Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggavdelningen

Datum

Vår referens

2012-12-18

2009.0538-314 Mbn

Program till detaljplan för Fjällbacka 163:63 fd Brandstationen
Detaljplanen
handläggs
med normalt
planförfarande i
följande steg:

Program

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2012-10-16 § 274 godkänt
rubricerat program för samråd. Programmet har utarbetats av plan- och
byggavdelningen på uppdrag av kommunstyrelsen. Detta program översänds nu för
information och eventuella synpunkter.
Samrådstid: 19 december 2012 – 4 februari 2013
Programmet omfattar ett område i anslutning till huvudinfarten till Fjällbacka. Inom
området finns busshållplats, parkering och återvinningscentral samt två byggnader.
Programområdets västra och norra delar gränsar till Fjällbacka kyrkogård och i övrig
gränsar området till väg 163 i öster samt Falkevägen i söder. All mark inom
programområdet ägs av kommunen. Syftet med planarbetet är att bekräfta de båda
befintliga byggrätterna samt möjliggöra en centrumutveckling.
Programmet kommer att finnas tillgängligt i entrén i kommunhuset, Tanumshede,
öppet måndag-torsdag 8-12 och 13-16:30, fredag 8-12 och 13-16, på Fjällbacka
bibliotek öppet måndag 15-18, onsdag 10-14 och fredag 15-18 (stängt 22 december 6 januari) samt på kommunens hemsida; www.tanum.se/pagaendedetaljplaner
Upplysningar lämnas av planeringsarkitekt Camilla Mole Björk, tel: 0525-183 61,
eller via e-post: mbn.diarium@tanum.se.
För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit,
skriftligen, till:
Tanums kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
457 81 TANUMSHEDE
senast 4 februari 2013
Inkomna synpunkter på programmet kommer att sammanställas och bemötas av
Tanums kommun i en programsamrådsredogörelse. Med anledning av inkomna
synpunkter kommer ett planförslag att utarbetas. Detaljplanen kommer i så fall att
handläggas enligt rutinerna för normalt planförfarande, vilket innebär att ett
planförslag kommer att vara föremål för såväl samråd som granskning, innan det kan
tas upp för antagande.
Fastighetsägare ombedes informera eventuella bostadsrättsinnehavare, hyresgäster,
boende och arrendatorer om innehållet i denna skrivelse.
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