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INLEDNING 

Bakgrund 

Tanums kommuns målsättning är att bli en av Sveriges mest utvecklingsorien-

terade kommuner i näringslivsfrågor. God tillgång till mark för verksamheter 

är av stor vikt för utvecklingen av både befintliga företag och nyetableringar. I 

östra delen av Fjällbacka finns ett befintligt verksamhetsområde med olika 

typer av verksamheter varav TetraPak Inventing AB är den största anläggning-

en. För att Fjällbacka ska kunna fortsätta utvecklas som en levande ort året runt 

är det viktigt att tillskapa fler tomter för verksamhetsändamål så som små-

industri, lager och handel/service.  

Ett planprogram har upprättats över området vilket var föremål för samråd 

under sensommaren 2010. Aktuellt planområdet utgör en mindre del av det 

område som studerades i planprogrammet.  

Förslag till detaljplan har varit föremål för samråd 22 mars - 25 april 2019, 

samt utställt för granskning 17 december 2020 - 29 januari 2021. 

Planens syfte 

Huvudsyftet med planen är att utvidga Fjällbacka verksamhetsområde och 

därigenom skapa förutsättningar för fler verksamhetsetableringar i samhället.  

Kommunen vill genom planläggningen även säkra Ålebäckens och Bolsjö-

ledningens sträckning inom allmän plats för framtida skötsel och tillsyn. 

Planens huvuddrag 

Planförslaget innebär en utvidgning av det befintliga verksamhetsområdet i 

östra Fjällbacka med tomter för verksamhetsetableringar samt utbyggnad av 

väg. Planförslaget innebär också att allmänna ytor för gator och besöksparker-

ing tillskapas. En ny gata möjliggör rundkörning runt verksamhetsområdet och 

innebär att befintliga industrifastigheter i nordväst kan nyttja sina fastigheter 

mer ändamålsenligt. Inom vägområdet finns även möjlighet att anlägga besöks- 

och långtidsparkering. Befintlig tillfällig besöksparkering inom området upphör. 

Söder om väg 915 bekräftar planen pågående verksamhet för drivmedelsförsälj-

ning, möjliggör för ny besöksparkering och återvinningsstation samt ger möjlig-

het till utvidgning av en fastighet för industri-, handel- och kontorsändamål.  

Planförslaget innebär att Ålebäcken rätas ut. Ett allmänt natur- och gatustråk 

läggs ut i bäckens och Bolsjöledningens sträckning vilket säkrar tillsynen och 

skötseln av dessa.  

Planläggningen omfattar tre väganslutningar för verksamhetsområdet till väg 

915. Dels befintlig korsning vid Ekelidsvägen och dels en ny anslutning i öster, 

på norra sidan väg 915. Söder om vägen planläggs en nyanlagd anslutning till 

915, och enskild väg övergår till kommunal gata.  
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Befintlig enskild väg genom planområdet övergår till allmän gång- och cykel-

väg. Den nya gång- och cykelvägen ansluter till befintlig gång- och cykelväg in 

mot Fjällbacka, och förbinder därmed bostadsområden i nordost, det utvidgade 

verksamhetsområdet och besöksparkeringarna med centrala Fjällbacka. 

Bostadsområdena i nordost ges ny tillfart för biltrafik via den nya väganslut-

ningen i öster. 

Kommunen är huvudman för allmän plats. Genomförandetiden är 5 år. 

Planprocessen 

Planbeskrivningen (denna handling) ingår i de planhandlingar som tillhör en 

detaljplan. Planbeskrivningen innehåller bland annat förutsättningar, föränd-

ringar och konsekvenser som planförslaget innebär samt en redovisning av de 

överväganden som planförslaget baseras på. I dokumentet redovisas även 

motstående intressen samt överensstämmelsen med kommunens översiktsplan. 

Hur planen är avsedd att genomföras med tanke på organisatoriska, tekniska, 

ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor behandlas också i planbeskrivningen. 

Detaljplanen upprättas av Tanums kommun..  

Illustration över möjlig ut-

byggnad av planområdet i 

enlighet med planförslaget 
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PBL 2010:900 

Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och 

följer planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 och 31 

december 2014. Plankartans utseende och planbestämmelsernas formulering 

och rubricering följer i stort de allmänna råden som publicerats därefter. 

Normalt planförfarande 

Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande, vilket bland annat innebär att 

förslaget till detaljplan både skickas ut för samråd och ställs ut för granskning 

innan det kan tas upp för antagande. 

Samråd 

Detaljplaneförslaget har under perioden 22 mars till 25 april 2019 varit föremål 

för samråd. Samråd genomförs i syfte att få fram ett så bra beslutsunderlag som 

möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan i planeringsprocessen. Inkomna 

yttranden samt kommunens bemötande och förslag till fortsatt arbete redovisas 

i en samrådsredogörelse daterad 2020-06-05 som bifogas planhandlingarna. 

Granskning 

Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning 17 december 2020 till och 

med 29 januari 2021. Länsstyrelsen, statliga organ och myndigheter, kommu-

nala instanser, sakägare samt övriga som är berörda av de åtgärder som föreslås 

i planen har getts möjlighet att granska upprättat förslag till detaljplan, innan 

det kan antas av kommunen. Inkomna yttranden samt kommunens bemötande 

redovisas i ett granskningsutlåtande daterat 2021-03-05 som bifogas plan-

handlingarna. 

Tidplan för planarbetet 

Samråd Kvartal 2, 2019 

Granskning  Årsskiftet 2020/2021 

Godkännande MBN Kvartal 1, 2021 

Antagande i kommunfullmäktige Kvartal 2, 2021 

 

Om ingen överklagar beslutet att anta detaljplanen vinner den laga kraft cirka 

en månad efter antagande. 
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Plandata 

Geografiskt läge, areal och avgränsning 

Planområdet är beläget i östra delen av Fjällbacka samhälle, i direkt anslutning 

till allmän väg 915 och omfattar drygt sex hektar. Området gränsar i väster och 

sydväst till ett befintligt verksamhetsområde. I övrigt är planområdet omgivet 

av brukad åkermark. Planområdet utgörs av tre separata delområden. 

Fastigheter som omfattas av planläggningen är Fjällbacka 156:2, Fjällbacka 

156:8, Fjällbacka 163:1, Fjällbacka 163:59, Fjällbacka 176:124 och Fjällbacka 

187:112. Inom planområdet finns även marksamfälligheterna Fjällbacka s:20, 

Fjällbacka s:22 och Kville-Bräcke s:5 samt gemensamhetsanläggningen Kville-

Bräcke ga:1. 

 

Illustration över planområdet, uppdelat i tre delområden: ett större norr om väg 915 och två 

mindre söder om vägen. Planområdet markerat med ljusgrå färg och avgränsat med svart 

streckad linje. 

Markägoförhållanden 

Merparten av marken inom planområdet ägs av Tanums kommun. Kommunens 

markinnehav framgår av kartutdrag på nästa sida (färgat område) och utgörs av 

fastigheterna Fjällbacka 163:1 och 176:124. Övrig mark är i enskild ägo. För 
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fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfälligheter inom 

och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. 

Kommunen har för avsikt att stycka av och försälja fastigheter för industri-, 

handel-, kontorsändamål inom planområdet. 

Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen 

Kommunens bedömning är att planförslaget gynnar både allmänna och 

enskilda intressen i området. En utbyggnad enligt förslaget stärker kommunen 

och Fjällbacka tätort genom att fler verksamheter kan etablera sig i området. 

För vissa privata fastighetsägare inom planområdet kan fastigheterna utvidgas 

och byggrätten ökas vilket möjliggör för utveckling av befintliga verksamheter. 

Allmänna intressen 

Beskrivning av de allmänna intressen som finns inom planområdet och vad 

planläggningen innebär för dessa.  

• Kommunen ska kunna växa med fler företagsetableringar.  

• Kommunen vill säkerställa skötsel och drift av viktiga allmänna 

ledningar.  

• Förslaget möjliggör en utbyggnad av gång- och cykelvägnätet i 

Fjällbacka tätort.  

• Ytor för allmän parkering tillskapas för att tillgodose samhällets behov 

av besöksparkering. 

• Yta för återvinningsstation tillskapas. 

  

Illustration över planområdet och dess läge i Fjällbacka. Planområdet markerat med röd streckad linje. Kommunala fastigheter markerade 

med rosa på bilden. Planområdet markerat med röd streckad linje. (Utdrag ur kommunens webb-GIS)  
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Enskilda intressen 

Beskrivning av de enskilda intressen som finns inom planområdet och vad 

planläggningen innebär för dessa. 

• Ökad byggrätt samt utökning av verksamhetstomter för vissa befintliga 

verksamheter.  

• Säkerställer tillfart till befintliga industritomter.  

• En mindre del av en privat fastighet föreslås övergå från kvartersmark 

till allmän plats för att säkerställa framkomligheten inom planområdet.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 

Översiktsplan 2030 

Översiktsplan 2030 för Tanums kommun vann laga kraft i juli år 2017. Den 

nya översiktsplanen innehåller kommunens framtidsbild och rekommendation-

er för hur mark- och vattenområdena långsiktigt ska användas och bebyggelsen 

ska utvecklas i stora drag med sikte mot år 2030.  

I förslaget anges att Fjällbacka bedöms kunna växa österut och handlingen hän-

visar till de rekommendationer som finns för samhällets utveckling i Fördjupad 

översiktsplan för Fjällbacka. 

Fördjupad översiktsplan för Fjällbacka 

För Fjällbacka finns en fördjupad översiktsplan, antagen av kommunfull-

mäktige 2004-10-25 och aktualitetsförklarad i samband med antagandet av 

Översiktsplan 2030. Den fördjupade översiktsplanen anger kommunens syn på 

hur mark och vatten bör användas och vilka intressen som särskilt bör beaktas 

vid planläggning eller prövning av lov enligt PBL. 

Planområdet behandlas i den fördjupade översiktsplanen och är beläget inom 

rekommendationsområde R10 för vilket anger: Område för nya verksamheter. I 

delarna närmast befintlig bebyggelse bör ej störande verksamheter tillåtas.  

Mindre delar av planområdet berör områden inom rekommendationsområde 

R7: Befintlig markanvändning inom områdena är för verksamheter, vilket i 

huvudsak överensstämmer med gällande detaljplaner. Denna markanvändning 

bör fortgå. 

Planområdet berörs också av rekommendationsområde R23: Ny sträckning av 

väg 163. Området reserveras för framtida vägsträckning. Tills vidare efter-

strävas en oförändrad markanvändning. 
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Utdrag ur rekommendationskarta för Fördjupad översiktsplan för Fjällbacka. Ungefärlig 

avgränsning av detaljplanen är markerat på kartan med röd streckad linje. 

Avvikelser från översiktsplanen 

Den fördjupade översiktsplanen för Fjällbacka pekar ut området som lämpligt 

för industri- och verksamhetsetableringar. Planförslaget möjliggör även för 

etablering av verksamheter för skrymmande handel inom området.  

Planförslaget innebär att nya verksamhetstomter tillskapas över område som är 

reserverat för ny vägsträckning för väg 163. Planförslaget behandlar inte frågan 

om en ny vägsträckning. En ny dragning av väg 163 kan inte komma till stånd i 

överensstämmelse med översiktsplanen om planförslaget genomförs, utan en 

ny sträckning får då studeras i ett läge längre österut.  

Kommunala program med mera 

Näringslivsstrategi 

Tanums kommun har en Näringslivsstrategi antagen av kommunfullmäktige 

2017-10-30. I näringslivsstrategin anger kommunen sin viljeinriktning och 

övergripande förhållningssätt till näringslivsarbetet. En handlingsplan har även 

tagits fram och kopplats till strategin. Ett växande näringsliv och goda 

relationer med näringslivet har mycket hög prioritet i kommunen. Det finns 

fyra utpekade mål i näringslivsstrategin: 
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• Tanum ska fortsätta vara den mest företagsamma kommunen i Västra 

Götaland. 

• Ökat antal arbetstillfällen i fler och växande företag. 

• Fler nyetablerade företag. 

• Tanum ska bli bland de 100 bästa i Svenskt Näringslivs ranking 

Företagsklimatet.  

För att nå målen har sex arbetsområden valts ut. Ett av dem är: 

• Tillgodose behovet av bostäder och verksamhetsmark. 

Miljöpolicy 

Tanums kommuns övergripande målsättning är ett långsiktigt uthålligt 

samhälle. 

Bland annat ska kommunen i all verksamhet och vid alla beslut bidra till att 

miljösituationen förbättras genom att främja biologisk mångfald, hushållning 

av naturresurser och ett förstärkt kretslopp. 

Klimat- och miljöstrategi 2020-2024 

Tanums kommun har en Klimat- och miljöstrategi antagen av kommunfull-

mäktige 2020-02-24. Det övergripande målet är att minska klimat- och miljö-

påverkan från organisationen Tanums kommun, Tanums Bostäder AB och 

Tanums Hamnar AB. Det övergripande mätbara målet är att kommunens 

utsläpp av växthusgaser ska minska med 20 procent räknat från 2019 till 2024. 

I strategin anges identifierade områden för åtgärder och mätbara delmål. Dessa 

är transporter, livsmedel, energi, avfall och återvinning och konsumtion, vatten 

och avlopp, byggnation och anläggningar, havsmiljö, besöksnäring, uppköp 

och inköp, finans och skuldförvaltning, utbildning och kommunikation, samt 

inom Agenda 2030 identifierade fokusområden. 

Vatten- och avloppspolicy för Tanums kommun 

Tanums kommun har en Vatten- och avloppspolicy antagen av kommunfull-

mäktige 2017-03-27§ 23. 

Policyn ska vara vägledande vid alla kommunala VA-frågor så att: 

• vattenförsörjningen långsiktigt tryggas 

• spillvatten och dagvatten omhändertas på ett godtagbart sätt med 

hänsyn till människors hälsa och miljön 

Riktlinjerna anger bland annat att:  

• Kommunen ska ha en generös inställning till anslutning av fastigheter 

till kommunalt vatten och avlopp även om det innebär att kapaciteten 

måste byggas ut. 
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• I nya detaljplaner ska hanteringen av dag- och dräneringsvatten 

beskrivas från planområde till recipient. Vid behov ska dagvattenutred-

ning, inklusive beskrivning av skyfallshantering och anpassning till 

klimatförändringar, tas fram. 

• Öppna lösningar för dag- och dräneringsvatten med fördröjning så nära 

källan som möjligt ska eftersträvas. Om förutsättningar finns bör 

omhändertagandet ske på den egna tomten. 

• Vid planering av ny bebyggelse ska hänsyn tas till skydd av nuvarande 

och framtida vattentäkter. 

• Kommunen ska eftersträva kretslopp av näringsämnen och skapa förut-

sättningar som underlättar för den enskilde fastighetsägaren om denne 

vill välja en kretsloppsanpassad avloppslösning. Kretsloppsanpassning 

är dock inget krav för den enskilde. 

Detaljplaner 

Västra delen av planområdet berör Detaljplan för Fjällbacka industriområde, 

laga kraft 1993-12-07. Planens genomförandetid har gått ut. I övrigt är plan-

området inte detaljplanelagt. 

 

Illustration. Planområdet i förhållande till intilliggande detaljplan för Fjällbacka industri-

område. Planområdet markerat med röd linje linje. 
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Planprogram 

Som inledning på planarbetet upprättades Program för detaljplan för verksam-

heter Fjällbacka 2010-06-02. Syftet med programmet var att klargöra områdets 

lämplighet för industri med hänsyn till allmänna och närboendes intressen. I 

programmet behandlades även avgränsningen mot befintlig bebyggelse, trafik-

matning, landskapsanpassning samt miljöbedömning. Programmet var föremål 

för samråd under sensommaren år 2010. Inkomna synpunkter på programmet 

samt plan- och byggavdelningens kommentarer redovisas i en samrådsredo-

görelse daterad 2011-04-06. Planförslaget omfattar knappt hälften av det om-

råde som studerades i planprogrammet. Av de områden som studerades i plan-

programmet innefattas aktuellt planområde av etapp 1 samt två mindre området 

i norra delen av etapp 3. Planförslagets innehåll överensstämmer i stort med 

vad som presenterades i programmet. 

Tidsbegränsade bygglov 

Drivmedelsstation 

Inom planområdet, söder om väg 915, finns på fastigheten Fjällbacka 176:124 

en drivmedelsstation i form av två mackcontainrar. Drivmedelsstationen har ett 

förlängt tidsbegränsat bygglov till och med 2024-02-25, beslutat av Miljö- och 

byggnadsnämnden genom delegationsbeslut 2019-01-14. 

Besöksparkering 

Centralt inom planområdet, norr om väg 915, har Tanums kommun iordning-

ställt en större grusad yta för besöksparkering på fastigheten Fjällbacka 163:1. 

Parkeringen har ett förlängt tidsbegränsat bygglov till och med 2023-02-28, 

beslutat av Miljö- och byggnadsnämnden genom delegationsbeslut 2018-09-18. 

Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 

Under framtagandet av planprogrammet till detaljplanen har en så kallad 

behovsbedömning utförts för att bedöma om planförslaget kan komma att 

medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap 11 § MB). Om ett genomförande 

kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genom-

föras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 

Kommunens bedömning är att den behovsbedömning som genomfördes efter 

koncept för programhandlingar daterad 2010-04-28, fortsatt är aktuell och att 

ingen ny bedömning behöver göras.  

Kommunens ställningstagande 

Detaljplanen för Fjällbacka verksamhetsområde anses inte medverka till att 

platsens karaktär eller projektets omfattning och påverkan medför en betyd-

ande miljöpåverkan. Behovsbedömningens ställningstagande är att en miljö-

bedömning inte behöver genomföras.  
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Behovsbedömningens ställningstagande för miljöpåverkan förutsätter att detalj-

planen reglerar att endast småindustri tillåts inom området och att dagvatten-

frågorna utreds och löses på ett tillfredställande sätt. 

Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande över programmet meddelat att man 

delar kommunens åsikt. 

Kommunala beslut 

2011-06-14 § 169 Miljö- och byggnadsnämnden. Beslut om att 

godkänna programsamrådsredogörelsen som 

underlag för fortsatt planering samt att detalj-

planerna inte medför betydande miljöpåverkan.  

2013-10-30 § 277 Kommunstyrelsen. Beslut om avgränsning av 

fortsatt planeringsarbete. 

2019-03-19 § 61 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna 

detaljplanen för samråd. 

2020-06-23 § 128  Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna 

samrådsredogörelsen.  



13 

 

PLANBESKRIVNING 2021-03-05 

Detaljplan för Fjällbacka verksamhetsområde 

Diarienummer: PLAN.2011.1713 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 

Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB 

I miljöbalkens (MB) tredje kapitel finns bestämmelser som syftar till att mark- 

och vattenområden ska användas för de ändamål de är mest lämpade till. Före-

träde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hus-

hållning. Bland annat föreskrivs att områden som är av riksintresse för till 

exempel naturvård, kulturmiljövård eller friluftslivet ska skyddas mot åtgärder 

som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.  

Riksintresse för kulturmiljövård 

Fjällbacka samhälle, Fjällbacka (O 48), är av riksintresse för kulturmiljövården 

enligt 3 kap 6 § MB med motiveringen att det är ett ”Fiskeläge med bebyggel-

seklunga 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”. 

Planområdet ligger cirka 300 meter öster om avgränsat riksintresseområde. De 

förändringar inom planområdet, som planförslaget ger möjlighet till, bedöms 

inte medföra skada på riksintressemiljön. Den planerade bebyggelsen blir en 

komplettering till ett redan befintligt verksamhetsområde. Detaljplanen reglerar 

utformning av tillkommande bebyggelse avseende höjder, takvinklar och ut-

bredning i syfte att entrén in mot Fjällbacka från väg 915 ska uppfattas i 

samma skala som idag.  

Jordbruksmark 

Planområdet omfattar brukningsvärd jordbruksmark. Enligt 3 kap 4 § MB får 

brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 

endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 

behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 

genom att annan mark tas i anspråk.  

Planförslaget har stöd i den fördjupade översiktsplanen för Fjällbacka där man 

pekar ut en samlad lokalisering för verksamhetsmark som bör fortgå. Att verk-

samheter lokaliseras till ett område som pekats ut som lämpligt för verksam-

heter i översiktlig planering, och i anslutning till befintlig bebyggelse och infra-

struktur, bedöms vara ett väsentligt samhällsintresse.  

För att påvisa att planerad markanvändning är av särskilt allmänt intresse, och 

motivera varför den föreslagna lokaliseringen är den mest lämpliga har 

kommunen upprättat en lokaliseringsutredning där alternativa lokaliseringar 

redovisas och vilka ställningstaganden som ligger till grund för val av områdets 

lokalisering. 

Avgränsningen för lokaliseringsprövningen är inom samhällsområdet för Fjäll-

backa, närhet till infrastruktur samt lika stor markareal. Kommunens 
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bedömning är att en etablering av verksamhetsmark är av särskilt allmänt 

intresse, och är en förutsättning för att befintliga och nya företag ska ha möjlig-

het att etablera sig i Fjällbacka. Inom Fjällbacka samhällsområde har två lokali-

seringar för verksamhetsmark studerats. Av dessa två platser anses aktuellt 

planområde vara lämplig för en exploatering av verksamhetsmark.  

Området har stöd i den fördjupade översiktsplanen för Fjällbacka samt att det 

angränsar till ett befintligt verksamhetsområde, platsen möjliggör även att 

befintliga verksamheter kan utvecklas, så som drivmedelsstationen. Området är 

delvis påverkat sen tidigare och befintlig gång- och cykelväg kan förlängas, 

samt bidrar till trafiksäkra passager för oskyddade trafikanter. 

All mark som pekats ut för verksamheter i den fördjupade översiktsplanen för 

Fjällbacka är jordbruksmark. Därmed kan detta behov inte tillgodoses på ett 

från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark än jordbruks-

mark tas i anspråk. 

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB 

I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för hushållning med 

mark och vatten för vissa områden i landet” listas geografiska områden som, 

med hänsyn till sina natur- och kulturvärden i sin helhet är av riksintresse. 

Tanums kommuns kustzon är ett av dessa utpekade områden och omfattas av 

riksintresse ”den obrutna kusten” och ”det rörliga friluftslivet”.  

Ingrepp i dessa miljöer får göras endast om de inte påtagligt skadar områdenas 

natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för utveckling-

en av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. 

Utbyggnaden av verksamhetsområdet utgör en utveckling av samhället Fjäll-

backa och bedöms inte stå i strid mot vad som föreskrivs i fjärde kapitlet, vare 

sig det gäller syftet med lagen eller bestämmelserna om påtaglig skada på riks-

intresset. 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om kvalitet på mark, vatten, 

luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna 

omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i yt- och 

grundvatten, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivnings-

buller. 

Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer för luft, 

musselvatten eller omgivningsbuller överskrids eller riskerar att överskridas 

inom det aktuella planområdet. Med hänsyn till de miljökvalitetsnormer som 

finns kommer höga reningskrav att ställas på rening av dagvatten inom plan-

området då avrinning sker till Fjällbackafjorden via Ålebäcken.  
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Föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) 

Förordningen för utomhusluft anger maximala föroreningsnivåer för kväve-

dioxid och kväveoxider, svaveldioxid, bly samt partiklar (PM 10). Halterna av 

kvävedioxid, bly, kolmonoxid och partiklar härrör huvudsakligen från biltrafik-

en. Utefter vissa hårt trafikerade vägar i större tätorter kan t ex halterna av 

kvävedioxid överträda gällande norm. Genom effektivare avgasrening och 

införandet av blyfri bensin har utsläppshalterna av bly och kolmonoxid redu-

cerats till en nivå som innebär att halterna numera ligger långt under gällande 

normer. PM10 består i huvudsak av uppvirvlande partiklar som bildats bland 

annat genom bromsar, däck och sand på vägar och gator. De minsta partiklarna 

kommer bland annat från utsläpp av bilavgaser, vedeldning och energianlägg-

ningar.  

Eftersom planförslaget inte medför någon markant ökning av biltrafiken, 

bedöms ökningen av utsläppshalter härrörande från trafiken ej medföra att 

normerna överskrids. 

Fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)  

Hela Fjällbacka skärgård är ett utpekat musselvatten och ska skyddas enligt 

förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (SFS 

2001:554). Avsikten är att inom området göra det möjligt för skaldjur att leva 

och växa till och på så sätt bidra till en hög kvalitet på skaldjursprodukter som 

äts direkt av människor. 

Enligt kompletterande PM till dagvattenutredning (ÅF, 2018-03-15, rev. 2020-

06-02) kommer mängden föroreningar som släpps ut till recipienten att minska 

efter exploatering om föreslagna åtgärder genomförs. Detta gäller samtliga 

beräknade ämnen och typer av föroreningar. Miljökvaliteten i musselvattnet 

Fjällbacka skärgård bedöms därför inte påverkas negativt till följd av planens 

genomförande. 

Vattenförekomster (SFS 2004:660) 

Planområdets omgivande kustvatten Fjällbacka inre skärgård omfattas av 

miljökvalitetsnormer för ytvatten. Enligt den senaste klassningen är den 

ekologiska statusen för vattenområdet måttlig, vilket beror på övergödning. 

Vattenmyndigheten har beslutat att kvalitetskravet god ekologisk status ska 

uppnås till år 2027. Det är tekniskt omöjligt att uppnå god ekologiskt status 

med avseende på näringsämnen till 2021 eftersom en eller flera vattenföre-

komster som påverkar den ifrågavarande vattenförekomsten har tidsundantag 

till 2027. Åtgärderna för denna vattenförekomst behöver emellertid genom-

föras till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 2027. 

Vattenförekomstens kemiska status uppnår ej god ytvattenstatus med avseende 

på kvicksilver, kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter (PBDE) enligt 

den senaste klassningen. Halterna av kvicksilver och PBDE i fisk bedöms över-

skrida EU:s gränsvärden i samtliga vattenförekomster i Sverige. Det bedöms 
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vara tekniskt omöjligt att sänka halterna till de nivåer som motsvarar god 

kemisk ytvattenstatus. Vattenmyndigheten har därför beslutat om ett generellt 

undantag i form av ett mindre strängt krav för kvicksilver, kvicksilverförening-

ar och PBDE. Ingen tidsram är satt för att nå kvalitetskravet om god kemisk 

ytvattenstatus. De nuvarande halterna (december 2015) får dock inte öka. 

Vattenförekomsten uppnår inte heller kraven för en god kemisk status med 

avseende på Tributyltenn föreningar då gränsvärdet i ytvatten överskrids. 

Avhjälpandeåtgärder behöver genomföras för att minska utsläppet så att god 

status kan nås 2027. 

För att uppnå miljökvalitetsnormerna har ett övergripande åtgärdsprogram 

tagits fram av vattenmyndigheterna som riktar sig främst till andra myndigheter 

och kommuner.  

Enligt kompletterande PM till dagvattenutredning (ÅF, 2018-03-15, rev. 2020-

06-02) kommer utbyggnad av planområdet, med förslag till dagvattenhantering 

i enlighet med framtagen utredning, inte att påverka recipienten negativt. 

Genomförandet av detaljplanen bedöms därför inte påverka vattenstatusen i 

Fjällbacka inre skärgård negativt. 

Skydd av områden, 7 kap MB 

I miljöbalkens sjunde kapitel redovisas områden med värdefull natur som ska 

skyddas från exploatering eller andra ingrepp. Tillstånd eller dispens från miljö-

balkens bestämmelser kan krävas om områdena påverkas av planförslaget. 

Natura 2000 

Planområdet omfattas inte av, eller gränsar till, område som ingår i Natura 

2000. Dagvatten från planområdet leds dock till Ålebäcken som mynnar ut i 

Fjällbacka gästhamn, och Jorefjorden som utgör Natura 2000-område.  

Kommunalt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten ska ut-

ökas till att omfatta planområdet och fastigheter inom planområdet ska anslutas 

till kommunalt ledningsnät. Spillvatten kommer ledas till kommunalt renings-

verk. Dagvatten leds till Ålebäcken, med Jorefjorden som slutlig recipient. 

Utbyggnad av planområdet kommer enligt utförd va- och dagvattenutredning 

inte att påverka recipienten negativt, med Natura 2000 krav tagna i beaktande. 

Biotopskydd 

Genom planområdet rinner Ålebäcken i ett öppet dike. Diket omfattas av 

generellt biotopskydd. Åtgärder som riskerar att skada naturvärdena i biotopen 

kräver dispens från Länsstyrelsen. 

För planerade åtgärder i Ålebäcken har Tanums kommun lämnat in en ansökan 

om biotopskyddsdispens till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har 2020-12-01 

beviljat biotopskyddsdispens med villkor. Beslutet bifogas planhandlingarna. 
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Strandskydd 

Planläggningen berör inte strandskyddat område. 

Vattenverksamhet och markavvattning, 11 kap MB 

Vattenverksamhet 

Planens genomförande innebär bland annat breddning och uträtning av delar av 

Ålebäcken. Åtgärderna bedöms som vattenverksamhet och kräver tillstånd 

alternativt anmälan för vattenverksamhet. Det är en prövning som ska ske 

enligt 11 kap MB. 

Kommunen kommer att hantera frågan om vattenverksamhet parallellt med 

framtagandet av detaljplanen. 

Dikningsföretag 

Inom planområdet finns tre dikningsföretag: Fjällbacka ytvattenavlednings-

företag år 1967, Ålebäcken dikesunderhåll 1957 samt Edsten Flyg m.fl. VA 

1925. Kommunen har för avsikt att ansöka hos mark- och miljödomstolen om 

utrivning av de gällande dikningsföretagen, dels inom planområdet men även i 

ett större sammanhang inom tätorten och dess utvecklingsområden. 

Sveriges miljömål 

I både plan- och bygglagens och miljöbalkens portalparagrafer anges hållbar 

utveckling som ett viktigt syfte med de båda lagtexterna. För att på lång sikt 

uppnå en hållbar utveckling har regeringen formulerat 16 miljökvalitetsmål. 

Målen beskriver de kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma natur- och 

kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt. 

Tanums kommuns miljöpolicy innebär att kommunens övergripande miljömål-

sättning är ett långsiktigt uthålligt samhälle. Kommunen ska enligt miljöpolicyn i 

all sin verksamhet och i alla beslut bidra till att miljösituationen förbättras 

genom att främja biologisk mångfald, hushållning av naturresurser och ett 

förstärkt kretslopp. 

Nedan görs en kortfattad avstämning mot de nationella miljökvalitetsmål som 

bedöms vara relevanta för att klargöra hur planförslaget påverkar den nuvaran-

de miljösituationen. 

Begränsad klimatpåverkan 

Planförslaget innebär en utbyggnad av befintligt verksamhetsområde i direkt 

anslutning till Fjällbacka samhälle samt utbyggnad av gång- och cykelväg som 

förbinder verksamhetsområdet och närliggande bostadsområden med centrala 

Fjällbacka. Genom att placera nya verksamheter intill befintliga och i närheten 

av bostadsområden kan körsträckor med bil minska. En ny gång- och cykelväg 

underlättar också för människor att på kortare sträckor gå eller cykla istället för 

att köra bil. 
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Ett rikt odlingslandskap 

Planförslaget innebär att odlingsbar jordbruksmark tas i anspråk för vägar och 

bebyggelse. Inom planområdet har jordbruksmark delvis tagits i anspråk för en 

större besöksparkering. I övriga delar behöver marken tas i anspråk för utveck-

lingen av ett verksamhetsområde i Fjällbacka, vilket utgör ett väsentligt sam-

hällsintresse. Omgivande jordbruksmarker bedöms fortsatt kunna brukas ratio-

nellt även efter ett genomförande av planen. 

God bebyggd miljö 

Planförslaget innebär en utbyggnad av befintligt verksamhetsområde. Genom 

att etablera verksamheter i direkt anslutning till Fjällbacka samhälle, med ut-

byggd service och infrastruktur, kan redan gjorda investeringar nyttjas på ett 

resurseffektivt och hållbart sätt. Nya investeringar i såväl infrastruktur som 

verksamheter kommer lokalsamhället tillgodo. Att kommunen kan erbjuda 

verksamhetsutövare mark är av stor vikt för ett bibehållet och varierat 
utbud av bostäder, arbetsplatser och service i Fjällbacka.  

Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden vara i överensstämmelse 

med de nationella miljömålen.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR, PLANFÖRSLAG OCH 
KONSEKVENSER 

Natur 

Mark och vegetation 

Förutsättningar 

Planområdet ligger i ett sprickdalslandskap karakteriserat av delvis kala berg 

med öppen jordbruksmark i sprickdalarna. I söder och öster avskärmas jord-

bruksmarken av lägre och sparsamt skogsbeklädda bergspartier med tall och 

lövskog. Landskapet är mycket flackt. Marknivåerna inom planområdet 

varierar mellan cirka +8 meter i sydväst och +9 meter i norr.  

Planområdet utgör del av ett sammanhängande odlingsområde norr och söder 

om väg 915. Åkermark dominerar med inslag av igenväxande gräsmark. Skilje-

området mellan impediment och åker kantas huvudsakligen av lövträd. 

I den östra delen av planområdet finns en grusad parkeringsyta. 

Tvärs genom planområdet återfinns ett mindre vattendrag, Ålebäcken, vars 

botten ligger cirka 1,5 till 2 meter under omgivande mark. 

 

Bilden visar en vy över det flacka jordbrukslandskapet och befintligt industriområde.  

Naturinventering  

I samband med detaljplanearbetet har en översiktlig naturinventering och 

naturvärdesbedömning genomförts för planområdet och dess närområde, vilket 

redovisas i rapporten Översiktlig naturinventering och naturvärdesbedömning 

av planområde Bräcke, Fjällbacka i Tanums kommun. Pro Natura, 2012-05-

28. Rapporten bifogas planhandlingarna och slutsatserna sammanfattas nedan. 

Naturvärdena har klassats i tre nivåer; högt naturvärde, medelhögt naturvärde 

och lågt naturvärde. Inga höga naturvärden noterades i det inventerade om-

rådet. Medelhögt naturvärde (orange områden) har biotopskyddade diken (1) 

på grund av att de är viktiga strukturer för biologisk mångfald. Dikena inom 
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och intill planområdet är dock inte lämpliga för äggläggning av groddjur efter-

som vattnet rinner för fort i Ålebäcken och de små dikena är för uttorknings-

känsliga. De arter som hittades kring dikena var av trivial typ. Inga hotade eller 

på annat sätt naturvårdsintressanta arter förekommer. 

De hamlade träden (4) på fastigheten Kville-Ödsmål 189:24 har förutsättningar 

att i framtiden utveckla högre naturvärden om de fortsätter att hamlas, vilket 

ger även dessa ett medelhögt naturvärde (orange). I övrigt bedöms åkrarna, 

vägarna och de igenväxande gräsmarksavsnitten ha låga naturvärden (gula 

områden).  

 

Planförslaget och dess konsekvenser  

Sedan inventeringen utfördes har de hamlade träden på fastigheten Kville-

Ödsmål 189:24 tagits ned. Planområdet har även minskats ned och omfattar 

inte längre de små dikena söder om väg 915.  

Ett genomförande av planförslaget kommer medföra markarbeten för anläggan-

de av vägar, byggnader och ledningsschakt. Jordbruksmark tas i anspråk för 

andra verksamheter. Ålebäcken föreslås grävas om och kulverteras på del av 

sträckan norr om väg 915 och övrig sträcka inom planområdet breddas för att 

klara större vattenvolymer. Se vidare under avsnittet Teknisk försörjning, 

dagvatten. 

Sammanfattning 

Inga lokaler med höga naturvärden påverkas av planens genomförande. 

Ålebäcken omfattas av generellt biotopskydd, och åtgärder som riskerar att 

skada naturvärdena i biotoperna kräver dispens från Länsstyrelsen.  

  

Karta över inventerat område 

med naturvärdesbedömning. 

Orange områden visar område 

med medelhögt naturvärde. Gula 

områden visar områden med lågt 

naturvärde. Utdrag ur 

Naturvärdesbedömning, Pro 

Natura, 2012-05-28. 
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Bebyggelseområden 

Förutsättningar 

Planområdet är beläget i utkanten av Fjällbacka tätort, men i ett exponerat läge 

invid väg 915, som är en av de större infartsvägarna till Fjällbacka samhälle. 

Det omgivande landskapet utgörs av flack jordbruksmark som i anslutning till 

planområdet möter tätortens bebyggelse. I öster, norr och söder möter ligger  

lantlig bebyggelse i randzonen mellan skog, bergspartier och öppen jordbruks-

mark. Av stor vikt för den visuella upplevelsen av Fjällbacka samhälle och 

landskapsbilden är Fjällbacka kyrktorn som tornar upp sig över den omgivande 

bebyggelsen och är synligt på långt håll. 

Planområdet är i huvudsak obebyggt. Söder om väg 915 finns en bebyggd 

verksamhetsfastighet, Fjällbacka 163:59, samt en mobil tankstation för driv-

medelsförsäljning. Angränsande planområdet ligger Fjällbacka verksamhets-

område i väster med olika typer av företag inriktade mot bland annat tillverk-

ning och lagerhantering. TetraPak Inventings anläggning dominerar området 

med större byggnader och är tydligt avskärmat med stängsel. I området finns 

även företag i mindre verksamhetsbyggnader och industrihallar. Byggnaderna 

är huvudsakligen försedda med flacka sadeltak och klädda med ljusa fasad-

material. 

Längre västerut ansluter den mer sammanhängande bebyggelsen i Fjällbacka 

som främst präglas av bostäder. Bebyggelsen är varierande med både friståen-

de bostadshus, radhus och lägre flerbostadshus. I anslutning till jordbruksmark-

erna öster och söder om planområdet finns äldre, fristående bostadsbebyggelse 

och gårdar i lantlig miljö.  

Bilden till vänster visar befintlig byggnad på fastigheten Fjällbacka 163:59, söder om väg 915, inom planområdet.  Bilden i mitten visar Tetra 

Pak Inventings industribyggnader samt hur verksamhetsområdet är en förlängning av Fjällbacka tätort längs väg 915. Bilden till höger visar 

exempel på verksamhetsbebyggelse i anslutning till planområdet. Här syns även den grusade parkeringsytan som ligger inom planområdet. 

Exempel på befintlig bostadsbebyggelse i planområdets närhet.  
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Planförslaget och dess konsekvenser  

Planförslaget innebär en utvidgning av Fjällbacka verksamhetsområde österut. 

En utbyggnad enligt planförslaget innebär nya verksamhetsetableringar både 

norr och söder om väg 915. Norr om väg 915 medges industri och handel med 

skrymmande varor. Söder om väg 915 medges industri-, handels- och kontors-

ändamål samt drivmedelsförsäljning. Då planområdet har ett exponerat läge 

intill väg 915 är utformningen av byggnaderna av vikt för att skapa en till-

talande entré till samhället. Planförslaget reglerar exploateringsgrad, byggna-

ders placering, färgsättning, byggnadshöjd och takvinklar i området. 

 

Illustration A till vänster visar en exploatering med åtta mindre fastigheter norr om vägen och 

illustration B till höger visar en exploatering med två större fastigheter norr om vägen. Båda 

illustrationerna visar en exploatering om cirka 40 procent av fastighetsarean. 

Exploateringsgraden inom planområdet är satt till 40 procent av fastighetsarean 

inom område 2, 3 och 4 (se områden redovisade på karta sid. 23), dvs samman-

lagd byggnadsarea (BYA) får högst uppta 40 procent av fastighetens area. Det 

ger en flexibilitet vid fastighetsindelning så att området kan styckas av i både 

större och mindre fastigheter, och bebyggas med byggnader som är anpassade 

efter fastighetsarean. Inom övriga områden begränsas exploateringsgraden 

genom byggnadsfria områden med hänsyn till ledningar, allmän väg samt 

angränsande fastigheter. 

Den maximalt tillkommande byggnadsarean inom planområdet är cirka 10 000 

kvadratmeter. Många av de blivande verksamheterna bedöms bli lager- och 

verkstadshallar med enbart ett våningsplan. Ett troligt antagande är att cirka 

hälften av byggnaderna kommer att ha två våningar, vilket ger en uppskattad 

bruttoarea (BTA) om cirka 15 000 kvadratmeter. En trolig fördelningen mellan 

verksamhetsetableringarna inom planområdet antas bli 75 procent industri och 

25 procent handel. 

Närmast väg 915, där byggnaderna påverkar upplevelsen av gaturummet och 

vyn in mot Fjällbacka samhälle, är byggnadshöjden lägre än för byggnader 

längre norrut i planområdet.  

Illustration A Illustration B 
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För att harmoniera med omgivande 

bebyggelse och landskap ska fasader på 

byggnader ska ha en färgsättning som 

motsvarar en svarthet som är lika eller 

mörkare än NCS 4010, samt en kulör-

mättnad som är lika eller mindre än 

NCS 4010. Detta gäller inom hela 

planområdet, förutom den nordvästliga 

delen (område 1) där fastigheterna får 

samma bestämmelser som gäller enligt 

gällande detaljplan. Bestämmelserna 

ger utrymme för flera olika kulörer. Till 

höger ges exempel på färger som kan 

användas. 

Det är angeläget att skyltar på byggnader inarbetas i fasaderna. Vid infarten till 

verksamhetsområdet kan med fördel en informationsskylt uppföras som är 

gemensam för företagen inom området. 

Illustration över delområden 

 

Illustration över planområdet med olika delområden markerade. Siffror på kartan motsvarar 

siffror inom parentes i texten som beskriver respektive områdes utformning. 
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Visualisering 

För att visa hur infarten till Fjällbacka från väg 915 kan komma att se ut efter 

ett genomförande av planförslaget har fotomontage tagits fram för olika ut-

byggnadsalternativ, och jämförts med befintlig situation. 

Fotot visar befintlig vy mot Fjällbacka längs väg 915. Det planerade verksamhetsområdet 

ligger på höger sida om vägen. 

Fotomontaget visar en exploatering enligt illustration A. Färgsättning av byggnader motsvarar 

förslagna planbestämmelser. 

Fotomontaget visar en exploatering enligt illustration B. Färgsättning av byggnader motsvarar 

förslagna planbestämmelser. 
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Område 1 

Planområdets nordvästra hörn omfattar en mindre del av gällande detaljplan för  

Fjällbacka industriområde. Genom att Ekelidsvägen förlängs norrut kan några 

industrifastigheter utvidgas österut och ges förbättrade tillfarter. Fastigheterna 

Fjällbacka 156:5 och Fjällbacka 156:2 föreslås utökas österut, fram till ny gata. 

Fastighet Fjällbacka 156:8 måste avstå kvartersmark till förmån för den nya 

lokalgatan. Dock innebär planförslaget att den servitutsupplåtelse som belastar 

fastigheten för in- och utfart till förmån för fastighet Fjällbacka 156:5 bör 

kunna upphävas i och med att förmånsfastigheten får en annan möjlig infart. 

Det är en fördel för fastigheten att bli av med servitutsupplåtelsen, vilket 

möjliggörs i och med den nya gatan. 

Planförslaget innebär att det tillskapas cirka 1000 kvm kvartersmark för 

industriändamål, betecknat med J – Industri, vilket är samma användning som i 

detaljplanen för  Fjällbacka industriområde. Byggnaders utformning regleras i 

enlighet med vad som anges i gällande plan. Högsta byggnadshöjd är 6,5 meter 

och största takvinkel är 20 grader. 

Område 2 och 3 

I det större sammanhängande verksamhetsområdet norr om väg 915 medges 

industri och handelsändamål (handel med skrymmande varor), JH1 . Med 

industri menas all slags produktion, lagring och annan hantering av varor. 

Även laboratorier, partihandel, lager och tekniska anläggningar ryms i industri-

begreppet. Vidare inräknas de kontor, personalutrymmen med mera som 

behövs för industriverksamheten. 

Handel har i planförslaget preciserats till handel med skrymmande varor. Detta 

innebär att handelsetableringar med livsmedel och dagligvaruhandel inte får 

etablera sig i området. Preciseringen motiveras genom områdets lokalisering i 

samhället samt bebyggelsens lämpliga utformning. Handel med skrymmande 

varor innefattar exempelvis bilhandel och trävaruhandel.  

I det norra delområdet (område 2) är högsta byggnadshöjd 10 meter och högsta 

nockhöjd 13 meter. I det södra delområdet (område 3) är högsta byggnadshöjd 

7 meter och högsta nockhöjd 10 meter. 

Område 4 

Söder om väg 915 möjliggörs för en utveckling av verksamheten på fastigheten 

Fjällbacka 163:59 alternativt en avstyckning till en enskild mindre verksam-

hetsetablering. Enligt förslaget utökas byggrätten österut på del av intilliggande 

fastighet Fjällbacka 163:1. Kvartersmarken ges användning JKH1 – Industri, 

kontor och handelsändamål (handel med skrymmande varor) vilket inrymmer 

pågående verksamhet. Högsta byggnadshöjd är 7 meter och högsta nockhöjd 

10 meter. 



26 

 

PLANBESKRIVNING 2021-03-05 

Detaljplan för Fjällbacka verksamhetsområde 

Diarienummer: PLAN.2011.1713 

Område 5 och 6 

Söder om väg 915 bekräftas pågående drivmedelsförsäljning inom fastigheten 

176:124 och planförslaget medger en etablering av en fullservice bensinstation. 

Kvartersmarken ges användning G – Drivmedelsförsäljning. Högsta byggnads-

höjd är 7 meter och högsta nockhöjd 10 meter. 

Öster om drivmedelsstationen planläggs för en permanent besöksparkering i 

kombination med en återvinningsstation på allmän plats. 

Område 7 

Inom planområdet finns behov av olika tekniska anläggningar, främst för 

vatten- och avloppsnätet funktion, men även för elförsörjningen. Två delom-

råden avsätts för tekniska anläggningar, öster och väster om Ekelidsvägen. På 

plankartan ges områdena användningsbeteckning E1 och E2. Inom E-områden 

får byggnader uppföras med en högsta byggnadshöjd av 3 meter.  

Parkering  

Förutsättningar 

Fjällbacka är en ort med många besökare under sommarmånaderna. För att 

möta det stora behovet av besöksparkering har kommun iordningställt en större 

parkeringsyta på fastigheten Fjällbacka 163:1, norr om väg 915. Parkeringen 

inrymmer ca 160 parkeringsplatser, för både buss och personbilar. Angöring 

sker via Ekelidsvägen. Parkeringen har ett förlängt tidsbegränsat bygglov till 

och med 2023-02-28. Det finns behov av att få till en permanent lösning för 

besöksparkering som genererar minst 100 parkeringsplatser. 

Befintliga verksamheter anordnar parkering inom de egna fastigheterna. 

Planförslaget och dess konsekvenser  

Besöksparkeringen öster om Ekelidsvägen försvinner i och med en utbyggnad 

av verksamhetsområdet. För att tillgodose behovet av besöksparkering möjlig-

gör planförslaget för cirka 60 nya besöksparkeringar för personbilar och bussar 

längs med den nya gatan i planområdets östra del. Det breda vägområdet ger 

förutsättningar att i utformningen av parkeringarna skapa utrymme för 

oskyddade trafikanter att röra sig från parkeringarna till föreslagen gång- och 

cykelväg mot Fjällbacka. 

En yta för parkering och återvinningsstation på ca 6500 kvm inom allmän plats 

tillkommer enligt planförslaget söder om Tanumsvägen. Där kan cirka 100 

platser för långtidsparkering inrymmas, beroende på hur ytan disponeras. Till-

sammans med parkeringsplatserna utmed den östra vägen tillgodoser planför-

slaget väl det uppskattade behovet för besöksparkering. 

Parkering samt varutransporter till verksamheter inom planområdet ska anord-

nas inom kvartersmark. Beroende på vilken typ av verksamhet som etablerar 

sig inom området finns det en stor skillnad i behovet av parkering. En handels-
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verksamhet kräver större ytor för parkering än en industri-  eller kontorsverk-

samhet. Att säkerställa utrymme för parkering inom kvartersmarken är av stor 

vikt så att besöksparkeringarna längs den östra gatan inte tas i anspråk för verk-

samma eller besökare till verksamhetsområdet.  

Trafik 

Transporter och angöring 

Förutsättningar 

Trafikstruktur, vägar 

Tanums kommun har tagit fram en trafikbedömning som beskriver befintliga 

förhållanden och analyserar trafikmängd, kapacitet och åtgärder samt belyser 

trafiksäkerheten vid en exploatering enligt planförslaget. Trafikbedömningen 

bifogas planhandlingarna. 

Bedömningen fokuserar på området norr om väg 915. De verksamheter som 

ligger söder om väg 915 omfattas inte i trafikbedömningen eftersom planför-

slaget för dessa verksamheter bekräftar nuvarande vägstruktur.  

 

Illustration över vägnätet i anslutning till planområdet. Planområdets ungefärliga läge 

markerat med svart cirkel. (ur Trafikbedömningen) 

Planområdet ligger i direkt anslutning till allmän väg 915, Tanumsvägen. Väg 

915 ansluter till väg 163 i väster och till väg 914 i nordost. Väg 914 sträcker 

sig norrut till Tanumshede och väg 163 ansluter längre österut till motorväg 

E6. Väg 915 har en körbanebredd om cirka 5 meter. Hastigheten på väg 915 

varierar angränsande planområdet från 70 km/h till 60 km/h närmare tätorten. 

Väg 915 omfattas i de västra delarna, fram till Ekelidsvägen, av detaljplan för 

Fjällbacka industriområde. I detaljplanen är väg 915 angiven som huvudgata, 

med ett detaljplanelagt vägområde som uppskattas till 10 meter. Trafikverket är 
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väghållare. På väg 915 och inom lokalgator i verksamhetsområdet förekommer 

transporter av farligt gods. 

Ekelidsvägen ligger delvis inom planområdet och fungerar som angöringsväg 

från väg 915 till det befintliga verksamhetsområdet norr om TetraPak Inventing 

AB. Ekelidsvägen omfattas av detaljplan för Fjällbacka industriområde. I 

detaljplanen är vägen angiven som lokalgata, med ett detaljplanelagt vägom-

råde som uppskattas till 10 meter. 

Trafik till TetraPak kör in via Ekelidsvägen, men svänger sedan direkt vänster 

in på den egna verksamhetstomten och nyttjar den egna utfarten väster om Eke-

lidsvägen för utfart, vilket skapar en rundkörning på egen fastighet. Korsningen 

Ekelidsvägen/väg 915 är dimensionerad för befintliga verksamheter. 

Korsningen har en vinkelrät anslutning mot väg 915, hastighetsgränsen är 60 

km/h och siktförhållandena är goda.  

Till Ekelidsvägen ansluter Bräckevägen, som utgör en tillfartsväg för bostads-

bebyggelsen nordost om planområdet i Nedre Bräcke och Oddan. I Oddan 

finns ett 60-tal fritidshus vilket innebär att trafiken på Bräckevägen ökar under 

sommarmånaderna.  

Del av Gamla Stämmenvägen samt dess nya anslutning till väg 915 ligger inom 

planområdet. Fastigheterna söder om väg 915, som omfattas av planförslaget, 

angörs via befintliga in-/utfarter mot angränsande gator.  

 

Utdrag ur Trafikverkets vägkarta (tjänsten NVDB), redovisning av hastighetsgränser. Mörkgrön 

linje visar på sträcka med hastighetsbegränsning 60 km/h och orange linje visar på sträcka 

med hastighetsbegränsning 70 km/h.  
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Orienteringskarta över vägarna i området tillsammans med skyltad hastighet på väg 915.  

Det finns tankar om att väg 163 ska få en ny sträckning öster om Fjällbacka. 

Planområdet omfattar ett område som i den fördjupade översiktsplanen för 

Fjällbacka redovisas som reservat för framtida vägsträckning. Planförslaget 

hanterar inte frågan om en ny vägdragning då detta bedöms ligga längre fram i 

tiden. Kommunen anser att aktuell planläggning inte hindrar ett genomförande 

av en alternativ vägsträcka, då föreslagen vägbredd för den östra gatan inom 

detaljplan är väl tilltagen och möjliggör en anslutningspunkt mot väg 915. 

Trafikflöden 

Det genomsnittliga trafikflödet under ett år (ÅDT) på väg 915 är enligt Trafik-

verket 576 (mätår 2016) varav tung trafik 34 (6 procent). Trafikflödet under 

lågsäsong antas fortsättningsvis vara cirka 600 fordonsrörelser per dygn. 

Sommartid är trafikflödet på väg 915 högre jämfört med det genomsnittliga 

flödet, och sommartid beräknas trafiken öka 2-3 gånger jämfört med lågsäsong. 

Det förutsätts att även trafikflödet på väg 915 ökar 2-3 gånger under högsäsong 

och då passerar maximalt cirka 1500 fordon per dygn. 

Beräkningen av trafikflöden från det befintliga industriområdet utgår från att 

hela området är bebyggt enligt vad detaljplanen tillåter och utnyttjas för indu-

stri. Beräkning av trafikrörelser kopplat till antal besöksparkeringar är anpassat 

efter det antal parkeringsplatser som bedöms finnas kvar efter att detaljplanen 

genomförts. 
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Tabell nedan visar antal trafikrörelser för korsningen Ekelidsvägen/väg 915 utifrån befintlig 

situation. 

 

TetraPak använder enbart Ekelidsvägen för tunga transporter till verksamheten, 

och utfart sker från den egna fastigheten via utfarter närmare Fjällbacka 

centrum. Uppskattningsvis omfattar merparten av de tunga fordonen som trafi-

kerar väg 915 tung trafik till TetraPak, och 30 tunga fordon per dygn antas vara 

en rimlig uppskattning. 

Planförslaget och dess konsekvenser  

Trafikstruktur, vägar 

Utformning av föreslaget vägnät finns redovisat i Väg, VA och dagvatten-

utredning Industriområde i östra Fjällbacka, (Aqua Canale AB, 2020-10-09, 

justerad 2021-03-05 ). Utredningen bifogas planhandlingarna och förslaget 

sammanfattas nedan.  

Vägutformningen är anpassad för angöring med lastbil+släp, 24 meter. Norr 

om väg 915 ska ny gata anläggas med möjlighet till rundkörning för bättre 

framkomlighet till det nya verksamhetsområdet. Det norra delområdet kommer 

ha infart från väg 915 via Ekelidsvägen samt via en ny infart cirka 200 meter 

öster om befintlig korsning. Den nya korsningen ska ha en likvärdig standard 

som befintlig utfart i korsningen Ekelidsvägen/väg 915. De nya verksamhets-

fastigheterna kommer ha infarter från gatan. Den nya gatan föreslås få en 

körbanebredd om 6-7 meter. Planlagt område för allmän plats, GATA, är för 

den västra delen av gatan (Ekelidsvägen och dess förlängning) 9,5 meter i 

södra delen och upp mot 12 meters bredd i norr. Planlagt område för den östra 

gatan är 20 meter brett. Inom vägområdet för den östra gatan möjliggörs för 

besöksparkering. 

Bräckevägen föreslås ansluta till den nya östra gatan och angöra väg 915 via 

den östra utfarten. Korsningen mellan Bräckevägen (trafik från bostäder) och 

ny gata ska ha en siktsträcka på minst tio meter. Det är viktigt att parkerings-

ytorna placeras så att de inte skymmer sikten för trafikanter vid korsningen. I 

närheten av korsningen kommer det att finnas en gångpassage för gångtrafi-

kanter och cyklister som också ställer krav på goda siktsträckor. 

Fordonsrörelser från föreslagen besöksparkering kan komma att belasta båda 

korsningarna. 
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Sektion 1 som visar östra gatan inom verksamhetsområdet med snedställda parkeringsfickor 

längs gatan. Utdrag ur Väg, VA och dagvattenutredning (Aqua Canale AB, 2020-10-09, 

justerad 2021-03-05) 

Sektion 2 som visar västra gatan (Ekelidsvägens förlängning) inom verksamhetsområdet samt 

intilliggande Ålebäcken. Utdrag ur Väg, VA och dagvattenutredning (Aqua Canale AB, 2020-

10-09, justerad 2021-03-05) 

Söder om väg 915 föreslås att Gamla Stämmenvägens nya utfart mot väg 915, 

mellan tankstationen och föreslagen infartsparkering, bekräftas i detaljplan. 

Omlokaliserad del av Gamla Stämmenvägen planläggs som Gata, allmän plats. 

Planlagd bredd för gata är 10 meter, vilket ger utrymme för en körbanebredd på 

6 meter, stödremsa och avvattnande dike. 

Illustration som visar var 

redovisade sektioner är 

tagna.  
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Planförslaget innebär utfartsförbud från fastigheter inom 25 meter från väg 915. 

Trafikanalys 

För att kunna göra en bedömning över det förväntade trafikflödet till följd av 

en exploatering av planområdet har hela byggrätten i planförslaget utnyttjats i 

analysen (40 procent i exploateringsgrad). 

Den maximalt tillkommande byggnadsarean inom planområdet är cirka 10 000 

kvadratmeter. Många av de blivande verksamheterna bedöms bli lager- och 

verkstadshallar med enbart ett våningsplan. Ett troligt antagande är att cirka 

hälften av byggnaderna kommer att ha två våningar, vilket ger en uppskattad 

bruttoarea (BTA) om cirka 15 000 kvadratmeter. 

Följande antaganden har använts vid beräkning av tillkommande trafikflöden:  

• Fördelningen mellan verksamhetsetableringarna antas bli 75 procent 

industri och 25 procent handel. 

• Handelsverksamheter antas under högsäsong generera 150 fordons-

rörelser per1000 m2 BTA per dygn, andelen tunga transporter beräknas 

till tio procent. 

• Handelsverksamheter antas under lågsäsong generera 50 fordons-

rörelser per 1000 m2 BTA per dygn, andelen tunga transporter beräknas 

till fem procent. 

• Industriverksamheter antas, oavsett säsong, generera 20 fordonsrörelser 

per 1000 m2 BTA per dygn, andelen tunga transporter beräknas till 

tjugo procent. 

Tabell nedan redovisar tillkommande trafikrörelser under högsäsong (sommartid).  

(Ur trafikbedömningen) 

 

Tabell nedan redovisar tillkommande trafikrörelser under lågsäsong. (Ur trafikbedömningen) 
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Uppskattad trafik efter exploatering enligt förslaget 

Högsäsong  

Befintligt trafikflöde under högsäsong har uppskattats till 1550 fordonsrörelser 

(190 tunga transporter), och ett tillkommande flöde om 950 fordonsrörelser 

(108 tunga transporter) från nya verksamheter ger ett totalt flöde om 2500 

fordonsrörelser per dygn under högsäsong varav 298 är tunga transporter. Det 

maximala flödet genereras under en kort period av året, uppskattningsvis åtta 

veckor.  

Lågsäsong 

Befintligt trafikflöde under lågsäsong har uppskattats till 1040 (190 tunga 

transporter) fordonsrörelser, och ett tillkommande flöde om 720 fordons-

rörelser (53 tunga transporter) från nya verksamheter ger ett totalt flöde om 1 

760 fordonsrörelser per dygn under lågsäsong varav 243 är tunga transporter, 

vilket är det maximala flödet som genereras under största delen av året.  

Väg 915 trafikeras idag enligt antagande av maximalt cirka 1500 fordon under 

högsäsong, och cirka 600 fordon under lågsäsong. I dessa beräkningar är trafik 

till befintliga verksamheter, bostäder och parkering inkluderat. Det ökade 

trafikflödet till följd av exploateringen kommer även innebära ökade trafik-

flöden på väg 915.  

Sammanfattande bedömning 

Det tillkommande trafikflödet från nya verksamhetsetableringar inom plan-

området kompenseras av den nya korsningen. En ny korsning kommer avlasta 

befintlig korsning med avseende på bostadstrafiken, och möjligheten till rund-

körning ger bättre trafikflöden i området. Den befintliga korsningen Ekelids-

vägen/väg 915 kommer även i fortsättningen att försörja det befintliga västra 

industriområdet och nyttjas för in- och utfart till det nya verksamhetsområdet. 

Eftersom det är oklart i detta skede hur många verksamheter som kommer att 

etableras i området och hur de kommer att nyttja gatorna, antas att tillkomman-

de fordonsrörelser från nya verksamheter fördelas jämt på båda korsningarna. 

Det är troligt att fordonsrörelserna kopplade till parkering inom planområdet 

kommer att belasta båda korsningarna. 

Befintliga vägar bedöms vara av god standard och inga åtgärder krävs på det 

befintliga nätet för att klara tillkommande trafikflöden.  

Kommunen kommer att ansöka om tillstånd för ny anslutning till allmän väg 

när detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Gång- och cykeltrafik 

Förutsättningar 

Längs med norra sidan av väg 915 finns en avskild gång- och cykelväg som 

förbinder de centrala delarna av Fjällbacka med befintligt industriområde, och i 

förlängningen bostadsområden i nordost. Inom planområdet följer gång- och 
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cykelvägen utmed Ålebäcken fram till Ekelidsvägen Körbanebredden är ca 3 

meter. Halva körbanan ligger på kommunägd mark och halva körbanan på 

privatägd mark.  

Inom det befintliga verksamhetsområdet finns inget separat gång- och cykel-

vägnät utan oskyddade trafikanter delar vägutrymme med bil- och lastbils-

trafik. Inom planområdet rör sig oskyddade trafikanter främst mellan besöks-

parkeringen och gång- och cykelvägen. Oskyddade trafikanter rör sig även 

längs Bräckevägen från bostadsområden i nordost till gång- och cykelvägen. 

Tanums kommun har riktlinjer om en körbanebredd för gång- och cykelbana 

på minst 2,2 meter. 

Planförslaget och dess konsekvenser  

Förslaget möjliggör för en utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Vid ett 

genomförande av planförslaget förstärks gång- och cykelvägnätet inom plan-

området, liksom förbindelsen mot samhället och bostadsområden i nordost. 

Planlagt utrymme för gång- och cykelbana möjliggör en körbanebredd om 

minst 2,5 meter inom hela planområdet, vilket uppfyller kommunens riktlinjer 

om en körbanebredd på minst 2,2 meter. 

Befintlig gc-bana fram till Ekelidsvägen bekräftas och planläggs som gång- 

och cykelväg inom allmän plats. Planlagd bredd är 3,5 meter. 

Från Ekelidsvägen förlängs befintlig gång- och cykelväg cirka 200 meter 

österut och cirka 50 meter söderut. 

Förlängningen österut sker genom att Bräckevägen övergår från att vara en-

skild väg till att bli allmän gång- och cykelväg. Den nya gång- och cykelvägen 

föreslås få en körbanebredd om 3 till 3,5 meter. Planlagt område för allmän 

plats gång- och cykelväg (GÅNG CYKEL) ges en bredd av 8,5 meter för att 

inrymma såväl körbana, stödremsa som avvattnande dagvattendike. Se sektion 

på nästa sida. Illustration över sektionens läge inom planområdet framgår av 

karta på sid 31. 

Syftet med sträckningen av gång- och cykelvägen är att Bräckevägen i stor 

utsträckning används av gång- och cykeltrafikanter under sommarmånaderna. 

Kommunen avser även att anlägga besöksparkering utmed den nya gatan i 

öster vilket innebär att oskyddade trafikanter fortsatt kommer att behöva röra 

sig genom planområdet, mellan parkeringen och de centrala delarna av 

Fjällbacka. 

Förlängningen söderut sker genom att ny gång- och cykelväg planläggs till den 

planerade besöksparkeringen och återvinningsstationen söder om väg 915. En 

gång- och cykelförbindelse möjliggör för såväl oskyddade trafikanter att på ett 

mer trafiksäkert sätt förflytta sig mellan infartsparkeringen och centrala Fjäll-

backa, som för Fjällbackabor att nå den nya återvinningsstationen. Planlagt 

område för gång- och cykelväg (GÅNG CYKEL) ges en bredd av 5,5 meter. 

Det möjliggör för en gång- och cykelväg med en körbanebredd om 3,0 meter. 
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Sektion 3 som visar föreslagen GC-väg österut, genom verksamhetsområdet. Utdrag ur Väg, 

VA och dagvattenutredning (Aqua Canale AB, 2020-10-09, justerad 2021-03-05). För 

orientering av sektion, se karta sid. 31 

Kollektivtrafik 

Närmaste busshållplats ligger vid Falkevägen, cirka 600 meter väster om plan-

området. Härifrån går busslinjer mot Tanumshede och Tanum station, samt mot 

Hamburgsund och Dingle station. Turtätheten är begränsad till cirka 20 av-

gångar per dag måndag-fredag och cirka två avgångar per dag under helgdagar. 

Vid Tanum station och Dingle station finns anslutningar till buss och tåg mot 

Strömstad respektive Uddevalla/Göteborg.  

Service och mötesplatser 

Förutsättningar 

I Fjällbacka finns god tillgång till både offentlig och kommersiell service. 500-

1000 meter från planområdet finns offentlig service i form av förskola, grund-

skola, fritidshem och äldreboende. Kommersiell service finns i form av apotek, 

bank, bensinstation, livsmedelsbutik samt diverse mindre butiker. Inom plan-

området finns en mobil station för drivmedelsförsäljning. I det befintliga verk-

samhetsområdet väster om planområdet finns viss försäljning av möbler, båt-

tillbehör och fritidsartiklar. Under sommarmånaderna sker en markant ökning 

av befolkning och besökare till Fjällbacka, vilket bland annat leder till ett ökat 

utbud av serviceinrättningar. 
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Planförslaget och dess konsekvenser  

En utveckling och utbyggnad av verksamhetsområdet skapar förutsättningar för 

ett ökat utbud av serviceverksamheter i samhället, samt ett ökat kundunderlag 

för befintlig service. 

Arkeologi 

 

 
Karta över utredningsområde med inventerade schakt, berghällar och registrerade lämningar. 

Utdrag ur Arkeologisk utredning, Rio Kulturkooperativ, 2012. 
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Förutsättningar 

Ingen värdefull kulturmiljö eller kända fornlämningar enligt Riksantikvarie-

ämbetets fornminnesregister finns registrerad inom planområdet. Öster om 

planområdet finns fyra fornlämningar; Kville 637:1 (boplats), Kville 1187:1 

(by/gårdstomt), Kville 1190:1 (by/gårdstomt) samt Kville 1244:1 (by/gårds-

tomt). 

En särskild arkeologisk utredning har genomförts i samband med planerings-

arbetet för området. Syftet med utredningen har varit att utreda förekomst av 

fornlämningar inom området, samt bedöma deras fornlämningsstatus. Utred-

ningen har utförts av Rio Kulturkooperativ och redovisas i rapporten Arkeo-

logisk utredning. Fjällbacka 163:1 m fl, Tanums kommun. Kulturhistoriska 

rapporter 157. Rio Kulturkooperativ, 2012. Rapporten bifogas planhand-

lingarna och slutsatserna sammanfattas nedan. 

Inga anläggningar, fynd eller lämningar av förhistorisk karaktär har påträffats 

inom utredningsområdet. Två övergivna stenbroar över Ålebäcken (röda 

markeringar på ovanstående kartbild) har rapporterats till FMIS med bedöm-

ningen att de utgör övriga kulturhistoriska lämningar. De båda stenbroarna är 

uppbyggda på samma sätt och består av fundament och bro av huggen granit-

sten. Det är troligt att broarna byggts under sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal. 

Med resultatet från de grävda schakten inom området görs bedömningen att 

ytterligare utredning av fastigheten Kville-Ödsmål 3:2 inte behövs.  

Planförslaget och dess konsekvenser  

Ett genomförande av planförslaget medför inga ingrepp i kända fornlämningar.  

Tillgänglighet 

Förutsättningar 

Terrängen, såväl inom planområdet som i närområdet, är flack och det finns 

utbyggt vägnät för gående, cyklister och bilister som förbinder planområdet 

med Fjällbacka tätort.  

Planförslaget och dess konsekvenser  

Den flacka terrängen ger förutsättningar för god fysisk tillgänglighet inom och 

till planområdet. En utbyggnad av gång- och cykelväg ökar tillgängligheten för 

oskyddade trafikanter inom planområdet. 
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Teknisk försörjning 

Vatten och spillvatten 

Förutsättningar  

Fjällbacka samhälle försörjs idag med dricksvatten från vattenverket i Tanums-

hede. Fjällbacka har ett eget avloppsreningsverk med en kapacitet på 6000 

personekvivalenter (pe).  

Genom planområdet går Bolsjöledningen som är kommunens huvudvatten-

ledning. Ledningen förser samhällen och boende söder om Fjällbacka med 

kommunalt dricksvatten.  

Kommunalt vatten- och spillvattennät finns utbyggt i det befintliga verksam-

hetsområdet väster om planområdet. Fastigheten Fjällbacka 163:59 är ansluten 

till det kommunala va-nätet, liksom utbyggda industrifastigheter i nordväst. 

Vattenledningsnätet är utbyggt med bra kapacitet och med vattentryck via 

högtryckzon, cirka +45 meter. Tryckstegringsstation för vatten finns inom 

planområdet, direkt väster om Ekelidsvägens anslutning till väg 915. 

Spillvattennätet har kapacitet för anslutning av fler fastigheter. Anslutning av 

planområdet till va-nätet är förberett med anslutningsmöjligheter i planområ-

dets västra gräns, intill Ekelidsvägen. Vatten- och spillvattenledningar finns 

nedlagda i Ekelidsvägen och pumpstation för spillvatten finns inom planom-

rådet intill Ekelidsvägen.  

Planförslaget och dess konsekvenser  

En va-plan för föreslagen exploatering redovisas i Väg, VA och dagvatten-

utredning Industriområde i östra Fjällbacka (Aqua Canale AB, 2020-10-09, 

justerad 2021-03-05). Utredningen bifogas planhandlingarna och förslaget 

sammanfattas nedan.  

Det kommunala verksamhetsområdet ska utökas till att omfatta vatten, spill-

vatten och dagvatten för hela planområdet.  

Ett genomförande av planförslaget innebär utbyggnad av allmänt ledningsnät 

för vatten och spillvatten inom planområdet. Fastigheter inom planområdet ska 

anslutas till det allmänna ledningsnätet. Anslutningspunkter anges av kommun-

ens va-avdelning. Spillvatten leds till kommunalt reningsverk. 

Enligt framtagen va-plan kopplas planområdet till befintlig vattenledning i höjd 

med pumpstation invid Ekelidsvägen. Därifrån dras ny vattenledning genom 

planområdet. Från pumpstationen dras vattenledningen söderut inom kvarters-

mark till gång- och cykelvägen, där den förläggs inom allmän platsmark 

(GÅNG CYKEL) genom planområdet.  

Högsta golvhöjd inom området ligger på ca +10 meter, vilket ger ett vatten-

tryck på ca 35 meter. Lägsta tryck skall vara minst 25 meter över högsta golvyta. 
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Allmänna spillvattenledningar förläggs främst inom allmän platsmark, parallellt 

med den nya gång- och cykelvägen genom planområdet. Del av ledningsnätet 

förläggs i samma ledningsstråk som vattenledningen inom kvartersmark mellan 

pumpstationen och gång- och cykelvägen öster om Ålebäcken. 

Spillvattnen från fastigheterna på den norra sidan av väg 915 leds med självfall 

till befintlig avloppspumpstation. Beroende på hur fastigheterna utformas kan 

det bli aktuellt med villapumpstationer för fastigheter närmast väg 915 om de 

inte kan få självfall till fastighetsgräns. Blivande fastighet för drivmedelsförsälj-

ning på södra sidan av väg 915 behöver villapumpstation och tryckavloppsled-

ning. Det sydvästra delområdet är redan anslutet till det kommunala ledningsnätet. 

 

Illustration över befintligt va-nät (heldragna linjer) samt principer för föreslagen utbyggnad 

(streckade linjer). Spillvattenledningar redovisas i rött och vattenledningar redovisas i blått.  

För de nya allmänna vatten- och spillvattenledningar som förläggs inom 

kvartersmark öster om Ålebäcken, skapas ett 6 meter brett u-område på 

plankartan mellan avloppspumpstation och väg 915. Ledningarna behöver 

också säkras med ledningsrätt. 

Bolsjöledningen kommer enligt planförslaget att vara belägen inom allmän 

platsmark inom planområdet. Mellan ledningens mitt och närmaste fastighets-

gräns för ny verksamhet är avståndet minst 4 meter, och mellan ledningens mitt 
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och närmaste byggrätt minst 8 meter. Detta anses tillräckligt för att både 

skydda ledningen och vid behov kunna utföra underhållsåtgärder.  

Marken inom planområdet är sättningsbenägen. Sättningar kommer bildas 

redan för en liten tillskottslast vilket kan påverka ledningar inom området, 

exempelvis självfallsledningar med svag lutning. Vid anslutning av ledningar 

till byggnader rekommenderas flexibel anslutning för att hantera sättnings-

skillnader. Se vidare under avsnittet Hälsa och säkerhet, geoteknik. 

Dagvatten 

Förutsättningar  

Planområdet avvattnas till Fjällbackafjorden via Ålebäcken som rinner genom 

planområdet i öppet dike. Berörda sträcka av Ålebäcken är ca 300 meter, norr 

om väg 915. Under Ekelidsvägen och väg 915 är bäcken kulverterad. Ned-

ströms planområdet rinner Ålebäcken i en sprängd tunnel genom Vetteberget. 

Vid avloppspumpstationen finns en trumma med dimension 1200 mm. Dimen-

sionen är för klen så vid stora regn rinner vattnet förbi trumman ovan mark. 

Kommunalt dagvattennät finns utbyggt i det befintliga verksamhetsområdet 

väster om planområdet. 

Planförslaget och dess konsekvenser  

För planförslaget finns en dagvattenutredning framtagen, vílken ingår i Väg, 

VA och dagvatten¬utredning Industriområde i östra Fjällbacka (Aqua Canale 

AB, 2020-10-09, justerad 2021-03-05). Till utredningen hör en PM för 

föroreningsberäkning (ÅF 2018-03-15, rev 2020-06-02). Rapporterna bifogas 

planhandlingarna och sammanfattas nedan. 

Det kommunala verksamhetsområdet ska utökas till att omfatta vatten, spill-

vatten och dagvatten för hela planområdet. Ett genomförande av planförslaget 

innebär utbyggnad av såväl enskilda som allmännyttiga dagvattenanordningar 

samt åtgärder i Ålebäcken såsom uträtning, omgrävning och breddning.  

Fastigheter inom planområdet ska anslutas till det allmänna ledningsnätet för 

dagvatten, vilket med föreslagen dagvattenlösning i första hand innebär anslut-

ning till makadamdiken. För vissa tomter kan dagvattnet istället anslutas till ett 

tvåstegsdike. Vattnet leds sedan till Ålebäcken. Anslutningspunkter anges av 

kommunens va-avdelning. 

Rening och fördröjning 

Dagvattnet fördröjs inte inom planområdet. Framtagen dagvattenlösning inne-

bär istället att snabbt få vattnet att nå Ålebäcken och rinna vidare nedströms 

innan tillkommande flöden från nederbördsområden i öster och norr sluter upp. 

Detta ger ett jämnare flöde i Ålebäcken och innebär att översvämningar inom 

planområdet kan undvikas.  
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Dagvattenlösningen som presenteras i utredningen innebär att infiltration och 

rening av dagvatten sker i gräsytor, öppna diken eller i makadamdiken innan 

vattnet når Ålebäcken och lämnar planområdet. Ett lugnt flöde i dikena innebär 

att fler smutspartiklar hinner sjunka till botten vilket ger renare vatten som 

rinner till Ålebäcken. 

I PM för föroreningsberäkning anges att vissa föroreningsämnen stiger efter 

byggnation beroende av förändrad markanvändning. En viss ökning sker av 

halten zink och kadmium. Inom planområdet sjunker dock halten fosfor, kväve 

och bly när marken övergår från åkermark till hårdgjorda ytor. 

Efter passage via makadamdiken bedöms samtliga ämnen som lämnar plan-

området ligga under gränsen för tillåtna värden. Med föreslaget tvåstegsdike 

utmed Ålebäcken tillkommer ännu ett reningsmoment, där bland annat fosfor 

och kväve sjunker ytterligare. Utbyggnad av planområdet, enligt aktuell utred-

ning, kommer inte att påverka recipienten negativt, med Natura 2000 krav 

tagna i beaktande.  

Ålebäcken 

Ålebäcken rätas ut, breddas och 

grävs om till ett tvåstegsdike på del 

av sträckan öster om Ekelidsvägen. 

Väster om Ekelidsvägen föreligger 

inga kapacitetsproblem och där 

föreslås inga åtgärder i bäcken. 

Planförslaget innebär även att be-

fintlig trumma vid avloppspump-

stationen förlängs samt att en ny 

trumma läggs vid sidan om. Nya 

trummor läggs i områdets norra del 

samt under Bräckevägen. Befintlig 

trumma under Ekelidsvägen för-

längs.  

För genomförande av ovanstående 

åtgärder krävs tillstånd i form av 

dispens från biotopskyddet och an-

mälan/ansökan om vattenverksam-

het samt sannolikt reglering av 

markavvattningsföretag. 

Kommunen har lämnat in en 

ansökan om biotopskyddsdispens 

till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har 

2020-12-01 beviljat biotopskydds-

dispens med villkor. 

Illustration över åtgärder som planeras i Ålebäcken. 
Blå linje markerar breddad sträcka. Röd linje markerar 
sträcka som rätas ut. Utdrag ur Länsstyrelsens Beslut om 
beviljad biotopskyddsdispens med villkor, 2020-12-01. 
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Dagvatten från allmän plats 

Principen för hantering av dagvatten från allmän platsmark, främst planom-

rådets vägar samt gång- och cykelvägar, är att vattnet omhändertas inom 

allmän platsmark innan det leds till Ålebäcken.  

Föreslagen dagvattenhantering från allmän platsmark är som följer: 

• Ekelidsvägen samt dess nya förlängning norrut avvattnas direkt till 

Ålebäcken. Rening sker i gräsytor mellan vägområdet och bäcken. 

• Östra gatan avvattnas till makadamdike och öppet dike utmed väg 915, 

och sedan vidare till Ålebäcken. Rening sker i makadamdike. 

• Gatan söder om väg 915 avvattnas till nytt dike söder om 

drivmedelsstationen, och sedan vidare till Ålebäcken. 

• Yta för parkering och återvinning avvattnas till nytt dike söder om 

drivmedelsstationen, och sedan vidare till Ålebäcken. 

• Befintlig gång- och cykelväg mellan väg 915 och Ekelidsvägen 

avvattnas till Ålebäcken med infiltration i angränsande grönytor. 

• Ny gång- och cykelväg i Bräckevägens sträckning avvattnas till 

makadamdike som sedan når Ålebäcken. 

• Ny gång- och cykelväg utmed Ekelidsvägens södra del avvattnas till 

öppet dike utmed gång- och cykelväg, och sedan vidare till Ålebäcken. 

Dagvatten från kvartersmark 

Principen för hantering av dagvatten från kvartersmark, dvs befintliga och 

tillkommande verksamhetsfastigheter, är att vattnet leds till det allmänna 

ledningsnätet för dagvatten eller att det leds till och omhändertas inom allmän 

platsmark, innan det leds till Ålebäcken.  

Föreslagen dagvattenhantering från kvartersmark beskrivs på nästa sida. 

Bokstäver inom parentes hänvisar till illustration. 

Ålebäcken. Föreslagen sektion för Ålebäcken efter genomförda åtgärder med breddning, tvåstegsdike 

och erosionsskydd. Utdrag ut Dagvattenutredning, Aqua Canale AB, 2020-10-09, justerad 2021-03-05. 
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• Verksamhetsfastigheterna närmast Ålebäcken avvattnas till öppet två-

stegsdike på allmän plats som direkt ansluter till Ålebäcken. (A och B) 

• De östra och södra verksamhetsfastigheterna, norr om väg 915, 

avvattnas till makadamdike och/eller öppet tvåstegsdike inom allmän 

plats, innan det leds till Ålebäcken. (C, D, E, F) 

• Verksamhetsfastigheten söder om väg 915 har anslutning till det 

kommunala ledningsnätet. (G) 

• Dagvatten från drivmedelsstationen leds till dike söder om fastigheten, 

innan det leds till Ålebäcken. (H) 

• Utvidgade industrifastigheter i norr avvattnas till allmän plats, gata 

innan det leds till Ålebäcken. (J) 

• Områden för tekniska anläggningar avvattnas direkt till Ålebäcken med 

viss rening och infiltration i angränsande grönytor.  

Illustration som övergripande redovisar föreslagen dagvattenhantering inom området.  

För redovisning av hantering för verksamheter inom kvartersmark läs i text ovan.  
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Värme och energi 

Förutsättningar 

Förutsättningar saknas för anslutning till fjärrvärme.  

Omgivande verksamheter har egna uppvärmningssystem som anpassats till 

respektive verksamhet. Inom det befintliga industriområdet finns inget när-

värmeverk, men uppvärmningen av bland annat TetraPaks lokaler sker delvis 

genom tillvaratagande av spillvärme från den egna beläggningslinjen. 

Planförslaget och dess konsekvenser  

Inom planområdet föreslås uppvärmning med enskilda system.  

El, tele och elektronisk kommunikation  

Förutsättningar 

Inom planområdet finns ledningar och kablar för el, tele och opto.  

Planförslaget och dess konsekvenser  

En ny transformatorstation behöver anläggas inom planområdet för att försörja 

nya verksamheter med el. En möjlig placering av ny transformatorstation kan 

vara inom föreslaget E-område i anslutning till Ekelidsvägen och den västra in-

farten till planområdet.  

Om ledningar inom planområdet behöver flyttas föreslås att de förläggs i 

allmän platsmark, eller i de u-områden för ledningsstråk som finns inom 

planområdet. Skanova har en befintlig ledning genom kvartersmarken längst i 

norr som föreslås flyttas och förläggas i ny gata. 

Om planarbetet innebär påverkan på befintliga ledningar ska respektive led-

ningsägare kontaktas. 

Renhållning 

Förutsättningar 

I Tanums kommun ansvarar det kommunägda företaget Rambo AB för renhåll-

ningsverksamheten. Avfallshanteringen sker i överensstämmelse med komm-

unens avfallsplan. För verksamheter inom det befintliga verksamhetsområdet 

som har hushållsliknande avfall sker hämtning av kommunens entreprenör. Allt 

industriavfall hanteras av respektive verksamhet. 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen FTI AB, ansvarar för återvinnings-

stationer och att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns i Sverige. 

På uppdrag av FTI fungerar Rambo som samordningsentreprenör för återvinn-

ingsstationer i Tanums kommun. Befintlig återvinningsstation (ÅVS) finns vid 

Falkevägen i centrala Fjällbacka. Återvinningsstationen kan behöva flyttas. 
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Planförslaget och dess konsekvenser  

Verksamheter som har hushållsliknande avfall kommer att erhålla sophämtning 

enligt gällande regler. För allt övrigt avfall ansvarar respektive verksamhets-

utövare. Vägnätet inom planområdet, norr om väg 915, medger rundkörning. 

Med anledning av att återvinningstationen i Fjällbacka kan behöva flyttas, samt 

det stora behov av parkeringsplatser som föreligger, föreslås att ett gemensamt 

område för återvinningsstation och parkering placeras inom planområdet, söder 

om väg 915. En ca 6500 kvm stor yta planläggs som allmän platsmark för att 

möjliggöra för en återvinningsstation och långtidsparkering. 

Hälsa och säkerhet 

Brandsäkerhet 

Förutsättningar 

Tillgängligheten för utryckningsfordon är god och brandposter finns i direkt 

anslutning till planområdet, vid Ekelidsvägen och vid väg 915. 

Planförslaget och dess konsekvenser  

Vägnätet inom planområdet, norr om väg 915, medger rundkörning. Maximalt 

avstånd mellan väg och fastighet blir cirka 20 meter. Söder om väg 915 kan 

räddningstjänsten angöra fastigheter via angränsande lokalgator. 

Föreslagen vattenledning genom området ger cirka 15 l/s till en brandpost. 

Huvudvattenledningen till Fjällbacka finns lokaliserad inom planområdet, och 

om det skulle uppstå ett behov av en brandpost med högre tryck kan det finnas 

en möjlighet att använda denna ledning. 

Buller 

Förutsättningar  

Buller i närområdet genereras främst från trafiken på väg 915. Under sommar-

månaderna ökar trafiken och således även bullret. Gällande verksamhetsbuller 

definieras riktlinjer och ljudkrav av den verksamhet som bedrivs. Planområdet 

bedöms idag inte som bullerstört.  

Planförslaget och dess konsekvenser  

Någon risk för störningar från trafik- eller verksamhetsbuller bedöms inte före-

ligga. Det varken finns eller planeras för bostäder inom planområdet. Närmaste 

bostadsfastighet ligger över 100 meter från planområdet.  
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Byggnadsfritt avstånd 

Förutsättningar 

Planområdet ligger i direkt anslutning till allmän väg 915. Kring allmänna 

vägar gäller enligt Väglagen en byggnadsfri zon som för väg 915 innebär 

nybyggnadsförbud inom ett avstånd av 12 meter från gränsen för vägområdet.  

Planförslaget och dess konsekvenser  

Ett byggnadsfritt avstånd till väg 915 har säkrats inom planområdet. För explo-

ateringen i sydväst regleras ett byggnadsfritt avstånd om cirka 9,5 meter från 

körbanekant vilket motsvarar samma avstånd som gäller för befintligt byggnad 

på fastigheten. I övrigt finns planbestämmelser som reglerar ett byggnadsfritt 

avstånd om minst 12 meter från körbanekant från väg 915. 

Skyddsavstånd drivmedelsstation 

Söder om väg 915 finns inom fastigheten 176:124 en drivmedelsstation som 

bedöms uppfylla Boverkets rekommenderade skyddsavstånd om 100 meter till 

bostäder. Inför bygglovsprövningen av drivmedelsstationen har en riskutred-

ning tagits fram (Bengt Dahlgren AB, 2016-06-07). Utredningen bifogas plan-

handlingarna. Slutsatsen av utredningen är att placeringen av drivmedels-

stationen är betryggande ur säkerhetssynpunkt, med hänsyn till skyddsavstånd 

enligt Handboken för hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensin-

stationer. Avstånd till plats där personer vanligen vistas ska uppgå till minst 25 

meter från påfyllnadsanslutning till cistern. Minsta avstånd till starkt trafikerad 

väg eller gata ska uppgå till 3 meter. Dessa avståndskrav är uppfyllda och där-

med bedömdes inga ytterligare riskreducerande åtgärder vara nödvändiga. I 

utredningens riskbedömning angavs också att avståndet till diket norr om väg 

915 är större än 25 meter. 

Farligt gods och farlig verksamhet 

Inom det befintliga industriområdet norr om väg 915 finns industrier som 

hanterar farliga ämnen. Transporter med farligt gods till industrierna går längs 

väg 915 samt Ekelidsvägen. Ingen av vägarna är rekommenderad farligt gods-

led, varken primär eller sekundär.  

En riskutredning med avseende på farligt gods har utförts (ÅF 2019-09-23).  

Individriskberäkningar visar att avståndet från väg 915 till acceptabel risknivå 

är ungefär 30 meter. På kortare avstånd bör säkerhetshöjande åtgärder vidtas.  

Samhällsriskberäkningar visar att den totala riskbilden domineras av utsläpp av 

brandfarlig gas från väg 915 med ett längsta skadeavstånd på upp till 142 

meter. Dock bedöms detta inträffa mycket sällan och samhällsrisknivån som 

helhet uppnår acceptabel risk. Detta medför att den planerade gång- och 

cykelvägen inte bedöms vara olämplig.  
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En kvalitativ riskbedömning för de befintliga industrierna har också gjorts. 

Denna visar att hantering av brandfarlig gas och vätska på Tetra Paks och 

Vascos anläggningar inte påverkar risknivån inom detaljplaneområdet. 

Däremot genomfördes en beräkning av ett ammoniakutsläpp från Tetra Paks 

kylanläggning som visar att ett stort utsläpp kan medföra koncentrationer inom 

detaljplaneområdet så att personer kan riskera att omkomma.  

Med avseende på individrisknivån samt risken för ammoniakutsläpp föreslås i 

utredningen följande åtgärder för att minska riskerna: 

• Bebyggelsefritt avstånd 30 meter från vägsträckor där farligt gods 

transporteras, alternativt ska fasad mot väg uppfylla minst brandteknisk 

klass EI 30.  

• Friskluftsintag riktas bort från farligt gods-led och befintligt 

industriområde, alternativt förläggs på byggnadens tak.  

• Byggnader utförs så att det är möjligt att utrymma bort från farligt 

gods-led. 

Planförslaget och dess konsekvenser  

Nya verksamheter kan innebära fler transporter av farlig gods. För att minska 

riskerna inom planområdet införs planbestämmelser som reglerar att: 

• Inom 30 meter från väg 915, ska byggnader där människor vistas 

stadigvarande, ha fasad som uppfyller minst brandteknisk klass EI 30. 

• Friskluftsintag ska riktas bort från väg 915 och fastigheten Fjällbacka 

187:112, alternativt förläggas på byggnadens tak.  

• Byggnader ska kunna utrymmas bort från väg 915 och fastigheten 

Fjällbacka 187:112. 

Övriga planbestämmelser innebär att byggnader inte kan uppföras närmare 

Ekelidsvägen än 30 meter. Prickmarkerat u-område i kombination med allmän 

platsmark NATUR, samt GÅNG CYKEL ger ett avstånd mellan Ekelidsvägens 

körbana och byggbar kvartersmark på 30 meter. I södra delen av verksamhets-

området leder avståndsangivelsen om 30 meter mot väg 915 även till att brand-

klassning krävs inom 30 meter från Ekelidsvägen. Någon särskilt formulerad 

riskbestämmelse för brandklassad fasad mot Ekelidsvägen anses därför inte 

behövas. 

Med dessa åtgärder bedöms en utbyggnad av verksamhetsområdet uppfylla en 

acceptabel risknivå. 

Förorenade områden 

Merparten av planområdet brukas idag som åkermark. Inga förorenade 

områden bedöms finnas inom planområdet. 
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Översvämning och höga vattenstånd 

Förutsättningar 

Översvämningsrisk och höga vattenstånd redovisas i dagvattenutredning, 

vílken ingår i Väg, VA och dagvatten¬utredning Industriområde i östra 

Fjällbacka (Aqua Canale AB, 2020-10-09, justerad 2021-03-05). 

Marken inom planområdet ligger cirka 8 till 9 meter över grundkartans noll-

plan. Det är över den nivå på 3,2 meter som rekommenderas i Länsstyrelsens 

rapport Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämnings-

hotade områden. 

Vid stora regn dämmer befintlig dagvattentrumma vid Ekelidsvägen upp Åle-

bäckens flöde vid avloppspumpstationen så att vattnet rinner förbi trumman 

ovan mark. Vid höga flöden kan vattennivån i Ålebäcken nå upp till + 8 meter. 

Planförslaget och dess konsekvenser  

Planområdet är mycket flackt och dagvattnet bör inte fördröjas inom planom-

rådet. Förslaget innebär istället att snabbt få vattnet att flöda förbi planområdet 

innan tillkommande nederbördsområdens flöden från öster och norr sluter upp. 

Detta ger ett jämnare flöde i Ålebäcken och innebär att översvämningar kan 

undvikas.  

Genomförd dagvattenutredning föreslår att den klena trumman vid Ekelids-

vägen förstärks för att förhindra att vattnet i Ålebäcken rinner förbi trumman 

ovan mark. Eftersom verksamhetsområdet ligger högre än Ålebäcken blir det 

inga problem med hög vattenyta inom planområdet om denna åtgärd utförs. 

Antagen högvattenyta i Ålebäcken blir efter åtgärder på cirka +8.0. Vid ett stort 

regn och Ålebäcken översvämmas kommer vattnet rinna ut över vägarna. 

Planerad tomtmark ligger högre än vägarna. Marken som skall bebyggas inom 

planens norra del antas ligga på minst +8,7.  

Enligt dagvattenutredningen medför ett 100-årsregn eller ett 200-årsregn inom 

planområdet inga olägenheter eftersom dagvattnet rinner på markyta och väg-

yta ner till befintliga Ålebäcken. Dagvattnet kan rinna mot öster, söder och 

väster ner i makadamdiken innan det når Ålebäcken, vilket även bidrar till ett 

jämnare flöde. Vid ett 100- till 200-årsregn i Ålebäcken, alternativt om bäcken 

går full nedströms, kommer vatten att rinna vidare åt öster mot Skeppsdal, dit 

vattnet rann innan den sprängda tunneln genom Vetteberget fanns. 

Bergteknik, blocknedfall 

Inom planområdet finns inget synligt berg. Brantare bergpartier återfinns på så 

stort avstånd från planområdesgränsen att risken för blocknedfall är obefintlig. 
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Geoteknik 

Förutsättningar 

En geoteknisk utredning i form av en geoteknisk undersökning inklusive detalje-

rad stabilitetsutredning av detaljplaneområdet har utförts som underlag för plan-

arbetet. Geotekniska förhållanden och rekommendationer redovisas i rapport 

Geoteknisk utredning för Fjällbacka verksamhetsområde, PM Planerings-

underlag 2014-10-17, rev 2020-05-08, Struktor Mark Göteborg AB som 

bifogas planhandlingarna och sammanfattas nedan. 

Jordlagerföljd samt egenskaper 

Jorden består överst av ett tunt mulljordslager följt av siltig lera. Leran vilar på 

berg eller ett tunnare friktionsjordlager ovan berg. Jorddjupen varierar stort 

inom planområdet mellan cirka 3 och drygt 30 meter. De största djupen åter-

finns i nordväst och sydväst. Leran är mellansensitiv ner till 5 meters djup för 

att på större djup vara högsensitiv till kvick. Leran har mycket låg till låg 

odränerad hållfasthet.  

Radon 

Ett mindre parti med berg i dagen återfinns söder om Tanumsvägen och öster 

om bäcken i anslutning till planerad industrimark. Områden med berg i dagen 

hänförs generellt till högriskområde med hänsyn till att berggrunden generellt 

inom Tanums kommun har hög radonhalt. Byggnader där människor stadig-

varande vistas ska utföras så att högsta tillåtna radonhalt inte kommer att över-

skridas i byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje 

byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som ska bygga. 

Stabilitet- och sättningsförhållanden 

Stabilitetsförhållandena är tillfredställande för befintliga förhållanden, någon 

risk för skred föreligger inte. Sättningsförhållandena inom planområdet är 

generellt sett dåliga och generellt sett sämst inom områden med jorddjup över-

stigande 10 meter. 

Planförslaget och dess konsekvenser 

Marken inom planområdet är känslig för belastning, dels med hänsyn till 

stabilitet men särskilt med anledning av sättningar.  

Sättningar 

Sättningar förväntas uppkomma redan vid mycket låga tillskottslaster. Sätt-

ningarnas storlek beror förutom på jordens tekniska egenskaper även på jord-

djup, belastningens intensitet och dess utbredning. Inom områden där jorddjup-

en överstiger 10 meter kan sättningar om 10 till 20 cm förvänts vid en belast-

ning om 10 kPa, vilket motsvarar ca 0,5 meter fyllning. 
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Med hänsyn till sättningar bör permanent belastning av marken, såsom fyll-

ning, ytgrundlagda byggnader samt lagerhållning, undvikas. 

Anslutande ledningar rekommenderas att utföras med så kallad flexibel an-

slutning för att kunna hantera mindre sättningsskillnader mot angränsande 

mark. 

Stabilitet 

Med hänsyn till stabilitet vid Ålebäcken ska belastning av marken intill bäck-

fåran begränsas. Vid åtgärder i bäcken får slänterna inte göras för branta. Slänt-

lutningen ska vara högst 1:1,7 för bäckfåran väster om Ekelidsvägen och 1:2 

för bäckfåran öster om Ekelidsvägen. Fram till bäckens krön eller till dikeskant 

kan marken generellt belastas med 10 kPa. För skötsel av natur- och bäckom-

råde kan en generell last om 5 kPa tillåtas. 

För planområdet söder om Tanumsvägen ska belastningen på marken begräns-

as inom ett avstånd om minst 4,0 meter från bäckens krön. Utanför denna gräns 

ska belastningen på marken inte överstiga 20 kPa jämfört med rådande mark-

nivå. För planområdet norr om Tanumsvägen ska belastningen inte överstiga 

25 kPa jämfört med rådande marknivå. Detta gäller för bäck i både nytt och 

befintligt läge.  

Ytor för gator, gång- och cykelvägar samt parkering och återvinning tål normal 

trafiklast enligt Trafikverkets normer med hänsyn till stabiliteten. 

På plankartan har belastningsrestriktioner införts om 5, 20 och 25 kPa i enlig-

het med den geotekniska utredningen, liksom planbestämmelser om största 

släntlutning för Ålebäcken. 

Grundläggning 

Byggnader bör grundläggas genom pålning. Där jordlagren är små kan plintar 

eller urgrävning av lös lera övervägas. Små lätta byggnader, som belastar mark-

en med mindre än 5 kPa, kan grundläggas med platta på mark eller med plintar. 

Administrativa bestämmelser 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den 

mest väsentliga rättseffekten är att markägarna under genomförandetiden har 

en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter.  

Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens ut-

gång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförande-

tidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva 

planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter som upp-

kommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt garanterade”. 

Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft.  
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Huvudmannaskap  

Kommunen är huvudman för all allmän platsmark inom planområdet. 

Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningställande och 

underhåll av allmän platsmark inom planområdet. 

Organisatoriska frågor 

Ansvarsfördelning 

Exploatören ansvarar för genomförandet av detaljplanen och i detta fall är 

avsikten att kommunen ska exploatera området, och kommunen ansvarar 

därmed för genomförandet. Som huvudman för allmän platsmark ansvarar 

kommunen för allmänna platser. Ansvarsfördelningen är översiktligt redovisad 

i text och tabell på följande sidor. 

Allmän plats  

Gator, parkering samt gång- och cykelvägar ska byggas ut inom planområdet. 

Kommunen ansvarar för allmän plats och ansvarar därigenom för utbyggnad, 

skötsel och underhåll av denna. 

Yta för återvinningsstation ska tillhandahållas av Tanums kommun. 

Naturområden inom planområdet ska skötas av kommunen.  

Kommunen ansvarar för genomförandet av de åtgärder som krävs för en om-

läggning och breddning av Ålebäcken enligt förslaget. Kommunen ansvarar 

också för erforderliga tillstånd och dispenser för åtgärder i bäcken. 

 

Allmän plats  

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

GATA Tanums kommun Tanums kommun 

GÅNG, CYKEL Tanums kommun Tanums kommun 

NATUR Tanums kommun Tanums kommun 

PARKERING, ÅTERVINNING Tanums kommun Tanums kommun 

Omläggning och breddning av 

Ålebäcken samt ansökan om 

biotopskyddsdispens, anmälan 

om vattenverksamhet och utriv-

ning av markavvattningsföretag. 

Tanums kommun  Tanums kommun 
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Kvartersmark 

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

J, H, K, G (Industri, Handel, 

Kontor, Drivmedelsförsäljning) 

Exploatör/Fastighetsägare Fastighetsägare 

Enskilt vatten och spillvatten Exploatör/Fastighetsägare från 

anvisad anslutningspunkt. 

Fastighetsägare/Samfällighets-

förening 

Enskild dagvattenanläggning Exploatör/Fastighetsägare Fastighetsägare 

Pumpstation (E1) Tanums kommun Tanums kommun 

Transformatorstation, 

tryckstegringsstation.  (E2) 

Ledningsägare Ledningsägare 

Övriga anläggningar Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

Allmänna vatten-, spillvatten- 

och dagvattenledningar 

Tanums kommun Tanums kommun 

el, tele, elektronisk 

kommunikation 

Ledningsägare Ledningsägare 

Kvartersmark  

Inom den egna fastigheten ansvarar respektive fastighetsägare för anläggande 

och underhåll av mark, byggnader och enskilda vatten- och spillvattenledningar 

samt dagvattenanläggningar.  

Om det uppstår behov av gemensamma anläggningar, exempelvis in- och ut-

farter eller dagvattenanläggningar inom kvartersmark, kan det behöva bildas 

gemensamhetsanläggningar för att få till en gemensam, ordnad förvaltning. 

Tekniska anläggningar inom E-områden enligt planförslaget, sköts av 

kommunen samt av respektive ledningsägare. 

Vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar 

Tanums kommun ansvarar för utbyggnad, underhåll och drift av allmänna 

vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar inom planområdet. De all-

männa anläggningarna är enligt VA-utredningen förslagna att lokaliseras 

främst inom allmän platsmark men även inom kvartersmark. Oavsett vilket, 

ansvarar kommunen för de allmänna anläggningarna. 
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El- och teleledningar 

Flytt av befintliga ledningar inom planområdet utförs i samråd med lednings-

ägare och bekostas av kommunen som exploatör. 

Förrättningar 

Ansvarsfördelning för erforderliga förrättningar för planens genomförande 

redovisas i avsnittet Ansökan om lantmäteriförrättning på sid 56. 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser för 
fastigheter 

Fastigheter och rättigheter inom planområdet  

I planområdet ingår hela eller delar av fastigheterna Fjällbacka 156:2, Fjäll-

backa 156:8, Fjällbacka 163:1, Fjällbacka 163:59, Fjällbacka 176:124 och 

Fjällbacka 187:112. 

Inom planområdet återfinns även marksamfälligheterna Fjällbacka s:20, Fjäll-

backa s:22 och Kville-Bräcke s:5 samt anläggningssamfälligheten Kville-

Bräcke ga:1.  

För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, samfälligheter servitut och 

ledningsrätter inom planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. Konse-

kvenser av planförslaget för befintliga fastigheter redovisas under avsnittet 

Fastighetsrättsliga konsekvenser. 

Markavvattningsföretag  

Inom planområdet finns tre dikningsföretag: Fjällbacka ytvattenavlednings-

företag år 1967, Ålebäcken dikesunderhåll 1957 samt Edsten Flyg m.fl. VA 

1925. 

Avsikten är att det kommunala verksamhetsområdet ska utökas till att omfatta 

vatten, spillvatten och dagvatten inom planområdet. Ålebäcken som rinner i 

öppet dike genom planområdet, planläggs som allmän plats, NATUR, med 

kommunalt huvudmannaskap och kommunen ska förvalta diket. För att 

kommunen ska få rådighet över diket inom planområdet ska kommunen ansöka 

om inlösen av befintliga marksamfälligheter och kommunen ska även ansöka 

hos mark- och miljödomstolen om utrivning av de gällande dikningsföretagen, 

dels inom planområdet men även i ett större sammanhang inom tätorten och 

dess utvecklingsområden. 

Samfälligheter 

Inom planområdet finns flera marksamfälligheter. Kville-Bräcke s:5, Fjäll-

backa s:20 och Fjällbacka s:22 är registrerade i lantmäteriets fastighetsregister 

(både i kart- och textdelen). Fjällbacka s:20 (samfälld väg) och s:22 (samfällt 

dike) tillkom enligt fastighetsregistret vid ett laga skifte år 1860 (akt 14-KVI-

412, laga skifte, gränsbestämning och ägoutbyte). Kville-Bräcke s:5 (samfällt 
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dike) tillkom enligt fastighetsregistret vid ett laga skifte år 1841 (akt 14-KVI-

264, laga skifte, gränsbestämning).  

Den samfällda vägen, Fjällbacka s:20, sträcker sig något längre österut än vad 

som redovisas i grundkartan, men inom planområdet är den fullständigt redo-

visad. Samfälligheten var föremål för en fastighetsbestämning år 1955 (akt 14-

KVI-1393), vilket även omfattade vägens sträckning inom planområdet.  

I ett antal förrättningar har samfälligheter redovisats i ett område kring Åle-

bäcken, se området markerat med blått i ett utdrag ur plankartan nedan, men 

med lite olika tolkning av vilka områden som är samfällda (exempelvis i akt 

14-KVI-2339 och 14-KVI-2067), och redovisningen i dessa förrättningar 

stämmer inte till fullo överens med redovisningen i registerkartan.  

Lantmäteriet har på uppdrag av kommunen upprättat en fastighetsförteckning. I 

denna redovisas delägarna i samfälligheter, och det borde inkludera merparten 

av möjliga delägare i samfälligheter, såvida inte någon av samfälligheterna 

inom planområdet tillkom vid ett tidigare skifte. Kommunens bedömning är att 

fastighetsförteckningen och grundkartan utgör ett tillräckligt underlag för 

detaljplanen. I samband med att detaljplanen genomförs kommer kommunen 

att ansöka om en lantmäteriförrättning och inlösen av samtliga samfälligheter 

inom planområdet. Om det inom planområdet finns samfälligheter som i någon 

del är ofullständigt redovisade, kommer det att utredas i samband med förrätt-

ningen och lantmäteriet hanterar även frågan om ersättning för avstående av 

den samfällda marken. Det innebär att delägarna inte kan drabbas av någon 

skada, då samfälligheterna dessutom bedöms bli onyttiga när detaljplanen 

genomförs. Avsikten är att kommunen ska förvalta allmänna platser inom plan-

området, vilket inkluderar vägar och bäcken inom naturmark samt omhänder-

tagande av dagvatten. 

Förrättningsåtgärder hos lantmäteriet 

Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen. Genomförandet av 

planen kommer att innebära lantmäteriåtgärder såsom fastighetsreglering och 

avstyckning. Fastighetsreglering och avstyckning kommer att ske för att bilda 

lämpliga fastigheter inom kvartersmark. Fastighetsreglering kommer även att 

ske för förändring av allmän platsmark. Befintliga rättigheter kan komma att 

omprövas och nya rättigheter kan behöva upprättas.  

Avstyckning och fastighetsreglering 

Genomförandet av detaljplanen kommer att medföra förändringar av fastig-

hetsindelning och bildande av nya fastigheter. Fastighetsbildning sker i lant-

mäteriförrättning efter att detaljplanen har vunnit laga kraft.  

Genom avstyckning kommer nya fastigheter för verksamhetsetableringar att 

bildas.  
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Inom område markerat med blå linje har samfälligheter redovisats olika i ett antal 

lantmäteriförrättningar. 

Genom fastighetsreglering kommer mark som planläggs som allmän platsmark 

att överföras till kommunal fastighet. Marksamfälligheter inom kvartersmark 

och allmän plats ska lösas in av kommunen och överföras till kommunal fastig-

het. Kommunen har med stöd av detaljplanen rätt att lösa in den allmänna 

platsmarken utan överenskommelse med berörd fastighetsägare. 

Några befintliga fastigheter kommer att kunna utökas med ny kvartersmark och 

en fastighet kommer att behöva avstå kvartersmark till förmån för allmän plats, 

gata. För utförligare beskrivning av hur befintliga fastigheter och marksamfäll-

igheter påverkas av detaljplanens genomförande, se avsnitt Fastighetsrättsliga 

konsekvenser. 

Gemensamhetsanläggning 

Det kan bildas gemensamhetsanläggningar för de anläggningar som ska nyttjas 

gemensamt av flera fastigheter inom planområdet, exempelvis gemensam in- 

och utfart och gemensam dagvattenanordning inom kvartersmark. 
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Inom planområdet finns en befintlig gemensamhetsanläggning, Kville-Bräcke ga:1 

(Bräckevägen), som påverkas av detaljplanens genomförande, och gemensamhets-

anläggningen ska omprövas, se även avsnitt fastighetsrättsliga konsekvenser.  

Bildande eller omprövning av en gemensamhetsanläggning sker i en lantmät-

eriförrättning och regleras i anläggningslagen. I förrättningen beslutas om hur 

fastigheterna ska samverka för att bygga och förvalta anläggningen. En gemen-

samhetsanläggning utgör gemensam egendom för de fastigheter som har del i 

den. Vanligen bildas en samfällighetsförening för förvaltning av gemensam-

hetsanläggningen, men om delägarkretsen är liten kan förvaltningen ske direkt 

av delägarna genom en så kallad delägarförvaltning. 

Ledningsrätt 

Inom och angränsande planområdet kan befintliga ledningsrätter komma att för-

ändras. För utförligare beskrivning, se avsnitt Fastighetsrättsliga konsekvenser. 

Servitut 

Inom kvartersmark kan flertalet servitut behöva bildas för att tillgodose en 

fastighets behov. Detta gäller framför allt in- och utfarter över kvartersmark 

eller för VA-ledningar. Inom och angränsande planområdet kan befintliga 

servitut påverkas. För utförligare beskrivning av hur servituten påverkas av 

detaljplanen, se avsnitt Fastighetsrättsliga konsekvenser. 

Ansökan om lantmäteriförrättning  

Kommunen som exploatör ansöker om och bekostar lantmäteriförrättningar 

avseende avstyckning och fastighetsreglering berörande kvartersmark samt de 

servitutsåtgärder som krävs för detaljplanens genomförande. 

Kommunen som huvudman ansöker om och bekostar fastighetsregleringar som 

avser inlösen av allmän plats. 

Ansökan om och bekostande av förrättning som avser utökning av befintliga 

fastigheter åligger respektive fastighetsägare.   

Kommunen ansöker om och bekostar den omprövning av den befintliga ge-

mensamhetsanläggningen, Kville-Bräcke ga:1, som är nödvändig för detalj-

planens genomförande. 

Respektive ledningsägare ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning 

avseende ny ledningsrätt samt ändring av befintliga ledningsrätter. 
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Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Tabellen på nästa sida redovisar fastigheter som, i enlighet med detaljplanen, 

kommer erhålla respektive avstå mark samt arealen och till vilket ändamål 

marken avses nyttjas. Siffrorna hänvisar till markering på karta nedan. 
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Nr på 

karta 

Avstående 

fastighet 

Mottagande fastighet Ändamål 

1.1 

1.2 

1.3 

1:4 

 

 

1.5 

1.6 

Fjällbacka 163:1 Fjällbacka 156:2 

Fjällbacka 156:5 

Fjällbacka 156:8 

Fjällbacka 163:59/Ny 

fastighet 

 

Ny fastighet/fastigheter 

Ny fastighet/fastigheter 

Kvartersmark industri 

Kvartersmark industri 

Kvartersmark industri 

Kvartersmark industri/handel/ 

kontor 

 

Kvartersmark industri/handel 

Kvartersmark industri/handel 

2 Fjällbacka 156:8 Intilliggande lämplig 

kommunal fastighet 

Allmän platsmark 

3 Fjällbacka 187:112 Intilliggande lämplig 

kommunal fastighet 

Allmän platsmark 

4 Fjällbacka 176:124 Ny fastighet Kvartersmark drivmedelsstation 

5 

 

Fjällbacka s:20 

 

Intilliggande lämplig 

kommunal fastighet 

Allmän platsmark 

 

6:1 

 

6:2 

Fjällbacka s:22 

 

Intilliggande lämplig 

kommunal fastighet 

Ny fastighet 

Allmän platsmark 

 

Kvartersmark industri/handel 

7.1 

 

7.2 

Kville-Bräcke s:5 

 

Intilliggande lämplig 

kommunal fastighet 

Ny fastighet 

Allmän platsmark 

 

Kvartersmark industri/handel 

 

Tabellen nedan redovisar de arrenden som kan komma att påverkas av detalj-

planens genomförande. 

Avtal Konsekvens 

Tanums kommun har ett arrendeavtal avsee-

nde jordbruk för mark inom planområdet. 

Avtalet kommer att sägas upp med 

arrendatorn. 

Tanums kommun har ett arrendeavtal avse-

ende anläggande av drivmedelstationer och 

försäljning av drivmedel inom planområdet. 

Avsikten är att markområdet ska säljas till 

arrendatorn och därmed kommer 

arrendeavtalet att sägas upp. 

Tanums kommun har ett arrendeavtal 

avseende anläggande och drift av ett 

utomhusgym inom planområdet. 

Avsikten är att markområdet ska säljas och 

därmed kommer arrendeavtalet att sägas 

upp. 
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Tabellerna nedan visar de gemensamhetsanläggningar och rättigheter som kan 

komma att påverkas av detaljplanens genomförande. 

Gemensamhets-

anläggning 

Förvaltare  Upplåtet utrymme Konsekvens 

Kville-Bräcke 

ga:1 

Bräcke-Lerans  

samfällighets-

förening.  
 

Inom planområdet 

upplåts utrymme 

för gemensamhets-

anläggningen inom 

Fjällbacka 163:1.  

Gemensamhetsanläggning-

en ska omprövas och upp-

hävas inom planområdet. 

Enligt 40 a § anläggnings-

lagen, ska ägaren till den 

mark som blir av med 

belastning av en ga betala 

ersättning till de fastig-

heter som deltar i ga:n om 

det uppkommer en skada. 

 

Ledningsrätt Ledningshavare Belastad fastighet Konsekvens 

1435-639.1 

Ändamål:  

Teleledningar 

TeliaSonera AB Fjällbacka 163:1, 

Fjällbacka 176:124, 

Kville-Ödsmål 2:2 

Planens genomförande 

bedöms inte påverka 

ledningsrätten. 

1435-84/33.1 

Ändamål: 

Vattenledningar 

Ranebo 1:12 

(Tanums kommun) 

Fjällbacka 156:8, 

Fjällbacka 163:1, 

Fjällbacka 176:124, 

Fjällbacka 187:112, 

Fjällbacka 189:1, 

Kville-Bräcke 2:3 

Planens genomförande 

bedöms inte påverka 

ledningsrätten. Inom 

planområdet finns en 

befintlig kommunal 

vattenledning, som är 

upplåten med lednings-

rätt, och den ska ligga 

kvar i sitt befintliga läge. 

I vissa delar överens-

stämmer inte lednings-

rätten med ledningens 

faktiska läge, och därför 

bör ledningsrätten i an-

slutning till planområdet 

ändras till att omfatta 

ledningarna i sitt faktiska 

läge. 
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Rättigheter Förmånsfastighet Belastad fastighet Konsekvens 

14-KVI-2215 

(officialrättighet) 

Ändamål: väg 

Fjällbacka 188:4 Fjällbacka 176:124 Fastigheten använder en 

befintlig väg inom plan-

området, belägen inom 

fastigheten Fjällbacka 

176:124 och samfällig-

heten Fjällbacka s:20. 

Fastigheten får en för-

ändrad in- och utfart till 

allmän väg i och med en 

ny anslutning. En ny 

kommunal lokalgata 

säkerställer att fastig-

hetens in- och utfarts-

möjligheter inte på-

verkas negativt av 

detaljplanen.  

14-KVI-721 

(officialrättighet) 

Ändamål: väg 

Fjällbacka 189:21 Fjällbacka 176:124 Fastigheten använder en 

befintlig väg inom plan-

området, belägen inom 

fastigheten Fjällbacka 

176:124 och samfällig-

heten Fjällbacka s:20. 

Fastigheten får en för-

ändrad in- och utfart till 

allmän väg i och med en 

ny anslutning. En ny 

kommunal lokalgata 

säkerställer att fastig-

hetens in- och utfarts-

möjligheter inte på-

verkas negativt av 

detaljplanen. 

14-KVI-1127 

(officialrättighet) 

Ändamål: väg 

Fjällbacka 189:24 Fjällbacka s:20 Fastigheten har inte 

nyttjat servitutet i sam-

fälld väg. Detaljplanen 

hindrar inte att utfart 

från fastigheten kan ske. 

Fastigheten är i 

kommunal ägo. 
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D201500575451:1.1 

(avtalsservitut) 

Ändamål: 

Kraftledning 

Strömstad 

Fjällskivlingen 1  

(Ellevio AB) 

Fjällbacka 163:1, 

Fjällbacka 176:124 

Ledningarna hamnar 

delvis inom kvarters-

mark och kommer att 

behöva flyttas, vilket 

innebär att ett nytt avtal 

om servitut kommer att 

behöva upprättas.  

14-IM5-91/7617.1 

(avtalsservitut) 

Ändamål: 

Kraftledning mm 

Strömstad 

Fjällskivlingen 1 

(Ellevio AB) 

Fjällbacka 163:1, 

Fjällbacka 176:124 

Delvis belägen inom 

planområdet. Bedöms ej 

påverkas av planens 

genomförande. 

14-IM5-92/4770.1 

(avtalsservitut) 

Ändamål: 

Kraftledning 

Strömstad 

Fjällskivlingen 1 

(Ellevio AB) 

Fjällbacka 163:1 Osäkert om servitutet 

berörs av detaljplanen, 

då lokaliseringen inte är 

utredd. 

14-IM5-

2000/5158.1 

(avtalsservitut) 

Ändamål: 

Kraftledning 

Strömstad 

Fjällskivlingen 1 

(Ellevio AB) 

Fjällbacka 163:1 Osäkert om servitutet 

berörs av detaljplanen, 

då lokaliseringen inte är 

utredd. 

14-IM5-74/1178.1 

(avtalsservitut) 

Ändamål: 

Kraftledning 

Fedja 1:5  

(Ellevio AB) 

Fjällbacka 176:124 Osäkert om servitutet 

berörs av detaljplanen, 

då lokaliseringen inte är 

utredd. 

D201500223544:1 

(Nyttjanderätt) 

Ändamål: 

Fiberoptisk 

kommunikations-

ledning 

Kville Fiber 

ekonomisk 

förening 

Fjällbacka 176:124 Osäkert om nyttjande-

rätten är belägen inom 

planområdet, då karta 

till avtalet saknas.  

 

Flera fastigheter använder befintlig väg inom planområdet, belägen inom Fjäll-

backa 176:124 och samfälligheten Fjällbacka s:20, men alla fastigheter har inte 

servitut. Vägen nyttjas för in och utfart till allmän väg, och planförslaget med-

för att fastigheterna får en förändrad in- och utfart till allmän väg i och med en 

ny anslutning. En ny kommunal gata säkerställer att fastigheternas in- och 

utfartsmöjligheter inte påverkas negativt av detaljplanen. 
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Ekonomiska frågor  

Ekonomiska konsekvenser för kommunen  

Ekonomiska konsekvenser redovisas för kommunen som exploatör och som 

huvudman för allmänna platser. 

Kommunen får intäkter från försäljning av verksamhetstomter i området.  

Kommunen ska bekosta följande inom området:  

• Förrättningskostnader avseende avstyckning, fastighetsreglering samt 

nödvändiga åtgärder som omprövning av ledningsrätt och gemensam-

hetsanläggning m.m. 

• Eventuella kostnader för servitutsåtgärder till följd av exploateringen.  

• Iordningställande av byggklara verksamhetstomter. 

• Omläggning av och åtgärder i Ålebäcken samt erforderliga tillstånd och 

förrättningar kopplade till arbetenas genomförande.  

• Flytt av befintliga ledningar.  

• Anläggande samt drift och skötsel av gata, gång- och cykelväg, 

besöksparkering samt yta för återvinningsstation inom allmän plats. 

• Utbyggnad samt drift och skötsel av allmännyttiga anläggningar för 

vatten och spillvatten samt dagvattenanordningar.  

• Skötsel av naturmark inom planområdet.  

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare  

Fastighetsägare ska bekosta följande inom planområdet:  

• Uppförande och fortsatt underhåll av byggnader och markanläggningar 

inom avstyckade fastigheter.  

• Fastighetsregleringar som avser utökning av befintliga fastigheter. 

Fastighetsägarna svarar för lantmäterikostnader och ersättning för mark. 

• Utbyggnad samt drift och skötsel av enskilda anläggningar för vatten 

och spillvatten och eventuella anläggningar för omhändertagande av 

dagvatten inom avstyckade fastigheter. 

• Fastighetsägare ansöker om och bekostar förrättningskostnader för 

anläggningsförrättning för bildandet av nya gemensamhetsanläggningar 

inom planområdet. 

• Ägare till mark som blir av med belastning av en gemensamhetsanlägg-

ning ska, enligt 40 a § anläggningslagen, betala ersättning till de fastig-

heter som deltar i gemensamhetsanläggningen om det därigenom upp-

kommer en skada. 
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JUSTERING EFTER GRANSKNING 

Med anledning av synpunkter inkomna under granskningen har vissa komplet-

teringar och justeringar gjorts inför antagande. Planbeskrivningen förtydligas 

avseende transport av farligt gods på Ekelidsvägen samt byggande på jord-

bruksmark. På plankartan och illustrationskartan har inga ändringar skett. En 

lokaliseringsprövning har genomförts med hänsyn till byggande på jordbruks-

mark och dagvattenutredningen förtydligas. 

Justeringarna innebär inte någon ändring av planförslaget och föranleder ingen 

ny granskning av detaljplanen. 

MEDVERKANDE I PLANARBETET 

Detaljplanen har på uppdrag av Tanums kommun upprättats av Rådhuset 

Arkitekter AB genom Anna Eklund, landskapsarkitekt, Eva Frennered, 

samhällsplanerare och Hanna Persson, arkitekt. 

Underliggande väg-, va- och dagvattenförslag har utarbetats av Aqua Canale 

AB genom Linda Mühlenbock och Ulf Mühlenbock. 

Från Tanums kommun har planarkitekt Andrea Johansson samt planarkitekt 

Anette Karlsson medverkat som planhandläggare. Linus Johnson har varit 

representant för mark- och exploatering, Karin Görfelt har deltagit från VA och 

Roger Andersson har representerat trafik. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

 

 

 

 

Anette Karlsson  Anna Eklund 

Planhandläggare  Planförfattare 


