsmätningar 
kan genomföras i samband med entreprenadarbeten. En 
upplysning har införts i plankartan.

Sprängning är aktuellt där ny byggnad för bostäder 
föreslås. För att risker i och med sprängingspåverkan inte 
ska uppstå har en bestämmelse införts i plankartan som 
säkertställer att försiktig spränging måste tillämpas och att  
en riskanalys ska upprättas före arbete kan påbörjas.

För att minska påverkan på omgivningen planeras 
mängden sprängning hållas nere och alternativa metoder 
till sprängning förespråkas. Se även rubrik Bergteknik.

Det har bedömts ej ekonomiskt försvarbart att åtgärda 
konstruktionsskador för befi ntlig byggnad. Vid ett rivning 
av befi ntlig byggnad och uppförande av ny byggnad som 
följer dagens krav i BBR och PBL kommer risker till följd 
av  konstruktionsskador inte kvarstå.

Konsekvenser
I det fall stabilitetsproblemen på korsningen Norra 
Hamngatan - Utsiktsgatan - Dinglevägen bedöms för 
stora för att tillåta en trafi kökning om 38 fordon per dygn 
och före stabilitetshöjande åtgärder genomförs kan all 
trafi kmatning för ny bostadsbyggnad ske via Utsiktsgatan 
och konsekvenser på korsningen kommer inte uppstå. 

Förstärkningsåtgärder på Stora kajen utanför planområde 
avses genomföras av kommunen för att undvika ett 
eventuellt ras. En stabilitetssänkning för Norra Hamngatan 
uppstår inte då reglerande bestämmelser har införts.

Konsekvenser på planområdet till följd av instabila 
bergsblock kommer inte uppstå. Se rubrik Bergteknik för 
illustration gällande de instabila bergsblocken placering i 
förhållande till planområdet.

Det fi nns ingen risk för bergras i eller nära planområdet 
och det uppstår inga konsekvenser till följd av detta.

Tillämpning av försiktig och återhållsam spränging 
innebär att risk för en påtaglig skada på kulturmiljö 
minskas. Konsekvenserna på människors risk och hälsa 
samt resterande samhälle kommer inte bli påtagliga så 
länge alla bestämmelser och upplysningar i plankarta följs.

Brand & räddning
Förutsättningar
Ny bebyggelse ska utformas enligt gällande regler kring 
brand och räddning i Boverkets allmänna råd (BBR) och 
plan- och byggförordningen (PBF).

Ett handlingsprogram för räddningstjänst och 
förebyggande verksamhet fi nns för Tanums kommun, 
2012 - 2015. Där framgår att insatstid till Fjällbacka är 
cirka 15 minuter och att den äldre bebyggelsen med låg 
brandteknisk klass och trånga gränder ökar risker vid 
brand. Riskerna är som störst under sommarsäsong.

Norra Hamngatan uppfyller kravet för räddningsväg idag. 
Räddningstjänsten gör en bedömning ifall Utsiktsgatan 
är lämplig att använda för räddning vid varje enskild 
utryckning.
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Räddningstjänsten ska ha tillgång till uppställningsplats 
för räddningsfordon inom 50 meter från angreppspunkt. 
I Fjällbacka använder räddningstjänsten 11 meter hög 
utskjutsstege och yta om 4 x 4 meter ska fi nnas i anslutning 
byggnad.

Brandpost fi nns cirka 25 meter söder om föreslagen 
bostadsbyggnad, brandvattenförsörjningen ska uppfylla 
kraven i Svenskt vatten (VAV P 83).

Förändringar
Norra Hamngatan planeras även i fortsättningen ha god 
framkomlighet som räddningsväg. Angöringsplats och 
uppställning av utskjutsstege kan anordnas utan hinder. 

Eventuell geoteknisk problematik norr om planområdet 
och framtida problematik med stigande vatten kan 
dock innebära att angöring för räddningstjänst till 
bostadsbyggnader behöver ske vid Utsiktsgatan.

Utsiktsgatans bredd utmed ny bostadsbyggnad säkras 
till 3,5 meter vilket underlättar för räddningstjänsten. 
Angöring sker utmed ny byggnad på Utsiktsgatan. 
Räddningstjänsten kan komma närmare alla byggnader 
inom planområdet än det maximala tillåtna avståndet om 
50 meter. När riskinsats är avslutad backar räddnings-
fordon tillbaka till och vänder på Skolgatan.

Brandceller och utrymning för ny bostadsbyggnad ska 
anläggas enligt gällande regler i BBR och PBF. Flera 
utrymningsmöjligheter mot Utsiktsgatan ska anläggas.

Balkonger som är belägna högre än 11 meter över 
marknivå förekommer på byggnaden mot Norra 
Hamngatan. Alla bostadsenheter som har balkonger 
belägna högre än 11 meter kan utrymma mot Utsiktsgatan 
och släckningsåtkomst fi nns från Utsiktsgatan.

Plan och hårdgjord yta för placering av utskjutsstege 
fi nns norr och söder om ny bostadsbyggnad. I söder 
planeras det inte för större fönster som kan tillämpas 
vid släckningsarbete eller utrymning. Utmed resten 
av byggnaden vid Utsiktsgatan kan yta om 4 x 4 meter 
uppfyllas om utskjutsstege kan placeras mellan 2 till 4 
meter från fasad i botten. Ytornas lutningar kommer då 
vara avhängiga Utsiktsgatans lutningar.

Konsekvenser
Vid ett genomförande av   detaljplanen kommer planerade 
ändringar ge tillräckliga förutsättningar för ingrepp med  
räddningsfordon. En minimering av risker för allmänheten 
sker då föreslagen bostadsbyggnad och övriga byggnader 
utformas enligt de reg  ler som fi nns i BBR och PBF.

Risk för påverkan från avloppsreningsverk/ 
avloppspumpstation
Förutsättningar
Den avloppsreningsverksamhet som nu bedrivs nordost 
om planområdet planeras att avvecklas och ersättas med en 
avloppspumpstation vilken kommer fortsätta nyttja en del 
av de befi ntliga installationerna. Nuvarande verksamhet 
bedrivs inne i bergrum med en mindre byggnad som ligger 
exponerat mot utsida berg.

Det har tidigare funnits anvisningar inom kommunen 
att bostäder inte fi ck uppföras inom 300 meter från 
avloppsreningsverk. Åtgärder har vidtagits för att minska 
lukt- buller- och visuella störningar och det bedöms nu 
att avstånd till möjliga närliggande bostäder är beroende 
av vilken lukt- och störningsmängd som uppstår från 
reningsverket eller pumpstationen och hur dessa störningar 
hanteras.

Förändringar
Avvägningar gällande placering av bostäder i närheten 
av pumpstation eller avloppsreningsverk är lämpliga att 
göra vid varje enskilt fall och är beroende av åtgärder och 
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Bostäder

Ny avlopps-
pumpstation

Avstånd mellan nuvarande avloppsreningsverk och 
framtida avloppspumpstation och befi ntliga samt 
planerade bostäder. Bostäder ligger på tillräckligt 
avstånd från pumpstationen att omfattande olägenheter 
inte riskerar att uppstå.
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platsspecifi ka tekniska lösningar både hos pumpstation/
avloppsreningsverk och planerade bostäder.  Olägenheter 
kan både bli mindre eller mer påtagliga beroende på väder 
och vind.

Avloppsreningsverkets eller pumpstationens slutliga stör-
ningspåverkan på närliggande bostäder beror på mängd 
luktstörningar som uppstår. Påverkan beror även på ifall 
rening, grovrensning  eller om transporter med bortrensat 
avfall kommer fi nnas.

Bostäder planeras som minst 55 meter från 
avloppsreningsverkets eller pumpstationens ytterkant. Ny 
bostadsbyggnad planeras att uppföras på ett avstånd om 
minst 69 meter. Ett avstånd om minst 50 meter kan vara 
tillfredsställande vid uppförande av en vanlig pumpstation. 
Ny anläggning kommer troligen också förläggas inne i 
bergrum vilket skulle ytterligare minska påverkan i form 
av olägenheter.

Det korta avståndet mellan avloppsreningsverket och 
planerade bostäder bedöms av miljöavdelningen på 
Tanums kommun innebära en risk för luktolägenheter som 
är ett exempel på olägenhet för människors hälsa enligt 
miljöbalken. Enligt miljöavdelningens uppfattning är 
det därför viktigt att nya bostäder inom planområdet inte 
byggs medan avloppsreningsverket fortfarande är i drift. 

Miljöavdelningen föreslår att i villkor för bygglov och 
startbesked som regleras enligt 4 kap 14 § i plan- och 
bygglagen ange att verksamheten med att rena avlopps-
vatten ska ha avslutats innan byggnadsarbeten får påbörjas.

Konsekvenser
Avstånd från planerad pumpstation till planerade och 
befi ntliga bostäder bedöms vara tillräckligt för att enbart 
mindre och obetydliga olägenheter för bostäderna kan 
uppstå.

Risk för höga vattenstånd & översvämning
Förutsättningar
Enligt prognoser fi nns det i framtiden risk för extrema 
vattennivåer inom planområdet. Ytor som riskerar att 
påverkas är Norra Hamngatan och parkområdet. Planerade 
bostäder kan indirekt påverkas då garage planeras att 
uppföras med infart från Norra Hamngatan.

I Länsstyrelsens handbok Stigande vatten - en handbok för 
fysisk planering i översvämningshotade områden beskrivs 
hur man går tillväga vid planering i områden h  o  tade 
av stigande vatten. Till handboken hör kontinuerligt 
uppdaterade faktablad. I nuläget gäller Faktablad - Kusten 
2.0, utgiven 2014-12-29. Zonindelning för Smögen 
tillämpas för denna detaljplan. I handboken presenteras 
ett arbetssätt som säkrar att bebyggelse och funktioner 
planeras på lämpliga marknivåer och att tillräckligt 
skydd tillämpas mot framtida höjda vattennivåer, 
kraftiga regnväder och stormar. Det föreslås att man först 
identifi erar nuvarande översvämningsrisker och baserat 
på detta därefter upprättar ett markavändningsdiagram 
med markerade riskzoner. Sedan kan funktioner placeras 
och lämpliga åtgärdskrav identifi eras.

Nuvarande läge går att utläsa i faktablad - Kusten 2.0. 
Den högsta uppmätta högvattennivån är +1,55 meter (RH 
2000) och vid vädersituationer som nu återkommer med 
100 års mellanrum kan vattennivåer ligga på +1,45 meter 
(RH  2000). Framtida högsta högvattennivå vid år 2100 
prognostiseras till +2,2 meter (RH 2000). 

Idag kan Stora kajen väster om planområde utsättas för 
översvallande vågor men i framtiden år 2100 riskerar både 
Stora kajen och Norra Hamngatan ligga under vatten vid 
högsta högvattennivå.

Utöver risker med stigande vatten fi nns också risker 
vid kraftiga regn som prognostiseras öka i framtiden. 
Ledningsnät som inte separerats mellan avlopp och 
dagvatten riskerar att överbelastas.

Förändringar
Byggrätter för bostäder infaller under markanvändningen 
helårsbostäder och tillåts inte att uppföras under nivå +4,8 
meter (RH 2000) över nollplanet. Bostäderna uppförs då 
inom zon 1 som är den säkraste zonen vid översvämningar 
och uppfyller lämplig säkerhetsnivå för framtiden. 
Utrymningsmöjligheter för alla bostäder fi nns mot 
Utsiktsgatan, inom skyddszon 1, utan översvämningsrisk.

Länsstyrelsen har angivit ett råd om att +2,8 meter (RH 
2000) ska vara den platsspecifi ka säkerhetsnivå som bör 
gälla för väg som inte har alternativa förbifartsmöjligheter 
(det vill säga Norra Hamngatan). Norra Hamngatan ligger 
inom det som räknas som zon 4, under +2,2 meter (RH 
2000) över nollplanet.

Zon Plushöjd

Zon 4 Under +2,2 meter

Zon 3 Mellan +2,2 och +2,7 meter

Zon 2 Mellan +2,7 och +3,2 meter

Zon 1 Över +3,2 meter

Markanvändning Zon 1 (platsspecifi k) Zon 2 Zon 3 Zon 4 (platsspecifi k)

Rekreation & parker OK OK OK OK

Enklare byggnader OK OK OK Riskreducering

Parkering, väg OK OK Riskreducering Riskreducering

Helårsboende OK Riskreducering Undvik Undvik

Zonindelning gällande stigande vatten samt zonernas förhållande till rekommendationer kring markanvändning. 
Zonindelning för Smögen anges. Alla höjder anges i höjdsystem RH 2000.
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En bestämmelse om att skyddsvall får uppföras till en 
höjd av +2,8 meter (RH 2000) över nollplanet utmed 
Norra Hamngatans västra gräns har införts i plankartan. 
Detta översvämningsskydd kan behöva byggas på längre 
sikt som en möjlig skyddsåtgärd. I nuläget säkerställs 
yta för framtida möjlig skyddslösning i plankartan. 
Denna skyddslösning kan samordnas med kringliggande 
vägplanering och eventuellt detaljplaner som uppförs 
angränsade till planområdet. Detta skulle innebära att hela 
Norra Hamngatan säkras mot stigande vatten på sikt.

Garage för ny bostadsbyggnad planeras att uppföras på 
höjd +2,0 meter (RH 2000), zon 4, över nollplanet.

I det fall skyddsvall uppförs i framtiden tillsammans med 
skyddsåtgärder för resterande Norra Hamngatan kan hela 
planområdet hamna inom zon 2, vilket är godtagbart för 
vägområde och parkering (garage).

För att skydda garage och bilar före uppförande av 
vall tillämpas riskreducering genom att byggnadens 
konstruktion upp till +2,7 meter (RH 2000) zon 2 ska 
utföras för att tåla vattentryck och undvika vattenskador 
på byggnadens bärande delar. Portar och dörrar som 
ligger under denna plushöjd kan utföras förberedda 
för skyddande trösklar som kan sättas in vid risk för 
översvämning. Utrymning från garage sker via avskiljd 
trapp- och hisshus med tillfällig utrymningsplats som 
anordnas för rullstolsbundna.

Ny bostadsbyggnad med bostäder är inte beroende 
av Norra Hamngatan för sin funktion. Vid en längre 
översvämning kan angöring och tillgänglighet anordnas 
från Utsiktsgatan (zon 1). All trafi k angör då från och 
kör tillbaka via Skolgatan. I detta fall löses huvuddelen 

av parkeringen för ny bostadsbyggnad på annan plats i 
Fjällbacka, inom zon 1. Se även rubrik Parkering.

Park kan anordnas inom alla zoner och tål översvämningar. 
Service i form av återvinning/sophantering kan lösas vid 
Utsiktsgatan ifall problem skulle uppstå.

Åtgärder för att separera avlopp och dagvattenledningar 
i skilda ledningssystem pågår. En dagvattenutredning 
har genomförts för planområdet vilken konstaterar att 
ett hundraårsregn inte medför några olägenheter inom 
planområdet.

Konsekvenser
Det arbetssätt som presenteras i Länsstyrelsens handbok 
Stigande vatten har tillämpats inom planarbetet. En 
bedömning av nuvarande risker och en genomgång av 
föreslagen markanvändning i förhållande till riskzoner har 
gjorts. Därefter har fl era olika långsiktiga riskreducerande 
åtgärder reglerats och säkrats i plankartan.

Ny bostadsbyggnad är inte beroende av Norra Hamngatan 
för sin funktion. Före problem med stigande vatten uppstår  
kan infarten från Norra Hamngatan underlätta logistik, 
transporter, parkering i direkt anslutning till bostad, med 
mera. I det fall det bedöms olämpligt med garage och infart 
mot Norra Hamngatan kan all trafi kmatning och entré ske 
via Utsiktsgatan, se även rubriker Gatunät, trafi kreglering 
& trafi kfl öden, Tillgänglighet med fl era.

All föreslagen utveckling inom planområdet har planerats 
med långsiktig hänsyn till ett framtida potentiellt förändrat 
klimat. Baserat på detta görs bedömningen att risker kring 
klimatförändringar eller stigande vatten inte kommer vara 
påtagliga eller orsaka skada på samhället.

Riskbedömning enligt arbetsprocess från länsstyrelsens handbok Stigande vatten. Placering av föreslagna funktioner 
och zonindelning av planområdet anges. Zonindelning för Smögen tillämpas. Alla höjder anges i höjdsystem RH 2000.

Zon 4 <+2,2m
Zon 3 +2,2m - 2,7m

Zon 2 +2,7m - 3,2m

Zon 1 >3,2m
Säkrad yta för framtida 
invallning.

När vall anläggs kan 
hela planområdet 
hamna inom zon 2.

Väg

Helårsboende

Parkeringsgarage

Parkering

Park

V

H
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Farligt gods
Förutsättningar
I nuläget är inga vägar i närheten av planområdet primära 
eller sekundära vägar för transporter av farligt gods.

Utefter Norra Hamngatan kan det i framtiden förekomma 
transporter med farligt gods. Dessa skulle ske till 
servicefunktioner som eventuellt kommer att anläggas 
i Fjällbacka med till exempel sjömack. Transporterna 
kommer i så fall ske i liten utsträckning och vara av 
begränsad volym.

Det fi nns inga riktlinjer eller regler gällande skyddsavstånd 
till bebyggelse som gäller vägar där transporter med farligt 
gods förekommer i låg utsträckning och på vägar med låga 
hastigheter.

Förändringar
För närvarande är inte planering för framtida placering 
av eventuella servicefunktioner som sjömack och 
latrintömning i Fjällbacka fastställd. Transporter med 
farligt gods avses ske med rundkörning i Fjällbacka. 
Sjömack kommer inte att uppföras i sådan närhet av 
planområdet att bostäder kan komma att hamna innanför 
eller i närheten av eventuella skyddsavstånd.

Konsekvenser
Transporter med farligt gods kommer enbart ske i låg 
omfattning och det fi nns inga rekommendationer och krav 
på avstånd som skulle kunna beröra Norra Hamngatan 
eller planerade bostäder. Därför bedöms det att påverkan 
som kräver åtgärder till följd av passerande transporter 
med farligt gods inte kommer att uppstå.

Risk för fall
Förutsättningar
Befi ntlig byggnad har en låg byggnadshöjd mot söder och 
det fi nns risk för att obehöriga ska kunna ta sig upp på 
byggnadens tak.

Inom Boverkets byggregler (BBR) fi nns det inga regler 
som berör höjdskillnader på tomt, minsta fallhöjd på 
tomt eller utformning av räcken på tomter. En bedömning 
med hänsyn till kravet om att risken för olycksfall ska 
begränsas som fi nns upptagen i plan- och bygglagen 
(PBL) ska därför göras i bygglovsskedet.

Förändringar 
För att inte överstiga högsta nockhöjd hos befi ntlig 
byggnad planeras även ny byggnad uppföras med låg 
fasadhöjd mot söder.

Taksäkerhet och taksäkerhetsanordningar kommer att 
projekteras och anläggas enligt BBR i entreprenadskede.

Att säkerhetsanordningar eller motsvarande för att 
minimera risk för klättring på fasad och tak uppförs 
bevakas i bygglovsskedet. Exempel på sådan anordning 
kan vara ett ej klättringsbart skyddsräcke som uppförs där 
riske klättring fi nns (se illustration på sida 51 för exempel 
på utseende). Slutlig anordning och utseende fastställs i 
bygglovsskedet.

Konsekvenser
Så länge säkerhetsfrågan gällande fall hanteras enligt 
standardförfarande kommer konsekvenser till följd av risk 
för fall på tomt att minimeras.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten & spillvatten
Förutsättningar
Planområdet ligger inom Fjällbacka centralort, som är 
anslutet till det kommunala verksamhetsområdet för rent 
vatten, spillvatten och dagvatten.

Befi ntliga vatten-, respektive avloppsledningar ligger 
idag under Norra Hamngatan. Befi ntliga vattenledningar 
ansluter till fastighet Fjällbacka 136:3 (Badis) i sydost. 
Dokumentation saknas kring vart Badis avloppssystem 
ansluter till kommunala ledningar.

Befi ntliga ledningar i och kring planområdet. 
Informationen är samlad från ledningskollen.se samt 
dagvattenutredning. 

Tanums VA avd, dagvatten

Tanums VA avd, dagvattenbrunn

Ny dagvattenledning
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Brandpost fi nns sydväst om fastighet Fjällbacka 136:4 
(vid Trappgatans början från Norra Hamngatan).

Spillvatten i Fjällbacka går till Fjällbacka avlopps-
reningsverk som planeras att avvecklas. För att kunna 
pumpa spillvatten från Fjällbacka till framtida mottagande 
avloppsreningsverk planeras ersättning av befi ntligt 
avloppsreningsverk med en avl oppspumpstation. För 
avloppspumpstationen kan befi ntliga installationer 
inne i berg och under mark användas vilket kan minska 
eventuella störningar.

Förändringar
Vid plangenomförande ska nybyggnation anslutas till det 
kommunala VA-systemet.

Vattenledningsnätet håller på att byggas ut, nya VA-
ledningar planeras att anläggas genom kajen/Norra 
Hamngatan.

Anslutningspunkter för vatten och avlopp för den nya 
bostadsbyggnaden kommer att ligga vid planerad infart 
till garage på Norra Hamngatan.

För att undvika behovet av att pumpa spillvatten ska all 
tillkommande färdigt golv ligga 30 centimeter högre än 
markhöjden vid förbindelsepunkt för spillvatten. 

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

Dagvatten
Förutsättningar
Dagvattensystemet i Fjällbacka är idag tungt belastat då 
dagvatten och spillvatten ligger till stor del på samma 
system, arbete pågår med att separera ledningarna. Inom 
planområdet har ledningssystemen ännu inte separerats. 
I anslutning till Stora kajen och Norra Hamngatan fi nns 
dagvattenbrunnar som leder dagvatten ut i havet.

I planeringen kring att avveckla avloppsreningsverket 
i Fjällbacka ingår att anlägga ett utjämningsmagasin 
i samband med ersättaning av reningsverket med en 
avloppspumpstation. Ett utjämningsmagasin skulle 
klara av tillfälliga, högre belastningar av dagvatten på 
ledningsnätet i samhället.

Avrinningsområde för fl öden inom och från planområdet 
är Fjällbacka inre skärgård.

Förändringar
En dagvattenutredning har genomförts av Aqua Canale, 
2015-11-06. I utredningen presenteras ett förslag på 
dagvattenhantering för området. Ett kompletterande 
yttrande till dagvattenutredningen gjordes av konsulten 
under 2018.

Dagvatten föreslås avledas från tomter och tak till diken 
eller dräneringsdiken utmed berget innan anslutning till 
dagvattenledningar som mynnar i havet. Dagvatten från 
hårdgjorda ytor som trafi kytor bör renas genom antingen 
makadammagasin eller fi lter i dagvattenbrunnar. En 
upplysning har införts in plankartan.

Bedömning från konsult vid 2018 är att det inte behövs 
ett dagvattenmagasin för att fördröja dagvattnet enligt 
planförslag.

Byggnader och tomtytor ska anslutas till dagvatten-
ledningar och dagvatten får inte rinna ned till andra 
fastigheter eller ut på vägar.

Dagvatten som kommer från uppströms den föreslagna 
byggnaden ska anslutas till  ytvattenintag ovan byggnation 
och får inte rinna ned i husets dräneringsledningar. 
Ytvattenintaget ansluts med anläggande av ny 
dagvattenledning till dräneringsbrunn som mynnar 
i dagvattenservisen. Ytvattenintag, dränering och 
makadamfyllning runt byggnad ska utföras så att de inte 
täpps igen.

Tak och hårdgjorda ytor (gråmarkerat) som varit 
dimensionerande vid beräkningar av framtida 
dagvattenfl öden: cirka 4500 kvadratmeter.
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Beräkningarna kring dagvattenfl öden visar att den totala 
skillnaden av fl öden mellan ny- och befi ntligt läge blir 
cirka 5 liter per sekund mer att fördröja vid nybyggnad. 
Ett 100-årsregn beräknas ge dubbla fl ödet och dubbel 
vattenvolym.

För att undvika behovet att pumpa dagvatten ska all 
tillkommande färdigt golv ligga 30 centimeter högre än 
markhöjden vid förbindelsepunkt för dagvatten.

Konsekvenser
Dagvattenfl ödet beräknas öka men så länge 
dagvattenutredningens utformningsförslag följs bedöms 
en sannolikt förbättrad dagvattenhantering jämfört med 
dagsläget. Ny dagvattenledning kommer tillkomma 
inom området. Ett 100-års regn bedöms inte medföra 
olägenheter inom planområdet.

Värme
Förutsättningar
Befi ntlig uppvärmning i den tidigare badrestaurangen har 
skett genom vattenburet system kopplat till oljepanna. 
Fjärrvärme fi nns inte i området.

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

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

El & tele
Förutsättningar
Inom planområdet fi nns el- och teleledningar, 
ledningsägare är för närvarande Skanova respektive 
Fortum. Fiberkablar har nyligen förlagts i Utsiktsgatan.

En transformatorstation fi nns väster om fastighet Fjäll-
backa 136:3 (nedanför tidigare badrestaurangbyggnad). 
I det fall transformatorstation behöver fl yttas måste 
den placeras minst 5 meter från byggnad på grund av 
säkerhetsavstånd.

Skanova teleledning i Norra Hamngatan innehåller bly 
och kräver speciella åtgärder vid eventuell fl ytt.

Förändringar
I det fall behov av ledningsfl ytt uppstår vid ett 
plangenomförande kommer kontakter tas med respektive 
ledningsägare. Transformatorstation säkras med 
bestämmelse i plankarta och planeras inte att fl yttas. 

Ett u-område (utrymmen för ledningar) har säkrats i de 
sydvästra delarna av fastighet Fjällbacka 136:4 för att 
säkra befi ntliga ledningar på fastigheten.

Ledningar som ligger i Utsiktsgatan planeras inte att 
fl yttas och deras läge har säkrats med höjdbestämmelser 
för gatan i plankartan.

Konsekvenser
Vid ett plangenomförande kan vissa ledningar och 
delar av ledningar behöva fl yttas. Områden för tekniska 
anläggningar har reglerats i plankartan.

Avfall
Förutsättningar
Avfallshanteringen i Fjällbacka är problematisk på grund 
av den täta kulturmiljöbebyggelsen med ökad trängsel 
under sommarsäsongen.

I nuläget genererar fastigheter Fjällbacka 136:2 och 
Fjällbacka 136:3 (tidigare badrestaurang) inget avfall.  
Villafastigheter Fjällbacka 136:4 och Fjällbacka 136:1 
genererar hushållsavfall i liten utsträckning. 

En gemensam avfallsuppsamlingsplats fi nns nedanför den 
tidigare badrestaurangen vilken ombesörjer cirka 30 till 
35 närliggande fastigheter till vilka sophämtningsfordon 
inte har åtkomst på grund av branta lutningar och trånga 
passager. Avfall som genereras av de cirka 30 till 35 
äldre fastigheterna i området ska fortsatt anordnas inom 
gemensam avfalluppsamlingsplats inom rimligt gång-
avstånd och som ska vara tillgänglig och utan dragväg för 
avfallshämtningsfordon och tömning.

För all avfallshantering gäller att kärl ska placeras i 
anslutning till avfallshämtningsfordonets uppställningplats 
utan eller med minimal dragväg. Dragvägen ska vara 
hårdgjord, jämn och bred samt snöröjd och halkfri.

Avfallshämtningsfordonets väg till hämtningsställe ska 
vara hårdgjord och dimensionerad med minst 3,5 meters 
bredd och minst 1 meter fritt utrymme vid sidan. Vändning 
ska helst ske vid en vändplats eller med T-vändning men 
Rambo AB kan göra platsspecifi ka avsteg från detta.

För all avfallshantering inom planområdet är det viktigt 
att avfallshämtningsfordonen får god tillgänglighet och 
att sophämtningen inte orimligt försvåras. Ansvariga för 
sophämtning i området ska kontaktas för diskussion innan 
teknisk utrustning väljs.

Förändringar
Då tillgång till Norra Hamngatan fi nns planeras avfall 
som genereras av ny bostadsbyggnad samt de 30 till 35 
kringliggande befi ntliga fastigheterna hanteras i gemensam 
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ny avfallshanteringsbyggnad vid park utmed Norra 
Hamngatan. Byggnaden säkras med bestämmelse för 
teknisk anläggning och med utformningsbestämmelser för 
att passa in i Fjällbackas kulturmiljö. För mer information 
beträff ande byggnadens utformning och byggrätt se rubrik 
Planerad bebyggelse - Förändringar - Park.

Avfallshämtningsfordon kan angöra via Norra Hamngatan 
och dragvägen för avfallskärl bedöms uppfylla ställda 
krav.

En studie beträff ande yta som krävs för den gemensamma 
avfallshanteringsbyggnaden har genomförts i planarbetet. 
Då man inte vill att byggnad ska avskärma bakomliggande 
granitstensblockmur, med avseende på riksintresse för 
kulturmiljövården, i för stor grad har ytan dimensionerats 
för hämtningsintervaller varje vecka.

I det fall tillgång till Norra Hamngatan inte fi nns på 
grund av till exempel översvämning till följd av framtida 
stigande vattennivåer löses avfallshämtningen för ny 
bostadsbyggnad utanför planområdet. Detsamma gäller 
den gemensamma avfallshanteringen för de 30 till 35 
närliggande befi ntliga fastigheterna.

För illustrationer som visar situationsplan gällande 
avfallshämtning vid Norra Hamngatan, se rubrik 
Parkering - Förändringar.

Konsekvenser
Avfall som genereras inom planområdet kommer att 
lösas genom gemensam lösning på kommunens mark 
eller på egen fastighet. Yta för en gemensam lösning 
som samordnas med 30 till 35 kringliggande befi ntliga 
fastigheter har säkrats i plankartan.

Utformning av avfallsutrymme kommer att stärka 
karaktären av granitstensblockmur i området samtidigt 
som man inte skymmer befi ntlig granitstensblockmur 
i för stor grad. Påverkan på ljusinsläpp till de lägre 
bostadsvåningarna i ny byggnad kommer inte heller ske.

Eventuellt behöver tätare hämtningsintervaller än tidigare 
tillämpas.
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ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Programsamråd (klart) 3:e kvartalet 2013
Samråd (klart)   3:e kvartalet 2017
Granskning  4:e kvartalet 2018
Antagande  1:a kvartalet 2019
Laga kraft  1:a - 2:a kvartalet 2019

Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter 
antagandet.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner 
laga kraft. 

Detaljplanen fortsätter att gälla efter genomförandetidens 
slut så länge inte beslut om upphävande av planen tas 
av kommunen alternativt att ny detaljplan upprättas för 
området. Väljer kommunen att upprätta en ny detaljplan 
eller upphäva detaljplanen så krävs en ny planprocess 
där fastighetsägare får möjlighet till insyn och att lämna 
synpunkter.

Huvudmannaskap
Med huvudmannaskap avses bland annat iordning-
ställande och underhåll samt ansvar för allmän platsmark. 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom 
planområdet. Trafi kverket är huvudman för väg 918 
(Norra Hamngatan). 

Avloppsreningsverk
Miljöavdelningen på Tanums kommun bedömer att 
avståndet mellan befi ntligt avloppsreningsverk och 
planerade bostäder kan innebära en risk för luktolägenheter.
 
Miljöavdelningen föreslår att i villkor för bygglov 
och startbesked som regleras enligt 4 kap 14 § i plan- 
och bygglagen ange att verksamheten med att rena 
avloppsvatten ska ha avslutats innan byggnadsarbeten får 
påbörjas.

  Avtal
 Planavtal
Ett planavtal har upprättats mellan berörda parter Tanums 
kommun, Kommunstyrelsen och Norra Kajplatsen i 
Fjällbacka AB 2014-10-17. Planavtalet har överlåtits från 
och med 2015-03-16 till Badis i Fjällbacka Ekonomisk 
förening.

Badis i Fjällbacka Ekonomisk förening är i dessa 
handlingar benämnd som privat exploatör.

Exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal träff as mellan exploatör och Tanums 
kommun före planens antagande. Syftet med avtalet är 
att reglera kostnader och  ansvar för genomförandet av 
detaljplanen. Avtalet bör bland annat reglera:

• Kostnadsfördelning/ansvar för genomförandet av 
detaljplan.

• Marköverlåtelser och inlösen av allmän plats.
• Utbyggnad av allmän plats så som infrastruktur för 

gata och VA.
• Reglering av fastigheter Fjällbacka 136:2 och 

Fjällbacka 136:3  till en fastighet. Kommunen ansöker 
om förrättning.

• Frågor gällande gemensam sophantering vid Norra 
Hamngatan på kommunens fastighet Fjällbacka 163:1. 
Ansvar för uppförande, ägande, skötsel och drift samt 
utformningsfrågor kommer at regleras i avtalet.

Avtal som upprättas mellan Trafi kverket och kommun 
avses överlåtas på exploatör som ett sidoavtal till 
exploateringsavtalet.

Avtal Trafi kverket
För eventuella åtgärder på eller i anslutning till Norr a 
Hamngatan (väg 918) ska avtal tecknas mellan Trafi kverket 
och Tanums kommun. Detta kan gälla ny utfart från enskild 
fastighet, stabilitetsåtgärder eller framtida skyddslösning 
med vall mot stigande vatten.

Avtal marköverlåtelser
Avtal om marköverlåtelser tecknas genom exploaterings-
avtal eller separata överenskommelser.

Arrendeavtal
Arrendeavtal fi nns till förmån för fastighet Fjällbacka 
136:4. Avtalet gäller markområde  på fastighet Fjällbacka 
163:1. Fastighetsägare avser köpa hittills arrenderad mark.

TEKNISKA FRÅGOR
Dokumentation & kontroll
Kontakt ska tas med Rambo AB (avfallshantering) för 
diskussion om praktisk hantering/tömning innan man 
väljer teknisk u trustning.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
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Anläggning Ägare Genomförande Driftansvarig
LOKALGATA 
(Utsiktsgatan)

Tanums kommun Tanums kommun 
Exploatörens åtaganden i 
utförandeskedet regleras i 
exploateringsavtal

Tanums kommun

LOKALGATA 
(Norra Hamngatan)

Trafi kverket Trafi kverket 
Exploatörens åtgåanden i 
utförandeskedet regleras 
som sidoavtal till 
exploateringsavtal

Trafi kverket

GÅNGVÄG Tanums kommun Tanums kommun 
Exploatörens åtagande i 
utförandeskedet regleras i 
exploateringsavtal.

Tanums kommun

PARK Tanums kommun Tanums kommun Tanums kommun
VA/Dagvatten Tanums kommun Tanums kommun. 

Exploatörens åtagande i 
utförandeskedet regleras i 
exploateringsavtal.

Tanums kommun

El Distributör Distributör Distributör
Tele Distributör Distributör Distributör

Anläggning Ägare Genomförande Driftansvarig
P (Parkering) Respektive fastighetsägare Respektive fastighetsägare Respektive fastighetsägare
B (Bostäder) Respektive fastighetsägare Respektive fastighetsägare Respektive fastighetsägare
E1 (Transformatorstation) Fortum/Ellevio Ditributör Ditributör
E2 (Återvinningsstation) Tanums kommun Tanums kommun Tanums kommun
VA/Dagvatten Tanums kommun 

alternativt respektive 
fastighetsägare

Respektive fastighetsägare 
(förutom inom u-områden)

Respektive fastighetsägare 
(förutom inom u-område)

Ansvarsfördelning
Allmänna platser

Kvartersmark

Fastighetsregleringar & fastighetsbildningar, tabell

Från fastighet Till fastighet Åtgärd Yta
Fjällbacka 136:2 Fjällbacka 136:3 Vid plangenomförande kommer fastigheterna 

sammanföras genom fastighetsreglering.
-

Del av Fjällbacka 
163:1

Fjällbacka 136:3 Mark väster om nuvarande fastigheter Fjällbacka 
136:2 och Fjällbacka 136:3, allmän plats, övergår till 
kvartersmark bostäder.

Cirka 
125 kvm

Del av Fjällbacka 
163:1

Fjällbacka 136:4 Mark väster om fastighet Fjällbacka 136:4, allmän 
plats, övergår till kvartersmark bostäder.

Cirka 
85 kvm

Del av nuvarande 
fastigheter Fjäll-
backa 136:2 och 
Fjällbacka 136:3

Fjällbacka 163:1 Markremsa öster om nuvarande fastigheter Fjällbacka 
136:2 och Fjällbacka 136:3, kvartersmark, övergår till 
allmän plats, lokalgata.

Cirka 
20 kvm

Del av Fjällbacka 
163:1

Fjällbacka 136:3 Mark öster om nuvarande fastighet Fjällbacka 136:3 
allmän plats, övergår till kvartersmark bostäder.

Cirka 
10 kvm

Fastighetsregleringar och fastighetsbildningar som möjliggörs inom denna detaljplan.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA 
FRÅGOR
Markägoförhållanden
Fastighet Fjällbacka 163:1 ägs av kommunen. Inom denna 
fastighet fi nns gatorna Utsiktsgatan och Norra Hamngatan. 
Trafi kverket har väghållningsansvar för Norra Hamngatan 
medan kommunen är väghållare för Utsiktsgatan.

Övriga fastigheter inom planområdet: Fjällbacka 136:2, 
136:3, Fjällbacka 136:1 och Fjällbacka 136:4 ägs av 
privata fastighetsägare.

Fastighetsregleringar
Planen möjliggör att delar av fastighet Fjällbacka 163:1 
(gatumark) övergår till kvartersmark (bostäder) möjlighet 
ges för enskilda att köpa marken.

Del av kvartersmark på fastigheter Fjällbacka 136:2 och 
Fjällbacka 136:3 övergår till allmän plats mark (gatumark).

Inlösen av allmän plats
Detaljplanen möjliggör att nuvarande kvartersmark 
omvandlas till allmän plats mark. Kommunen har därför 
med stöd av detaljplanen rätt att lösa in den allmänna 
platsmarken utan överenskommelse med den berörda 
fastighetsägaren.

Ledningsrätt
Befi ntliga ledningsrätter inom planområdet är ledningsrätt 
1435-260.1 (Tanums kommun, avloppsledning) som 
belastar bland annat fastighet Fjällbacka 163:1 och 
ledningsrätt 1435-1148.1 (Tanums kommun, avlopp) som  
belastar bland annat fastighet Fjällbacka 163:1. 

En ny ledningsrätt (u-område) för befi ntliga ledningar 
på fastighet Fjällbacka 136:4 säkras i detaljplanen. 
Ledningsrätter prövas genom ledningsrättsförrättning.

Där exploatering kräver att befi ntliga ledningar fl yttas 
ska ledningsägare uppmärksammas och ledningsrätt 
uppdateras. Exploatör bekostar fl ytt av ledningar.

Fastighetsbildning
Fastigheter Fjällbacka 136:2 och Fjällbacka 136:3 
regleras ihop till en fastighet vid plangenomförande. Detta 
fastställs i exploateringsavtalet och  planeras ske direkt 
efter detaljplanens antagande.

Fastighetsregleringar med mera som möjliggörs inom denna detaljplan.

Möjlig fastighetsreglering
Fastighetssammanslagning
Nuvarande allmän platsmark, 
föreslagen kvartersmark
Nuvarande kvartersmark, 
föreslagen allmän platsmark
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EKONOMISKA FRÅGOR
A llmänt (plankostnader, exploateringsavtal, 
bygglovsavgifter)
Kostnader i samband med upprättande av detaljplanen är 
reglerade i plan- och samarbetsavtal.

Ekonomiska frågor mellan Tanums kommun och 
exploatören ska regleras i ingånget exploateringsavtal.

Vid bygglovsprövning kommer bygglovsavgifter att tas ut 
enligt gällande taxa.

Anläggningar (gator, torg, VA, med mera)
Kostnader förenade med iordningställande av anläggningar 
inom allmän platsmark så som gångväg, lokalgata 
(ägd av kommunen) med mera belastar kommunen och 
exploatören och fördelas enligt exploateringsavtal. 

Framtida underhåll på Norra Hamngatan belastar 
Trafi kverket.

Kostnader förenade med om- och nyanläggning av 
kommunala VA-ledningar inom allmän platsmark bekostas 
av Tanums kommun och exploatören enligt fördelning i 
exploateringsavtalet. Fortsatt  drift och underhåll belastar 
Tanums kommun. 

Kostnader för anläggande, skötsel och underhåll för 
vatten, spillvatten och dagvatten inom kvartersmark 
belastar respektive fastighetsägare.

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

Fastighetsbildning som sker vid sammanslagning av 
fastigheter Fjällbacka 136:2 och Fjällbacka 136:3 initieras 
och ansöks av Tanums kommun och bekostas av privat 
exploatör.

Inlösen av allmän plats
Detaljplanen möjliggör att kvartersmark övergår till 
allmän plats mark. Inlösen hanteras i exploateringsavtal.

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

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

Kostnader orsakade av hantering eller fl ytt av telekabel i 
Norra Hamngatan som innehåller bly och kräver speciell 
hantering bekostas av den som beställer motsvarande 
ingrepp.

Stigande vatten
Kostnader för eventuella åtgärder i samband med stigande 
vatten på Trafi kverkets väg regleras i exploateringsavtalet. 

Kostnader i samband med åtgärder för att förhindra 
problem med stigande vatten inom kvartersmark åligger 
respektive fastighetsägare.

Stabilitetsåtgärder
Kostnader för eventuella stabilitetsåtgärder på Trafi k-
verkets väg regleras i exploateringsavtalet.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Detaljplanen administreras enligt plan och bygglagen SFS 
2010:900, mellan 2011 och 2014. 

Detaljplanens genomförandetid är 10 år. 

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

Kontaktpersoner Tanums kommun
Roger Rosengren 
Janette Beck

Kontaktpersoner Werner Arkitekter AB
Anna Kulginova
Stefan Werner


