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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanen syftar till att skapa ett område med åretruntbostäder centralt i Fjällbacka.
Områdets strategiska placering knyter samman Fjällbackas sommarcentrum vid hamnen
med det huvudsakliga åretruntcentrat nordost om Vetteberget. Allégatan förstärks och
utvecklas därmed som stråk genom Fjällbacka.
Syftet med föreslagen byggnation norr om Allégatan är att stärka Fjällbacka som ett
levande kustsamhälle året om. Tillskottet blir cirka 18 bostäder, samtliga planeras för
åretruntboende.
Planförslaget innebär att 3 nya huskroppar byggs med sammanlagt 12 lägenheter. Under
dessa hus byggs ett källargarage.
I norr uppförs ett parhus med 2 bostäder. Varje enhet får ett vidbyggt garage.
Den sk Doktorsvillan bevaras och byggs om till 4 lägenheter.
Det centrala läget bedöms av kommunen som lämpligt för en högre exploateringsgrad.
Allégatan breddas 3 m för att ge plats för ny gc-väg.
Detaljplanen har upprättats enlig PBL i sin lydelse före 2011-05-02.

PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet ligger i Fjällbackas geografiska mitt utmed Allégatan och väster om
Carlsgatan. Allégatan förbinder Fjällbackas åretruntcentrum i öster med dess
sommarcentrum i väster.
Planområdet omfattar fastigheterna Fjällbacka 187:44 och187:48 samt en liten del av
Allégatan.
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Planområdets läge i Fjällbacka

Areal
Planområdets areal är ca 3600 m2

Markägoförhållanden
Planområdet ägs av kommunen men ett exploateringsavtal finns upprättat som ger
Fjällbackabrisen AB möjlighet att köpa marken när villkor i avtalet är uppfyllda.

AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN
Miljöbalkens 3:e och 4:e kapitel behandlar hushållning med mark och vatten. ”Mark- och
vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områden 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”.
Genomförandet av detaljplanen innebär ett effektivare utnyttjande av central mark.
Området knyter ihop Fjällbackas delade centrumstruktur genom att förstärka dess
mittpunkt. Planen bedöms därför ge en från allmän synpunkt god hushållning med mark
och vatten.

KULTURMILJÖN AV RIKSINTRESSE
Hela centrala Fjällbacka, inklusive planområdet, är utpekat som område av riksintresse för
kulturmiljövården. Det välbevarade kustsamhället är unikt.
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I beskrivningen av riksintresseområdet anges: ”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.”
Det kulturhistoriska värdet inom planområdet ligger i stadsbilden som helhet snarare än i
enskilda byggnader. Allégatans gaturum som förlängning på Galärbacken ses som bland
det viktigaste att bevara och förädla. Tillägg och förändringar kan tillåtas om helheten inte
äventyras.
Den sk Doktorsvillan från 1920, som idag finns i kvarteret är önskvärd att bevara enligt
Bohusläns museum. Byggnaden har senast använts för förskoleverksamhet.
Tillkommande bebyggelse bör enligt muséet byggas med ett enkelt formspråk utan
onödiga detaljer. Pastischartad utformning bör undvikas.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Fjällbacka ligger de två tomterna ”längs stråket
mellan de två centrumpunkterna i Fjällbacka. Tomterna är ca 3600 m2. Det centrala läget
gör tomterna attraktiva för boende och verksamheter.”
Den fördjupade översiktsplanen ger följande rekommendationer för den aktuella tomten
som ligger inom område betecknat som R6 på rekommendationskartan:
”Område utanför detaljplan idag som är lämplig som nya bostads/verksamhetsområden:
Bostadsområdena bör få byggrätter som medger åretruntboende. Verksamheter får inte
vara av störande karaktär.”

Detaljplaner, Avstyckningsplan
För området gäller en avstyckningsplan från 1948. Avstyckningsplanen visar endast hur
marken skall indelas i fastigheter men ger inga anvisningar eller bestämmelser om hur
marken skall användas eller bebyggelsens utformning. Avstyckningsplanen gäller som
detaljplan.

Kulturminnesvårdsprogram
Kvarteret Brisen ligger inom område som omfattas av kommunens
kulturminnesvårdsprogram samt riksintresse för kulturmiljövården.
Enligt kulturminnesvårdsprogrammet bör gälla, i de områden där utrymme för ny
bebyggelse finns, att nya hus inplaceras i samhället på ett sätt som stämmer med den
befintliga bebyggelsen samt att husen exteriört anpassas till de omgivande byggnaderna.

Samråd och programsamråd för planområdet
Miljö- och byggnadsnämnd beslutade 2009.02.24 §47 att program för planområdet, daterat
2009-02-24, skulle skickas ut på samråd till myndigheter och sakägare enligt PBL.
Samrådet skedde under senvintern 2010.
Programmet angav som huvudpunkt att möjliggöra byggande av 4 stadsvillor, alternativt 3
stadsvillor och bibehållande av doktorshuset. Parkering föreslogs ske på tomtmark.
Med hänsyn till synpunkterna som kom in vid programsamrådet, omarbetades
planförslaget:
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•
•
•

Gestaltningen studerades och omarbetades efter samråd med bland annat
länsstyrelse och Bohusläns museum.
Huskropparnas utseende ändras men behåller ändå en viss karaktär av stadsvillor.
Parkering läggs i garage under Allégatans plan. Endast gästparkering blir utomhus,
på tomtmark.

Detaljplanesamråd
Efter programsamrådet upprättades en samrådsversion av detaljplanen. De synpunkter
som kom in under samrådet och hur de behandlats redovisas i samrådsredogörelsen.

Efter samrådet har följande ändringar gjorts:
•
•
•

•
•
•
•
•

Infarten till parkeringen flyttas för att ge en mer ostörd gårdsmiljö
Anpassning till omgivande bebyggelse vad gäller fönstrens stående orientering
Anpassning i höjd till omgivande bebyggelse – vindsvåningen i den västligaste
huskroppen tas bort för att bättre anpassa till det intilliggande bostadhuset väster om
området.
”Tornet” i sydost tas bort
Byggnadsvolymen utefter Carlsgatan minskas mot Doktorsvillan för att densamma
bättre ska komma till sin rätt.
Färgsättning regleras
Balkonger minskas och skall ha en traditionell form och underordna sig
husvolymerna
Bestämmelse om källarparkering med hänsyn till geotekniken har införts.
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BEHOVSBEDÖMNING
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt att planen inte innebär betydande miljöpåverkan.

PLANENS STYRANDE EGENSKAPER
PLANENS STYRNING AV FRAMTIDA VERKSAMHETER
Bostäder, verksamheter
Runt planområdet ligger bostäder och verksamheter bl a bank. Planen innebär ingen
styrning som förändrar möjligheterna till att befintliga bostäder eller verksamheter ska
kunna finnas kvar.
Byggande av de nu aktuella bostäderna gör att störande verksamheter inte kan byggas i
grannskapet. Detta är redan nu olämpligt med tanke på de bostäder som redan finns i
grannskapet.

MILJÖMÅL OCH MILJÖKVALITETSNORMER
Miljömål
Begränsad klimatpåverkan
Sveriges utsläpp av växthusgaser beror till ca 80% på förbränningen av fossila bränslen
inom industrin och transportsektorn och för el- och värmeproduktion. Planområdet är
lokaliserat i Fjällbacka tätort och innebär därför inga längre resor till och från skolor och
arbetsplatser än som kan anses vara normalt
God bebyggd miljö
De nya bostäderna kommer att påverka kulturmiljön och stadsbilden i området. Samråd
har skett med Bohusläns Muséum för att söka finna en utformning av bebyggelsen som är
godtagbar. En byggnation av vanliga villor ger en mindre påverkan på kulturmiljön.
Kommunens ambition är emellertid en högre exploatering i detta centrala område. En
tätare bebyggelse är önskvärd som en övergång mellan samhällets centrumbebyggelse i
väster och villor i öster.
Efter samrådet har förslaget reviderats för att anpassa bebyggelsens volymer och
användning till omgivningen.
-

I norr gränsar planområdet till villor. Där uppförs ett traditionellt två-vånings parhus
med vidhängande garage.

-

Öster om planområdet ligger viss centrumbebyggelse. I den östra delen av
planområdet finns möjligheter till en butik och här finns även infart till källargaraget.

-

Söder om planområdet ligger högre byggnader. I den södra delen av planområdet
placeras därför de högre volymerna med två plan över gatan samt indragen
vindsvåning. Totalhöjden blir lägre än för de befintliga volymerna söder om
planområdet.

-

Väster om planområdet ligger en 1½-plans villa. I den norra delen av planområdet
möjliggörs en två-vånings byggnad. Den västra byggnaden blir lägre än de två andra
volymerna utmed Allégatan för att bättre anpassa till det befintliga huset väster om
planområdet.
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Byggnadernas fasader skall utgöras av traditionell träpanel. Planen innehåller krav på att
färgsättning och detaljutformning av olika volymer ska ges en variation. Detta syftar till att
anpassa bebyggelsen och låta den smälta in i den varierade omgivande bebyggelsen.
Doktorsvillan har idag inget krav på bevarande. Om rivningslov begärs skulle byggnaden
kunna rivas och ersättas av ett vanligt nytt hus. I detaljplaneförslaget införs
skyddsbestämmelser som medför att rivning förbjuds. Detta är positivt ur kulturhistorisk
synpunkt.
Hav i balans
Den tillkommande bebyggelsen har endast en försumbar inverkan på havets kvalitéer och
värden. Den påverkan som kan bli är att några av de boende kan förväntas köpa en båt
och använda i vattnen utanför samhället och att avloppen från de boende i området via
reningsverket når havet.
Levande kust och skärgård
Avsikten är att bostäderna ska användas för åretruntboende. Bostäderna utformas enligt
de regler som gäller enligt BBR (Boverkets Byggregler) för permanent bebyggelse.
Därmed blir bostäderna ett positivt tillskott till samhället. Bedömningen är att en del äldre
personer kan tänkas sälja sin villa och flytta till detta område. Bostäderna har en god
tillgänglighet bland annat av detta skäl. Bostäderna är även lämpliga för yngre personer
som inte har intresse av egen trädgård.

Miljökvalitetsnormer
Den planerade utbyggnaden förväntas inte medverka till att någon miljökvalitetsnorm
överskrids.

PLANENS TÄNKBARA EFFEKTER
Naturmiljö
Marken som tas i anspråk förändras från trädgård till tomtmark. Så småningom kommer
buskar och träd att växa upp på gården.
Stadsbild
De nya husen innebär en förändring av stadsbilden. Utsikt från en del befintliga hus
kommer att försämras. Den parkliknade trädgården kommer att förtätas med byggnader.
Gaturummet utefter Allégatan kommer att bli mindre öppet men förstärks som gaturum.
Uppdelning av byggnaderna i olika byggnadskroppar ger möjligheter till utblickar mellan
husen.
Under planarbetets gång har olika takformer studerats. Skisser har gjorts där husen haft
uppresta sadeltak med traditionella taklutningar samt även där taken gjorts med flackare
lutningar. De uppresta sadeltaken har bedömts leda till onödigt hög totalhöjd och stora
volymer varför flackare tak slutligen valts. Volymerna har varierats något och anpassats i
höjd till kringliggande bebyggelse.

7

UTSTÄLLNINGSHANDLING
Kulturmiljö
Nuvarande utformning av marken med Doktorsvillan i en stor trädgård kommer ändras. De
nya byggnaderna innebär en förtätning i jämförelse med nuläget med en stor obebyggd
trädgård. Doktorsvillan med den stora obebyggda trädgården avviker idag från
omgivningens exploatering som är ganska tät. Den tillkommande bebyggelsen sluter
gaturummen på ett sätt som är gängse på orten.
Den kringliggande bebyggelsen består av hus av olika utseende. Det inte går att tala om
någon sammanhållen homogen kulturmiljö på platsen.

Genom bestämmelser om fasadmaterial mm bör inte planen innebära någon skada på
kulturmiljön.
Trafik
Tillskapande av gc-väg innebär en höjning av trafiksäkerheten.
Sammanfattning
Sammantaget bedöms uppkomna konsekvenser av genomförandet av detaljplanen ge en
acceptabel miljöpåverkan.
Kommunen bedömer att utifrån dagens värderingar och kunskapsnivå att genomförande
av denna plan inte innebär betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i PBL.
Därmed behöver en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt Miljöbalken inte upprättas.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation
Markytan är bevuxen med gräsmatta med enstaka träd samt ett mindre antal buskar. Ett
av träden är en stor pil. Pilens krona är dessvärre död varför den sannolikt måste sågas
ner. Pilträd kan ställa till problem med rötter som växer in i ledningar.
Större delen av tomten ligger 2,5-3 m lägre än Allégatan. Tomtplatsen ligger norr om
Vetteberget. Bergssidan som är ca 50 meter hög skuggar planområdet, framförallt i dess
södra del.

Geotekniska förhållanden
Geoteknisk undersökning och utredning har utförts av Sweco. Bl a följande redovisas i
utredningen:
Sonderingarna har utförts till fast botten eller berg och i utförda sonderingar har stopp
erhållits mellan ca 2-8 m djup. Jordlagren utgörs överst av ett tunt lager mulljord ovan ca
0,2-1 m torrskorpelera med inslag av skalgrus. Ett tunt lager fyllnadsmassor har i någon
enstaka punkt ersatt torrskorpeleran. I ett par punkter har ett naturligt lager med sand och
skalgrus påträffats under torrskorpeleran. Därunder följer ca 1,5-5 m lös gyttjig lera med
inslag av sand-, silt- och skalgrusskikt. Leran vilar på ett tunt lager friktionsjord innan
berget tar vid. Jordlagrens mäktighet ökar i västlig riktning inom fastigheterna.
Den odränerade skjuvhållfastheten har vid utförda vingförsök uppmätts till generellt ca 1520 kPa (korrigerad map en bedömd konflytgräns på ca 70%). Variationer mellan ca 10-25
kPa (utan tendens till ökning eller minskning mot djupet) förekommer inom fastigheten. De
stora variationerna beror på att skikt med sand, silt och skalgrus förekommer i leran.
Grundvattenytans läge bedöms generellt återfinnas i nivå med underkant torrskorpelera,
på djupet ca 1-2 m under markytan.
Angränsande bebyggelse till de aktuella fastigheterna påvisar vissa sättningsskador.
Marken bedöms endast vara svagt överkonsoliderad vilket innebär att i princip all form av
påförd markbelastning kommer att generera sättningar.
Lermäktigheten inom fastigheterna är relativt begränsade men till följd av lerans mycket
lösa karaktär och de varierande mäktigheterna rekommenderas att planerade byggnader
grundläggs med någon typ av pålgrundläggning. Detta för att undvika problem med
ojämna sättningar inom huslägena, vilka kan medföra stora spänningspåkänningar i
byggnaderna som i sin tur kan skada fasader och grundplattor. Då de planerade
byggnaderna är av relativt lätt karaktär bedöms någon enklare typ av ”villapålning” vara
möjligt att utföra då det endast är relativt begränsade laster som pålarna skall bära och
föra ned till underliggande fasta jordlager.
Ett alternativ till pålgrundläggning kan i vissa fall vara att schakta bort sättningsbenägna
jordmassor och ersätta dessa med ”bra” massor. Inom delar av de aktuella fastigheterna
anses dock lermäktigheten vara i största laget för att det skall vara såväl praktiskt som
ekonomiskt lämpligt.
Efter plansamrådet har det geotekniska utlåtande kompletterats med följande utlåtande
skrivet av David Scherman på Geogruppen AB:
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Förtydligande av SGI:s utlåtande angående detaljplan för kv Brisen 187:44 och
187:48, Fjällbacka, Tanums kommun.
Inom rubricerat område ska en detaljplan uppföras för möjlig bostadsbebyggelse. Vid ett första
planförslag, daterat 2009-02-24, hade SGI synpunkter på att den i förslaget aviserade geotekniska
utredningen, även skulle klarlägga eventuella brister i den lokala stabiliteten i slänten mot
Allégatan. (SGI:s beteckning 5.2-1002-0106, daterat 2010-02-09)
SGI har därefter erhållit en ny plan- och genomförandebeskrivning, inkl. plankarta upprättad av
Dan Johanssons, Arkitektkontor AB 2011-04-30, samt ett PM i geoteknik inklusive redovisning av
fältundersökningar upprättade av Sweco Infrastructure AB 2009-12-21.
Efter att tagit del av dessa nya handlingar har Lars Johansson på SGI skrivit ett nytt utlåtande
(beteckning 5.2-1002-0106, daterat 2011-06-23). Här klargörs att om den nya plan- och
genomförandebeskrivningen, daterat 2011-04-30, följs med avseende på t.ex. utformning av hus
med souterrainplan/källarparkering har SGI inga geotekniska invändningar mot planförslaget. Det
är dock viktigt att dessa villkor anges som en restriktion i detaljplanen.
SGI vill även uppmärksamma att om slänten har låg säkerhet i nuläget kommer den att försämras
ytterligare då schaktning utförs i slänten. Därför kan temporära förstärkningsåtgärder inte
uteslutas med nuvarande underlag samt att detta bör uppmärksammas i planhandlingarna så att
frågeställningen bevakas i samband med bygglov/bygganmälan.

Radon
Berggrunden är radioaktiv utmed hela Bohuskusten. Radon kommer in i byggnaden
genom otätheter i grundkonstruktionen. Byggnader skall utföras med radonsäker
grundläggning, såvida inte 200 Bq/m3 inomhusluft kan erhållas med lägre radonskydd,
vilket i sådant fall skall visas vid bygglovgivning.
Byggherren planerar att under utställningen, i god tid innan byggstart, låta gräva ner
radonmätningskoppar. När bygglov prövas kommer därmed mätvärden att finnas
tillgängliga så att byggnadens konstruktion kan anpassas till de rådande förhållandena vad
gäller radon.
Byggnader skall uppföras radonsäkert såvida inte högst nivån 200 Bq/m3 kan uppnås på
annat sätt.

Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.

Bebyggelsemönster
Befintlig bebyggelse
Planområdet ligger i skiftet utanför den traditionella täta kustbebyggelsen i den mer
moderna uppblandade trädgårdsstaden i östra delen av samhället. Trädgårdsstaden
består mestadels av relativt stora friliggande villor av trä uppblandade med enstaka större
hus, t ex banken söder om planområdet. På sydsidan av Allégatan ligger även ett relativt
stort hyreshus.
På södra sidan om Allegatan finns byggnader i varierande höjder. Flera med två våningar
och inredd vind och med en högre stensockel mot gatan. Bebyggelsen är således varierad
och inte enhetlig i området.
Fasaderna utgörs på de flesta husen här av gul eller vit stående träpanel. Taken är utförda
med bruna eller röda pannor. Fönsterfoder är ofta vita.
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Bildtext: Hus söder om Allégatan

Bildtext: Allégatan söder om planområdet
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Utefter Carlsgatan ligger relativt moderna villor målade i olika kulörer.
Fasaderna utgörs på de flesta husen av träpanel. Ett antal olika kulörer förekommer t ex
vitt, gult, babyblått mm. Taken är utförda med t ex grå eller svarta pannor. Takvinklar
varierar. Många av husen har 45 eller 38 graders taklutning. Även plana tak med tjocka
sargar förkommer.

Bildtext: Carlsgatan öster om planområdet

Väster om planområdet ligger en en och en halvplans villa. Den har vit träpanel, röda foder
och tegeltak. Huset står på en stensockel.

Bildtext: Allégatan väster om planområdet
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Norr om planområdet ligger en en och en halvplans villa. Den har tak av röda pannor och
fasader av stående vit träpanel.

Bildtext: Norr om planområdet

Sydöst om planområdet ligger bl a en mataffär.

Bildtext: Sydöst om planområdet

Dess fasader är gjorda av rött tegel, stående vit träpanel, brunsvart stående träpanel.
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Bildtext: Livsmedelsaffären med Doktorsvillan i fonden

Taket är flackt och omges av en taksarg utförd av stående träpanel.

Gestaltning
Det kulturhistoriska värdet inom planområdet ligger i stadsbilden som helhet snarare än i
enskilda byggnader. Allégatans gaturum som förlängning på Galärbacken ses som det
allra viktigaste att bevara. Gaturummet förstärks med att nya byggnader uppförs.
Planområdets placering mitt emellan den traditionella täta kustbebyggelsen i väster med
stort bevarandevärde och den mer blandade trädgårdsstaden i öster har bedömts tillåta ett
friare formspråk.
Med detta som grund har det bland annat bedömts möjligt med en högre
exploateringsgrad inom planområdet norr om Allégatan.
Den planerade bebyggelsen har delats upp i fyra nya volymer kring en gård. Doktorsvillan
bevaras.
Mot den lägre bebyggelsen i norr byggs ett 2-vånings parhus med vidhängande garage.
Mot öster byggs en volym som i källaren innehåller en butik. Byggnadens höjd sänks i den
del som vetter mot Doktorsvillan.
Mot Allégatan byggs två volymer med två våningar samt indragen vindsvåning.
Mot väster byggs i två våningar men utan vindsvåning.
Dessa variationer innebär att de nya byggnaderna höjdmässigt anpassar sig till omgivande
byggnaders höjder.
För att hålla nere byggnadshöjden görs taken som låglutande valmade plåttak i stället för
brantare röda tegeltak.
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I planförslaget förtätas Allégatans öppna och enkelsidiga gaturum till att bli en förlängning
av Galärbackens täta stadsrum.
För att ge utsiktsmöjligheter för hus söder om Allégatan skapas mellanrum mellan
huskropparna.
På nedanstående sektioner ses byggnadernas höjd i förhållande till ett ev de befintliga
husen på Allégatan:

Bildtext: Sektion genom hus med takvåning. Bef hus på Allégatans östra sida, hämtat från
byggnadsnämndens arkiv, inscannat.

Bildtext: Sektion genom hus utan takvåning. Bef hus på Allégatans östra sida, hämtat från
byggnadsnämndens arkiv, inscannat.

För nya byggnader inom planområdet gäller:
•
•
•
•
•

Byggnadskropparna bör ha rena och enkla volymer.
Husen bör ha enkel takform som håller nere byggnadshöjden
Fasader skall utgöras av träpanel som målas med traditionella färger, slamfärger
eller oljefärger.
Färgsättning och detaljutformning på olika kroppar skall variera
Fönster skall ha stående orientering
15
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•
•
•
•
•

Bostäder ska delas upp i friliggande huskroppar för att anpassas till det småskaliga
gaturummet och för att det ska finnas möjligheter till utblickar mellan
volymerna.
Balkongräcken bör vara genomsiktliga och gjorda av trä eller smide och ha
traditionella former.
Bak- och bostadsgårdar kan tillåta ett modernare formspråk.
Bostadshus ska byggas radonsäkra.

FÄRGSÄTTNING
På nedanstående fasadskisser redovisas exempel på olika färgsättningar som studerats:

Husen skulle kunna målas i olika nyanser av vitt- grått med burspråk i avvikande kulör

Alla husen skulle kunna göras vita

Husen skulle kunna göras grå med vita burspråk

Alla husen skulle kunna göras grå
Andra ljusa kulörer som ljust gult skulle också kunna bli aktuellt.
Falurött har övervägts men känns aningen främmande i detta område.
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PANEL, RÄCKEN
Panel som kan bli aktuellt är liggande eller stående träpanel med eller utan locklist
Räcken föreslås göras av förzinkat smide som har grå kulör och innebär enkelt underhåll
samt ger god genomsikt.
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FÖNSTER
Ytterligare variation kan erhållas om fönsterbågar och poster ges olika kulörer. Ockra, vita
och mörkt röda har studerats

Bidtext Vita

Bildtext Ockra
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Bildtext Mörkt röda

Doktorsvillan
Byggnaden har fasader av gul stående locklistpanel och tak av röda takpannor. Knutar och
foder är vitmålade. Byggnaden har balkonger på västsidan och en entrétrappa på
östsidan. På syd- och västsidan ligger en väl tilltagen ramp med vita klumpiga räcken.
En del fönster har mittpost och 2+2 horisontella spröjsar, en del är modernare tvåluftsfönster. Fönstren är vitmålade.
På norrsidan sitter en modern vit dörr. På östfasaden finns en träfärgad dörr med en
arbetad omfattning.
Räckena vid entréerna är gjorda av klumpiga snickerier som inte är tidstypiska.
Byggnaden användes senast som förskola. Därvid gjordes en del ändringar som gjorde att
huset förlorade en del kulturhistoriska kvalitéer. Invändigt finns knappast kvar några
kulturhistoriska värden över huvud taget.

Bildtext: Exempel på interiör i Doktorsvillan
Det finns sparsamt med dokumentation om byggnaden. Följande har gått att få fram om
byggnadens historia:
Huset är ritat av Arthur Brattberg, arkitekt verksam i Uddevalla under 1900-talets första
hälft. (Han har även ritat t ex varmbadhuset på Badholmen och Galärbacken 7).
Byggnaden uppfördes runt år 1930. När huset fungerade som "läkarvilla" så bodde
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provinsialläkaren med familj på ovanvåningen. På undervåning fanns det mottagningsrum,
väntrum och "lab".
Invändigt är byggnaden radikalt ändrad från sitt ursprung efter ombyggnaden till förskola.
Det kulturhistoriska värdet sitter i exteriören.
Doktorsvillan avses byggas om till fyra bostäder och förses med måttligt tilltagna kupor och
balkonger.
Fasader skall vara av trä med locklistpanel.
•
Tak skall vara av röda takpannor
•
Fönstersättning skall bevaras. Nya fönster bör vara traditionellt utformade och vara
•
av typen med mittpost och horisontella spröjsar. Fönster får bytas.
Takkupor och balkonger skall anpassas till byggnadens karaktär och får inte ge ett
•
alltför dominerande uttryck.
Generell varsamhet: vid ombyggnad skall byggnaders yttre ändras så att dess
•
karaktär bevaras.

Bildtext: Doktorsvillan med sina olika fönster

Illustrationer
På fotomontagen på nästa sida illustreras de planerade husen i förhållande till befintliga
hus.
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Bildtext: Från Sydost

Bildtext: Från Väster utmed Allégatan
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Bebyggelsens användning
Planen vill möjliggöra ett antal bostäder samt en mindre lokal med inte störande
verksamhet i gatuplanet. Centrumverksamheter finns redan i omgivande fastigheter, till
exempel bank, livsmedelsaffär.
Kvarteret innehåller ca fjorton nybyggda lägenheter. I Doktorsvillan inreds fyra lägenheter.
Lägenheter i de tre nya kropparna mot gata föreslås nås från trapphus, ha fönster mot
minst två väderstreck samt balkong/uteplats. En liten butik kan byggas med entré mot
Carlsgatan. Eventuellt kan även någon lägenhet i gatuplan ersättas av en butik.
Bostädernas entréer placeras på gårdssidan. Balkonger föreslås i huvudsak mot gården.

Permantboende
Lägenheternas utformas så att de blir lämpade för permanentboende.

Tillgänglighet
All markplanering samt alla butiksytor och lägenheter ska ge full tillgänglighet för
rörelsehindrade. Hissar betjänar bostadsplan för de bostäder som vetter mot gatan. Alla
biluppställningsplatser i parkeringsdäcket blir tillgängliga för rörelsehindrade. Man kör in i
garaget och tar sedan hissen upp till sin lägenhet. Garageplatserna är tilltagna så stora att
där även finns möjligheter till förvaring för de boende. Även ett teknikutrymme planeras i
garaget.

Friytor
Gårdsparken utformas med sittplatser och lekplats. Gården bör vidare planeras med
gräsmatta, buskar och mindre träd. Eventuellt byggs en vattenspegel.
Detaljplanens genomförande innebär att en relativt obebyggd och grön del av Fjällbacka
bebyggs.

Service
I Fjällbacka finns idag redan den viktigaste basservicen som livsmedelsaffär, post, bank
etc. Det mesta av servicen i samhället är samlat öster om Vetteberget, ca 200-300 meter
från planområdet. Här ligger också skolan i Fjällbacka med klasser upp till årskurs 6.
De eventuellt tillkommande lokalerna i bottenplanen är tänkta att komplettera och förbättra
befintlig service.

Gator, Trafik och Parkering
Gatunät
Planområdet omgärdas av Allégatan i söder och Carlsgatan i öster. Allégatan har
Trafikverket som väghållare. Carlsgatan har kommunen som väghållare.
Allégatans gaturum är viktigt för kulturmiljön. Kommunen har redan iordningställt
Galärbacken, Allégatans förlängning i väst. Allégatan inom planområdet avses ges samma
uttryck med hänsyn till markbeläggning och belysningsarmatur. Gatorna behåller
ursprungligt mönster så när som på att gc-väg byggs.
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Detaljplanens genomförande innebär att trafiken ökar något inom planområdet, men
huvudsakligen är det trafik som ändå cirkulerar i området längs de två huvudgatorna.
Kombinerat med den nya gc-vägen som höjer trafiksäkerheten, bedöms trafiksituationen
totalt sett inte försämras. De nya lägenheterna kan förväntas öka antal fordon på de
kringliggande gatorna med cirka 30-40 fordonspassager per dag. Trafikmängderna
kommer att ligga på en nivå som är normalt för ett vanligt bostadsområde i en mindre ort.

Parkering, varumottagning, utfarter
In- och utfart till parkeringsgaraget i källarplan sker från Carlsgatan där marknivån naturligt
faller undan och medger in-/utfart i marknivå utan sprängning eller schaktning. Garaget
förses med en reservutgång avsedd att användas i nödsituationer.
Parkeringsdäcket rymmer cirka 15 bilar. Lägenheter och lokaler nås via trappa/hiss.
Gästparkering anordnas i norr. Parkeringen skall tillgodose behov från bostäder och
lokaler inom planområdet. Gästparkeringen har 7-8 platser. Parhuset har 2 p-platser.
Sammanlagt får de 18 lägenheterna 24-25 p-platser.
Parkering i garage ger ett trevligare gaturum med färre parkerade bilar på närliggande
gator. Dessutom blir det mer plats på gården för växter, lek och utevistelse. För de boende
blir det bekvämt att köra bil in i garaget och sedan ta hissen med matkassarna direkt upp
till lägenheten.
Varumottagning sker från gata.

Gång- och cykeltrafik
Kommunen har utrett möjligheten att komplettera Allégatan med gång- och cykelväg
(bredd ca 3 meter) utefter planområdet. I planförslaget avsätts mark för gångväg mellan
det blivande huset och den längsgående parkeringen, bredd minst 3 meter.
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På nedanstående skiss visas hur gc- vägen planeras att dras även utefter de delar av
Allégatan som ligger utanför planområdet.
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Bildtext: Skiss över gc-väg utmed Allégatan

Kollektivtrafik
Kollektivtrafik finns inte inom tätorten. Regional kollektivtrafik mot Tanumshede /Strömstad
eller Dingle /Gläborg passerar Fjällbacka. Busshållplats ligger cirka 100 meter norr om
planområdet.
Med en utveckling av kollektivtrafiken i regionen och/eller inom tätorten ligger planområdet
gynnsamt till.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Ny
bebyggelse ska anslutas till det kommunala systemet. Befintlig servisledning ligger i
omgivande gator. Enligt Tanums kommun ska kretsloppsanpassad avloppslösning med
återföring av näring till odlingsbar mark alltid eftersträvas. Kommunen ställer dock inga
krav på specifik teknisk lösning. Vid urinseparering kopplas urinledningar från toaletter till
en urintank på ca 8 m3 som grävs ned i planområdets nordöstra hörn. Traktor ska kunna
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komma fram under juli månad. En lösning med urinseparering är inget kommunalt krav
utan en frivillig åtgärd för exploatören.
Befintligt vattentryck behöver eventuellt höjas. Om det blir nödvändigt kan en tryckstegring
inrymmas i garaget eller placeras vid gästparkeringen. Alternativt kan erforderligt
vattentryck erhållas om vatten ansluts från Allégatans ledning. Befintliga hus där, vilka är
högre än de planerade husen, har erforderligt vattentryck.
Grundvattenyta skall kontrollmätas i god tid innan arbeten påbörjas, under tiden arbeten
pågår och efter att arbeten är utförda. Eventuella skador som uppstår till följd av
exploateringen är exploatörens ansvar.

Dagvatten
Tak och hårdgjorda ytor ökar på grund av den nya bebyggelsen.
Magasin under mark samlar upp dagvattnet som dimensioneras så att fördröjningen till
kommunens nät motsvarar den ökade exploateringsgraden. Dagvattenmagasinet läggs
under gästparkeringen enligt kommunens anvisningar. Anläggningen kommer slutligen att
dimensioneras under detaljprojekteringen av byggnaderna. I planen finns bestämmelse
om att dagvattenmagasin ska byggas och kommer därför vara ett krav för att få bygglov.

Brandpostnät
Brandvattenförsörjning för området skall dimensioneras enligt anvisningar i VAV P83 från
Svenskt Vatten.

El och tele
Skanova har en kabel in till fastigheten 187:44, som fortsätter till grannfastigheten
187:110. Kabeln försörjer båda fastigheterna med telekommunikation. Eventuell flyttning
av kabeln bekostas av exploatören.
I samband med projektering skall begäran om utsättning av kablarna begäras hos
Skanova.
Fortum har en 0,4 kV ledning inom området. Om planförslaget medför flytt eller ändring av
denna kabel eller ledningar ska detta bekostas av exploatören.
Ny nätstation för elförsörjningen erfordras inte. Anslutning sker vid fastighetsgräns.
Telefonförsörjningen till området sker över det befintliga nätet.

Värme
Uppvärmning skall ske med vattenbaserade system. Uppvärmningssystem skall utformas
så att de enkelt kan omkopplas till användning av alternativa energislag. Fjärrvärme finns
inte i området.

Avfall
Ett gemensamt soprum för nybyggnationen placeras i garaget alternativt vid
gästparkeringen. Allt avfall skall behandlas utan risk för olägenhet för människors hälsa
och miljö. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall skall borttransporteras och
omhändertas genom kommunens försorg.
I båda alternativ till placering kommer soprummen att bli enkelt åtkomliga för sopbilen från
Carlsgatan utan backningsmanövrar.
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Återvinningscentral finns vid busstation vid Åldersro. Återvinningscentral för sorterat avfall
och grovsopor finns på Tyft.

Uppställningsplats för räddningsfordon
Avstånd mellan uppställningsplats för räddningsfordon och entréer för ej överstiga 50
meter

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
KONSEKVENSER FÖR RIKSINTRESSET FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN
En bebyggelse som är tätare än vanlig villabebyggelse är önskvärd i detta planområde
som en övergång mellan centrumbebyggelse i samhällets västra del och villor i dess östra
del.
Den kringliggande bebyggelsen består av hus av olika utseende. Det inte går att tala om
någon sammanhållen homogen kulturmiljö på denna plats.
Idag består planområdet av ett hus i en stor obebyggd trädgård. De nya husen kommer att
förändra miljön. För att denna förändring inte ska innebära en påtaglig skada för
kulturmiljön anpassas den tillkommande bebyggelsen på följande sätt:
•
Doktorsvillan, som är av kulturhistoriskt värde, ges skyddsbestämmelser. Den får
inte rivas enligt en planbestämmelse. Idag har denna byggnad inget skydd mot
rivning.
•
Bebyggelsens volymer varieras och anpassas till omgivande byggnaders höjder.
•
Bestämmelser om variation i färgsättning och detaljutformning på olika huskroppar
finns i planen för att bebyggelsen ska smälta in i omgivningen.
•
Bebyggelsen utformas med traditionella träfasader.
•
Fönster skall ha stående orientering
PLANENS SOCIALA KONSEKVENSER
Tanken med bebyggelsen är att bostäderna ska användas för åretruntboende. Bostäderna
utformas enligt de regler som gäller enligt BBR för permanent bebyggelse. Om denna
målsättning uppfylls blir bostäderna ett positivt tillskott till samhället. Troligen finns intresse
bland äldre personer som vill sälja sitt hus och ha ett mindre boende att flytta till detta
område. Bostäderna har en god tillgänglighet bland annat av detta skäl. Detta tillskott av
väl tillgängliga bostäder är positivt för Fjällbacka.
Bostäderna kan även tänkas vara attraktiva för yngre människor som ett alternativ till en
traditionell villa med trädgård.
Området ligger nära service som butik, post, bank, skola, apotek, servicehus med
äldreboende och 2 vårdcentraler. Närhet till sådan service är attraktivt för permanentboende.

BULLER
Gränsvärdet för trafikbuller vid fasad, 55 dB, uppnås för aktuella bostäders fasader mot
Allégatan vid 800 fordon varav 10 % tung trafik och 50 km/tim som fartgräns.
En trafikmätning gjordes 2004 öster om aktuella bostäder. Därvid uppmättes 810 fordon
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varav endast 2 % tung trafik.

Bildtext: Plats för utförd trafikräkning
Den mätningen påverkades starkt av trafiken till Konsum. Vid huvuddelen av aktuell
bebyggelse utmed Allégatan är trafikmängden betydligt lägre än de öster om området
uppmätta värdena.
Värdet 55 dB vid fasad kommer att klaras med god marginal med de trafikmängder som
kan antas vara aktuella år 2020.
De lägenheter som kan tänkas påverkas av trafikbuller är de som har fasad mot Allégatan.
Vad gäller utemiljön har alla dessa lägenheter tillgång till balkong på den från buller helt
avskärmade gårdssidan. Huvudfasaderna placeras cirka 8 meter från körbanan mitt
eftersom gc-vägen ligger mellan gatan och husen. Med moderna välisolerade fasader och
välisolerade fönster bedöms även den inre ljudmiljön bli tillfredsställande.
Husen är placerade som de flesta hus i samhället ligger utefter gatorna i orten.
Andelen tunga fordon är mycket liten. Körbanan är endast 4,6 m varför lastbilschaufförer
väljer andra vägar. Det finns få målpunkter för lastbilar utefter gatan. Konsum som har
tunga transporter av varubilar har sin tillfart från annat håll. Utöver sopbilen är det få
lastbilar som kör på Allégatan.
Den absolut största trafiken förekommer på sommaren. Inför sommaren enkelriktas
Allégatan varför trafikmängden kan antas ligga lägre än 400 fordon i mätpunkten från 2004
och ytterligare lägre i den del av Allégatan som nu är aktuell.
Det har diskuterats att göra Allégatan till en gågata där bilarna ska köra på de oskyddade
trafikanternas villkor. En sådan lösning skulle ytterligare förbättra bullersituationen genom
att färre bilar skulle välja Allégatan och hastigheterna skulle bli lägre än 50 km/h.
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Fläktbuller från lokaler kan vara störande för bostäder. Placering samt val av fläktar bör
noga beakta störningsrisken. För fläktbuller skall Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS
2005:6 om buller i inomhusmiljö efterföljas.
BARNPERSPEKTIVET
Bostadsområdet innehåller förutom bostäder även krav på att en yta för lek ställs i ordning
inne på gården. GC-vägen som ingår i planen är postiv för barns säkerhet i trafiken.
Bostäderna kommer att ligga nära befintlig skola vilket underlättar i barnens vardag.
MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer för halter i utomhusluften finns antagna för kväveoxider, kolmonoxid,
svaveldioxid, bly, bensen, ozon och partiklar. Normerna anger den lägsta godtagbara
miljö- kvalitet som människan och/eller miljön kan anses tåla och får inte över- eller
underskridas efter ett visst angivet datum. Ingen av dessa normer kommer att överskridas
inom området och planens genomförande bedöms inte heller bidra till att dessa normer
överskrids på annat håll.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Detaljplanens genomförandetid börjar löpa när detaljplanen vunnit laga kraft och varar i 5
år.

MEDVERKANDE I PLANARBETET
Denna handling har upprättats i samråd med planarkitekt Lena Belfrage på Plan- och
byggavdelningen, Tanums kommun.

Planförfattare: Dan Johanssons Arkitektkontor AB genom Dan Johansson.
..................................................
Dan Johansson
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