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Bakgrund och förutsättningar
Bakgrund och syfte

På fastigheten Fåraby 1:70 finns ett äldre bostadshus. Byggnaden ägs av företaget Havstenssund
Kost & Boende AB. Huset byggdes som bostad för företaget GBM AB:s grundare. Under en period
hyrdes huset ut under sommarmånaderna bl a till sommargäster. Numera bedriver företaget Havstenssund Kost & Boende AB kursverksamhet och även har logi för sina kursdeltagare i byggnaden.
Inför framtiden ser företaget ett behov av att bygga nytt eftersom verksamheten växer och lokalerna
är svåra att bygga om för att passa till verksamheten.
Eftersom fastigheten i nuvarande detaljplan är avsedd för bostadsändamål måste en planändring
göras för att överensstämma med nuvarande verksamhet. Byggrätten i den gällande detaljplanen
behöver även utökas för att möjliggöra den önskade nybyggnationen.
bekräfta nuvarande verksamhet inom fastigheten Fåraby 1:70

•

skapa möjlighet att bygga ut eller bygga nytt för framtida behov

•

skapa en tillfredsställande lösning för parkering för verksamheten

1

•
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Planområdet ligger i den nordvästra delen
av Havstenssunds samhälle. Fastigheten gränsar mot väster till industrifastigheten Grebbestads Båt & Motor AB. Mot norr ligger två
bostadsfastigheter. Ytterligare bostadsfastigheter ligger både norr och söder om planområdet fast inte i direkt anslutning till fastigheten. Österut ligger ett mindre parkområde och
söderut ligger det norra hamnområdet och ett
vägområde med anslutande gatuparkeringar
till omgivande bebyggelse och verksamheter.
I anslutning till vägområdet ligger en transformatorstation.

22

Planområde, skala 1:2000

1:158

8

Markägare och ägandeförhållanden

Fastigheten ägs av en privat fastighetsägare.  

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer

I ÖP 2002 anges att det finns ett visst utrymme för förtätning och utveckling av verksamheter i
samhället.
Sjölén & Hansson Arkitekter
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Detaljplaner
För planområdet gäller detaljplan(byggnadsplan) fastställd 1984-03-19. Detaljplanen medger bostadsändamål. Detaljplanen har inte någon återstående genomförandetid.

Enlighet med miljöbalkens bestämmelser

”Mark och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest
lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.” (PBL 2 kap 1§). ”Vid planläggning...skall bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas. Enligt 5 kap 3§ miljöbalken skall
miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och planläggning.”

Riksintressen och andra allmänna intressen

Planområdet omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten enligt MB
4 kap 1, 2, 3 §.
Dessa bestämmelser gäller inom större delen av kustzonen i norra Bohuslän, och innebär att området som helhet är av riksintresse p g a de stora natur- och kulturvärden som finns. Ur lagtexten:
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd i dessa områden endast om de inte påtagligt
skadar områdenas natur och kulturvärden. Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller
av det lokala näringslivet eller för anläggningar som behövs för totalförsvaret.

Planområdet omfattas även av riksintresse för naturmiljö- och kulturmiljövården enligt
Miljöbalken(MB) 3 kap 6§, vilket innebär att mark- och vattenområden som har betydelse från
allmän synpunkt på grund av naturvärden eller kulturvärden skall så långt som möjligt skyddas mot
åtgärder som kan skada natur- eller kulturmljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten
av tätorter skall särskilt beaktas. Bestämmelserna syftar till att främja en hållbar utveckling som
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
Planområdet ingår i Kulturminnesvårdsprogrammet för Tanums kommun. De generella
rekommendationerna för samhället lyder:
Bebyggelsen i Havstenssund är mycket väl bevarad och har tillsammans med bodar, bryggor och gator ett mycket
stort kulturhistoriskt värde. Bebyggelsen bör underhållas och dess äldre karaktär bevaras. Även de små täpporna med
trästaket bör underhållas för att bevara samhällets lite speciella karaktär. Utrymme för förtätning av bebyggelsen finns
inte.

Norr om planområdet finns två naturreservat: Raftö naturreservat och Trossö, Kalvö, Lindö naturreservat. Ett mindre naturområde på Lökholmen ingår i Raftö naturreservat. Större delen av vattenområdet norr och väster om Havstenssund ingår i Trossö, Kalvö, Lindö naturreservat.

Inverkan på miljön
Kommunen och Länsstyrelsen har bedömt i sina yttrande efter planprogrammet att planen inte
medför någon betydande miljöpåverkan. Det krävs således ingen miljökonsekvensbeskrivning ����
enligt 5 kap 18§ PBL eller MB 6 kap 11§.

Sjölén & Hansson Arkitekter

4 (11)

PLANBESKRIVNING / Fåraby 1:70, Havsstensund, Tanums kommun

2009-02-16

Kommunala beslut
•

Kommunstyrelsen beslutade att medge plantillstånd 2005-12-14 (2005.566-314 Ks § 298)

•
Miljö-och byggnadsnämnden beslutade att godkänna planprogrammet 2006-12-12. (MBN
20061212§426). Programmet sändes ut till samtliga sakägare, statliga och kommunala myndigheter,
med begäran om synpunkter till 2007-02-09.
•
Miljö-och byggnadsnämnden beslutade att godkänna samrådsredogörelsen och att upprätta
utställningshandlingar.

Förutsättningar
Bebyggelse

Planområdet består av en fastighet med en byggnad uppförd under
1950-talet. Byggnaden har ett enkelt
och avskalat formspråk inspirerat av
dåtidens funkisideal. Liksom många
hus från denna tidsålder är fasadmaterialet eternit. Omgivande bostadsbebyggelse är av olika tidsåldrar. Gemensamt för denna bebyggelse är att
även den nyaste bebyggelsen ansluter
till den bohuslänska byggnadstraditioBilderna visar den befintliga byggnaden.
nen i vissa avseenden — såsom de ljusa
träfasaderna, de röda tegeltaken,  husens storlek och proportioner.
Granne mot väster från planområdet ligger ett industriområde där GBM finns. Bebyggelsen inom
denna fastighet består av flera olika byggnader. Den äldsta byggnaden på fastigheten är från 1945
och inrymmer butik och kontorslokaler, samt service för gästhamnen. En utställningshall för båtarna
har tillkommit senare som en tillbyggnad norr om denna byggnadsdel. Även verkstadshallen har
tillkommit senare. Byggnadens befintliga nockhöjd är +11,70 från nollplanet.
1:56

Geotekniska förhållanden

FÅRABY
Området består av plan mark belägen mellan
två mindre bergsformationer. En provgrävning (utförd 2008-05-09 ) har visat att jorddjupet är mellan 20 och 40 cm djupt där
2
nybyggnationen är aktuell.Se bifogad
karta för planområdet.
3
3

-0,28

FÅRABY

Fornlämningar

N

2

N
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2
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Inom området finns inga kända fornlämningar.

Tillgänglighet

-0,40

1:70

1:211

-0,20

FÖRKLARINGAR
= berg i dagen

Planområdet är utan större höjdskillnader. Den befintliga fastigheten har
Sjölén & Hansson Arkitekter
0.

2

±0,00

= jordtjocklek i meter

Karta med berg idagen och mätpunkter för jordtäcke.
1:130

MARKKARTA
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full tillgänglighet fram till entré. Byggnaden saknar handikappanpassning i dag, men den planerade
nybyggnaden innebär även en handikappanpassning.

Verksamheter och service

Ägarna till företaget Havstenssunds Kost & Boende AB driver förutom kursverksamheten även
restaurang och butik i Havstensund under sommarmånaderna. För övrigt finns ingen utbyggd
åretruntservice i samhället.  Den verksamhet som bedrivs av Havstenssund Kost & Boende AB är
knuten till höst-, vinter- och vårsäsong, vilket bidrar till arbetstillfällen under lågsäsongen för turistnäringen.
Den största verksamheten i Havstenssund är för övrigt den marina verksamhet som bedrivs på
fastigheten Fåraby 1:84. Den gästhamnsverksamhet som bedrivs inom fastigheten Fåraby 1:84 omfattar även en mindre servicebutik under sommarsäsong. Företaget har idag 13 fast anställda samt 5
säsongsanställda. För övrigt finns det några hantverkare med enmansföretag samt några fiskebåtar
med hemmahamn här.

Rekreation

Närheten till hav och natur är en av de viktiga förutsättningarna för lokaliseringen av verksamheten. Det ingår i företagets koncept att erbjuda kursdeltagarna en naturupplevelse i samband med
utbildningen.
Två naturreservat finns norr om programområdet: Raftö naturreservat och Trossö, Kalvö, Lindö
naturreservat. Kosterhavets Nationalpark är under uppbyggande i vattnet utanför dessa naturreservat. Ett mindre naturområde på Lökholmen ingår i Raftö naturreservat. Större delen av vattenområdet norr och väster om Havstenssund ingår i Trossö, Kalvö, Lindö naturreservat.
Norra delen av Lökholmen erbjuder möjligheter till havsnära promenader.

Trafik
Biltrafik

Fastigheten nås via befintlig lokalgata.

Parkering

Det finns möjlighet för enstaka bilar
att parkera inom fastigheten — det
finns dock ingen riktig p-plats. Det
finns ett tiotal kommunala parkeringsplatser i anslutning till lokalgatan som
vid behov kan utnyttjas. Dessa platser
används även av angränsande fastigheter och är ingen lösning av parkeringsproblemet.
För övrigt är besökare hänvisade bl
a till den kommanala långtidsparkeringen vid Havstensviken.
Sjölén & Hansson Arkitekter

I anslutning till den befintliga lokalgatan finns ett tiotal kommunala
parkeringsplatser.
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Teknisk försörjning
VA

Fastigheten är ansluten till kommunalt VA. Anslutningspunkter finns söder om planområdet i
pumpstationen. Anslutning av vattenledning är av galvaniserad stål troligtvis från husets bygggnadstid. Dagvattnet leds idag ut på marken inom fastigheten.

El
Fastigheten är ansluten till befintligt elnät.

Förslag till förändringar
Påverkan på riksintresse och andra allmänna intressen

Förslaget ligger inom befintlig tätort och får därmed komma till stånd enl MB 4 kap 1, 2, 3§§. Påverkan enligt MB 3 kap6§ på naturvärden är försumbar eftersom planområdet en villatomt. Kulturmiljön som beskrivs i Kulturminnesvårdsprogrammet består av den äldre bebyggelsen som medverkade till samhällets utbyggnad under fisket och sjöfartens storhetstid. Planområdets bebyggelse från
1950-talet är inte av den karaktären att man kan tala om en specifik byggnadsstil som har ett större
bevarandevärde inom riksintresset. Bohusläns museum anvisar att bebyggelsen ska följa sin tidsenlighet och inte förvanska detaljutformingen med stildrag från tidigare epoker. Detaljplanen kommer
att påverka riksintresset marginellt med sin belägenhet och utformning.

1:161

1:161
109
23

1:56

1:70
uteplats

hkplats
parkering
2 platser

parkering 3 platser

1:130
Sjölén & Hansson Arkitekter

Illustrationskarta skala 1:500
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Bebyggelse

Företaget planerar att riva den befintliga byggnaden och bygga ett nytt hus som är bättre anpassat
till den pågående verksamheten. Den huvudsakliga verksamheten i denna byggnad kommer att vara
undervisningslokaler samt logi för kursdeltagarna.
Den planerade nybyggnaden  omfattar ca 220 m2 i två våningsplan och inredningsbar vind.
Byggrätten för denna och de två angränsande bostadsfastigheterna i den gamla detaljplanen låg på
20 % av den totala fastighetsarean. Arean för de tre fastigheterna varierar från ca 780 m2 till 1150
m2 — vilket i praktiken innebär en ganska stor skillnad på högsta tillåtna byggnadsyta. Den aktuella
fastigheten har den minsta arealen och högsta tillåtna byggnadsyta blir i det aktuella fallet 156 m2.
För den största fastigheten är motsvarande siffra 230.
I den nya detaljplanen föreslås en ny reglering av storleken på byggrätten. För att säkerställa att
den önskade nybyggnaden ryms inom de nya planbestämmelserna föreslås en utökning av högsta
tillåtna exploateringsgrad till 220 m2. . Lägsta golvnivå föreslås till +2,50 meter i RH 70.

Fasadritningar på den byggnad som ska uppföras. En terrassering åt väster gör att det kvarstår möjligheten att se
förbi fastigheten.

Byggnaden som föreslås har lägre taklutning än omgivande byggnader. Nockhöjden beräknas till
+ 13,7 från nollplanet och då har golvnivån höjts ca 0,5 meter. Verksamheten som konferenscentrum med grupper om 12-15 personer har format byggnaden. Kursdeltagarna kommer med bil eller
minibuss till kurser som drivs under vår-, höst och vinter. Den nya byggnadens utformning redovisas med fasadritningar (se ovan).
Sjölén & Hansson Arkitekter
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Trafik
Biltrafik

Planförslaget medför inte någon förändring av biltrafiken inom området. Infart får endast ske från
Loskärsgatan. Tomtgränsen ligger ca 2,5 meter från vägkanten vilket innebär att man har god sikt åt
båda hållen vid utfart.

Parkering

Behovet av parkeringsplatser för verksamheten kommer att växa när utbyggnaden realiseras.
Deltagarna kör gemensamt  och troligen minst två i samma bil. Detta innebär att verksamheten
kan kräva 6-8 p-platser. För att tillgodose de behov av parkeringsytor som företaget har skall 5
parkeringsplatser anläggas inom fastigheten varav en är handikappanpassad. Företaget kommer att
genomföra ett parkeringsköp av  kommunen för att kunna använda 3 kommunala parkeringsplatser.  

Rekreation/friluftsliv
Det finns goda möjligheter till friluftsliv och rekreation i omgivningarna. Den föreslagna planändringen påverkar inte detta.

Teknisk försörjning

En nybyggnation kan anslutas till befintligt VA och elnät.  Enligt den Vatten- och avloppspolicy
för Tanums kommun som antogs av kommunfullmäktige den 28 januari 2002 skall krav på urinseparering ställas vid nybyggnation och vid väsentlig ändring av befintlig byggnad vid all detaljplanering. Det finns idag VA anslutning för två lägenheter utan urinseparering och avtalet med kommunens VA-avdelning kommer att kvarstå. Det innebär att VA-anslutning kommer att ske enligt det
avtal som finns.
Den befintliga byggnaden innehåller idag två lägenheter. Planförslaget innebär att vatten-och
avloppskonsumtionen ökar något men huvudsakligen under vår, höst och vintertid. I samband med

2

FÅRABY
1:70
X114960

N

2

N

Framtida placering av urintank
2

Y-7320

1:211

FÖRESLAGEN DAGVATTEN LEDNING

2

1:130
Karta med föreslagen dagvattenledning och placering av urintank. Skala 1:500

0. Sjölén & Hansson Arkitekter

DAGVATTEN

1:500
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nybyggnation ska ledningssytemen bytas ut ända fram till pumphuset söder om planområdet. Vattenrör kan ökas till ø70 mm slang istället för dagens 2” galvaniserade vattenrör om vattensystemet
tillåter detta utan tryckfall.
Dagvattnet föreslås att ledas västerut till havet som ligger 25 meter från fastigheten. Se placering
på ovanstående karta. Utanför Havstensund är det stor rörelse i vattnet vilket klarar av ett lokalt
mindre dagvattenutsläpp från en fastighet.
Avfall kommer att hanteras enligt kommunens regler.

Hälsa och säkerhet
Trafikbuller

Verksamheten inom planområdet alstrar inte buller för omgivningen. Jämfört med när huset
användes som enbostadshus alstrar verksamheten givetvis mer persontrafik. Detta är dock ingen
högfrekvent trafik eftersom kursdeltagarna kommer hit för att stanna några dagar och delta i kurser
där de även har logi i samma byggnad.

Närhet till pumpstation

Söder om planområdet finns kommunens pumpstation för vatten och avlopp. Avståndet från plangräns är ca 12 meter. Det finns ett rekommenderat skyddsavstånd på 50 meter till byggnad. Skyddsavståndet rekommenderas p g a att pumpstationen kan avge störande ljud och att det vid fel i anläggningen kan lukta illa. Pumpstationen har inte uppfattats som störande för verksamheten hittills.
Det sker inga förändringar jämfört med situationen idag.

Närhet bensinpump

Väster om planområdet finns en bensinpump som används av företaget GBM för påfyllning av
båtar. Avståndet från plangräns är ca 17 meter. Risker med bensinpumpar består huvudsakligen vid
påfyllnad från tankbil. En riskutredning har utförts av Prevecon AB i Göteborg daterad 2008-0506. Utredningen har beräknat strålningsnivåer vid två olika pölbränder som skulle kunna uppstå
vid bränslehanteringen. Beräkningarna visar att strålningsnivåer vid fasad är klart lägre än kravet i
Boverkets Byggregler kap 5.72. Däremot är det viktigt att uteplatsen utförs så att en utrymning kan
ske österut vid en eventuell olycka. Byggnaden ska även gå att utrymma åt öster. Beräkningarna
förutsätter att tomten avgränsas med ett ca 1,0 meter högt trästaket i gränsen mot väster.

Radon
Vid nybyggnation kommer grundläggning troligtvis att ske direkt mot berg. Berggrunden är radioaktiv i hela Bohuslän. Radon mäts i enheten bequerel per kubikmeter luft. Radonet kommer in
i byggnaden genom otätheter i grundkonstruktionen. Högsta tillåtna radonhalt(årsmedelvärde) för
arbetsplatser finns reglerat. Problemet kan lösas genom radonsäker grundläggning.

Miljökvalitetsnormer

Det bedöms att det aktuella tillskottet av bebyggelse och fordonstrafik, som följer då detaljplanen
genomförs, inte medför risk för att gränsvärden för kvävedioxid, kväveoxid, svaveldioxid, bly och
partiklar ( PM 10 ) i utomhusluft kommer att överskridas inom området. Miljökvalitetsnormerna

Sjölén & Hansson Arkitekter
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föreskriver kvalité på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt för att skydda människors varaktiga
hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på människors hälsa eller miljön.

Planprocessen

Programsamrådet medförde att planförslaget omarbetades så att den nya bebyggelsen förhåller sig
mer till den nuvarande byggnadens omfattning. Det tidigare västliga läget har övergetts och byggrätten flyttades österut.
Samrådet innebar att en riskutredning utfördes och att parkeringlösningen omarbetades. Byggnadens utformning ska inarbetas i planbeskrivningen och höjder ska justeras efter byggnadens skilda
nivåer. En planbestämmelse om värdefull miljö togs bort eftersom den var oklar och inte tillförde
någon konkret bestämmelse. Bestämmelse om takupors längd infördes. Grundkartan justerades avseende läsbarhet. Byggnadens höjd sänktes med lägre taklutning och absolut höjdmått i RH 70.
Utställningen innebar att en planbestämmelse införs som säkerställer riskanalysens rekomendationer. Synpunkter på genomförandebeskrivning angående parkeringsköp, dagvattenledning och
nätplanering införs i handlingarna.

Revidering
Efter utställning har handlingarna reviderats. Syftet med revideringen är att krav på säkerhet
utökas i bygglovsskedet och att genomförandefrågor förtydligas angående parkeringsköp, dagvattenledning och nätplanering (se Genomförandebeskrivning).
Planbeskrivningen har ändrats på nedanstående punkter:
• Parkeringköp har införts. s 9.
Plankartan har ändrats på nedanstående punkter:
• Bestämmelse om  ett tätt plank åt väster med en meters höjd har införts.
• Ny bestämmelse om fri utrymningsväg åt öster på tomtmarken.

Medverkande i planarbetet

Planhandlingarna är utarbetat av Sjölén & Hansson Arkitekter på uppdrag av markägaren
Havstenssund Kost & Boende AB.
Medverkande i planarbetet:
Ansvarig arkitekt:		

Anna-Karin H Sjölén, arkitekt MSA

Handläggande arkitekt:

Anders Hansson, ark MSA

För kommunen:

Martin Kvarnbäck, fysisk planerare

Sjölén & Hansson Arkitekter
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