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I detaljplanen ingår följande handlingar: 
 
• Planbeskrivning  
• Genomförandebeskrivning (denna text)  
• Plankarta  
• Illustrationskarta  
• Fastighetsförteckning 
• Redogörelse för plansamråd 
 
 
Utredningar som tillhör handlingarna: 
 
• Flygbullerutredning utförd av WSP i april 2009. 
• Uppdaterad flygbullerberäkning av WSP 2020-04-14. 
• Geoteknisk utredning, Bohusgeo AB, 2013-12-04, kompletterad 2020-01-08. 
• Arkeologisk utredning, Riksantikvarieämbetet, UV rapport 2014:129. 
• Naturinventering, Naturcentrum AB, 2014-11-25 
• VA- och dagvattenutredning, upprättad av Aqua Canale AB 2016-12-01.  
       Kompletterad och justerad av Afry ÅF Infrastructure AB 2020-02-12.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktuppgifter till planförfattare: 
 
Cecilia Lindsten 
ArkitekturVerkstad i Hovenäset AB, org.nr: 559131-4413 
Hovenäsvägen 32 
456 42 Hovenäset 
Tel: 072-520 05 72 
E-post: cecilia@arkverk.se 
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ORGANISATORISKA FRÅGOR  
Planprocessen  
Planprocessen drivs enligt den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL), med så kallat normalt 
planförfarande. Detta innebär bland annat att förslaget till detaljplan kommer att skickas ut för 
samråd och utställning innan det kan tas upp för godkännande och antagande. Tidpunkten för 
laga kraft förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas.  
 
 
Preliminär tidplan för planarbetet  
Samråd  Augusti/september 2019 
Utställning  Maj 2020 
Godkännande i MBN  December 2020 
Antagande i MBN  December 2020  
Laga kraft tidigast  Januari 2021 

 
Om ingen överklagar Miljö- och byggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen vinner den 
laga kraft efter 3 veckor. 
 
 
Genomförandetid  
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Detaljplanen fortsätter att 
gälla även efter genomförandetidens utgång såvida inte kommunen fattar beslut om att 
upphäva detaljplanen eller att en ny detaljplan upprättas för området.  
 
 
Huvudmannaskap  
Med huvudmannaskap avses bland annat iordningställande och underhåll samt ansvaret för 
allmän platsmark inom ett planområde. Kommunen ska vara huvudman för allmänna platser, 
om det inte finns särskilda skäl till annat. Det aktuella planområdet är beläget i en lantlig 
miljö, ca 4,5 km (fågelvägen) nordost om Fjällbacka centrum. Syftet med detaljplanen är att 
skapa ett tematiskt hästboende med förutsättningar för bildande av en hästgård med 
hästanknutna anläggningar och tillhörande bostadstomter. Tanken är att hästintresserade ska 
kunna ha en häst i direkt närhet till sin bostad och dela på kostnader och ansvar med fler. Med 
stöd i planens syfte bedöms särskilda skäl finnas för att kommunen inte är huvudman för de 
allmänna platserna inom planområdet.  I föreliggande planförslag har Tanums kommun därför 
valt att tillämpa enskilt huvudmannaskap.  
 
 
ANSVARSFÖRDELNING  
Anrås Hästgård (hästanläggningen) är tänkt att ha en tydlig koppling till bostadsfastigheterna 
inom området där ägarna till bostadsfastigheterna också är de som har hästar i den 
intilliggande anläggningen. Det kan ske genom att hästanläggningen avstyckas som en separat 
fastighet där ägarna till bostadsfastigheterna är delägare alternativt hyr stallplatser mm inom 
anläggningen. Det finns också möjlighet att i en lantmäteriförrättning pröva lämpligheten av 
ett inrättande av hästanläggningen som en gemensamhetsanläggning eller marksamfällighet 
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där bostadsfastigheterna ingår. Lantmäteriet gör inom ramen för planprocessen dock 
bedömningen att en gemensamhetsanläggning eller marksamfällighet sannolikt inte kommer 
att kunna bildas.  
Exploatören ansvarar för att hästanläggningen med stall, paddock mm byggs ut. 
Exploatören ansvarar även för att t ex nya lokalgator med gatubelysning samt gångvägar inom 
naturmark byggs ut. Samfällighetsförening(-ar) ansvarar sedan för underhåll och drift av 
dessa anläggningar. Naturmarken i övrigt behöver inte iordningsställas men väl skötas och 
detta ansvarar samfällighetsföreningen för. Ansvarsfördelningen kan sammanfattas enligt 
nedanstående: 
 

 
Allmän plats   
Anläggning Genomförande  Drift/skötsel  
Ny LOKALGATA  
(inom kvarteren) 

Exploatören Ny samfällighetsförening 

LOKALGATA 
(flyttad genomfartsväg) 

Exploatören Befintlig vägsamfällighet 

NATUR Exploatören Ny samfällighetsförening 
VA-anläggningar Exploatören Ny samfällighetsförening 
Dagvattenledningar Exploatören Ny samfällighetsförening 
El-anläggningar Exploatör/ledningsägare Ledningsägare 
Tele-anläggningar Exploatör/ledningsägare Ledningsägare 
   
Kvartersmark   
Anläggning Genomförande  Drift/skötsel  
Bostäder Exploatören/respektive 

fastighetsägare 
Respektive fastighetsägare 

Hästanläggning Exploatören Fastighetsägare/ Ny 
samfällighetsförening 

VA-anläggningar (inom B) Exploatören Respektive fastighetsägare 
VA-anläggningar  
(inom Y1/Y2 samt inom 
avtalsområde utanför 
planområdet) 

Exploatören Ny samfällighetsförening 

Dagvattenledningar (inom B) Exploatören Respektive fastighetsägare 
Dagvattenledningar 
(inom Y1/Y2) samt 
fördröjningsmagasin 

Exploatören Ny samfällighetsförening 

Ridvägar  Exploatören Fastighetsägare/markägare/ 
ny samfällighetsförening 
 

Instängsling flygplats Kommunen/Exploatören Kommunen 
  
Fastighetsbildning 
Exploatören ansöker om erforderlig fastighetsbildning inom planområdet.  
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Vägar (LOKALGATOR) 
Planområdet trafikmatas via den befintliga grusvägen som kan nås från två håll, både från 
Väg 163 (Fjällbacka-Grebbestad-Tanumshede) och från Väg 914 (Kville-Tanumshede).  
För att förbättra trafiksäkerheten inom själva planområdet föreslås grusvägen inom denna del 
flyttas mot nordväst med en sträckning längs bergsfoten. På detta sätt förläggs hela 
hästanläggningen inklusive beteshagar på samma sida av vägen. 
Ansvar för denna flytt åvilar exploatören. En flytt av befintlig grusväg kräver att Anrås ga:3 
omprövas. Efter att planen har vunnit laga kraft hanteras detta i en lantmäteriförrättning enligt 
anläggningslagen (1973:1149). Även nybildade fastigheter inom planområdet ska ingå i 
gemensamhetsanläggningen. Exploatören ansvarar för att ansöka om och bekosta 
lantmäteriförrättningen. 
 

Inom planområdet kommer exploatören att anlägga nya lokalgator med vändplatser, 
sophantering och gatubelysning. Ansvar för projektering och utbyggnad av lokalgator med 
avvattningar inom planområdet åvilar exploatören.  
 
NATUR 
Exploatören ansvarar för det iordningställande som krävs av naturmarken i form av gallring 
och anläggande av gångvägar. Exploatören ansvarar också för att skrotning av bergssidan, 
genomförs i enlighet med den geotekniska utredningen. Frågan hanteras i 
exploateringsavtalet. 
 
Vatten och avlopp 
Kommunen har en anslutningspunkt för vatten och spillvatten söder om Anråsälven ca 1400 
meter från området. Spillvattnet pumpas till kommunens anslutningspunkt i en tryckavlopps-
ledning TA90. Tryckavloppsledningen dimensioneras för ytterligare ca 50 fastigheter. 
 
Ansvar för projektering och utbyggnad av vatten och avlopp fram till kommunens 
anslutningspunkt åvilar exploatören. Ledningarna kommer inte att ingå i kommunens nät. Ett 
avtalsområde med en gemensamhetsanläggning behöver därmed bildas för området längs VA-
ledningarna sträckning fram till anslutningspunkten till kommunens nät. Exploatören ansvarar 
för erforderliga avtal med berörda fastighetsägare utanför planområdet fram till 
anslutningspunkten.  
 
Dragning av VA-ledningar fram till anslutningspunkten kräver strandskyddsdispens för 
passage genom Anråsälven. Exploatören ansvarar för ansökan om dispens. 
Samfällighetsföreningen ansvarar för förvaltning av gemensamhetsanläggningen. 
 
Dagvatten 
Dagvattnet rinner idag i befintliga dagvattenledningar under åkern till Anråsälven. Ett nytt 
dagvattenmagasin (fördröjningsdamm) kommer att anläggas söder om stallet och kommer att 
anslutas till befintliga dagvattenledningar. Det nya dagvattenmagasinet ligger lägre än 
hästanläggningen och magasinet kommer att dimensioneras för ett 100-årsregn framräknat 
med klimatfaktor för att anläggningen långsiktigt ska klara översvämning/skyfall.  
 
Ett lokalt omhändertagande av dagvatten ska eftersträvas. Väg- och husdräneringar utförs 
enligt AMA. Det innebär att en ledningsbädd utförs med tjockleken minst 10 cm för ”lokalt 
omhändertagande” av dagvatten och det är endast överskottsvattnet som leds bort. Allt 
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överskottsvatten leds till det nya dagvattenmagasinet via huvudsakligen öppna diken. 
Dagvattnet från hustak och vägar skall så snart det är möjligt återföras till dessa diken. I 
dikena sker också en viss infiltration/fördröjning innan dagvattnet rinner ut i den nya 
fördröjningsdammen, men diket utmed den befintliga grusvägen är grunt och dagvattnets 
infiltration i marken blir inte så stor då marken består av lera.  
 
Ansvar för projektering och utbyggnad av erforderliga dagvattenledningar och fördröjnings-
magasin inom planområdet åvilar exploatören. För förvaltningen av dessa ansvarar 
samfällighetsföreningen. 
 

El 
För områdets elförsörjning svarar Ellevio. Elledningarna kommer vid en omläggning av 
sträckningen för genomfartsvägen att flyttas och förläggas i ny vägsträckning. Kostnader för 
ledningsflytten belastar exploatören, som också initierar flytten. På beställning av respektive 
blivande fastighetsägare dras ledning fram till mätarskåp innanför tomtplatsgräns. Ett område 
för transformatorstation har avsatts sydväst om den befintliga ladugården.  
 

Tele 
För områdets teleförsörjning svarar Skanova. Eventuellt kan undanflyttningar av Skanovas 
ledningar i området krävas. Kostnaderna för detta åvilar exploatören, som också initierar en 
sådan flytt. 
 
Bostäder 
Exploatören ansvarar för ett genomförande av kvartersmarken för bostäder fram till dess att 
avstyckning av enskilda bostadsfastigheter sker. Efter att bostadsfastigheterna är avstyckade 
är det respektive fastighetsägare som ansvarar för genomförande och skötsel inom 
fastighetsgränsen. Parkering för bostadshusen anordnas av fastighetsägaren inom den egna 
tomten. 
  
Hästanläggning 
Exploatören ansvarar för ett genomförande av hästanläggningen med stall, paddock, hagar 
mm. Parkering för bilar, hästkärror mm kommer att anordnas söder om den befintliga 
ladugården. Blivande fastighetsägare alternativt av en samfällighetsförening ansvarar för drift 
och skötsel inom samtliga delar av anläggningen.  
 
Ridvägar 
Exploatören ansvarar för utbyggnad av ridvägar enligt illustration i planbeskrivningen. Inom 
planområdet förvaltas ridvägarna av fastighetsägaren för hästanläggningen alternativt av en 
samfällighetsförening. Ridvägarna har delvis en sträckning även utanför planområdet. För 
skötsel av dessa krävs att avtal upprättas med berörda markägare. 
 
Inhägnad av flygfältet 
Enligt utredning av flygfältet ställer transportstyrelsen krav på godkänd inhägnad av flygfältet 
vid en exploatering. Fördelning av kostnader liksom reglering av ansvar för genomförande 
och förvaltning av inhägnaden regleras i det exploateringsavtal som upprättas mellan 
kommunen och exploatören. Delar av erforderlig inhägnad kan komma att påverka 
strandskyddat område kring Anråsälven. För instängsling av denna del krävs dispens från 
strandskyddet.  
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Markägande  
Planområdet är ca 17,5 ha stort, varav ca 12,0 utgörs av betesmark/rasthagar. Marken inom 
planområdet utgörs av en del av den privatägda fastigheten Lilla Anrås 2:46 (blivande Lilla 
Anrås 2:49). Övriga rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen. 
 
Allmän plats 
All allmän platsmark inom planområdet kommer att kvarstå i privat ägo. Nödvändigt 
utrymme för vägar och gångvägar inom allmän plats ska upplåtas av berörda fastighetsägare 
utan ersättning. 
 
För att reglera drift och skötsel av nya vägar (LOKALGATOR) och naturmark (NATUR) 
föreslås en gemensamhetsanläggning inrättas av lantmäterimyndigheten enligt 
anläggningslagen. Vid förrättningen fattas bl a beslut om fördelning av kostnader för 
anläggningarna, andelstal, drift- och underhållsfrågor mm. Bildandet av 
gemensamhetsanläggningen görs på initiativ av exploatören efter att utbyggnad av lokalgator 
och iordningställande av naturmark har genomförts. Gemensamhetsanläggningen sköts 
förslagsvis av en samfällighetsförening. Ett ombildande av befintlig vägsamfällighet Anrås 
ga:3 initieras av exploatören för att kompletteras med de nya fastighetsägarna längs vägen. 
 
Kvartersmark  
Hästanläggning 
Ridanläggningen med stall, paddock, rasthagar, ridvägar mm föreslås styckas av till en egen 
fastighet som kan ägas gemensamt av de boende i området eller av en förvaltare för uthyrning 
av stallplatser. Alternativt kan bildandet av en gemensamhetsanläggning eller 
marksamfällighet för hästanläggningen (där bostadsfastigheterna inom planområdet ingår) 
prövas i en lantmäteriförrättning. Det är dock inte säkert att ett sådant bildande är möjligt.  
Avstyckning eller prövning av gemensamhetsanläggning/marksamfällighet i 
lantmäteriförrättning görs på initiativ av exploatören. 
 
Vatten, spillvatten och dagvatten 
För att reglera drift och skötsel av ledningar för vatten och spillvatten fram till kommunens 
anslutningspunkt, dagvattenledningar samt fördröjningsmagasinet inom planområdet föreslås 
också en gemensamhetsanläggning inrättas av lantmäterimyndigheten enligt 
anläggningslagen. 
 
Vid dessa förrättningar fattas bl a beslut om fördelning av kostnader för anläggningarna, an-
delstal, drift- och underhållsfrågor mm. Bildandet av gemensamhetsanläggningarna görs på 
initiativ av exploatören. Gemensamhetsanläggningarna sköts förslagsvis av samfällighets-
förening(ar). Upplåtelse av mark för anläggningarna hanteras genom avtal med berörda 
markägare.  
 

Fastighetskonsekvenser 
Fastighetsbildning kan ske efter att planen vunnit laga kraft.  
 
Genom detaljplanen skapas bl a nya byggrätter för bostadsändamål och sammanlagt 12 
stycken nya bostadsfastigheter kan bildas genom avstyckning inom planområdet. Exploatören 
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ansöker hos lantmäteriet om fastighetsbildning. För hästanläggningen kan egen avstyckad 
fastighet bildas alternativt kan den prövas som gemensamhetsanläggning eller 
marksamfällighet. 
 

Lilla Anrås 2:46.  12 nya fastigheter för boende föreslås avstyckas. Resterande delen 
av fastigheten inom planområdet kommer att utgöras av allmän 
platsmark (LOKALGATA och NATUR), områden för en 
hästanläggning samt erforderliga områden för tekniska 
anläggningar. 

 
För utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar fram till kommunens anslutningspunkt ska 
ett avtalsområde bildas. Detta berör följande: 
Lilla Anrås 2:42 
Lilla Anrås 2:53 
Norra Backa 1:4 
Norra Backa 1:2 
Åsleröd 3:3 (kommunens fastighet med anslutningspunkten) 
 
Ridvägar förslås även inom de delar av fastigheten som ligger utanför planområdet. Följande 
fastigheter berörs av ridvägar i den sträckning de illustreras i planbeskrivningen: 
Lilla Anrås 2:46  I det fall planområdet avstyckas som en fastighet (Lilla Anrås 

2:49) kommer avtal att behöva upprättas för att säkerställa 
framkomlighet samt skötsel av ridvägar mellan fastighetsägare/ 
gemensamhetsanläggning/marksamfällighet och ägaren till Lilla 
Anrås 2:46. 

Lilla Anrås 1:2 Avtal mellan fastighetsägare/gemensamhetsanläggning/ 
marksamfällighet och ägaren till Lilla Anrås 1:2 behöver upprättas 
för att säkerställande av framkomlighet samt skötsel av ridvägar. 

 
 
EKONOMISKA FRÅGOR  
Planläggningskostnader  
Kostnader förenade med planläggningen belastar exploatören.  
 

Exploateringskostnader  
Detaljplanens genomförande innebär kostnader för utbyggnad av VA, vägar, 
dagvattenledningar, omgrävning av dike, anläggande av fördröjningsmagasin mm. Dessa 
exploateringskostnader belastar exploatören. Varje enskild fastighetsägare bekostar 
ledningsdragning på den egna tomten. 
 
Exploatören genomför och bekostar de markarbeten och den byggnation som genomförs fram 
tills att en avstyckning i enskilda bostadsfastigheter genomförs. Exploatören genomför och 
bekostar även utbyggnad och iordningställande av stall, paddock, rasthagar, ridvägar mm som 
ingår i hästanläggningen.  
 
Exploatören står för kostnader kopplade till flytt av genomfartsväg samt flytt av Skanovas och 
Ellevios ledningar. 
 
 



 
 

 
Datum 2020-11-23                  GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

                   Detaljplan för Lilla Anrås 2:46 (blivande Lilla Anrås 2:49 m.fl.) 
10                      Diarienummer: PLAN 2010.1893 

 
 

Fastighetsbildning  
Exploatören initierar fastighetsbildning och bekostar avstyckningen av bostadsfastigheterna. 
 

VA-anslutningsavgift  
VA-anslutningsavgifternas storlek, när betalning ska ske och övriga villkor för anslutning, 
bestäms i avtal samt den vid varje tidpunkt gällande kommunala taxan för vatten och avlopp 
med tillhörande regler. 
 

Bygglovsavgift  
Vid bygglovsprövning tas bygglovsavgifter ut enligt gällande taxa. 
 
 
TEKNISKA FRÅGOR  
Geoteknik  
Skrotning av bergssidan med bortrensning av lösa stenblock inom det område som anges i den 
geotekniska utredningen (allmän plats – NATUR) genomförs av exploatören innan 
fastighetsbildning för nya bostadsfastigheter genomförs. Frågan hanteras i 
exploateringsavtalet.  
 
Grundläggning av nya byggnader samt utformning med hänsyn till sättningar, släntstabilitet 
och radonrisk redovisas i samband med bygglovsansökan. 
 
Vatten, spillvatten och dagvatten  
Vid ett genomförande av planen ska vatten- och spillvattenledningar byggas ut för att nå de 
nya tomtplatserna. Ledningar byggs ut från respektive bostadsfastighet samt från 
hästanläggningen och ansluts till kommunens nät vid den anslutningspunkt som anvisats av 
kommunen sydväst om området. 
 
Även dagvattenledningar byggs ut från bostadsfastigheter och hästanläggningen, som längs 
genomfartsvägen ska ledas i öppna diken fram till ett fördröjningsmagasin (dagvattendamm), 
vilket ska anläggas i den låglänta delen av planområdet. Det befintliga diket i söder behöver i 
samband med ombyggnad av genomfartsväg och utbyggnad av dagvattensystem grävas om. 
Från fördröjningsmagasinet ska anslutning ske till befintliga dagvattenledningar som mynnar i 
Anråsälven. 
 

Lokalgator  
Utbyggnad av nya lokalgator erfordras för att nå de nya tomtplatserna. Detta arbete utförs 
innan husbyggnationen påbörjas. 
 

El  
För områdets elförsörjning svarar Ellevio. En flytt av elledningarna ska genomföras i 
samband med att genomfartsvägen flyttas. Ledningarna ska då följa den nya 
genomfartsvägens sträckning. 
 

Tele  
För områdets teleförsörjning svarar Skanova. Eventuellt kan undanflyttningar av Skanovas 
ledningar i området krävas. 
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ÖVRIGA FRÅGOR  
Strandskyddsdispens 
Inhägnaden av flygfältet hamnar inom strandskydd. Ansvars- och kostnadsfördelning för 
ansökan om strandskyddsdispens hanteras i exploateringsavtalet.  
 
Utbyggnad av VA-ledningar från planområdet fram till kommunens anslutningspunkt kräver 
ledningsdragning genom Anråsälven, vilket kräver i sin tur kräver strandskyddsdispens. 
Exploatören ansvarar för och bekostar ansökan.  
 
Lokala föreskrifter  
Enligt Tanums kommun lokala föreskrifter är hästhållning och gödselspridning inom detalj-
plan tillståndspliktig. Exploatören ansvarar för att erforderliga tillstånd för hästhållning och 
gödselspridning söks hos miljö- och byggnadsnämnden. 
 
AVTAL  
Planavtal 
Planavtal mellan exploatören och kommunen har upprättats. 
 
VA- avtal 
Hela planområdet ligger utanför verksamhetsområdet för VA. Avtal behöver därför upprättas 
för anslutning till det kommunala VA-nätet. Exploatören tar initiativ till att ett sådant avtal 
med kommunen upprättas. 
 

Ett avtal för att få tillgång till mark för anläggning av ledningar och eventuella pumpstationer 
fram till kommunal anslutningspunkt för VA skall upprättas med berörda markägare. 
Exploatören tar initiativ till att ett sådant avtal upprättas. 
 

Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören och godkännas innan 
planen antas. Avtalet ska säkerställa ansvars- och kostnadsfrågor kring utbyggnaden av 
planen i följande frågor: 

- Utbyggnad av lokalgator i enlighet med kommunens riktlinjer inklusive flytt av Lilla 
Anråsvägen. 

- Skrotning av bergssida och borttagning av lösa block för att undanröja säkerhetsrisker 
inom Allmän plats – natur. 

- Genomförande av geokonstruktioner, så som sprängda skärningar, utfyllnader och 
schakter, samt förstärkningsåtgärder för sådana konstruktioner. 

- Instängsling av flygplatsens start- och landningsbana 
- Genomförande av ridvägar 

 
Avtal med vägsamfällighet 
Ett avtal ska upprättas med vägföreningen/samfälligheten för flyttningen av den befintliga 
vägen. Avtalet ska komma till stånd innan detaljplanen antas och exploatören tar initiativ till 
att ett sådant avtal upprättas. Efter att detaljplanen vunnit laga kraft initierar exploatören en 
lantmäteriförrättning för omprövning av vägsamfälligheten enligt upprättat avtal. 
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MEDVERKANDE I PLANARBETET  
Tanums kommun:  Evelina Tollesson, planeringsarkitekt 
   Roger Rosengren, planarkitekt 
Arkitekturverkstad i Hovenäset AB: Cecilia Lindsten, landskaps- och planarkitekt 
 
Genomförandebeskrivningen sammanställd av Arkitekturverkstad i Hovenäset AB.		




