
 

 

 

TOMTER I FÄRGELANDA KOMMUN 
F ä r g e l a n d a  k o m m u n  

 

 

 

 

 

 
Centrumhuset i Färgelanda – medborgarkontor, bibliotek, konsthall, café och mötesplats. 

 

I Färgelanda kommun finns byggklara avstyckade tomter med anslutningsmöjligheter till det 
kommunala vatten- och avloppssystemet. Tomterna är av varierande storlek och ligger både i 
centralorten Färgelanda men också i Ödeborg, Stigen och Högsäter. Här finns närhet till 
kommunikationer och kulturliv men även härliga naturtomter med utsikt över vackra ängs- och 
skogsmarker. 
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TOMTER I FÄRGELANDA KOMMUN 
F ä r g e l a n d a  

 

Flygbild över Färgelanda samhälle 

 

Kylsätersområdet 

Prästgårdsgärdet 

Kostorpsområdet 

Fornkulleområdet 

Håvestensområdet 



 

 

 

TOMTER I FÄRGELANDA KOMMUN 
H å v e s t e n s o m r å d e t  

 

Här får du bygga frliggande enplanshus med inredd vind 
på maximalt 200 kvm. 

I södra delen av Färgelandas utkant ligger området Håvesten. Med magnifik utsikt över 
Valbodalens böljande landskap finns både ny villabebyggelse och ett bostadsrättsområde. 
Du bor med naturen runt husknuten, men tar dig till samhällets centrum på bara några 
minuter. 

Flygbild över Håvestensområdet.  
Fastigheter: Dyrtorp 1:108-1:112, 1:115-1:122 



 

 

 

TOMTER I FÄRGELANDA KOMMUN 
Prästgårdsgärdet 

Ett klassiskt villaområde med grönområden, lekplatser och utrymme för både grannsämja 
och avskildhet. På våren täcks sluttningen upp mot prästgården och kyrkan av tusentals 
vackra vitsippor och det finns gott om gång- och cykelvägar för den som vill njuta av de 
vackra omgivningarna. 

Prästgårdsgärdet är planlagt för friliggande enbostadshus 
med en maximal byggnadshöjd på 4,2 meter och yta på 
maximalt 200 kvm. 

Flygbild över Prästgårdsgärdet.  
Fastigheter: Färgelanda Prästgård 1:379, 1:393-1:395 



 

 

 

TOMTER I FÄRGELANDA KOMMUN 
Kylsätersområdet 

 
I norra delen av Färgelanda samhälle ligger Kylsätersområdet. De här tomterna passar dig som 
väljer att bo avskilt i lugn och ro. Känn skogens närhet och lyssna till vindens lek i trädkronorna. 
Några minuters bil- eller cykelfärd bort finns samhällets centrum. 

Flygbild över Kylsätersområdet. Fastigheter: Färgelanda Prästgård 1:411-1:413 

Här får du bygga 
friliggande enplanshus 
med en maximal 
byggnadshöjd på 4,2 
meter och yta på 
maximalt 200 kvm. 

 



 

 

 

TOMTER I FÄRGELANDA KOMMUN 
Kostorpsområdet 

 
Där landsbygd och samhälle möts i västra Färgelanda ligger Kostorpsområdet. Lyssna till 
tystnaden och se solen lägga sig till vila på kvällen bakom gröna kullar. Här finns lugn och 
harmoni, men som alltid i det lilla samhället har du nära till centrum. 

Flygbild över Kostorpsområdet.  
Fastighet: Färgelanda Prästgård 1:355 

På denna tomt får du bygga ett friliggande enplanshus på 
maximalt 200 kvm och med en byggnadshöjd på maximalt 4,2 
meter. 



 

 

 

TOMTER I FÄRGELANDA KOMMUN 
Fornkulleområdet 

 

Här växer ekarna höga och har gjort så i hundratals år. Redan på järnåldern måste platsens 
skönhet varit påtaglig eftersom de första människorna slog sig ner här då. Från toppen av 
kullen tar du dig ner till samhällets centrum på bara någon minut. 

Planläggningen ger möjlighet att bygga enplans friliggande 
bostadshus med en byggnadshöjd på maximalt 4,2 meter och 
en yta på maximalt 200 kvm. 

Flygbild över Fornkulleområdet.  
Fastigheter: Dyrtorp 1:101-1:102 



 

 

 

TOMTER I FÄRGELANDA KOMMUN 
Högsäter 

Flygbild över Högsäter samhälle 

Solbergsområdet 



 

 

 

TOMTER I FÄRGELANDA KOMMUN 
Solbergsområdet

 
Högsäters samhälle ligger ca 10 km norr om Färgelanda centralort. I centrum finns den 
viktigaste basservicen, såsom bank och affärer. Högsäter kännetecknas främst av ett mycket 
aktivt föreningsliv. Bara någon kilometer från samhället ligger Ragnerudssjön där du kan bada 
eller fiska i rena klara vatten. 

I området Solberg finns tomter för enplansvillor på 
maximalt 200 kvm med en byggnadshöjd av maximalt 4 
meter. 

Flygbild över Solbergsområdet.  
Fastigheter: Solberg 1:209-1:216 



 

 

 

TOMTER I FÄRGELANDA KOMMUN 
Stigen 

Flygbild över Stigen samhälle 
 

 

Lediga tomter 

Det lilla samhället Stigen ligger vacker beläget vid sjön Bovattnet och Nyckelvattnet ligger bara 
några minuter därifrån. Här finns några vackra naturtomter där berget går i dagen. Du har närhet till 
både skog och vatten. Ca 5 kilometer bort ligger Färgelanda centralort. 



 

 

 

TOMTER I FÄRGELANDA KOMMUN 
Stigen 

 
 

 

På Kardarevägen finns 
utrymme för enplansvillor på 
200 kvm med en 
byggnadshöjd på maximalt 4,2 
meter. 

På Vävaregatan/Stigevivägen 
gäller maximalt 190 kvm och 4 
meters byggnadshöjd. 

Flygbild över Stigen. Fastigheterna 
Stigen 4:34, 4:37, 4:57 och 2:105 



 

 

 

TOMTER I FÄRGELANDA KOMMUN 
Ödeborg 

 

Flygbild över Ödeborg samhälle 

Det gamla brukssamhället Ödeborg ligger en kilometer söder om Färgelanda centralort. Genom 
samhället flyter Valboån och du kan enkelt promenera eller cykla till Färgelanda genom den 
vackra ådalen. 

Vrineområdet 



 

 

 

TOMTER I FÄRGELANDA KOMMUN 
Ödeborg 

 
 

I området Vrine får du bygga friliggande 
enplanshus på maximalt 200 kvm och med en 
maximal byggnadshöjd på 4 meter. 

Flygbild över Ödeborg. Fastigheter: Vrine 3:86, 3:100-
3:102, 3:105, 3:110 och 3:118 


