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INLEDNING 
Planbeskrivningen är ett vägledande dokument som anger förutsättningar och syften med 

planen. Plankartan och dess bestämmelser är juridiskt bindande medan planbeskrivningen ska 

underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och har därmed ingen egen rättsverkan. 

Detaljplanen är oberoende av avtal eller andra överenskommelser. 

 

Planprocessen- enkelt förfarande 

Förutsättningen för att använda enkelt planförfarande är att förslaget är av begränsad betydelse, 

saknar intresse för allmänheten och är förenligt med översiktsplanen. Det aktuella planförslaget 

bedöms uppfylla de angivna förutsättningarna för enkelt planförfarande. 

 

Planarbetet sker i en process där berörda får möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget 

under samråd. Inkomna synpunkter redovisas i ett utlåtande som behandlas och antas av 

kommunstyrelsen. Om planen inte blir överklagad vinner den laga kraft och därefter kan 

detaljplanen genomföras.  

 

 

 

 

 

Handlingar 

Planen består av följande handlingar: 

 Planbeskrivning 

 Genomförandebeskrivning 

 Plankarta 

 Illustrationskarta 

 Behovsbedömning av miljöbedömning 

 Grundkarta 

 Fastighetsförteckning 

 Geoteknisk undersökning 

 Bullerbedömning 

 

Bakgrund 

Kommunen vill kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer med närhet till service. För att bygga 

vidare på den befintliga bebyggelsestrukturen är det samtidigt viktigt att möjliggöra fortsatt 

förtätning och komplettering av samhället.  

Plansamråd     Antagande     Laga kraft    
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Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus med god tillgänglighet centralt 

beläget i Färgelanda. Bebyggelsen ska också medverka till att stärka Färgelanda centrum, genom 

möjligheter till små butiker i gatuplan. 

Området är i den gällande detaljplanen utpekat för bostads- och centrumändamål (BC). Enligt 

planförslaget tillförs området ökad byggrätt för bostäder samt byggrätt för garage/carport. 

Bebyggelsen kan utformas med två plan mot Sågverksvägen och tre plan mot Centrumvägen där 

planen medger möjligheter till verksamheter i souterrängplanet. Byggnaders fasad mot 

Sågverksvägen ska anpassas till befintlig byggnadstradition och områdets särart bevaras. 

PLANOMRÅDET 

Läge och areal 

Planområdet är beläget centralt i Färgelanda tätort, nordväst om Centrumvägen. Områdets areal 

är ca 3400 kvm och består av tre fastigheter. Marknivån inom planområdet uppgår till mellan 

+90 och + 94. Markytan lutar svagt mot sydöst. På ett avstånd av ca 25 och ca 50 meter sydöst 

om planområdet är Lillån belägen. 

Markägoförhållande 

Bostadsbolaget Valbohem AB äger Färgelanda Prästgård 1:63 och 1:77 och Färgelanda 

kommun äger Färgelanda Prästgård 1:204. 

  

 

Figur 1. Orienteringskarta. Aktuellt område markerat med röd linje 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Riksintressen 

Färgelanda centrum ligger inom ett område av riksintresse för kulturmiljövården KP 13 i 

Valbodalen. Riksintresseområdet bedöms inte påverkas av planförslaget då riksintresset avser 

ensamgårdar och småbyar i krönlägen med anslutande fornlämningsmiljöer och bebyggelse med 

regional byggnadstradition.  

Översiktsplan 

Översiktplanen för Färgelanda kommun, ÖP 14, vann laga kraft 2014-10-15. Översiktsplanen 

anger kommunens vision gällande den långsiktiga utvecklingen. Översiktsplanen är inte juridiskt 

bindande men ska utgöra vägledning inför beslut om hur mark- och vattenområden ska 

användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. 

Planområdet ligger inom ett område som i översiktsplanen är angett för bostäder. Planförslaget 

följer därmed intentionerna som finns i översiktsplanen. 

Detaljplaner 

För området gäller detaljplan, 1507-P1, med lagakraft 1997-11-20, och detaljplan 1439-P40 med 

lagakraft 2004-09-11 som är en övergripande plan för Färgelanda samhälle och som anger 

bygglovsbefrielse för ändringar av befintliga tak till sadeltak på komplementbyggnader samt 

inglasning av uteplatser.  

Det nu aktuella planområdet är i sin helhet beläget inom gällande detaljplan 1507-P1.  

 

Figur 2. Utdrag ur gällande detaljplan 1507-P1. 

Området som är aktuellt för ny planläggning är 

markerat med röd linje 

 

 



6  Detaljplan för flerfamiljshus på Färgelanda Prästgård 1:77 m.fl, Färgelanda tätort 

 
 
  

 

Kulturmiljö 

En kulturhistorisk studie genomfördes av Älvsborgs Länsmuseum 1996 där man anser att 

bebyggelsen utmed Sågverksvägen ska anpassas till befintlig byggnadstradition och områdets 

särart bevaras.  

Kommunala beslut 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-13 § 125 uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en ny 

detaljplan för Valbohem AB:s fastigheter vid Sågverksvägen i centrala Färgelanda. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Befintlig bebyggelse 
Fastigheterna utefter Sågverksvägen består av byggnader från tidigt 1900-tal fram till sent 1940-

tal. Några byggnader har eller har haft affärsverksamhet i bottenplanet. Älvsborgs Länsmuseum 

har i en kulturhistorsk studie, daterad 1996-01-18, pekat ut fastigheten Färgelanda Prästgård 

1:4451 som så intressant att den i gällande plan har försetts med skyddsbestämmelser. Denna 

fastighet ligger på motsatt sida av Sågverksvägen, norr om det område som nu är aktuellt för 

planändring.  

 

 

 

 

                                                           
1
 I gällande plan är fastighetens beteckning på kartan Färgelanda Prästgård 1:166. Det har sedan dess 

skett fastighetsregleringar och i dag har fastigheten beteckning Färgelanda Prästgård 1:445. 

Figur 3. Fotograf Per Pettersson, www.perpixel.se 

 

http://www.perpixel.se/
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Fastigheterna inom planområdet är idag obebyggda och de sista två byggnaderna revs under året 

2015. Fastigheten Färgelanda Prästgård 1:77 bestod tidigare av en byggnad uppförd i trä med en 

handelsfasad av karaktär från 1920-tal. I byggnaden har det funnits en butik på bottenplan och 

några lägenheter på övre plan. Dessvärre var byggnaden dåligt underhållen och det ansågs inte 

ekonomiskt försvarsbart att återställa den till den standard som hyresgäster kräver idag.  

 

  

 

På fastigheten Färgelanda Prästgård 1:63 var ett äldre hus beläget som tidigare har innefattat ett 

kafé på bottenplan och lägenhet på övre plan. Byggnaden var troligen uppförd kring 1909 och 

troligen tillbyggd/renoverad i mitten av 1930-talet. Därefter har det dock inte hänt så mycket 

och byggnaden var i stort behov av upprustning. 

Strandskydd 
Planområdet omfattas inte av strandskydd. 

Fornlämningar 
Några kända fornlämningar finns inte i området. 

Gator, gång- och cykelvägar 
Området nås via Sågverksvägen som sträcker sig längst med den norra plangränsen och ansluter 

från Hedekasvägen i väster och Timmervägen i norr. En gång- och cykelväg löper utefter den 

södra delen och fram till centrumområdet som ligger precis öster om planområdet.  

Kollektivtrafik 

Området är centralt beläget endast ett par hundra meter från resecentrum. 

  

Figur 4. Den tidigare byggnaden på Färgelanda Prästgård 1:77 Figur 5. Den tidigare byggnaden på Färgelanda Prästgård 1:63 
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Buller 
Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör buller från vägar inte 

överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad samt 70 dBA maximal 

ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

En bullerberäkning för det aktuella planområdet har utförts av Dalslands miljökontor 2016-03-

21. Beräkningarna har gjorts enligt trafikflödesdata utefter väg 2081 (Hedekasvägen) och genom 

antaganden av trafikflödet utefter Centrumvägen. Bullerberäkningen visar på att den ekvivalenta 

bullernivån ligger på 54,5 dBA vilket är strax under riktvärdet på 55 dBA. Maxnivån ligger dock 

på 74 dBA vilket är över riktvärdet på 70 dBA.  

Eftersom den maximala ljudnivån överskrids bör minst hälften av bostadsrummen vara vända 

mot den nordvästra sidan där den maximala ljudnivån inte överskrids, alternativt kan sovrum 

placeras i rummen innanför inglasade uteplatser.  

Detaljplanens bostadsanvändning kan komma att medföra en marginell ökning av trafikflödet på 

Sågverksvägen men förväntas inte påverka de beräknade bullervärdena. 

Radon 

Eftersom jordlagren är täta, bedöms inte förutsättningar för radonavgivning finnas. Marken kan 

därför klassas som lågradonmark. Om friktionsjord ändå påträffas vid byggnation, bör 

emellertid markradonmätningar utföras. 

Geoteknik 

En geoteknisk undersökning har utförts av Bohusgeo AB. Undersökningens syfte är att redovisa 

släntstabiliteten och översiktligt bedöma grundläggningsförhållandena för den planerade 

byggnationen. 

Geotekniska förhållanden: 

Det totala sonderingsdjupet varierar mellan ca 4 och ca 8 meter. Jordlagren bedöms under det ca 

0.3 meter tjocka vegetationsjordlagret från markytan räknat i huvudsak utgöras av: 

- fast ytlager 

- lera 

- friktionsjord vilande på berg 

 

Det fasta ytlagret utgörs av silt och torrskorpelera och tjockleken varierar i huvudsak mellan ca 2 

och ca 5 á 6 meter. Vattenkvoten har uppmätts till mellan ca 20 och 35 %. Silten är mycket 

tjällyftande och starkt flytbenägen.  

Lera har inte påträffats inom planområdet. I anslutning till Lillån har däremot lera påträffats till 

djup mellan ca 1.5 och 12 meter och med en tjocklek av mellan ca 1.5 och 7.5 meter. 

Friktionsjorden under leran har inte undersökts närmare. Sonderingarna har i regel trängt ned 

mellan ca 1 och 3 meter och stoppat i den fast lagrade friktionsjorden. 
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Skjuvhållfasthet 

Skjuvhållfastheten har i fält bestämts genom vingförsök. De erhållna värdena på den östra sidan 

av Lillån är högre än från den västra. I undersökningen har värdena från den västra sidan valts. 

Den korrigerade skjuvhållfastheten uppgår till mellan 20 och 40 kPa. Som värde vid beräkningar 

har 30 kPa valts. 

Släntstabilitet 

Släntstabiliteten bedöms under nuvarande förhållanden vara otillfredsställande eftersom 

säkerhetsfaktorerna är för låga närmast Lillån. Primärt berörs Centrumvägen av ett skred. Ett 

eventuellt bakåtgripande skred bedöms emellertid inte påverka planområdet utan avstannar tills 

tillfredställande stabilitet uppnås 8 à 10 meter öster om planområdet. Den planerade 

bebyggelsen bedöms därför kunna utföras utan att stabiliteten blir otillfredsställande. I samband 

med byggnation behövs en fördjupad utredning vid Lillån som underlag för eventuella åtgärder.  

Grundläggning 

Jordlagren inom planområdet bedöms vara fasta. Byggnader bör kunna grundläggas direkt på de 

naturliga jordlagren. Vid byggnation ska en kompletterande undersökning göras för att 

kontrollera jordlagerförhållandena.  

Belastningar inom planområdet bedöms inte belasta den globala släntstabiliteten i nämnvärd 

omfattning. Ytlaster begränsas dock till 20 kPa.  

Schaktning 

Vid schaktning bedöms en släntlutning av 2:1 erfordras vid ett max schaktdjup av 2 meter.  

Vid schakt under grundvattennivån, i samband med nederbörd eller vid riklig vattentillrinning 

kan flackare släntlutning och/eller erosionsskydd erfordras.  

Vid schaktningsarbeten bör speciellt beaktas att jorden är delvis mycket flytbenägen. Om 

arbetena utförs vid kall väderlek bör schaktbotten tjälskyddas. 
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PLANFÖRSLAG 

Bebyggelse 

Byggrätten för de båda fastigheterna kommer att utökas mot den i dag gällande och ge utrymme 

för ett längre flerfamiljbostadshus som sträcker sig över båda fastigheterna Färgelanda Prästgård 

1:77 och Färgelanda Prästgård 1:63. Alternativt kan två flerbostadshus uppföras som då 

eventuellt kan sammabyggas med parti som innefattar trapphus och hiss.  

Bebyggelsen kan utformas med två plan mot Sågverksvägen och tre plan mot Centrumvägen där 

planen medger möjligheter till såväl bostäder som verksamheter i bottenvåningen. Byggnaders 

fasad mot Sågverksvägen ska anpassas till befintlig byggnadstradition och områdets särart 

bevaras.  

Högsta tillåtna byggnadshöjd är 10 meter och bostäder får byggas till en största samanlagd yta av 

760 kvm. Utöver flerfamiljhus får komplementbyggnader i form av garage, soprum och förråd 

uppföras inom planområdet till en sammanlagd yta av maximalt 440 kvm. 

Tillgänglighet 

Nya byggnader som innehåller bostäder, arbetslokaler eller lokaler dit allmänheten har tillträde, 

ska vara utformade så att de är tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- och 

orienteringsförmåga. 

Parkering 

Parkeringsplatser anordnas dels längs med den norra plangränsen utmed Sågverksvägen och dels 

genom byggnation av garage i den östra delen av planområdet. 

Teknisk försörjning 
Vatten- och avlopp och dagvatten 

Planområdet är redan anslutet till det kommunala vatten- och avloppsnätet och dagvattnet tas 

om hand i det kommunala dagvattensystemet. Ingen ändring är planerad inom planområdet. 

Uppvärmning 

Målsättningen är att fastigheterna ska försörjas med förnyelsebar energi, till exempel bergvärme. 

Alternativt kan fastigheten även anslutas till fjärrvärmenätet. 

Elförsörjning 

Planområdet är redan anslutet till distributionsnätet. I Färgelanda kommun svarar Vattenfall för 

distributionsnätet. Ingen ändring är planerad inom planområdet. 
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HÄLSA OCH SÄKERHET 
Förenlighet med miljöbalken 

Enligt Plan- och bygglagen 2 kap skall hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid 

prövningen av lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med 

mark- och vattenområden i 3 och 4 kap miljöbalken skall tillämpas. 

Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig 

användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken. 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft och miljö för att varaktigt 

skydda människors hälsa och miljö. Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm är de högsta 

föroreningsnivåerna eller störningsnivåer som människor eller miljö tål. Myndigheter och 

kommuner ska ansvara för att miljökvalitetsnormer följs. 

Tillskottet av bebyggelse och fordonstrafik, som följer då detaljplanen genomförs, är marginell 

och bedöms inte medföra risk för att några gränsvärden för utomhusluften kommer att 

överskridas inom området. 

PLANENS KONSEKVENSER 

Behovsbedömning av miljöbedömning 
Till nästa generation ska vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. 

Riksdagen har därför antagit 16 miljökvalitetsmål. Detta planförslag bedöms inte medföra någon 

negativ påverkan på miljömålen. 

Vid framtagande av eller vid ändring av detaljplan ska en behovsbedömning av miljöbedömning 

utföras för att bedöma om planförslaget kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Vid 

betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser enligt 

4 kap 34§ plan-och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 

Ställningstagande  

En behovsbedömning av miljöbedömning har utförts 2013-10-24 för planerade åtgärder inom 

planområdet. Bedömningen resulterade i att detaljplanen är av mindre omfattning där förslaget 

bekräftar redan befintlig markanvändning. Bedömningen är därför att ett genomförande av 

detaljplaneförslaget inte kan antas medföra betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning 

med mark, vatten eller andra resurser enligt 4 kap 34§ plan-och bygglagen. En miljöbedömning 

enligt 6 kap 11-18 §§ miljöbalken behöver därför inte göras. 
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Påverkan på allmänna vägar 

Planområdet nås via Sågverksvägen som ansluter till väg 2181 (Hedekasvägen) i väst och väg 

2100 (Timmervägen) i norr. Några problem ur tillgänglighets- eller trafiksäkerhetssynpunkt på 

de allmänna vägarna omkring planområdet har inte identifierats. Den planerade byggnationen 

kan komma att innebära en marginell ökning av biltrafiken men förväntas inte påverka de 

allmänna vägarna i betydande utsträckning.  Planförslaget föranleder därmed inga förändringar 

på trafiksituationen inom de allmänna vägarna.  

Fastighetskonsekvenser 

Nedan redovisas planens fastighetsrättsliga konsekvenser som bedömts i enlighet med 

planförslaget. 

Färgelanda Prästgård 1:63 

Planförslaget innebär att Färgelanda Prästgård 

1:63 kan sammanfogas med Färgelanda 

Prästgård 1:77 och del av Färgelanda 

Prästgård 1:204. Tillåten byggrätt på 

fastigheterna bestäms till 760 kvm för 

huvudbyggnad och 440 kvm för 

komplementbyggnader. I samband med 

bygglov kommer en planavgift att tas ut. 

Färgelanda Prästgård 1:77 

Planförslaget innebär att Färgelanda Prästgård 

1:77 kan sammanfogas med Färgelanda 

Prästgård 1:63 och del av Färgelanda 

Prästgård 1:204. Tillåten byggrätt på 

fastigheterna bestäms till 760 kvm för 

huvudbyggnad och 440 kvm för 

komplementbyggnader. I samband med 

bygglov kommer en planavgift att tas ut. 

Del av Färgelanda Prästgård 1:204 

Planförslaget innebär att berörd del av 

Färgelanda Prästgård 1:204 kan sammanfogas 

med Färgelanda Prästgård 1:63 och 

Färgelanda Prästgård 1:77. Tillåten byggrätt på 

fastigheterna bestäms till 760 kvm för 

huvudbyggnad och 440 kvm för 

komplementbyggnader. I samband med 

bygglov kommer en planavgift att tas ut. 
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Övriga hänsynstaganden 
Planen ska ta hänsyn till gällande lagar, regler och konventioner, exempelvis utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv eller FN:s konvention om barnens rättigheter. 

 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetiden är 5 år.  

Planområdet omfattas inte av någon allmän plats utan består enbart av kvartersmark. 

Fastighetsägaren ansvarar för samtliga åtgärder inom kvartersmark.  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 

fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 

genomförande av detaljplanen. 

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår 

av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens 

syfte ur genomförandesynpunkt och ingår i planhandlingen. Den antas således av 

kommunstyrelsen. 

Planen består av följande handlingar: 

 Planbeskrivning 

 Genomförandebeskrivning 

 Plankarta 

 Illustrationskarta 

 Behovsbedömning av miljöbedömning 

 Grundkarta 

 Fastighetsförteckning 

 Geoteknisk undersökning 

 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Detaljplanen handläggs enligt enkelt planförfarande, vilket innebär att planen kan antas efter 

samrådet. 

 

Preliminär tidsplan: 

 

April 2016  Kommunstyrelsens beslut om samråd 

September 2016 Kommunstyrelsens beslut om antagande. 

 

Om ingen överklagar kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen vinner den laga kraft cirka 

en månad efter beslutet. När detaljplanen vunnit laga kraft kan bygglov enligt detaljplanen 

beviljas. 

 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Före 

genomförandetidens utgång får inte detaljplanen ändras eller upphävas mot berörda 

fastighetsägares vilja, om det inte är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt 

vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. 

Efter genomförandetidens slut har kommunen större frihet att ändra eller upphäva planen. 

Detaljplanen är dock gällande även efter genomförandetidens utgång, tills den ändras eller 

upphävs.  
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Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Detaljplanen innehåller ingen allmän platsmark. Planområdet består enbart av kvartersmark och 

fastighetsägaren Valbohem AB ansvarar för samtliga åtgärder gällande byggande, drift och 

underhåll inom området.  

I samband med byggnation behövs en fördjupad utredning vid Lillån som underlag för 

eventuella åtgärder. Om åtgärder krävs vid Lillån på grund av planerad bebyggelse inom 

planområdet ansvarar Valbohem AB för dessa åtgärder. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Markägoförhållanden 

Valbohem AB äger Färgelanda Prästgård 1:69 och 1:77 och Färgelanda kommun äger 

Färgelanda Prästgård 1:204.  

Fastighetsreglering 

Ett första led i genomförandet är att fastighetsreglering, ägande och rättigheter anpassas till de 

förutsättningar som planen anger.  Den del av Färgelanda Prästgård 1:204 som ägs av 

Färgelanda kommun och som ingår i planområdet ska överlåtas till Valbohem AB genom en 

överenskommelse om fastighetsreglering.  

 

Tekniska frågor 

Geoteknik 

I samband med detaljprojektering då byggnaders exakta läge och storlek är bestämt ska en 

kompletterande geoteknisk undersökning utföras för att kontrollera jordlagerförhållandena. I 

samband med byggnation behövs en fördjupad utredning vid Lillån som underlag för eventuella 

åtgärder. 

Schaktning 

Vid schaktning bedöms en släntlutning av 2:1 erfordras vid ett max schaktdjup av 2 meter.  

Vid schakt under grundvattennivån, i samband med nederbörd eller vid riklig vattentillrinning 

kan flackare släntlutning och/eller erosionsskydd erfordras.  

Vid schaktningsarbeten bör speciellt beaktas att jorden är delvis mycket flytbenägen. Om 

arbetena utförs vid kall väderlek bör schaktbotten tjälskyddas. 

Ledningar 

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde där Västvatten ansvarar för drift, 

underhåll och utveckling av det kommunala vatten- och avloppsnätet. 

Detaljplanen medför inga förändringar för befintligt vatten- och avloppsnät, dagvatten, el, tele 

m.m.  
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Ekonomiska frågor 

Plan- och byggkontoret bekostar detaljplanen och en planavgift tas ut för att täcka de kostnader 

som uppkommit vid framtagandet. Planavgiften tas ut enligt gällande taxa i samband med 

bygglovsprövningen. 

Den del av fastigheten Färgelanda Prästgård 1:204 som berörs av detaljplanen kommer att 

överlåtas till Valbohem AB genom överenskommelse om fastighetsreglering. I samband med 

fastighetsregleringen ska Valbohem AB betala en ersättning till Färgelanda kommun som 

bestäms enligt en oberoende expertvärdering. Valbohem AB bekostar fastighetsregleringen.  

PLANENS KONSEKVENSER 
Konsekvensen av planens genomförande innebär att de nu rivna bostadshusen ersätts av ett nytt 

flerfamiljshus i vackert centralt läge. De boende kommer att ha kort avstånd till tätortens 

service.  

Gällande detaljplan 1507-P1 från 1996 kommer att gälla vidare med undantag för det aktuella 

planområdet.  

Miljökonsekvenser 

Kommunen bedömer att planförslaget inte kommer att medföra någon betydande 

miljöpåverkan.  

Sociala konsekvenser 

Planens genomförande kommer inte påverka de sociala frågorna.  

 

MEDVERKANDE 

Färgelanda kommun 

Plan- och byggkontoret  

Beatrice Hjärn 

 

 

 

 

 

 


