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MILJÖMÅL OCH KONSEKVENSER
Ett genomförande av de möjligheter till utveckling som den fördjupade
översiktsplanen medger ger olika konsekvenser i samhället. I följande kapitel
redovisas konsekvenser av förslaget och en avstämning mot gällande miljömål.
Miljömål
Nedan beskrivs de miljömål som berörs av planen. Miljömålen ”Myllrande våtmarker”
och ”Storslagen fjällmiljö” berörs ej av den fördjupade översiktsplanen.
Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt
Målen syftar bland annat till att minska utsläppen av växthusgaser, minska nedfallet
av försurande ämnen samt att utveckla ozonskiktet så det ger skydd mot skadlig UVstrålning.
Den fördjupade översiktsplanen ger förutsättningar att ta fram fler bostäder i
Fjällbacka. En utbyggnad av nya bostadsområden leder till ett ökat underlag för
service och kollektivtrafik i orten. Detta kan i sin tur leda till att bilberoendet minskar
och med det även utsläppen.
Planen beskriver också hur gång- och cykelvägnätet bör byggas ut vilket också kan
bidra till att bilberoendet minskar.
Inom det föreslagna nya industriområdet kan nya verksamheter innebära ökade
utsläpp. Vid etablering av verksamheter kommer krav ställas på verksamheterna att
gällande riktvärden och/eller gränsvärden för utsläpp följs och att
miljökvalitetsnormerna ej riskeras att överskridas.
Frisk luft
Målet syftar bland annat till att minska halterna av svaveldioxid, kvävedioxid,
marknära ozon och utsläpp av flyktiga organiska ämnen.
Den fördjupade översiktsplanen redovisar en möjlighet att dra om väg 163 öster om
samhället. Detta skulle innebära att området längs nuvarande väg 163 får en
hälsosammare luftmiljö. Däremot minskas inte trafiken totalt i samhällsområdet,
problemet flyttas till en annan del av samhället där färre människor vistas dagligen.
En flyttning av vägen skulle alltså innebära att färre människor påverkas av de
utsläpp som förekommer i vägens närområde. Den förhärskande vindriktningen i
området är från sydväst, detta innebär att genom att förlägga vägen öster om
samhället blåser föroreningar från avgaserna bort från samhället.
Giftfri miljö
Målet syftar till att miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller
utvunnits ur samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska
mångfalden.
I södra delen av Fjällbacka samhällsområde, Lersten, har tidigare funnits en tipp.
Denna användes under 1960-talet och marken är idag till största del bebyggd med
bostäder. Vid en fortsatt exploatering av området bör hänsyn tas till eventuella
föroreningar i marken.
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Säker strålmiljö
Målet syftar till att människors hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas
mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön.
Vid exploateringar skall hänsyn tas till att berggrunden inom Fjällbacka
samhällsområde med stor sannolikhet består av högradonmark.
Inom Fjällbacka samhällsområde finns ett par 10 kV ledningar. Exploateringar i dess
närhet bör beakta ett skyddsavstånd till dessa alternativt att ledningarna kablas i
marken.
Ingen övergödning
Målet syftar bland annat till att minska utsläppen av fosforföreningar,
kväveföreningar, ammoniak och kväveoxider.
Ett kontinuerligt arbete pågår i kommunen med att se över äldre dåliga avlopp. Inom
samhällsområdet är de flesta fastigheter anslutna till det kommunala VA-nätet och
åtgärder för att minska utsläppen görs då bl a i kommunens reningsverk och i VAnätet. Planer finns i kommunen att anlägga ett större gemensamt avloppsreningsverk
för Tanumshede, Grebbestad och Fjällbacka. Detta förses då med kväverening vilket
minskar övergödningen av havet. I enlighet med kommunens VA-policy skall nya
planområden förses med urinseparering, vilket också kan bidra till att uppnå
miljömålet.
Levande sjöar och vattendrag
Målet syftar till att sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras
variationsrika livsmiljöer skall bevaras.
Inom samhällsområdet finns två vattendrag dels Anråsälvens mynning och dels
Ålebäcken vilken till största delen är kulverterad. Dessa vattendrag bedöms ej
påverkas negativt av de i planen föreslagna förändringarna, se vidare under målet
”Grundvatten av god kvalitet.
Grundvatten av god kvalitet
Målet syftar till att grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning
samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
De flesta fastigheter inom Fjällbacka samhällsområde har idag kommunalt vatten.
Enskilda brunnar behöver ej tas i anspråk inom området vid nya exploateringar.
Vid det nya industriområdet kan försiktighetsåtgärder behöva vidtas på fastigheterna
så att utsläpp ej når grundvattnet och vidare till Ålebäcken och havet.
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Målet syftar bland annat till att skydda kust och skärgårdsområden.
Fjällbacka är ett kustsamhälle där mycket av ortens karaktär beror på sambandet
med havet och skärgården. Den fördjupade översiktsplanen redovisar områden i
samhället där det kan vara möjligt att utveckla hamnar, men redovisar också de kustoch vattenområden som är viktiga att ej exploatera. En utveckling av fler hamnar kan
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leda till att båttrafiken ökar vilket kan ge störningar på djurlivet. Ökad båtsport kan
också leda till ökat oljespill och föroreningar av bottenfärger.
Planen beskriver också vikten av att värna tillgängligheten för allmänheten till
kustområdet och havet.
För en levande kust och skärgård är det viktigt att näringsgrenar som t ex fiske,
skärgårdstrafik m m ges möjlighet att utvecklas i samhällena.
För att få en levande skärgårdsmiljö året runt försöker Tanums kommun att gynna
helårsboende genom att ta fram kommunala tomter som endast säljs till
permanentboende.
Levande skogar
Målet syftar till att skogars och skogsmarkers värde för biologisk produktion skall
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturvärden och
sociala värden värnas.
Inom Fjällbacka samhällsområde finns ett område med ädellövskog vilket planen
beskriver ska bevaras. Planen talar också om värdet av den tätortsnära naturmark
som finns runt samhället och vikten av att bevara denna.
Ett rikt odlingslandskap
Målet syftar till att odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk
produktion och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
Inom Fjällbacka samhällsområde redovisas ett utvecklingsområde för verksamheter
på mark som idag är åkermark. En avvägning har gjorts mellan de olika intressena
för jordbruk och möjlighet att kunna utveckla industriområdet i Fjällbacka.
God bebyggd miljö
Målet syftar bland annat till att få en samhällsstruktur som främjar miljöanpassade
och resurssnåla transporter, kulturhistoriska och estetiska värden samt grön- och
vattenområden i tätorter.
Den fördjupade översiktsplanen talar om vikten av att ta fram fler bevarandeplaner i
de kulturhistoriskt intressanta delarna av Fjällbacka.
I planen beskrivs ambitionen att kunna ta fram attraktiva boendemiljöer.
I en liten ort som Fjällbacka är det nära till stora grön- och rekreationsområden
utanför samhället men det är ändå av stor vikt för närmiljön att grönområden sparas
inne i orten.
För att säkerställa en god boendemiljö har planen beskrivit de skyddsavstånd som
bör hållas till befintliga verksamheter i samhället.
Vid nya exploateringar skall riktvärden för buller beaktas.
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Konsekvenser
Bedömningen av konsekvenser av den föreslagna markanvändningen bedöms
utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter.
Den fördjupade översiktsplanens målsättning är att Fjällbacka skall vara ett levande
samhälle året runt.
Konsekvenser av föreslagna utvecklingsområden för bostäder
En utveckling av fler bostadsområden i Fjällbacka gör att samhället ges större
möjlighet att bibehålla och förstärka servicenivån.
Fler bofasta i samhället kan innebära något positivt för det sociala livet genom att nya
tankar kan väckas. En ökad inflyttning kan även leda till sprickor mellan bofasta och
inflyttare.
Det är viktigt för skolans överlevnad att barnfamiljer kan finna boende i orten.
Kommunens ambition är att ta fram kommunala tomter och bidra till att planera för ett
varierat boende där det även finns möjligheter för barnfamiljer att finna en passande
boendemiljö.
Miljömässigt innebär en bebyggelseutveckling att intrång kan komma att göras inom
områden med särskilda natur- och kulturvärden. Kulturmiljön i kustsamhällena är
dock beroende av att människor bor och verkar där. Det finna ingen möjlighet för
kommunen idag att garantera att bebyggelsen inom utvecklingsområdena blir
bostäder för bofasta, men ett ökat utbud av boende bör leda till att antalet bofasta
ökar.
I kustsamhällena saknas ofta mark för utbyggnad som inte kommer i konflikt med
miljöintressen. Kommunen får därför ofta göra avvägningar mot behov och tänkbara
utbyggnadsmöjligheter. Vilka konsekvenser som blir kan avgöras först vid fortsatt
planering.
En koncentration av bebyggelsen till samhällsområdena kan leda till att underlaget
för kollektivtrafiken ökar. Med en utvecklad kollektivtrafik kan miljövinster göras
genom att fler avstår från bilresor.
Kostnaderna för exploatering av utbyggnadsområden kan från kommunens synpunkt,
se olika ut beroende på vem som är exploatör. Kostnader för utbyggnad av vägar,
vatten och avlopp inom nya områden bekostas normalt av exploatören. För
kommunen uppkommer kostnader för t ex barnomsorg och skolskjutsar.
Konsekvenser av föreslagna utvecklingsområden för verksamheter
En möjlighet för verksamheter att etablera sig i Fjällbacka kan leda till fler att
arbetstillfällen erbjuds i orten vilket är positivt för samhället. För att få ett levande
samhälle är tillgången på arbetsplatser viktig.
Beroende på vilka verksamheter som etableras kan miljöeffekterna för omgivningen
bli olika. Konsekvenser av detta får beskrivas vid etablering av en verksamhet.
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De ekonomiska konsekvenserna för kommunen bör vara positiva av att fler
arbetstillfällen kan erbjudas i kommunen. Kommunen får kostnader för att ta fram nya
industritomter men detta betalas tillbaka vid försäljning av tomterna.
Konsekvenser av omläggning av väg 163
En ändrad sträckning av väg 163 utanför samhället innebär sannolikt en förbättrad
miljö i samhället. Konflikter kan komma att uppstå med naturvårds- och
kulturmiljövårdsintressen. Dessa konsekvenser får studeras närmare vid en fortsatt
utredning om en framtida vägs sträckning inom vägreservatet.
Konsekvenser av fler bevarandeplaner i samhället
Ett utökat antal bevarande planer i Fjällbacka gör att beslutsfattare får ett bättre
underlagsmaterial när beslut skall fattas om förändringar i de kulturhistoriskt
intressanta delarna av Fjällbacka.
Att säkerställa de kulturhistoriska värdena i orten är en nödvändighet för att
Fjällbacka skall behålla sin karaktär vilket är ett av de viktigaste kännetecknena för
det ”pittoreska fiskeläget”.
För kommunen innebär ett utarbetande av fler bevarandeplaner en kostnad vid själva
upprättandet av planen. Möjlighet finns att ta ut planavgifter vid bygglovgivning för att
kompensera dessa utgifter. På längre sikt bör ett säkerställande av intressena
medföra att Fjällbackas attraktivitet som boendemiljö och besöksmål fortsätter att
vara starkt vilket är ekonomiskt gynnsamt för kommunen.
Konsekvenser av en stärkt tillgänglighet till strandnära områden
Närheten till havet är en av Fjällbackas främsta kvaliteter och en stärkt tillgänglighet
för allmänheten till strandnära områden kan innebära att Fjällbackas attraktivitet som
boendeort och som turistmål stärks, vilket har en ekonomisk betydelse för
kommunen.
För det sociala livet i samhället är det av stor vikt att inte strandområdena stängs av
för några få utan att alla har tillgång till dessa attraktiva miljöer.

