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Ändring av detaljplan för Vetteberget, del av 
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Tanums kommun 

Detaljplanen upprättas i enlighet med PBL SFS 2010:900 (m. ändringar fr. 2015-01-01)  
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Laga kraft: 2022-09-29 



 

 

I detaljplanen ingår följande handlingar 

Planhandlingar i underliggande plan 

• Plankarta med planbestämmelser 

• Illustrationskarta 

• Planbeskrivning 

• Genomförandebeskrivning 

• Fastighetsförteckning 
 
 

Ändringshandlingar 
 

• Plankarta (1:1000 och utskriftsformat), 2022-05-20, justerad, 2022-08-10 

• Planbeskrivning, 2022-05-20, justerad 2022-08-10 

Övriga handlingar 

• Genomförandebeskrivning, 2022-05-20, justerad 2022-08-10 

• Fastighetsförteckning 
 

Ändringarna är upprättade i en kopia på den ursprungliga plankartan, med den ursprungliga 
grundkartan i botten och tillhörande information. Ändringar på plankartan är redovisade med kursiv 
stil, med markering i vid sidan om samt med justeringar synliggörs genom överstruken text. Ingen ny 
grundkarta har upprättats.  

För sakägare inom planområdet har en fastighetsförteckning tagits fram. I övrig hänvisas till 
underliggande plan.  

Alla ändringar i planbeskrivningen redovisas med kursiv stil med en markering i sidan på 
stycket. Strykningar i den underliggande detaljplanen redovisas med överstrykning 
överstruken text.       

  

 

 

 

 

 



 

 

 
Översiktskarta  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kungsklyftan 

Planområde 

Översiktskarta för Vettebergen. Planområdets lokalisering i rött. 

Centrum 



 

 

Inledning 
Den 19 januari 2020 § 8 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett förslag till ändring av detaljplan för Vetteberget, del av Fjällbacka 
176:124, som är en utbyggnad av Vettebergen med etapp 1. Justering av huvudmannaskapet 
sker till följd av beslut från Kommunfullmäktige den 14 april 2010 § 93 som innefattar att 
kommunen ska vara huvudman för allmän plats inom kommunens tätorter.  

Varje detaljplan har en genomförandetid på minst 5 år och högst 15 år från att den har 
vunnit laga kraft. Under genomförandetiden finns en garanterad rätt att bygga enligt planen. 
Efter att genomförandetiden har gått ut fortsätter planen att gälla men kommunen kan 
ersätta, ändra eller upphäva planen. Det normala är att planer fortsätter att gälla åtskilliga 
år efter det att genomförandetiden gått ut. Genomförandetiden kan man läsa på plankartan. 
Genomförandetiden för den ursprungliga detaljplanen är 15 år och har gått ut varför den kan 
ändras, ersättas eller upphävas. 
Syftet med ändringen 
Syftet med planändringen är att justera huvudmannaskapet för allmän plats inom området 
från enskilt till kommunalt. Justeringen sker även till följd för att säkerställa infartsväg för 
kommande utbyggnad av Vetteberget etapp 3.  

Planprocessen 
Ändringen av detaljplanen handlades inledningsvis med ett begränsat standardförfarande 
enligt plan- och bygglagen 2010:900 med de ändringar som infördes i lagen 1 januari 2015 
(2014:900). Då alla sakägare inte godkände planförslaget har handläggningen övergått till 
ett standardförfarande och det betyder att det ska genomföras en granskning. Förutsättningen 
för att kunna växla förfarandet efter samrådet, utan att behöva börja om med ett nytt samråd, 
är att samrådskretsen är densamma före som efter bytet av planförfarande.  

Figuren nedan illustrerar planprocessens olika skeden.  

 

 

 

 

 

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och kommunen bearbetat det utifrån 
information och synpunkter som framkommit ska planförslaget vara tillgängligt för 
granskning inför beslut om antagande. Granskningens syfte är att visa det bearbetade 
planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en 
sista möjlighet att lämna synpunkter. Den som inte framför synpunkter senast under 
granskning kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 

Samråd Granskning Gransknings-
utlåtande 

Antagande Laga kraft 
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Inledning/Bakgrund 
Området är beläget i den södra delen av samhället Fjällbacka. Delar av området 
ingår enligt kommunens översiktsplan som utvecklingsområde för bostäder. 
Huvuddelen Del av markområdet är i kommunal ägo och del av området är i 
enskild ägo och omfattas av gällande detaljplan för Vetteberget del av 
Fjällbacka 176:124  ej av någon detaljplan. För en mindre del i planområdets 
sydvästra del gäller en detaljplan från 1961. Den aktuella delen utgöres av 
allmän platsmark i den gällande planen.  

I anslutning till områdets sydvästra och sydöstra delar finns detaljplaner för 
såväl friliggande permanent- och fritidsbebyggelse som flerbostadshus för 
permanentboende.  

För samhället Fjällbacka finns idag en tomtkö för friliggande enbostadshus.  

Det aktuella området utgör ett naturligt utvecklingsområde för åretruntboende i 
Fjällbacka. De flesta byggrätterna kommer att få attraktiva utblickar över 
naturområdena, arkipelagen och havet väster om Fjällbacka.  

Området ligger lättillgängligt i anslutning till Föreningsgatan kring den södra 
delen av Vetteberget.  

Dagligvarubutiker, LM-skola och annan kommunal service ligger inom 
gångavstånd från området.  

Fjällbackas äldre bebyggelsedelar närmast hamnen har i hög grad övergått till 
fritidsboende med följd att yngre nyinflyttade, fastboende blivit hänvisade till 
bostadsområden öster om samhället och längre från de attraktivare, centrala 
delarna. 
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Utdrag ur kommunens översiktsplan för Fjällbacka 
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Översiktskarta  

Under de senaste 10 åren har områdena sydost om Vetteberget byggts ut med 
flerbostadshus, LM-skola och servicehus för äldre. I direkt anslutning söder om 
det aktuella utvecklingsområdet finns ett värdefullt rekreationsområde och på 
gångavstånd finns såväl friluftsbad som småbåtshamn.  

Under de senaste åren har intresset ökat för tomter med friliggande 
permanentboendehus inom denna del av Fjällbacka.  

Under hösten 1998 presenterades ett förslag till exploatering av södra 
Vetteberget för Fjällbackas Samhällsförening. Förslaget bemöttes positivt och 
flera av de närvarande uttryckte intresse för att bosätta sig där. 

 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  
Detaljplanens syfte är att kunna tillskapa ett nytt bostadsområde för 
åretruntboende. Planområdet rymmer 35 st bostadshus.  

För att planområdet skall bli utformat på ett bra sätt har det i detaljplanen 
införts planbestämmelser, som kommer att ligga till grund för 
detaljutformningen av byggnationen. Befintliga natur- och kulturvärden skall 
bevaras och området skall ges en lagom sammanhållen karaktär. 

I samband med utbyggnaden av området skall möjligheten att introducera nya, 
långsiktigt hållbara tekniska lösningar utnyttjas. 
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PLANDATA  

LÄGE  
Planområdets ligger i anslutning till Föreningsgatan kring den södra delen av 
Vetteberget  

AREAL  
Det aktuella området utgörs av ett 5,21 ha stort område.  

MARKÄGARE  
All mark inom planområdet är i kommunens ägo. Området är idag fullt utbyggt 
med 35 fastigheter, som är i enskild ägo. Marken för vägar och samfälligheter 
inom planområdet ligger på fastighet Fjällbacka 176:124 som är i kommunens 
ägo.  

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE  

MILJÖBALKEN  
Det aktuella området ingår enligt kommunens översiktsplan i Fjällbackas 
strategiska samhällsintresseutveckling och skall regleras i detaljplan.  

Enligt miljöbalken (MB) 4 kap 2 § gäller generellt, att turismens och 
friluftslivets intressen särskilt skall beaktas vid exploateringsföretag inom 
kustområdet och skär-gården i Bohuslän från riksgränsen mot Norge i norr till 
Lysekil i söder. Detta utgör dock inte något hinder för utveckling av befintliga 
tätorter eller det lokala näringslivet.  

Det föreslagna planområdet berörs ej av riksintressen för naturvården (MB) 
och turismen eller det rörliga friluftslivet (MB) eller av strandskydd. Området 
längs Vettebergets sluttning är dock känsligt och det är viktigt att befintliga 
natur- och kulturvärden tas tillvara.  

Fördelarna med att bygga här är att bebyggelsen kan knytas ihop runt berget, 
vilket ger flera samordningsmöjligheter. Dessutom kan det värdefulla 
rekreationsområdet i söder sparas intakt. Landskapsbilden från söder förändras 
men bergknallarna och vegetationen norr om området skyddar siluettverkan 
från väster och söder. 
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VETTEBERGET - UTVECKLINGSOMRÅDE FÖR BOSTÄDER  
Vetteberget har föreslagits som utvecklingsområde för bostäder att utbyggas i 
tre etapper med en gemensam infart från Föreningsgatan mitt för infarten till 
flerbostadsområdet vid Kullen.  

I en första etapp föreslogs infartsvägen byggas ut till ett planområde 
omfattande ca 35 st byggrätter för enbostadshus. Huvuddelen av dessa tomter 
kommer att ligga direkt på berg med möjligheter till bostadshus 1 ½ plan eller 
med suterrängplan beroende på topografin utmed angöringsgatorna. Samtliga 

Flygvy över planområdet 

Vy över dammen på berget 

Vy mot sydväst 
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dessa byggrätter får möjlighet till havsutsikt. Det är denna etapp som omfattas 
av den aktuella detaljplanen.  

I en andra etapp vid infarten till området föreslogs en bebyggelsegrupp 
bestående av ca 15 st byggrätter för enbostadshus eller parhus. Närmast 
Föreningsgatan nordost om infarten föreslogs en utvidgning av det befintliga 
verksamhetsområdet med en eller ett par kontorsbyggnader. Sydväst om 
infarten reserverades yta för en mindre servicebutik/kiosk.  

På längre sikt föreslogs en tredje etapp med friliggande bostäder norr om etapp 
1, omfattande ca 15 st byggrätter.  

Det totala området omfattade ca 65 tomter för huvudsakligen friliggande 
bostäder. Utbyggnaden föreslogs föregås av tre etappvis genomförda 
detaljplaner, varav den första nu påbörjats. 

 

Huvudmannaskap 
Alla allmänna platser ska ha en huvudman. Huvudregeln är att kommunen ska 
vara huvudman för allmänna platser. Kommunen får dock i detaljplanen 
bestämma att huvudmannaskapet istället ska vara enskilt för en eller flera 
allmänna platser om det finns särskilda skäl för det. I områden med kommunalt 
huvudmannaskap är det kommunen som ska ordna, upplåta och underhålla de 
allmänna platser som kommunen är huvudman för. Där kommunen inte är 
huvudman råder enskilt huvudmannaskap. Detta innebär att det är upp till 
fastighetsägarna inom planområdet att bestämma hur den allmänna platsen 
ska ordnas och underhållas. Normalt hanteras detta genom att upprätta en 
gemensamhetsanläggning, som sedan förvaltas av en samfällighetsförening. 

I gällande detaljplan (underlag för ändring) för Vetteberget är 
huvudmannaskapet för allmän plats enskilt, vilket planändringen syftar till att 
justera till kommunalt huvudmannaskap. Kommunen kommer då bli huvudman 

Skiss till utvecklingsområde för 
bostäder - etappindelning   
VästArkitekter AB 
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för allmän plats LOKALGATA, GÅNG, NATUR och LEK. Det innebär att det 
istället blir kommunen som ska ordna, upplåta och underhålla dessa platser.  

KOMMUNALA BESLUT 
Ett förslag till planprogram godkändes för samråd av miljö- och 
byggnadsnämnden 1999-06-30 och sändes 1999-08-26 till samtliga sakägare 
enligt fastighetsförteckning samt till kommunala och statliga myndigheter, med 
begäran om synpunkter senast 1999-09-24.  

Med ledning av framkomna synpunkter utarbetades ett planförslag, som 
godkändes för samråd av miljö- och byggnadsnämnden 2001-03-27, §67. Detta 
planförslag sändes ut på samma sätt och till samma samrådskrets som 
planprogrammet, med begäran om synpunkter senast 2001-05-07.  

Information om planförslaget lämnades också vid ett möte på kvällen 2001-04-
19 i församlingshemmet i Fjällbacka.  

En särskild samrådsredogörelse har upprättats efter samrådsskedena, varefter 
planförslaget har justerats till föreliggande utställningsförslag.  
Kommunstyrelsen beviljade planbesked 2020-12-09 för att möjliggöra en 
ändring av detaljplanen. Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-09 att 
detaljplanen ska vara pågående på planlistan. 
 
Den 19 januari 2020 § 8 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till ändring av detaljplan för 
Vetteberget, del av Fjällbacka 176:124, som är en utbyggnad av Vettebergen 
med etapp 1. Justering av huvudmannaskapet sker till följd av beslut från 
Kommunfullmäktige den 14 april 2010 § 93 som innefattar att kommunen ska 
vara huvudman för allmän plats inom kommunens tätorter.  
 
Genom delegationsbeslut den 31 mars 2022 beslutades att ett förslag till 
ändring av detaljplan för Vetteberget, del av Fjällbacka 176:124, som är en 
utbyggnad av Vettebergen med etapp 1, skulle sändas ut på samråd.  

Genom delegationsbeslut den 13 juni 2022 beslutades att ett förslag till 
ändring av detaljplan för Vetteberget, del av av Fjällbacka 176:124, som är en 
utbyggnad av Vettebergen med etapp 1, skulle sändas ut på granskning. 

 

GÄLLANDE DETALJPLANER  
För större delen av området finns ingen gällande detaljplan. Området omfattas 
av detaljplan som utgör ändring av detaljplan. I den sydvästra delen gäller en 
detaljplan från 1961.  

FÖRORDNANDEN  
Planområdet ligger inte inom strandskydd.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR  

BYGGNATIONEN INOM PLANOMRÅDET  
Inom planområdet finns ingen befintlig byggnation. Området är tillfullo 
utbyggt med 35 fristående villor.  

PLANERINGSMÅL  
Nedanstående mål är vägledande för planeringen av den föreslagna 
utvecklingen vid södra Vetteberget: 

1. I enlighet med kommunens översiktsplan för området tillskapa nya 
attraktivt belägna tomter för helårsutnyttjande för att tillgodose 
intressenter i tomtkön och nya inflyttande familjers behov. 

2. Reglera och säkerställa genom detaljplanering att den nya bebyggelsen 
utformas på ett sätt, som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden 
samt till naturvärden inom området.  

Planeringen skall även reglera byggnadernas yttre färg och material, så 
att en god helhetsverkan erhålles. Den äldre bebyggelsen i Fjällbacka 
bör vara vägledande. 

3. Den nya bebyggelsen skall utgöras av sunda hus med miljöriktiga och 
återvinningsbara material. Stor miljöhänsyn skall tas beträffande drift 
och under-håll med kretsloppsanpassade uppvärmningssystem med sol- 
eller berg-värme. Toaletter skall utföras urinseparererande och övrigt 
avlopp anslutes till det kommunala nätet. 

 

MARK OCH VEGETATION  
Marken inom området består delvis av en lägre plandel i anslutning till den 
planerade infarten med gammal ängsmark, som nu är bevuxen med gles 
björkskog och vid bergkanten av tall, gran och enar.  

Den övriga delen av området består huvudsakligen av berg i dagen. Detta 
bergsparti sluttar radiellt mot väster och sydost inom området och varierar från 
ca 60 m till ca 25 m över havet. Den högsta punkten på Vetteberget ligger på 
73 m över havet.  

Vetteberget är ett mycket markant berg, som ger Fjällbacka en huvudsaklig del 
av dess kustprofil. Berget är delvis trädbevuxet i sänkor med sandjordar. På 
berget finns även ett flertal mindre dammar kring vilka växtlighet finns. Inom 
planområdet finns en mindre damm, som föreslås ligga kvar som miljötillskott 
för de boende. I anslutning till denna damm finns vegetation bestående av tallar 
och lövträd.  
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Vid södra och östra foten av berget finns tätare träd- och buskvegetation. Här 
finns även ett mindre klapperfält, vilket ansluter till ett större fält med block. 
Enligt äldre kartor går landsvägen vid foten av berget och längs stenfältet. 
Vetteberget har utgjort utmark för ett flertal fastigheter varför 
gränsmarkeringar i form av stengärdsgårdar går längs berget. Berget har även 
använts vid stenbrottsverksamhet. I områdets södra del finns även tre mindre 
"jättegrytor".  

Norr om det planerade bebyggelseområdet finns en relativt kraftig trädridå 
bestående av blandskog, som också minskar siluettverkan av bebyggelsen. 

 

Vy mot nordost på berget 

UTSIKT 
Vissa delar av planområdet ligger alltså högt med goda utsiktsförhållanden. 
Huvuddelen av bebyggelsen på berget kommer att få attraktiva 
utsiktsförhållanden över Fjällbackaarkipelagen. 

 

 Vy mot sydost   Vy mot väster 

VIND  
Bebyggelseområdet på berget ligger, som de flesta områden utefter kusten, 
utsatt för vind. Den förhärskande vindriktningen är sydväst.  

 

SOL  
Inom stora delar av planområdet finns det goda förutsättningar för att kunna 
utnyttja solenergi samt få goda solförhållanden på tomtmark.  
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GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN  
Området utgörs av berg i dagen och det har inte ansetts nödvändigt att utföra 
någon geoteknisk utredning. Några stenbrott med rasrisker finns ej inom 
planområdet. Nytillkommande byggnation bedöms inte medföra, att stabiliteten 
blir otillfredsställande.  

RADON  
Radon är en ädelgas som bildas vid sönderfall av uran och torium, vilka 
förekommer främst i grovkorniga graniter och närbesläktade pegmatiter.  

Enligt undersökningar utförda av Sveriges Geologiska undersökning (SGU) 
kan markstrålning ge upphov till förhöjda radonhalter i byggnader.  

FORNLÄMNINGAR  
Bohusläns museum har utfört en arkeologisk utredning (2000-08-25) inom det 
aktuella planområdet. Utredningen gjordes dels genom inventering och 
inmätning med GPS av forn- och kulturlämningar, dels genom provgrävning av 
halvmeterrutor. I planområdets västligaste del finns två tidigare registrerade 
fornlämningar, Kville 803, två stensättningar. I den östra delen två 
klapperstensfält, Kville 259 och 260. Strax nedanför krönet på bergets östsida 
påträffades en 2,5 m stor, rund stensättning. Dess form och storlek var av 
liknande karaktär som de två andra stensättningarna.  

I områdets sydligaste och lägst belägna del (ca 22 m ö h) grävdes sex 0,5 m2 
stora provgropar i sandig jord. I fyra av dessa framkom fynd av flinta och 
keramik. De framkomna fynden och anläggningarna visar på en boplats med 
oklar utsträckning. I det klapperstensfält, som ligger i östra delen av 
planområdet, finns ett par mindre gropar.  

Resultatet av utredningen visar att det finns ytterligare en stensättning i 
planområdets östra del, vidare är en tidigare okänd boplats belägen i områdets 
lägsta partier.  

Inom bergets högre delar finns indikationer på ytterligare boplatslämningar. 
Dessa är belägna i sandig mark mellan ett par av vattnen. Detta område ligger 
utanför planområdet.  

Båda de vid utredningen påträffade områdena med fornlämningar är föremål 
för exploatering enligt nuvarande planförslag och dessa områden bör därför 
förundersökas. För stenbrottsområdet, vilket täcker stora delar av området, bör 
även en kulturhistorisk dokumentation göras. 
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Kartutdrag från Bohusläns Museums arkeologiska utredningar i området 

 

PLANFÖRSLAG  
Inledningsvis har det behov beskrivits som finns av att göra en ny detaljplan 
för området och i enlighet med kommunens översiktsplan tillskapa nya 
attraktivt belägna tomter för helårsutnyttjande och genom detta tillgodose 
intressenter i tomtkön och nya inflyttande familjers behov.  

Efter programskedet och samrådsskedet av planarbetet har det från flera 
berörda grannar framkommit synpunkter på den sydvästra delen av 
planområdet. Med hänsyn till detta har vissa justeringar gjorts med färre hus 
och något större avstånd till befintliga grannfastigheter. 
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Illustration av planområdet 

BEBYGGELSEOMRÅDEN  
Samtliga tomter inom planområdet är för bostadsändamål. Plan- och bygglagen 
(PBL) skiljer inte på fritids- eller helårsboende. Detaljplanen medger (beroende 
på byggrättens omfattning) att området utvecklas till ett bostadsområde för 
åretruntboende. Vid de mer detaljerade studierna av planområdet har det visat 
sig lämpligt att föreslå totalt 35 st nya hus inom området.  

Det är angeläget att befintliga natur- och kulturvärden i området förvaltas väl 
och för att ta tillvara dessa värden och ge området en lagom sammanhållen 
karaktär, så att området blir utformat på ett bra sätt, har det i detaljplanen 
införts planbestämmelser, som kommer att ligga till grund för 
detaljutformningen av byggnationen.  

Planområdets samlade yta är 5,21 ha. 
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Markanvändning 
Planområdet utgör en utvidgning av den befintliga bostadsbebyggelsen i den 
södra delen. I den nya detaljplanen har det gjorts en individuell bedömning av 
hur marken kan bebyggas. Det är samma regleringar för alla tomter inom 
planområdet och samtliga tomter kan bebyggas med en standard för 
åretruntboende. 

 

Anpassningar till den befintliga topografin ger förutsättningar för suterränghus 
i vissa lägen för att hindra sprängning eller uppfyllnader. I planbestämmelserna 

Vy från söder 

Vy från sjön. Bebyggelsen 
    

  

Aktuell bebyggelse 

Aktuell bebyggelse 

 

FJÄLLBACKA – VETTEBERGET  

Skissförslag på hustyp med suterrängvåning 

VästArkitekter 
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finns därför redovisat att sprängning/schaktning och utfyllnader ej är tillåtet 
annat än vad som erfordras för att på ett lämpligt sätt kunna utföra 
grundläggning för byggnader, göra ledningsdragningar och anlägga bilplatser 
samt in- och utfart. Dessutom kommer marklov att krävas för 
sprängnings/schaktnings- och utfyllnadsarbeten på tomtmark.  

Byggnadsplacering  
Bebyggelsens placering skall anknyta till den bohuslänska traditionen och 
utgöra en naturlig komplettering till den befintliga bebyggelsen.  

I detaljplanen har det inte bedömts vara nödvändigt att göra en helt exakt 
reglering av placeringen av byggnaderna, utan det har lämnats en viss frihet, 
vilket kan bli positivt för helhetsintrycket av området. Friheten beträffande 
byggnadernas placering är dock inte större än att det i planförslaget införts 
bestämmelser om minsta avstånd till granntomt. Hänsyn har härvid tagits till 
befintliga grannfastigheters utsiktsvärden. 

Boendemiljö/byggnadsmaterial 
Bebyggelsens materialval skall anknyta till den bohuslänska traditionen. 
Fastighetsägarna bör även tänka på att miljösäkrade tekniska lösningar skall 
användas så att sunda och ändamålsenliga byggnader erhålles. Det är idag 
väldigt många som lider av överkänslighet och allergier. Att erhålla en bra 
boendemiljö, i en vid bemärkelse, både inne och ute är viktigt att eftersträva.  

Fastighetsägarna bör även tänka på och ta hänsyn till framtida drift och 
underhåll samt avseende byggmaterial på återanvändning, återvinning samt 
eventuell deponi.  

I detaljplanen har införts en bestämmelse som reglerar att fasader skall utföras 
av trä. 

 

Kaffestund på glasverandan 
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Byggnadsutformning 
Stor omsorg bör nedläggas på utformningen av nytillkommande byggnation så 
att byggnaderna blir ändamålsenliga och anpassade till miljön, vilket har 
reglerats genom olika planbestämmelser såsom typ av tak, minsta och största 
taklutning, byggnadshöjd etc.  

Vid byggnadsutformningen bör man även tänka på att försöka få ett bra 
inomhusklimat. Byggnadernas utformning kan ha stor betydelse för t ex 
luftkvalitet, ljus- och ljudförhållandena inomhus. Detta är dock svårt att reglera 
genom plan-bestämmelser. 

Färgsättning 
Bebyggelsens färgsättning skall anknyta till den bohuslänska traditionen. Det 
är varken önskvärt eller möjligt att alla hus ser likadana ut, men det erfordras 
vissa restriktioner även beträffande färgsättning (t ex färg på takpannor) för att 
bebyggelsen skall uppfattas som en sammanhållen helhet.  

I detaljplanen har det införts bestämmelser, som bl a reglerar byggnaders yttre 
färg (takpannor i matt röd färg, fasader i ljusa täckande färger) och att fasader 
skall utföras av trä, så att en god helhetsverkan erhålles. I detta sammanhang 
bör den äldre bebyggelsen vara vägledande.  

Tele- och datakommunikation  
Det är fler och fler som kommer att utnyttja möjligheten att distansarbeta, och 
ny byggnation och tillbyggnader bör därför utformas med tanke på utnyttjande 
av IT och data- och telekommunikationsteknik. lnstallationsmässigt bör 
byggnationen vara förberedd för att lätt kunna göra nya och kompletterande 
installationer.  

Handikappanpassning  
Det är byggherrens ansvar att byggnader och tomter blir handikappanpassade.  

Uppvärmning  
Uppvärmning av nybebyggelsen skall ske via vattenburna system, företrädesvis 
genom förnyelsebara energikällor. Vid all byggnation bör byggherren tänka på 
utnyttjandet av passiv solenergi samt att goda sol- och läförhållanden erhålles 
på tomtmark. 
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Utsikt från ett vardagsrum 

Huvuddelen av bebyggelsen på berget kommer att få attraktiva 
utsiktsförhållanden över Fjällbackaarkipelagen. 

Radon 
Eftersom markstrålning kan ge upphov till förhöjda radonhalter i byggnader 
har i detaljplanen införts en bestämmelse, som anger att bostadshus skall 
utföras radonsäkert, såvida inte gränsvärdet 200 Bq radongas/m inomhusluft 
kan erhållas med lägre radonskydd. Radonsäkert utförande innebär att 
grundkonstruktionen görs tät eller ventileras.  

OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE  
Inom gångavstånd från området finns en LM-skola i kombination med 
förskola, daghem och annan kommunal service samt dagligvarubutiker, bank, 
post, bensin-station etc.  

LEK, FRITID OCH REKREATION  
Inom planområdet finns reserverat två närlekplatser för de yngsta barnen.  

Nordost om det nu avgränsade planområdet finns en yta med enkla anordningar 
för friluftsaktiviteter. Detta område föreslås utvecklas till en större yta för lek 
etc.  

Inom gångavstånd finns bollplan, gymnastiksal, friluftsbad och småbåtshamnar 
samt stora grönområden för rekreation och promenader. Här finns också 
tennisbanor, golfbana och minigolf samt ett rikt föreningsliv för olika 
aktiviteter.  
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GATOR, TRAFIK OCH PARKERING 

 

 Princip för gatuperspektiv 

Matargatan inom området föreslås vara 6 m bred och med 1 ,5 m trottoar. 
Angöringsgatorna föreslås vara 4,5 m breda för att begränsa hastigheten. 
Vägarna bör beläggas med asfalt med hänsyn till underhåll.  

Varje bostadstomt bör dimensioneras för två bilplatser, varav en i garage eller 
carport. Inom området finns dessutom fem områden reserverat för 30 st 
gästplatser.  

Belysning av bostadsgatorna bör ske huvudsakligen via utvändiga belysningar 
på bostadshusen. Uppfartsvägen och närlekplatserna kan belysas med lägre 
avskärmade armaturer.  

Gångvägar anslutes inom och från planområdet till lekplatserna, skolan, 
butikerna och annan service.  

VATTEN OCH AVLOPP  
Huvudprincipen är att VA-systemet anslutes till det kommunala nätet med 
anslutningspunkt vid infarten från Föreningsgatan. Vid uppförande av nya 
bostäder inom området gäller att toalettsystem skall utföras så att de avskiljer 
närsalterna (urinseparering) och gör det möjligt att återföra dessa till naturen. 
För de högst belägna tomterna krävs en tryckstegringsanläggning för vatten.  

Ledningsnätet för vatten- och avlopp kommer att utföras med traditionell 
ledningsteknik eller långhålsborrning.  

Om suterrängvåning anordnas kan i något enstaka fall enskild pumpning för 
avloppet behövas.  

Huvuddelen av dränering, takavvattning och övrigt dagvatten föreslås avledas 
via ledningssystem i gator. Detta innebär en minskad dagvattenmängd som 
påverkar befintlig bebyggelse i söder och sydväst i jämförelse med dagens 
situation.  
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Urinseparering sker via ledningssystem från varje fastighet till tre urintankar 
inom planområdet.  

EL  
Området anslutes till elnätet. Ett par transformatorstationer planeras i 
anslutning till området.  

TELE- OCH DATAKOMMUNIKATION  
Genom de nya metoderna att utnyttja IT och digital kommunikation kommer 
fler att utnyttja möjligheterna till distansarbete hemifrån. Detta innebär att 
utrymmesmässigt bör plats för hemarbetskontor finnas och att bebyggelsen är 
förberedd för nya och kompletterande teleinstallationer. 

STÖRNINGAR 
Planen föranleder inga restriktioner angående störningar. Gällande 
miljökvalitets-normer enligt MB för svaveldioxid, svävande partiklar och bly i 
luften kommer inte att överskridas. Gränsvärden för kvävedioxid, som gäller 
fr.o.m. 2005-12-31, kommer inte att överskridas.  

AVFALL  
I området skall olika typer av avfall omhändertas på ett ekologiskt riktigt sätt. 
Detta kan ske genom källsortering, kompostering etc. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR  
Planens genomförandetid är 15 år.  Planens genomförandetid är 5 år. 

Organisatoriska frågor 

Tidsplan  
Planförslaget handläggs med begränsat standardförfarande. Vid ett begränsat 
standardförfarande måste alla sakägare aktivt godkänna planändringen. 
Godkänner alla sakägare ändringen finn det ingen ytterligare möjlighet att 
lämna synpunkter på planförslaget och det kan tas upp för antagande.  

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet:  

• Samråd kvartal 1 2022 

• Granskning kvartal 2/3 2022 

• Miljö- och byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet under 
kvartal 3 2022 

• Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen under kvartal 3/4 
2022 

• Planen vinner laga kraft tre veckor efter att beslut om antagande 
anslagits på kommunens digitala anslagstavla under förutsättning att 
beslutet inte överklagas. 
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Ekonomiska frågor 
Ett genomförande av detaljplanen medför vissa kostnader, även om en stor del 
av planområdet redan är utbyggt. Kostnader som är kopplade till 
genomförande och förvaltning listas nedan.  

 

Åtgärd Kommun Fastighetsägare 

Plankostnader X  

Kostnader för fastighetsbildning 
(lantmäteriförrättning) samt ersättningar till 
följd av inlösen av mark. 

X  

Kostnader för utbyggnad av allmän plats.  X  

Kostnader för drift och underhåll av allmän 
plats.  

X  

Kostnader för avveckling av 
samfälligheter/gemensamhetsanläggningar. 

X  

 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 

 Delägande 
fastigheter 

Övertagande 
fastighet 

Åtgärd/Konsekvens 

Gemensamhets-
anläggning,  

GA:14 naturområde   

Fjällbacka 176:189 
till och med 
Fjällbacka 176:223 

 

Fjällbacka 176:124 

 

-Är den del av 
kommunens fastighet 
Fjällbacka 176:124 

-Kommunen tar över 
förvaltningen. 

 

Gemensamhets-
anläggning,  

GA:13 Vägar 

Fjällbacka 
176:124, 

Fjällbacka 176:189 
till och med 
Fjällbacka 176:223 

 

Fjällbacka 176:124 

 

-Är den del av 
kommunens fastighet 
Fjällbacka 176:124 

-Kommunen tar över 
förvaltningen. 

Akt 1435-660 
Officialservitut, 
utrymme 

Förmån, 

Fjällbacka 176:189 
till och med 
Fjällbacka 176:223 

 Ingen förändring 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN FÖR UNDERLIGGANDE PLAN 

 
Bengt Sjögren  Stadsarkitekt 

Inge Berntsson  Teknisk chef 

 

Upprättad av  

VÄST ARKITEKTER AB 2001-06-26 

 

 

Reviderat 2001-10-09  

Planförslaget har efter utställningen reviderats med hänsyn till yttrande från 
närboende avseende bebyggelsen i den sydvästra delen av planområdet. Två 
byggrätter har i detta läge utgått och ersatts med naturmark och en närlekplats. 
Planförslaget innehåller nu totalt 35 byggrätter för enbostadshus. På plan- och 
illustratiskartorna har gatumark kompletterats med föreskriven höjd över 
nollplanet. 

 

 

 

MEDVRKANDE I PLANARBETET FÖR ÄNDRING 2022 
 

Planhandlingar har tagits fram av Tanums kommun, genom planarkitekt och 
mark- och exploateringsingenjör. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Plan- och kartavdelningen 
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