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Bakgrund
Inom Fjällbacka finns idag en efterfrågan på industrimark och
för ortens fortsatta utveckling är det viktigt att tillskapa ett
område avsett för bl a småindustri, lager och handel/serviceändamål.
Det aktuella programområdet saknar idag detaljplan och
kommunstyrelsen har därför beslutat att påbörja arbetet med en
sådan. Detaljplanen behövs bl a för att möjliggöra kommunens
målsättning, för att reglera utformning och utbredning av den
tillkommande bebyggelsen inom området och för att beskriva
förutsättningar och konsekvenser.

Syfte och huvuddrag
En detaljplan ska enligt plan- och bygglagen (PBL) grundas på
ett program som bl a anger utgångspunkter och mål för planen,
om detta inte är onödigt. Kommunen har i denna fråga ansett
det befogat att inleda planarbetet med framtagandet av ett
planprogram. Med programmet som underlag kan kommun bl a
föra en dialog med andra myndigheter, kommunala
nämnder/förvaltningar och berörda markägare.
Syftet med detta program är att klargöra områdets lämplighet
för industri med hänsyn till allmänna och närboendes intressen.
I programmet behandlas även avgränsningen mot befintlig
bebyggelse, trafikmatning, landskapsanpassning,
miljöbedömning och liknande frågor.

Programområde

Avgränsning av
programområdet
Föreslaget område är
beläget i östra delen av
Fjällbacka, söder om
befintligt industriområde mellan de båda
allmänna vägarna 915
och 163.
Området är i huvudsak
obebyggt och används
idag som jordbruksmark.
I söder omfattas
dessutom befintlig
parkeringsyta samt fyra
bostadsfastigheter.
Markområdet uppgår
till ca 16-17 ha.
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Markägoförhållanden

Fjällbacka
163:1

Fjällbacka
176:24

Ca 2/3 av markområdet ägs av kommunen.
Kommunens markinnehav framgår av
vidstående kartutdrag (färgat område) och
utgörs av del av fastigheten Fjällbacka 176:24
samt fastigheten Fjällbacka 163:1. Övrig mark
är i enskild ägo och utgörs av delar av
fastigheterna Fjällbacka 189:1, Fjällbacka
189:24 och Kville-Ödsmål 3:2. För att ett
genomförande ska kunna ske inom områdets
sydvästra del enligt kommunens önskan så krävs
tillgång till markområdet.
I sydväst ingår de fyra bostadsfastigheterna
Kville-Ödsmål 189:51 - 54 i programområdet.
Inom programområdet finns även
samfälligheterna s:20 och s:22.
Kville-Ödsmål 3:2

Gällande planer och kommunala beslut

Fjällbacka 189:24

Fördjupad översiktsplan

Fjällbacka 189:1

För området gäller ”Fördjupad översiktsplan för Fjällbacka”,
antagen av kommunfullmäktige 2004-10-25. Den fördjupade översiktsplanen anger kommunens syn på hur mark och vatten bör
användas och vilka intressen som särskilt bör beaktas vid planläggning eller prövning av lov enligt Plan och bygglagen.

Fjällbacka 176:24

I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) är programområdet
huvudsakligen beläget inom rekommendationsområde R 10 där
översiktsplanen föreskriver följande: ”Område för nya verksamheter. I delarna närmast befintlig bebyggelse bör ej
störande verksamheter tillåtas.” Det nu aktuella programområdet
har mot öster en större utsträckning än vad FÖP:en anger.
Genom programområdet går rekommendationsområde R23
innebärande: ”Ny sträckning av väg 163. Området reserveras
för framtida vägsträckning. Tills vidare eftersträvas en
oförändrad markanvändning.”
Rekommendationskarta FÖP
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Detaljplaner
Området är tidigare inte planlagt. För industriområdet norr och
söder om väg 915 (område R7 på rekommendationskarta FÖP)
gäller ”Detaljplan för Fjällbacka industriområde”, laga kraft
1993-12-07.
För området söder om väg 163 gäller ”Detaljplan för
Lidenområdet”, laga kraft 1984-11-22.

Planlagda områden enligt FÖP Fjällbacka

Kommunala beslut
Kommunens tekniska nämnd tog 2005-02-24, § 37 beslut om
att påbörja detaljplanearbete för Fjällbacka industriområde.
2006 påbörjades arbete med planprogram. Kommunen lyckades
vid denna tidpunkt inte förhandla sig till privatägd mark i
området och planarbetet lades ner.
2007-06-20 § 214 beslutade kommunstyrelsen att genomföra
planläggning för verksamheter.
2010-02-10 diskuterade plangruppen fram att området ska
kompletteras med parkeringsplatser samt att området ska
etappindelas.

Avvägningar enligt miljöbalken (MB),
förordnanden mm
Natura 2000
Programområdet omfattas inte av eller gränsar till område som
ingår i Natura 2000. Havsområdet söder om Fjällbacka,
Jorefjorden, till vilken programområdet avvattnas, utgör dock
Natura 2000-område.

Fjällbacka - industrimark
Tanums kommun

Program för detaljplan
Samrådshandling juni 2010

6(23)

Grundläggande hushållningsbestämmelser enligt 3
kapitlet MB
I miljöbalkens 3 kapitel ”Grundläggande bestämmelser för
hushållning med mark- och vattenområden” föreskrivs bland
annat att särskild hänsyn skall tas till områden som är
ekologiskt känsliga, av betydelse för fiske och vattenbruk, som
har stora natur- och kulturvärden och är av betydelse för
friluftslivet. Sådana områden skall så långt möjligt skyddas från
åtgärder som påtagligt kan skada värdena eller försvåra
näringarnas bedrivande.
Enligt miljöbalkens 3 kap. 6 § skall områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller
kulturmiljön.
Förutom de särskilda hushållningsbestämmelserna, se nedan, så
berörs programområdet inte av särskilt utpekade områden av
riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftslivet.
Programområdet gränsar ej heller till något av ovanstående
intressen.

Särskilda geografiska hushållningsbestämmelser 4
kap. MB
Programområdet omfattas av bestämmelserna i miljöbalkens
fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för hushållning med
mark och vatten för vissa områden i landet”. Bestämmelserna
som omfattar hela kommunens kustzon är i sin helhet av
riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som
finns inom området. Ingrepp får göras endast om de inte
påtagligt skadar dessa värden.
Enligt miljöbalken 4 kap 2 § skall turismens och friluftslivets
intressen, främst det rörliga friluftslivets intressen, särskilt
beaktas vid bedömning av tillåtligheten av exploateringsföretag
eller andra ingrepp inom kustzonen.
Bestämmelserna i miljöbalkens fjärde kapitel omfattar ett stort
och djupt kustavsnitt, där huvuddelen av Bohusläns kustorter
och utvecklingsområden är belägna. Bestämmelserna i fjärde
kapitlet är övergripande och generella, vilket uttrycks i första
paragrafens skrivning genom att utveckling av befintliga
tätorter eller lokalt näringsliv inte skall förhindras.
Utbyggnaden av verksamhetsområdet utgör en utveckling av
samhället Fjällbacka och bedöms inte stå i strid mot vad som
föreskrivs i 4 kapitlet vare sig det gäller syftet med lagen eller
bestämmelserna om påtaglig skada på riksintresset.

Förordnanden
Inom planområdet finns inga områdesskydd enligt 7 kap. MB
(bl a strandskyddet).

Allmänna vägar
Programområdet berör de allmänna vägarna 915 och 163. Kring
allmänna vägar gäller enligt väglagen en byggnadsfri zon som
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för väg 915 innebär nybyggnadsförbud inom ett avstånd av 12
meter från gränsen för vägområdet. För väg 163 har
motsvarande byggnadsförbud utökats till 30 meter.

Miljökvalitetsnormer, MB 5 kap
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om viss lägsta miljökvalitet
för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt
område. Miljökvalitetsnormen ska ange de föroreningsnivåer
eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara
för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan
belastas med utan fara för påtagliga olägenheter.
Luft: Halterna av kvävedioxid, bly,
kolmonoxid och partiklar (PM10) härrör
huvudsakligen från biltrafiken och utefter
vissa hårt trafikerade vägar i våra större
tätorter kan t ex halterna av kvävedioxid
överträda gällande norm.
Den befintliga industrin norr om väg 915
domineras av Tetra Pak Inventing AB.
Företagets reningsanläggning består av en
katalytisk förbränningsanläggning till vilken
ozon, lösningsmedelsångor och plaströk
avleds för rening. Reningseffekten överstiger
* MKN ska redan vara uppfylld
** Ska eftersträvas
99 % reningsgrad. Driften av
förbränningsanläggningen kontrolleras
kontinuerligt enligt underhållsschema och luktprov tas en gång
per månad. Två mätningar av kolväteemissionerna från
företagets katalytiska förbränningsanläggning gjordes under
2003, där resultatet visade på hög reningsgrad och att
anläggningen uppfyller ställda villkor. Företaget har tillstånd
enligt miljöskyddslagen sedan 1988-05-04. Tillsynsmyndighet
är Länsstyrelsen.
Ingen av de beslutade miljökvalitetsnormerna överskrids idag i
området eller är i närheten av ett överskridande.

Programområde

Befintliga verksamheter med skyddszoner – utdrag ur FÖP Fjällbacka
Fjällbacka - industrimark
Tanums kommun
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Ytvatten: Vattenmyndigheten har beslutat om
miljökvalitetsnormer för alla yt- och grundvattenförekomster
inom Västerhavets vattendistrikt (14 FS 2009:533
Länsstyrelsens författningssamling). Miljökvalitetsnormerna
anger de kvalitetskrav som gäller för varje vattenförekomst och
vid vilken tidpunkt de senast ska vara uppfyllda. Inför beslutet
har Vattenmyndigheten kartlagt och beskrivit tillståndet för alla
vattenförekomster genom en statusklassificering. För ytvatten
anges exempelvis status utifrån de ekologiska och kemiska
förhållandena.
Miljökvalitetsnormen för en vattenförekomst är en rättsligt
bindande bestämmelse för myndigheter och kommuner vid
tillämpning av miljöbalken i frågor om tillåtlighet, tillstånd,
godkännanden, dispenser och anmälningsärenden, vid tillsyn
eller vid meddelande av föreskrifter. Dessutom ska kommuner
och myndigheter följa miljökvalitetsnormen vid planering och
planläggning, till exempel enligt plan- och bygglagen. Miljökvalitetsnormer för vatten gäller f o m december 2009.
Planområdets omgivande kustvatten omfattas av
miljökvalitetsnormer för ytvatten. Den ekologiska statusen i
Fjällbacka inre skärgård har klassificerats till måttlig och
Vattenmyndigheten har fastställt miljökvalitetsnormen till god
ekologisk status med tidsfrist till 2021. Som skäl till
statusklassningen och tidsfristen anges problem med
övergödning.
Den kemiska statusen har klassats som god och får inte
försämras till år 2015.
För att uppnå miljökvalitetsnormerna har ett övergripande
åtgärdsprogram tagits fram som riktar sig främst till
myndigheter och kommuner. Kommunerna ska i sitt
åtgärdsarbete bl a utveckla VA-planer och ställa krav på hög
skyddsnivå för enskilda avlopp i områden med
vattenförekomster som inte uppnår god ekologisk status.
Genomförandet av detta program bedöms inte komma att
påverka vattenstatusen i Fjällbacka inre skärgård negativt
eftersom kommunen ställer krav på att dagvatten ska renas och
fördröjas innan det släpps vidare till havet.
Musselvatten: Hela Fjällbacka skärgård omfattas av
miljökvalitetsnormer för musselvatten. Det innebär att områdets
vattenkvalitet ska skyddas eller förbättras för att göra det
möjligt för musslor att leva och växa till där.
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Beskrivning av området
Programområde

Allmänt
Programområdet är beläget i utkanten av Fjällbacka
samhälle, nordöst om befintlig bebyggelse.

Landskap, natur och friluftsliv

Väg 915

Landskapet är ett sprickdalslandskap karakteriserat av delvis
kala berg med öppen jordbruksmark i sprickdalarna.
Nivåskillnaden inom området uppskattas till maximalt ca 5
meter. I söder och öster avskärmas jordbruksmarken av lägre
och sparsamt skogsbeklädda bergspartier med tall och lövskog
i blandad omfattning.

Väg 163

Programområdet är en del i ett sammanhängande
odlingsområde norr och söder om väg 915. Inom
markområdet närmast väg 163 går berget i dagen på vissa
ställen. Programområdet är flackt och skiljeområdet mellan
impediment och åker kantas huvudsakligen av lövträd.
Västra delen av programområdet angränsar ett utbyggt
verksamhetsområde. Mellan det utbyggda
verksamhetsområdet och programrådet rinner Ålebäcken.
Efter att ha passerat programområdet och väg 163 mynnar
bäcken åt söder och ut i Jorefjorden som är ett Natura
2000-område.
Inga natur- eller rekreationsvärden finns idag
dokumenterade inom området.

Programområdet sett från söder och mot väg 915

Programområdet sett från väg 163 och mot norr

Programområdet sett från öster och mot samhället

Kulturmiljö
Ingen värdefull kulturmiljö eller kända fornlämningar enligt
RAÄ:s fornminnesregister finns registrerade inom
programområdet. I anslutning till programområdet finns dock tre
fornlämningar; Kville 637:1 (boplats), Kville 1187:1
(by/gårdstomt) samt Kville 1244:1 (by/gårdstomt).
Fjällbacka - industrimark
Tanums kommun
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Bebyggelse
Bostadsbebyggelse finns idag inom fastigheten Fjällbacka
189:24 på södra sidan av väg 915, direkt söder om Tetra Pak
Inventing AB.

Fjällbacka 189:24

Öster om programområdet och i direkt anslutning till området
ligger mangårdsbyggnaderna tillhörande Kville-Ödsmål 3:2 och
f d mangårdsbyggnaden Fjällbacka 188:4.

Äldre mangårdsbyggnader i
sydöstra delen av området

Sydost om området och invid väg 163 ligger bostäderna
Fjällbacka 189:23 och Kville-Ödsmål 3:81.
I sydvästra delen av programområdet, ligger i anslutning
till väg 163 fyra bostadshus på villatomter.

Fjällbacka 189:23 och Kville-Ödsmål 3:81
Program för detaljplan
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Verksamheter
I de befintliga industriområdena, norr
och söder om väg 915, finns ett flertal
företag med Tetra Pak Inventing AB
som det dominerande. Företaget
tillverkar plastfilm och plastremsor för
livsmedelsförpackningar. Bland övriga
märks på den södra sidan av vägen bl a
Curator.
Inom industriområdet, norr om väg 915,
är byggnaderna uppförda i
huvudsakligen ljusa material. Den
gällande planen tillåter där en
byggnadshöjd på 6,5/9,0/16,5 meter.
Tetra Pak Inventing AB

Verksamheter norr om väg 915

Väster om Ålebäcken och söder om väg 915 finns ett utbyggt
verksamhetsområde som tillkommit under senare delen av 90 –
talet och fram till idag. Inom detta planområde tillåts en

byggnadshöjd i gällande plan på 6,5 meter. Byggnaderna
är även på denna sida av vägen uppförda i ljusa material.
Takbeläggningen utgörs på de flesta byggnaderna av svart
plåt.

Verksamheter söder om väg 915

Fjällbacka - industrimark
Tanums kommun
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Geoteknik och radon
Inom det tidigare detaljplanelagda industriområdet har ett flertal
geotekniska utredningar genomförts. En sammanfattande
geoteknisk beskrivning har utförts av B. G. Lind AB, 1993. År
2005 utförde Ramböll Sverige AB en geoteknisk utredning på
fastigheten Fjällbacka 163:1, norr om industriområdet.
Inom gällande plan från 1993 utgjordes jordlagren av ca 30
meter lös lera med ca 1,5 meters torrskorpa. Markområdet
klassificerades som lågriskmark beträffande radon.
Inom nuvarande programområde har ännu ingen geoteknisk
undersökning utförts. Ungefär likvärdiga förhållanden antas
gälla för nu aktuellt programområde som för området norr om
väg 915. I södra delen av programområdet finns ett mindre
område med inslag av berg i dagen.
Större delen av programområdet bedöms utgöras av lågriskmark
vad avser radonstrålning med undantag av bebyggelse som
grundläggs på berg eftersom Tanumskustens berggrund som
helhet har naturligt hög radonhalt.
I det fortsatta planarbetet kommer geoteknisk utredning att tas
fram och inarbetas i planförslaget.

Trafik och kollektivtrafik
De befintliga verksamheterna på
norra sidan av väg 915 har sina
tillfarter via nybyggd tillfartsgata i
östra delen av Tetra Pak:s område
(se bild invid). Bräckevägen och
Ekelidsvägen har stängts av för
tillfart. Även trafik till
Bräckeområdet använder den nya
gatan som tillfart. Bräckevägen
fortsätter mot nordost mot Nedre
Bräcke och Oddan. Vid Oddan
finns ett 60-tal fritidshus.
Tillfart för verksamheterna på norra sidan av väg 915 samt för bebyggelse
vid Bräcke -Oddan

Inom området söder om väg 915
finns idag inget utbyggt vägsystem. En tillfartsväg,
Gamla Stämmenvägen, finns till Fjällbacka 189:24 och de
äldre jordbruksenheterna och bebyggelsen öster därom.
Det befintliga verksamhetsområdet väster om Ålebäcken
och söder om väg 915 har sina utfarter till väg 915 via två
återvändsgator, Metkroksvägen och Aspelidsvägen.
Väg 163 trafikeras av kollektivtrafiken i form av buss
mot Tanumshede/Strömstad och Dingle/Gläborg. Under
vardagar finns ca sju turer i var riktning. Busshållplats
finns norr om och i direkt anslutning till den befintliga
rondellen i södra delen av programområdet.
Gamla Stämmenvägen - tillfarten till äldre
bebyggelse sydost om programområdet
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Korridor för ny väg 163

Vägutrymmet på väg 163 från söder
(Hamburgsund mm) och vidare fram
till rondellen delas av fordon och
gång/cykeltrafikanter. Från
rondellen och vidare norrut finns
möjlighet för gångtrafikanter att ta
sig till centrum på en från
motortrafik avskild gångbana. Längs
med väg 915 finns en från
fordonstrafik avskild gång- och
cykelbana på sträckan från väg 163
och fram t o m Tetra Pak:s område,
därefter samsas motortrafik och
gång-/cykeltrafik om vägutrymmet.
För att möjliggöra en förbättring av
trafikmiljön genom Fjällbacka
samhälle är en ny sträckning av väg
163 sedan länge planerad öster om
samhället. Den nya sträckningen är
tänkt att gå från befintlig rondell i södra delen av samhället och
vidare över utvecklingsområdet för verksamheter som utpekats i
den fördjupade översiktsplanen och återansluta till befintlig väg
163 norr om Mörhult. Arbetet med en förstudie av ny väg 163
har dock ännu inte påbörjats och ligger troligtvis långt fram i
tiden. Det redovisade läget i den fördjupade översiktsplanen är
studerat på en mycket översiktlig nivå.

Väg 163 med befintlig rondell

Service
I Fjällbacka finns den viktigaste basservicen så som
livsmedelsaffär, post, bank m m. Mycket av servicen i
samhället är samlat öster om Vetteberget (mellan berget och
väg 163). Här finns vårdcentral, apotek, bibliotek, skola m m.

Teknisk försörjning - el, vatten- och avlopp
Fjällbacka samhälle försörjs idag med dricksvatten från vattenverket i Tanumshede. Fjällbacka har ett eget avlopps-reningsverk
med en kapacitet på 6000 personekvivalenter (pe). Verket belastas
(2004) med ca 1800 pe utslaget över året men har en
maxbelastning på sommaren på ca 5000 pe. I den fördjupade
översiktsplanen gör man bedömningen att det i dagsläget finns
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kapacitet att ansluta fler abonnenter till
reningsverket. Nytt reningsverk planeras i
Grebbestad till vilket Fjällbacka planeras
anslutas tidigast 2015.
Inom programområdet finns idag inga
kommunala vatten- eller avloppsanläggningar. Angränsande bostadsfastigheter i öster, söder och norr har
samtliga enskilda anläggningar.
Programområdet avvattnas till Jorefjorden
via den lilla Ålebäcken vilken söder om
programområdet är kulverterad. Ålebäcken
omfattas sedan tidigare av två
markavvattningsföretag.
Norr om men i huvudsaklig samma
sträckning som Ålebäcken ligger
Bolsjöledningen som utgör kommunens
huvudvattenledning. Ledningen förser
samhällen och boende söder om Fjällbacka
med kommunalt dricksvatten.

BOLSJÖLEDNINGEN

ÅLEBÄCKEN

Genom programområdets östliga del skär två kraftledningar genom
området i nord-sydlig riktning. Kraftledningarna går parallellt med
varandra och har vardera en styrka på 10 kV.

Energi - uppvärmning
Kommunens energipolitiska mål finns fastlagda i Energiplan och
klimatstrategi för Tanums kommun 2010-2020 vilken har antagits
av kommunfullmäktige 2010-05-03.
Inom samhället finns inget fjärrvärmenät utan uppvärmningen av
bostäder och verksamhetslokaler sker huvudsakligen genom
nyttjande av traditionella el och oljebaserade uppvärmningssystem.
Under senare år har utvecklingen dock inneburit att en viss
övergång har kunnat ske till alternativa energikällor som t ex bergoch luftbaserade värmesystem.
Omgivande verksamheter har i dagsläget egna uppvärmningssystem som anpassats till respektive verksamhet. Inom det
befintliga industriområdet finns inget närvärmeverk, men
uppvärmningen av bl a Tetra Paks lokaler sker delvis genom
tillvaratagande av spillvärme från den egna beläggningslinjen.

Kraftledningarna genom den norra delen
av området

Avfall
Avfallshanteringen för kringliggande bostäder, vad avser
hushållssopor, sker genom kommunal sophämtning i
överensstämmelse med kommunens avfallsplan.
För verksamheter inom det befintliga industriområdet som har
hushållsliknande avfall sker hämtning av kommunen. Allt
industriavfall hanteras av respektive verksamhet.
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Programförslaget – idéer, förändringar och
konsekvenser
Områdesdisponering och verksamheter
Den till programmet hörande illustrationen utgör en möjlig
utformning och disponering av området, men ska i detta skede
endast ses som ett av flera möjliga alternativ. Programområdet
omfattar markområden som kommunen i dagsläget inte har
förfoganderätt över. Avsikten med programmet är dock att få en
helhetssyn på området och dess lämplighet som handels- och
verksamhetsområde. Programmet kan därigenom utgöra grund
för eventuellt ytterligare planarbete vid ett senare tillfälle.
Möjligheten att förlägga industribyggnader inom
utbyggnadsområdet begränsas av ett antal faktorer, bl a den nya
lokaliseringen av väg 163, tillfarter till den befintliga
bebyggelsen, befintlig vattenledning(Bolsjöledningen),
”skyddszoner” kring befintlig bebyggelse i form av t ex
grönstråk, utblickar och kraftledningarna som delvis skär
genom området.
I programillustrationen redovisas en 30 meter bred vägkorridor
för ny väg 163. Underhandssamråd har under arbetets gång
skett med Trafikverket. Det är i nuläget inte helt klarlagt om
den nya delen av väg 163 kommer att få en byggnadsfri zon på
30 meter. Det kan finnas skäl att minska detta avstånd inom
tättbebyggt område där t ex avståndet mellan de två
cirkulationsplatserna blir relativt kort. Om den byggnadsfria
zonen trots allt ska vara 30 meter från vägområdet kommer
detta att innebär begränsningar i nyttjandet av de föreslagna
verksamhetstomterna.
Kommunen har för avsikt att genomföra utbyggnaden i olika
etapper. Preliminärt skulle etapp 1 utgöras av områdena norr
om väg 915. Den östligaste delen söder om väg 915 planeras bli
etapp 2 och etapp 3 den sydvästra delen mellan ny väg 163 och
väg 915 /Bolsjöledningen.
I dagsläget är det inte känt vilka verksamheter som kommer att
rymmas inom programområdet. Kommunens målsättning är att
disponera området så att handel / service /småindustri medges
inom den sydvästra delen av programområdet – etapp 3. Inom
de övriga delarna – etapp1 och 2 föreslås planen medge
utbyggnad för småindustri. Även fastigheten Fjällbacka 189:24
föreslås i kommande plan ingå i verksamhetsområdet.
Med handel / service/småindustri avses i detta fall industri som
enligt Boverkets definition kan uppföras på ett avstånd på 50
meter från befintlig bebyggelse, t ex bilverkstäder och dylikt
(s.k. industrikvarter, liknande de verksamheter som uppförts
väster om området, mellan väg 163 och 915).
I planen föreslås ett markområde öster fastigheten Fjällbacka
163:59 vid väg 915 tas med för att möjliggöra expansion av
fastigheten mot öster. Samma sak gäller för ett område öster om
Fjällbacka 156:2 i norra delen av programområdet där ny plan ska
medge utökning av tomten fram till 2,5 meter från ledningsrätten
Fjällbacka - industrimark
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för Bolsjöledningen. För fastigheterna Fjällbacka 156:5 och 156:8
ska den nya planen medge att en ny tillfartsväg får byggas på
Bolsjöledningen öster om fastigheterna, dock inte tomtmark.
I det fortsatta planarbetet bör planen utformas relativt flexibel
för att möjliggöra att olika sorters verksamheter kan etablera sig
i området. Stor omsorg bör läggas på placering av nya
verksamheter så att befintliga bostäder i närområdet ges
förutsättningar att finnas kvar på nuvarande platser.

Bostäder
I programområdets sydvästra del finns fyra bebyggda
villatomter vilka med hänsyn till bullerstörningar undantagits i
den gällande planen. I ny plan föreslås dessa, efter samråd med
Trafikverket, bekräftas med byggrätter anpassade efter
befintliga byggnader, tillbyggnader och intilliggande planer.

Landskap, natur och friluftsliv
Den föreslagna användningen medför att området som helhet
kommer att övergå till handels- och verksamhetsområde. Det
innebär att ca 14 ha produktiv jordbruksmark försvinner.
Jordbruksmarken är inte utpekad som särskilt värdefull och inga
övriga värden finns dokumenterade inom området varför de
allmänna intressena för att utveckla Fjällbacka anses överväga
intresset för att bevara jordbruksmarken.
Förändringen kommer att upplevas som en utbyggnad av samhället
och vara naturligt kopplat till det befintliga industriområdet. En
exploatering av området innebär ingen påverkan på friluftslivet
eftersom markområdet idag nyttjas för jordbruksändamål.
Landskapsbilden förändras genom att tidigare obebyggd öppen
mark tas i anspråk för verksamheter och bebyggelse.

Geoteknik och radon
Geoteknisk utredning över området kommer att tas fram. Inför
det fortsatta planarbetet kommer den geotekniska utredningen
att inarbetas. Utredningen ska även belysa risken för eventuell
radonstrålning. Eventuella åtgärder som krävs för att säkerställa
stabiliteten, grundläggningssätt, påverkan av radonstrålning mm
införs som planbestämmelser.

Väg 914

Trafik
Inom programområdet kommer markutrymme att reserveras för
eventuell ny sträckning av väg 163 (se programillustration). I
det fortsatta planarbetet bör även till viss del även 163´s
fortsatta sträckning norr om väg 915 studeras, liksom
väganslutningar för nya verksamheter norr och söder om väg
915.
Trafikverket har ambitionen att förbättra vägen mellan Kville
och Tanumshede, väg 914. Upprustningen skulle kunna
innebära att väg 915 i en framtid blir den naturliga infarten till
Fjällbacka och inte som idag väg 163. Ett liknande scenario
medför större trafik på 915 och därmed ökad vikt av utformning
och placering av korsningen mellan vägarna 163 och 915.
Program för detaljplan
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Vägnätet inom området föreslås utformas så att vägkorridoren
för framtida väg 163 kan utnyttjas i det lokala vägnätet till dess
att denna utbyggnad aktualiseras. Vid utbyggnad av väg 163 är
det önskvärt att direktutfarter till väg 163 undviks och att
anslutning av lokalvägar minimeras. Det är inte heller önskvärt
med direktutfarter till väg 915. Av programillustrationen
framgår hur vägnätet föreslås utformas i ett första skede, före
utbyggnad av väg 163, samt efter utbyggnad av väg 163.
Väglinje, placering av korsning och utformning av densamma
kommer att studeras ytterligare i samarbete med Trafikverket i
det kommande planarbetet. Utformningen av det lokala
vägnätet inom programområdet kommer att ske i samråd med
kommunens tekniska avdelning.
Nuvarande gång-/cykelbana längs med väg 915 som slutar vid
Ekelidsvägen ligger på norra sidan av den allmänna vägen och
därmed utanför programområdet. Vid den fortsatta
planläggningen tillses att det finns utrymme att förlänga gcvägen på samma sida av väg 915 och vidare österut till
programområdets slut. Kommunen ser det även som angeläget
att gång- och cykelväg byggs i anslutning till den nya
sträckningen för väg 163.
I sydvästra delen av programområdet föreslås en ny gångförbindelse mellan Metkroksvägen och gångvägen utmed väg 163.
Inom programområdets lokala vägnät görs i nuläget
bedömningen att gång-/cykeltrafiken bör kunna samsas om
vägutrymmet eftersom trafikflödet blir förhållandevis lågt.
Inom den del som avses byggas ut för handel/srevice kan
separat gc-väg komma att övervägas.

Parkering
I programområdets sydvästra del föreslås att de ytor som idag
används som infartsparkering, väster om Föreningsgatan, ska
planläggas som parkering. Området för parkeringarna utgör i
gällande plan parkmark. Mot befintlig bebyggelse vid
Konvaljvägen ska finnas en skyddszon.
Parkering inom nya verksamhetsområden förutsätts kunna lösas
inom tomtmark.

Teknisk försörjning
Området ska anslutas till kommunens nät för vatten och avlopp.
Principförslag för vatten- och avlopp kommer att upprättas.
I det fortsatta planarbetet bör omhändertagande av dagvatten inom
området studeras då större delen av området kommer att övergå till
hårdgjorda ytor. Dagvattenhanteringen ska redovisas i det
principförslag för vatten- och avloppslösningar som avses tas fram
i det fortsatta planarbetet. I detta bör även redovisas hur man kan
undvika att ett eventuellt utsläpp av miljöfarliga ämnen sker till
Ålebäcken och därigenom så småningom leds ut till havet.
Det kan finnas risk för att översvämning orsakas i befintlig dagvattenkulvert om stora mängder vatten leds bort. Risk finns även
för förändrade flöden och strömförhållanden i Ålebäcken. Befintliga vattendomar för Ålebäcken bör studeras för att undvika detta.
Fjällbacka - industrimark
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De befintliga kraftledningarna som går genom norra delen av
programområdet kommer vid utbyggnaden att läggas om till
markkabel för att ge större utrymme för planerade verksamheter.

Hälsa och säkerhet – trafikbuller och utsläppshalter
Den planerade industribebyggelsen kommer att medföra ett ökat
trafikflöde på omgivande vägar. Det är i nuläget svårt att göra
en uppskattning på hur stor trafikmängd som industriområdet
kommer att alstra då det i dagsläget inte är känt vilka företag
som kommer att etablera sig inom området. Med ledning av
områdets storlek och i jämförelse med angränsande
verksamhetsområde så bedöms dock trafikflödet bli relativt lågt
inom området liksom ökningen på vägarna 163 och 915. Det
ökade trafikflödet kommer sannolikt inte leda till någon form av
ökad påverkan av trafikbuller för merparten av de kringboende.
Vid utformningen av ”skyddsområdet” mot den befintliga
bebyggelsen ska hänsyn tas till den förväntade trafiken inom
området.
De föreslagna förändringarna kommer kraftigt förändra trafikoch boendemiljön kring fastigheten Fjällbacka 189:24. En
framtida trafikomläggning kommer att innebära ökad påverkan
av trafikbuller samtidigt som boendemiljön som helhet försämras när fastigheten kommer att omges av vägar och
verksamhetsområden. Med hänsyn till detta bedöms det som
mest lämpligt att bostadsfastigheten Fjällbacka 189:24 i den nya
planen planläggas för verksamheter.
Det i detta avseende relativt marginella tillskottet av bebyggelse
och fordonstrafik, som följer av den föreslagna utbyggnaden,
medför en ökning av bl a halterna kvävedioxid och bly.
Ökningen bedöms dock i detta sammanhang som ytterst
marginell och ej märkbar i jämförelse med dagens situation.
Beroende på vilken typ av företag som kommer att etablera sig
inom området finns risk för lukt- och industribuller. För
verksamheter som kräver tillstånd enligt miljöbalken regleras
eventuella utsläpp och störningar av meddelat tillstånd vilket
bevakas av respektive tillsynsmyndighet. I planen bör
bestämmelser införas som begränsar högsta tillåtna
industribuller.

Farligt gods
Inom industriområdet norr om väg 915 finns industrier som
hanterar farliga ämnen. Detta innebär att man bör hålla ett
skyddsavstånd till nya bostäder på minst 300 meter (se även
illustration sid 7). Till dessa industrier fraktas också farligt
gods, främst på väg 163 och väg 915. Det är önskvärt att så få
transporter som möjligt går på väg 163 norr om korsningen med
väg 915, då denna väg kantas av bostäder. En upprustning av
väg 915 och ny sträckning för väg 163 skulle sammantaget
innebära att gods säkrare kan transporteras till och från
Fjällbacka.
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Energi
Inom samhället finns inget fjärrvärmenät. Inom programområdet
bör möjligheterna studeras att uppföra ett lokalt närvärmeverk.
Utrymme för sådant bör reserveras i kommande detaljplan.
För att minska beroendet av och uppvärmningen med fossilt
bränsle bör alternativa uppvärmningssystem studeras. Beroende
på vilka verksamheter som etablerar sig inom området bör
möjligheten undersökas om det t ex kan bli aktuellt att använda
eventuellt spillvärme som uppvärmningskälla.

Avfall
Verksamheter som har hushållsliknande avfall kommer att ingå
i kommunens ansvarsområde och erhålla sophämtning enligt
gällande regler.
Allt industriavfall hanteras av respektive verksamhet och
transporteras till kommunens deponeringsanläggning, Tyft.

Genomförandefrågor
Avsikten från kommunens sida är att planen ska genomföras
med kommunalt huvudmannaskap.
Skötsel och ansvar för lokalgator, vatten- och avlopp, dagvatten,
eventuella övriga allmänna platser kommer att åvila kommunen.
Övriga genomförandefrågor kommer att belysas i den
genomförandebeskrivning som ingår i kommande planhandling.

Miljöbedömning
Allmänt
Kommunen ska enligt 5 kap 18 § PBL (Plan och bygglagen)
samt 6 kap 11 § MB (Miljöbalken) bedöma om en detaljplan
som upprättas kan antas medföra betydande miljöpåverkan när
planen genomförs, s.k. behovsbedömning. Bedömningen ska
göras tidigt i planprocessen. Syftet med behovsbedömningen är
att avgöra om detaljplanen kan antas leda till betydande
miljöpåverkan eller inte. Om planen kan antas leda till
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras och en
miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Behovsbedömning
En behovsbedömning har genomförts efter koncept för
programhandlingar daterade 2010-04-28, för att utreda om en
miljöbedömning erfordras.

Ställningstagande
Kommunens slutsatser efter genomförd behovsbedömning är
följande:
Detaljplanen för Fjällbacka industriområde anses inte medverka
till att platsens karaktär eller projektets omfattning och
påverkan medför en betydande miljöpåverkan. BehovsFjällbacka - industrimark
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bedömningens ställningstagande är att en miljöbedömning inte
behöver genomföras.
Behovsbedömningens ställningstagande för miljöpåverkan
förutsätter att detaljplanen reglerar att endast småindustri tillåts
inom området och att dagvattenfrågorna utreds och löses på ett
tillfredställande sätt.
Kommunens ställningstagande ska samrådas med länsstyrelsen
innan slutligt ställningstagande kan ske.

Inverkan på miljön
Följderna av planens genomförande ska redovisas i
planbeskrivningen. Nedan ges en sammanställning av vad som
hittills kan utläsas av planprogrammet och vad som eventuellt
bör belysas ytterligare i detaljplanen.
Naturmiljö
Markanvändningen i området övergår i och med genomförande
av planen från åkermark till industriområde. Denna övergång
förändrar förutsättningarna för djur- och växtarters
levnadsmiljöer. En översiktlig inventering av områdets växt och
djurliv bör utföras för att utesluta att rödlistade arter kan
påträffas i området.
Marken som tas i anspråk är åkermark och innefattas av ett av
Sveriges 16 miljömål; ett rikt odlingslandskap. Odlingsmarken
som tas i anspråk är dock inte av sådan karaktär att den anses
vara regionalt värdefull. Detta tillsammans med den begränsade
arealen som tas i anspråk samt dess lokalisering inom
Fjällbacka samhällsområde bidrar till bedömningen att
påverkan inte är av betydande karaktär.
Öppna diken, stenmurar och åkerholmar i jordbruksmark
omfattas av generellt biotopskydd. Skyddet är till för att bevara
den biologiska mångfalden i odlingslandskapet och dess
kulturhistoriska värden. För ingrepp krävs dispens från
länsstyrelsen.
För biotopskydd gäller att det ska vara naturliga bäckfåror.
Delar av Ålebäcken ingår i markavvattningsföretag. De delar
som inte omfattas av markavvattningsföretaget kan omfattas av
biotopskydd.
Vatten
Förändring av grundvattenkvaliteten kan komma att ske lokalt
på platsen då naturmark tas i anspråk för hårdgjorda ytor. Det är
osäkert om detaljplaneförlaget påverkar vattentillgången i
någon yt- eller grundvattentäkt.
Förutsatt att avloppsvatten/spill inte når lokalt vattendrag bör
inte förslaget beröra förändrade infiltrationsförhållanden,
avrinning eller dräneringsmönster med risk för
översvämning/uttorkning. Detsamma gäller för förändrat flöde i
lokalt vattendrag eller vattenkvalitetens förändringar.
Med genomförandet av planen kommer stora markområden som
idag är odlingsmark att hårdgöras. Som följd av detta kan
grundvattenkvaliteten förändras om föroreningar från de
hårdgjorda ytorna infiltreras i marken. Likaså kan ytvatten
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tillgången påverkas av den stora arealen hårdgjord yta då stora
mängder vatten leds bort istället för att infiltreras.
Risk finns även för förändrade flöden och strömförhållanden i
Ålebäcken om stora mängder dagvatten tillförs bäcken. Det kan
även finnas risk för översvämning i befintlig dagvattenkulvert
söder om programområdet.
Kulturmiljö
Detaljplanen omfattas inte av område av riksintresse för
kulturminnesvården och berör inte några registrerade
fornlämningar.
Programområdet ingår inte i område som utpekats i
Kulturminnesvårdsprogrammet för Tanums kommun.
Friluftsliv
Området nyttjas i liten utsträckning för det rörliga friluftslivet
då huvuddelen av marken utgörs av inte tillgänglig åkermark
vilken inte heller har några särskilda värden för friluftslivet.
Dock kan naturupplevelsen av området från kringliggande
lokala promenadstråk förändras.
Hälsa och säkerhet
Utbyggnad av verksamheter, i ett annars oexploaterat område,
kommer att bidra till att trafiken ökar i närområdet. I dagsläget
är det osäkert vilka slags verksamheter som kommer att etablera
sig inom området, därmed är också det trafikflöde som kommer
genereras osäkert.
I och med genomförandet av detaljplanen kan studie påbörjas
för att bygga ut del av den nya vägkorridoren för väg 163. Med
utbyggnaden av del av denna nya väg kan trafiksäkerheten
höjas samt andelen transporter in till Fjällbacka reduceras.
Risk finns för att olägenheter uppstår för närliggande bebyggelse i form av exempelvis ökade bullernivåer, försämring av
luftkvaliteten samt obehaglig lukt. Planen avses dock utformas
så att gällande riktvärden för buller och miljökvalitetsnormer
uppfylls och detaljplanen ska reglera att verksamheter som är
störande för omgivningen inte ska tillåtas.
Huruvida farligt gods kommer att transporteras till och från
området är beroende av vilka verksamheter som tillåts etablera
sig inom planområdet. Om sådana verksamheter som kräver
transport av farligt gods tillåts etablera sig inom området bör
den nya sektionen av väg 163 genomföras för att undvika att
sådana transporter åker in till samhället.
Klimateffekter
Planområdet ligger mellan 8-10 meter över havet. Genom
området går ett dike som utmynnar i Jorefjorden. Ökade flöden
i diket kan ev. ge upphov till lokala översvämningar. I
planarbetet bör en beräkning utföras som redovisar vilka
vattenstånd som kan förväntas vid 100-årsflöden.

Miljökvalitetsmålen
Av Sveriges 16 miljömål berörs Säker strålmiljö, Levande sjöar
och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet samt Ett rikt
odlingslandskap, men inte av en sådan omfattning som påverkar
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det nationella perspektivet eller som inte kan hanteras lokalt
eller i plan.
Detaljplanen anses därför inte av betydande vikt motverka
något av Sveriges 16 miljömål.

Miljökvalitetsnormer
Utbyggnaden av verksamhetsområdet kommer att medföra en
trafikökning inom programområdet och dess närhet och därmed
även ett ökat utsläpp av bl a avgashalter och partiklar.
Trafikökningen är dock i detta sammanhang relativt liten och
tillsammans med den goda luftomsättningen och glesa
bebyggelsen kommer halterna att snabbt spridas med vinden i
stället för att ligga kvar, vilket exempelvis sker i ett gaturum.
Den eventuella ökning av utsläppshalter och partiklar som blir
följden av utbyggnaden bedöms som relativt marginell och
kommer således inte att medföra ett överskridande av gällande
miljökvalitetsnormer.
Detaljplanen anses inte leda till att miljökvalitetsnormer för
varken luft, fisk- och musselvatten eller vattenförekomster
enligt Miljöbalken 5 kap. överskrids, med hänvisning till
planområdets lokalisering och rådande förhållanden i området.

Sammanfattning av viktiga frågeställningar
Områdets växt- och djurliv bör klarläggas i en översiktlig
inventering
Ny vägsträckning för väg 163 och väganslutningar för nya
verksamhetsområden
Reglering av vilken typ av verksamheter som ska tillåtas inom
området
Utformningen i anslutning till befintlig bebyggelse, utblickar,
vägar, skyddszoner m m
Allmänhetens möjligheter att passera genom och till området
på befintliga eller nya vägar.
Områdets geotekniska egenskaper. Eventuella åtgärder.
Uppvärmningsalternativ.
Trafikbuller och eventuellt industribuller
Principförslag för vägar, vatten och avlopp. Innefattar även
dagvatten och eventuella ofrivilliga utsläpp av miljöfarliga
ämnen i Ålebäcken.
Eventuell förekomst av markradon.

Fortsatt arbete
Efter beslut av Miljö- och byggnadsnämnden skickas
programmet ut på samråd. Samråd sker genom att programmet
skickas till olika remissinstanser såsom berörda markägare,
närboende, statliga och kommunala inrättningar och
myndigheter m.fl.
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Alla synpunkter som lämnas in kommer att sammanställas i en
samrådsredogörelse som i sin tur kommer att ligga till grund för
byggnadsnämndens beslut om hur planarbetet ska fortsätta.
Detaljplanen kommer i så fall att handläggas enligt rutiner för
normalt planförfarande med bl a samråd och utställning.
Planhanteringen efter programsamrådet kräver normalt ca 9-12
månader beroende på inkomna synpunkter, kommunala
mötesdagar, utredningar som behöver tas fram etc.

Medverkande
Planprogrammet har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB (på
uppdrag av Plan- och byggavdelningen, Tanums kommun)
genom Sören Mannberg och Karin Bjelkenäs.
Från Tanums kommun, plan- och byggavdelningen har
planeringsarkitekt Moa Leidzén medverkat.
Tanumshede 2010-06-02
Plan- och byggavdelningen
Tanums kommun

RådhusetArkitekter AB

Moa Leidzén

Sören Mannberg
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