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INLEDNING
BAKGRUND
Programområdet ligger vid huvudinfarten till Fjällbacka centrum och utgör därmed en viktig strategisk och visuell målpunkt för alla boende och besökande till
Fjällbacka.
Inom området finns parkering, busshållplats och återvinningscentral. Det finns dessutom två befintliga byggnader inom området, vars användning för båda har varit
brandstation under olika tidsepoker. Båda fastigheterna inom området ägs av kommunen och hyrs ut som verksamhetslokal respektive föreningslokal till Fjällbacka
Frivilliga Brandkår. Den s k Tipe-fastigheten (verksamhetslokalen) styckades nyligen
av från Fjällbacka 163:1 i syfte att avyttra den.
Fjällbacka kyrkogård gränsar till programområdet i norr. Längs programområdets
västra gräns leder en mindre väg in på kyrkogårdsområdet. Detta är kyrkogårdens
mest lättillgängliga entré från samhället.
I det tidigare planprogrammet för Fjällbacka hamnområde (antaget av Ks 201105-04 § 141) behandlas frågor som rör kommunikationsstråk, platsbildningar och
tillgången på parkeringsplatser i hela samhället. Dessa frågor behandlas även i det
nu aktuella planarbetet.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Den pågående verksamheten i de båda befintliga byggnaderna inom området skall
bekräftas i den nya detaljplanen. De nya byggrätterna skall anpassas till framtida
verksamheters behov. Programområdets läge vid entrén till Fjällbacka centrum kräver en omsorgsfull gestaltning.
Trafikfrågan är en viktig frågeställning i planarbetet. Inom programområdet är ytorna för oskyddade trafikanter begränsade, såsom det ser ut idag. Byggrätterna inom
området planeras för verksamheter såsom kontor och handel, vilket medför ett ökat
behov av ytor för gående inom programområdet. De konflikter som finns mellan olika trafikslag och oskyddade trafikanter i området skall lösas i detaljplanen. Gränser
mellan de olika användningsområdena inom området bör förtydligas.
Nuvarande och planerad framtida användning av programområdet överensstämmer
inte med gällande avstyckningsplan för området från 1931. Avsikten är att detaljplanen skall bekräfta pågående användning i de delar där detta är önskvärt samtidigt
som centrumutveckling möjliggörs.
Parallellt med detta planprogram pågår även planarbete för Torget, Södra Hamngatan,
Kajen, Norra Hamngatan samt ett planarbete för infartsparkeringen. Samtliga dessa
planområden utgör viktiga knutpunkter i Fjällbacka. De planerade förändringarna
kommer att påverka trafiksituationen i Fjällbacka en hel del, och en viktig del av arbetet med samtliga dessa planer består är att koppla dessa till en övergripande analys
4
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av samtliga stråk och knutpunkter i Fjällbacka.
Den framtida omfattningen av parkeringsplatsen skall studeras i planförslaget
och avvägas mot de parkeringsmöjligheter som finns i övriga delar av samhället.
Busshållplatsen skall finnas kvar, men en omstruktering av den är önskvärd, för att
uppnå separata körfält för bussar och bilar inom området.

PLANPROCESSEN
Detaljplanearbetet bedrivs enligt nya PBL.Planprocessen inleds i det här fallet med
ett planprogram, i vilket en helhetsvision för programområdet presenteras. Efter
planprogram följer plansamråd och granskningsskede. Myndigheter, fastighetsägare
och andra berörda parter bereds tillfälle att lämna synpunkter under samtliga skeden. Inkomna synpunkter kommer att sammanfattas och bemötas i samrådsredogörelser resp granskningsutlåtande.
Därefter kan detaljplanen antas av MBN. Detaljplanen vinner Laga Kraft inom tre
veckor efter antagande såvida ingen överklagar den.
Pågående utredningar
Arbetet med en trafikutredning pågår. Avsikten är att trafikutredningen skall resultera i en analys och konkreta förslag till åtgärder för samtliga pågående planarbeten
i Fjällbacka. Resultatet av utredningen kommer att redovisas senare i planprocessen.

PROGRAMOMRÅDET
Lägesbestämning, areal och avgränsning
Programområdet omfattar ett område i anslutning till huvudinfarten till Fjällbacka.
Den del av Falkevägen som löper längs med områdets södra gräns, ingår i programområdet. I öster gränsar programområdet till genomfartsväg 163, vilken inte omfattas av programområdet. Inom området ligger busshållplatsen och en parkeringsplats.
I områdets västra gräns leder en mindre grusväg till kyrkogården, som avgränsar
programområdet i norr. Se karta nästa sida.
Programområdets aeal är ca 5000 m2.
Markägoförhållanden
All mark inom planområdet ägs av kommunen. Programområdet ingår i sin helhet i
Fjällbacka samhällsområde.

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB
I miljöbalkens 3 kapitel 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
långst som möjligt skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada värdena eller för5
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Figur 1. Programområdets avgränsning

svåra näringarnas bedrivande. Programområdet är sedan tidigare ianspråkstaget för
verksamheter av samma karaktär och ligger inom samhällsområdet för Fjällbacka.
De föreslagna förändringarna påverkar inte de grundläggande hushållningsbestämmelserna negativt.
Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB
Kustzonen i kommunen ingår i det bohuslänska kustområde, den s k obrutna kusten
från Lysekil och norrut, som värderats högt i riksplaneringen bland annat p g a dess
särskilda natur- och kulturvärden. Kustområdet är av riksintresse enligt de särskilda
hushållningsbestämmelserna i miljöbalken (MB 4 kap). Exploateringsföretag och
andra ingrepp i miljön får endast komma till stånd om det kan ske på ett sätt som
inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden samt inte är ett hinder för turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen. Fritidsbebyggelse
får endast komma till stånd i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.
Bestämmelserna är inte tänkta att utgöra hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet.
Riksintresse för kulturmiljövård, 3 kap 6§ MB
Planområdet ingår i sin helhet i riksintresse för kulturmiljövård. Riksintressets värdetext för Fjällbacka lyder: 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 kustfisket under 1800-talet kom
att kombineras med fraktfart, fiskberedning och badortsverksamhet. Riksintresset
6
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sammanfaller i stort sett med det område som finns med i kommunens kulturminnesvårdsprogram. Rekommendationerna i detta program skall följas.
Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB
Enligt Miljöbalken 5 kap 1 § får regeringen för vissa geografiska områden eller för
hela landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i
övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa och miljö eller för
att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljö (miljökvalitetsnormer).
Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller
riskerar att överskridas inom områden som kan komma att beröras eller påverkas av
aktuell planläggning.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTLIGA PLANER
ÖP 2002
Tanums kommun har en kommuntäckande översiktsplan från 2002. I översiktsplanen beskrivs en av Fjällbackas största kvaliteter som närheten till havet. Det är
viktigt att värna om tillgängligheten till detta attraktiva område. Privatisering av
strandområde, tillgången på parkerings- och båtplatser är faktorer som begränsar
tillgängligheten. Fjällbackas utveckling bör också ske med stor hänsyn till de bevarandevärden som finns i samhället.
Fördjupad översiktsplan
För Fjällbacka finns även en fördjupad översiktsplan antagen av kommunfullmäktige
2004-10-25, § 74. I denna ligger programområdet inom område R11 som pekas ut
som område inom vilket centrumverksamheter kan utvecklas, t ex service, handel,
kontor parkering och bostäder.

AVSTYCKNINGSPLANER
04:907, 908 Avstyckningsplaner, Laga kraft 1933-07-29
Avstyckningsplanerna gjordes i huvudsak för att möjliggöra en ny vägdragning genom området upp mot väg 163. Ett annat syfte var att säkra ytor för öppna platser.

KOMMUNALA PROGRAM
Kommunalt kulturminnesvårdsprogram
Planområdet omfattas av det kommunala kulturminnesvårdsprogrammet (1984). I
kulturminnesvårdsprogrammets beskrivning av Fjällbacka anges att hamnen är en
central punkt. Fjällbacka har flera yrkesverksamma fiskare.
Samhället Fjällbacka utgörs till stor del av strandnära landområden, flera intilliggande små fiskelägen är numera mer eller mindre inkorporerade i tätorten. Stora
7

PLANPROGRAM
Detaljplan för F d Brandstationen, Fjällbacka 163:63 m fl
diarienummer: 2009.0538-314 Mbn

2012-09-24

delar av Fjällbacka, utgörs fortfarande av äldre bostadshus utmed slingrande, smala
gator och stigar, bodar och magasin utmed bryggor. De gamla samhällsdelarna är
välbevarade.
I Kulturminnesvårdsprogrammet rekommenderas att ett miljöprogram för Fjällbacka
med Mörhult, Källvik samt Sälvik upprättas. Syftet med ett miljöprogram är att ange
riktlinjer för åtgärder vid om- och tillbyggnad, vid nybyggnad samt för den yttre miljön. Tanums kommun har för avsikt att upprätta bevarandeplaner i form av områdesbestämmelser för de äldre delarna av centrala Fjällbacka. Bevarandeplanerna och
det tidigare omnämnda miljöprogrammet fyller ett liknande syfte. Den kulturhistoriska bebyggelseinventering för Fjällbacka är en av förutsättningarna för upprättande
av bevarandeplaner.
I Kulturminnesvårdsprogrammet anges att man i väntan på att ett miljöprogram, eller i det här fallet bevarandeplaner upprättas, bör den äldre bebyggelsen underhållas
så att dess karaktär bevaras. Detsamma gäller bodar, bryggor, trädgårdstäppor och
gatunätet. Det äldre gatunätet bör behållas intakt.
I de områden där utrymme för nybebyggelse finns, bör gälla att nya hus inplaceras
i samhället på ett sätt som stämmer med den befintliga bebyggelsen samt att husen
exteriört anpassas till de omgivande byggnaderna.
Kulturhistorisk bebyggelseinventering för Fjällbacka
En kulturhistorisk bebyggelseinventering för Fjällbacka antogs av MBN 2012.06.26
§ 174. I den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen ges en beskrivning till byggnaderna inom programområdet och värdefulla byggnader har fått en kulturhistorisk
bedömning i form av en klassning I-III.

KOMMUNALA BESLUT

Ks 2009-03-04 § 28 Förslag att sälja den kommunalägda fastigheten Fjällbacka
163:63 behandlades. Kommunstyrelsen beslutade att avvakta med försäljning av
fastigheten och att uppdra åt planavdelningen att göra ett planprogram för området.

BEHOVSBEDÖMNING AV MKB
I samband med alla detaljplanearbeten genomförs en behovsbedömning för att utreda om en miljöbedömning erfordras. Enligt 4 kap 34§ PBL skall en miljökonsekvensbeskrivning enligt MB upprättas, om en detaljplan medger en användning av
mark eller byggnader eller andra anläggningar som innebär en betydande påverkan
på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser.
Planavdelningen har gjort en behovsbedömning av planförslaget och bedömningen
är att en särskild miljöbedömning inte behöver göras. Behovsbedömningen skall
samrådas med länsstyrelsen.
8
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PROGRAMFÖRSLAG
MARK OCH VEGETATION
Planområdet omfattas till huvuddelen av hårdgjorda ytor - parkering och vändslingor för buss och bilar. I gränsen mot kyrkogården och i anslutning till infartsvägen till
kyrkogården finns mindre gräsbevuxna ytor. Mellan kyrkogården och programområdet växer det även en del träd och buskar.
Längs Dinglevägen - från TiPefastigheten och längs med kyrkogården finns en enkelsidig lindallé. De befintliga träden ligger i huvudsak utanför programområdet. I
programförslaget förlängs lindallén söderut längs Dinglevägen. Detta kan ske i mån
av plats vid en eventuell nybyggnation på fastigheten Fjällbacka 163:63. För att få en
tydligare entré till Fjällbacka centrum föreslås plantering av lindar även längs med
Falkevägen. Stensatt gångbana skall finnas på båda sidor av vägen. Stensättningen
tydliggör gränsen mellan gångbana och köryta och bidrar dessutom till att skapa en
trivsam miljö.
Hela programområdet sluttar svagt upp mot kyrkogården. Mellan högsta och lägsta
punkten inom området skiljer det totalt 1,7 m. I programområdets nordöstra del föreslås en utfyllnad mot Dinglevägen, för att möjliggöra att en mindre parkeringsyta
med infart från Dinglevägen kan anordnas. För att ta upp de nivåskillnader som finns
i området föreslås murar, trappor och en ramp.

9
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VERKSAMHETER / BEBYGGELSE
Inom området finns idag två byggnader. Båda byggnaderna ägs av kommunen och
hyrs ut till olika verksamheter. Den äldsta f d brandkårsbyggnaden i den västra delen
av området hyrs av föreningen Fjällbacka Frivilliga Brandkår. Föreningen äger en
brandbil och deltar i utryckningar i Fjällbackas närmaste omgivningar. Avsikten är
att verksamheten skall fortsätta och att byggnaden skall finnas kvar. Området mellan brandstationen och Falkevägen skall hållas öppet för att möjliggöra utfart för
brandbilen.
Den s k Tipefastigheten hyrs ut som lager till olika företag. Fastigheten styckades av
för några år sedan för att möjliggöra försäljning. I gällande plan finns ingen byggrätt
för den nya fastigheten, vilket skall anordnas i den nya detaljplanen. Den befintliga byggnaden är i ett plan med källare. I programmet föreslås en ny byggnad i ett
plan med suterrängvåning. Byggnaden föreslås innehålla butikslokaler i suterrängplanet mot ”busstorget”. Det övre planet kommer att kunna ha entré antingen mot
Dinglevägen eller mot parkeringen norr om byggnaden. Byggnaden kan innehålla
verksamheter som är möjliga att integrera i bostadsområden - exempelvis hantverkslokaler, butiker, kontor eller utbildningsverksamhet.
I anslutning till busstorget kan eventuellt en ny byggrätt för en kioskbyggnad anordnas.

TRAFIK
Gator, gång- och cykelvägar
I planprogrammet för Fjällbacka hamnområde redovisas en visionsskiss för samhällets utveckling, struktur och karaktär. I visionsskissen illustreras stråk för gående och
trafik. Infartstrafik matas i huvudsak till programområdet och till infartsparkeringen.
Avsikten är att programförslaget tillsammans med den nya infartsparkeringen skall
medföra att trafiken mot Allégatan och Galärbacken minskar.
Falkevägen löper längs med programområdets södra del. Längs Falkevägens södra
vägkant finns en trottoar, medan den norra vägkanten mer eller mindre flyter ut i
parkeringen. I programmet föreslås att vägen kantas av stensatta trottoarer och en
lindallé. En lindallé i det här läget är dels en naturlig fortsättning av den allé som
löper längs med Dinglevägen, dels en statushöjning av Falkevägen som entré till
Fjällbacka centrum. För att inte försämra sikten föreslås en enkelsidig allé.
Allén och variationen i markbeläggningen bidrar till att tydliggöra gatans riktning
mot centrum och uppdelningen av de olika ytorna inom området.
Programområdet gränsar till Dinglevägen i öster. Härifrån föreslås en ny infart till
den föreslagna nya parkeringsytan norr om Tipefastigheten. I samband med genomförandet av planförslaget behöver gångbanan ses över.
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Platsbildningar och målpunkter
Stråk
Trafikmatning
Gångfartsområde/Gågata

Parkering - busstorg
I planprogrammet för Fjällbacka hamnområde gjordes en övergripande analys av
parkeringsmöjligheterna i Fjällbacka. I analysen redovisas dels befintliga parkeringsytor, dels möjligheten till framtida parkering. Den planerade utbyggnaden av
infartsparkeringen innebär att det totala antalet parkeringsplatser i Fjällbacka ökar
med ca 180 p-platser (beräkningarna utgår från att man gör ett p-däck vid COOP,
som innehåller ca 100 p-platser). Programområdet består till stor del av ytor för
busshållplats och parkering. Planprogrammets inriktning är att platsen skall inne11
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hålla dessa funktioner även fort- Översikt av parkeringssituationen i Fjällbacka
sättningsvis - omstruktureringen
av ytorna innebär att antalet parkeringsplatser minskar från ca 60 Norr - Ca 40 p-platser
till 40 p-platser. De minskade an- exkl. reserveradeplatser,
handikapplatser samt yta intill
talet parkeringsplatser inom pro- Dinglevägen som används som
gramområdet motiveras med att parkering
den huvudsakliga parkeringen
under högsäsong skall vara den
planerade
infartsparkeringen.
Parkeringsplatsen vid busstorget
utgör i huvudsak korttidsparkeCentralt - Ca 16
ring under högsäsong.
p-platser

2012-09-24

Halvcentralt -

ca 65 p-platser

exkl. kortidsplatser och

I anslutning till Kyrkskolan finns handikapplatser
ca 45 p-platser.
Söder - Ca 54
p-platser
reserveradePlanprogrammets
utgångs- exkl.
platser och handipunkt är att parkeringsplats och kapplatser
bussvändslinga utgör en ”torgyta”. Inom torgytan finns i nuläget
egentligen inga ytor avsatta för
gående. Ytan för bussvändslingan
inom programområdet bör separeras från parkeringsplatser och
övrig trafik och utformas som ett BEFINTLIGA PARKERINGAR
busstorg med prioritet för fot- Norr					ca 40
gängare. Till och från busshållplatsen rör sig gående och cyklis- Söder (Håkebacken ej inräknad)			
ca 54
ter, separata gång- och cykelstråk
och en cykelparkering redovisas Central 					ca 16
i programområdet. I anslutning SUMMA					ca 110 p-platser
till busshållplatsen anordnas vä- exkl. kortidsplatser (13) samt handikapp
derskydd och uppehållsytor.
Kollektivtrafik
Från busstorget går bussar till närliggande orter och med anslutning
till expressbussar till Göteborg
och Oslo flera gånger dagligen.
Möjligheterna att arbetspendla
med buss är dock begränsade.
Kollektivtrafikförsörjningen är
en fråga som skall behandlas i
trafikananlysen. En ökad kollek12

Halvcentralt
Bussplanen/Gamla brandstationen		

ca 65 p-platser

Infartsparkering
Sumpan (idag)				ca 85
Vetteberget (försvinner)			
ca 34
SUMMA					ca 294
SKISSERAD UPPSKATTNING AV FRAMTIDA P-PLATSER
Norr/söder/central				ca 110
Bussplanen/Gamla Brandstationen		
ca 40
Potentiella nya infartsparkeringar
Sumpan (inkl P-däck och befintliga platser)		
ca 240
Fjällbackaservice				ca 34
Sälvik					ca 50
SUMMA (befintliga+ev. nya infartsparkeringar)
ca 474
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tivtrafik kan medföra minskad biltrafik och ett minskat behov av parkeringsplatser.

TILLGÄNGLIGHET
Den nivåskillnad som finns i området uppdelas i programförslaget i huvudsak i två
olika nivåer. Den övre ytan är tillgänglig via Dinglevägen.

KULTURMILJÖ
Hela planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård och av
det kommunala kulturminnesvårdsprogrammet. Riksintresset värden
redovisas under rubriken ”Riksintresse
för kulturmiljövården, 3 kap 6§ MB”
på sid 6. Riksintressets värden skall
skyddas genom att bevarandeplaner
upprättas. I väntan på att dessa upprättas skall rekommendationerna i
kulturminnesvårdsprogrammet följas.
I den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen för Fjällbacka har den
äldsta av de båda brandstationerna
fått klassningen I-II.
Brandstationen, Fjällbacka 163:1
Fjällbacka brandkår startade sin verksamhet 1860. Byggnaden är i 1½ plan
med garage nedtill med två portar, varav en är av äldre typ. Fasaden är klädd
med asbestcementplattor och på taket
ligger tvåkupigt lertegel. Byggnadens
värde består i dess volym och proportioner, samt att byggnadsdelar såsom exempelvis fönster är bevarade.
Byggnaden är välbevarad från sin tillkomsttid och har en stark kulturhistorisk förankring i samhället som ett
minnesmärke från tiden då Fjällbacka
var municipalsamhälle med krav på
eget brandförsvar.

13

KLASS I – Byggnadsminnesvärda
Byggnader är kulturhistoriskt särskilt välbevarade hus, som på ett bra sätt speglar sociala
förutsättningar, näringsfång mm i trakten.
Byggnaderna har bedömts som byggnadsminnesvärda och får exteriört enbart restaureras.
Vårdplan bör upprättas i samråd med fastighetsägaren.
Länsstyrelsen kan besluta om byggnadsminnesförklaring av en enskild byggnad eller byggnadsmiljö enligt lagen om kulturminnen (SFS
1998:950). Ett skydd med motsvarande det
som byggnadsminnesförklaring ger kan även tillskapas genom planbestämmelser i detaljplan.
För båda skyddsformerna krävs samsyn mellan
fastighetsägare och berörd myndighet i frågan.
I övrigt gäller PBL §8:13(tidigare §3:12):

Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas.
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag
respekteras och tillvaratas.

KLASS II -Särskilt värdefulla byggnader
Alla klass II-byggnader har förändrats sedan
byggåret men är ändå goda representanter
för gångna tiders byggnadskultur. Klass IIbyggnader skall vid byggnadslovsprövning anses
vara sådana särskilt värdefulla byggnader, som
avses i PBL 8 kap 13§ enligt ovan och får inte
förvanskas ytterligare.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten, spillvatten och dagvatten
Byggnaderna inom programområdet är sedan tidigare anslutna till kommunalt vatten och avlopp samt till det kommunala dagvattenledningsnätet. Området består i
huvudsak av hårdgjorda ytor och de föreslagna förändringarna innebär att delar av
dessa ytor kommer att omarbetas. För att minska trycket på dagvattenledningssystemet kan man använda genomsläppliga material i så stor utsträckning som möjligt.
Avfallshantering
Inom programområdet finns en återvinningsstation. Förslaget innebär att den skall
flyttas till infartsparkeringen vid COOP.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planprogrammet

har

sammanställts

av

Samhällsbyggnadsförvaltningen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Martin Kvarnbäck
Plan- och bygglovschef
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Planarkitekt

