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Detaljplan för Norgård 2:10 m.fl, Hamburgö, Tanums kommun, 
Västra Götalands län.   

Upprättad av CIM&BIM Arkitekter AB      

PLANBESKRIVNING

    

PLANHANDLINGAR   

Till detaljplanen hör följande handlingar:  

- Plankarta med bestämmelser     
- Illustrationskarta      
- Planbeskrivning (denna handling)     
- Granskningsutlåtande      

Övriga handlingar:  

- Fastighetsförteckning     
- Arkeologisk utredning, Västarvet / Bohusläns museum, juli 2010 
- Geoteknisk utredning, Tellstedt i Göteborg AB, 2010-11-26    

BAKGRUND OCH SYFTE 

 

Utdrag ur illustrationskartan redovisad på ortofotokarta 
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Inom det aktuella planområdet, beläget på Hamburgö, finns idag ingen bostadsbebyggelse. På 
den kommunägda delen av planområdet (området mellan Didriks väg och Färjevägen, se figur 
nedan) finns dock några byggnader och detta område används för uppställning av fritidsbåtar. 
Ägarna till fastigheten Norgård 2:10 har inkommit med önskemål om att detaljplanelägga den 

egna fastigheten för 
bostadsändamål. Efter 
överenskommelse med 
kommunen omfattar det 
aktuella planområdet även 
en del av den kommunägda 
fastigheten Norgård 2:156 
(söder om Didriks väg) och 
detaljplanens syfte är att 
möjliggöra en exploatering 
med sammanlagt 9 stycken 
nya bostadsfastigheter i 
enlighet med föreliggande 
förslag. 

Orienteringsfigur, utdrag ur Besökskartan

   

PLANDATA  

Areal  

Planområdet är ca 1,23 ha stort.  

Läge 

 

Orienteringsfigur visande planområdets läge redovisad på ortofotokarta  

Det aktuella planområdet är beläget drygt 200 meter väster om färgeläget på Hamburgö, se 
bilden ovan. 
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Markägare  

Fastigheterna Norgård 2:10 och Norgård 2:4 (1) är i privat ägo. Fastigheten Norgård 2:156 
ägs av kommunen.     

PLANENS FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN  

Sammantaget bedöms föreslagna åtgärder vara förenliga med en från allmän synpunkt 
lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken.    

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE  

Översiktsplan  

Översiktsplanen för Tanums kommun, ÖP 2002, antogs av kommunfullmäktige 2002-05-27.  
I ÖP 2002 är planområdet beläget inom Hamburgsunds samhällsområde och området är 
betecknat som Bevarande och ev. förtätning .    

Fördjupad Översiktsplan för Hamburgsund & Hamburgö  

Fördjupad Översiktsplan för Hamburgsund & Hamburgö antogs av kommunfullmäktige 
2008-09-08. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att ge ett bra underlag för kommu-
nala beslut, lämna upplysningar till enskilda medborgare om kommunens framtida planer 
samt ge vägledning till exploatörer som i ett tidigt skede kan se om det finns förutsättningar 
att bygga i ett område eller om andra intressen väger över. Den fördjupade översiktsplanen 
ska vara så tydlig att den kan ersätta programskedet i detaljplaneringen där detta bedöms 
möjligt.  

 

Utdrag ur rekommendationskartan i fördjupade översiktsplan för Hamburgsund & Hamburgö 
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I den fördjupade översiktsplanen har det aktuella området (se R2 ovan) angetts som ett 
lämpligt utvecklingsområde för bostadsändamål med byggrätter och boendeformer som 
medger åretruntboende. En blandning av upplåtelse- och boendeformer rekommenderas. 
Området ska detaljplaneläggas.   

Beträffande utbyggnads-
ordningen har det aktuella 
området på kartan, som i 
den fördjupade översikts-
planen  kallas genom-
förandestrategi ) 
betecknats U1 Ekehogen 
(se bilden till vänster). U1 
innebär utbyggnadsetapp 1.   

      

Utdrag ur kartan Genomförandestrategi i fördjupad översiktsplan för Hamburgsund & Hamburgö    

Förordnanden  

Planområdet omfattas inte av strandskydd.  

Riksintressen  

Planområdet omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB, obrutna 
kusten, men berörs i övrigt inte av några riksintressen eller Natura 2000-områden.   

Kulturminnesvårdsprogram  

Ungefär häften av den obebyggda fastigheten Norgård 2:10 omfattas av kulturminnesvårds-
programmet (KMV) för Tanums kommun från 1984. Enligt KMV är bebyggelsen kring norra 
sundet, direkt norr om planområdet, särskild bevarandevärd. Inom planområdet finns dock 
ingen befintlig värdefull bostadsbebyggelse och med de föreslagna planbestämmelserna bör 
den nya bebyggelsen inte heller påverka befintliga värden på ett negativt sätt .   

Kulturhistorisk bebyggelseinventering  

Tanums kommun har upprättat en kulturhistorisk bebyggelseinventering (KBI) över 
Hamburgsund och Hamburgö. Inventeringen identifierar enskilda byggnadsobjekt som är 
värdefulla att bevara samt miljöer som i sin helhet ska bevaras och utvecklas varsamt. Inom 
planområdet finns dock inga sådana objekt eller miljöer.   

Detaljplaner  

För det aktuella området finns ingen gällande detaljplan.    
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Strukturplan norra Bohuslän  

Kommunfullmäktige har 2009-10-26 antagit "Strukturplan/överenskommelse avseende 
användning av mark och vatten kopplat till Kustzonplanering och landsbygdsutveckling i 
norra Bohuslän". Planen ska vara vägledande för den fysiska planeringen i kommunerna i 
norra Bohuslän och gäller från l januari 2010. Strukturplanen tar fasta på att Norra Bohuslän 
är ett attraktivt område tack vare kvalitéer som naturen och landskapsbilden, god tillgänglig-
het till natur och hav, kulturhistoriska värden samt levande kustsamhällen. Kommunerna ska 
planera för en positiv och långsiktig utveckling för att främja dessa kvalitéer.  

Detaljplanen syftar till att kunna tillskapa ytterligare nio bostadstomter med byggrätter som 
medger åretruntboende. Detta gör att förutsättningarna kommer att förbättras något för att 
kunna vidmakthålla ett levande kustsamhälle. Innehållet i detaljplanen bedöms stämma 
överens med intentionerna i Strukturplanen för norra Bohuslän.   

Energiplan  

Energiplan och klimatstrategi för Tanums kommun från 2010-02-05 utgör en strategi för 
kommunens verksamhet avseende energifrågor och klimatpåverkan. Kommunens över-
gripande miljömål är att bidra till ett uthålligt samhälle. Kommunen skall i all verksamhet 
och i alla beslut verka för att miljösituationen förbättras genom att främja biologisk mångfald, 
hushållning med naturresurser och ett naturligt kretslopp. I miljöarbetet prioriteras för 
närvarande energi, transporter och livsmedel. Kommunens inriktning och strategier är: 
1. Minska den totala användningen av energi genom energihushållning och energieffektivisering. 
2.  Minska användningen av fossilbaserad energi genom energikonvertering. 
3.  Minska sårbarheten i energiförsörjningen genom lokal energiproduktion och utökat    

kommunalt ägarinflytande.  

Miljö- och byggnadsnämnden är ansvarig för vissa aktiviteter och delmål och skall i den 
fysiska planeringen verka för en helhetssyn på energiområdet. 
Exempel på frågeställningar som skall belysas vid utformning av detaljplaner:  

Utveckling av samhällen m.h.t. allmänna kommunikationer, service etc. 
Placering av bebyggelse m.h.t. solinstrålning, vind etc., d.v.s. anpassning till 
lokalklimat. 
Möjlighet att föra samman bebyggelse till lokala sammansatta system. s.k. närvärme-  
centraler liknande fjärrvärme. 
Potentialen för förnyelsebar energiproduktion beträffande solenergi, biobränslen, 
vindkraft och vågkraft. 

Ett delmål är att elproduktionen från förnyelsebara energikällor år 2015 ska motsvara 50% av 
kommunens totala el-konsumtion 2007.  

Den nu aktuella detaljplanen kan bidra till att uppfylla målen bl a med tanke på närheten till 
både kommersiellt och offentligt serviceutbud.   

Planprogram  

Eftersom den föreslagna exploateringen har stöd i den Fördjupade Översiktsplanen för 
Hamburgsund & Hamburgö har det bedömts som onödigt att upprätta ett planprogram.     
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  

Natur  

Mark och vegetation  
Planområdet utgörs av en uppgrundad havsvik där marken mest består av åker i träda. I väs-
ter och öster samt  vid planområdets norra gräns (åkerholme) finns partier med berg i  dagen.  

Marknivåerna 
inom området 
varierar mellan 
ca +5 och ca 
+10 meter.                       

Flygbild från 2007   

Geoteknik  

För området har det utförts en geoteknisk utredning av Tellstedt i Göteborg AB, 2010-11-26.   

Jordarterna inom området utgörs av mulljord underlagrade av sand, silt och lera ovan berg. 
Lermäktigheten inom planområdet varierar mellan berg i dagen till ca 15 meter lera med 
mycket låg skjuvhållfasthet och förhållandevis hög vattenkvot.  

Stabilitetsförhållanden

 

Släntstabiliteten har kontrollerats i två sektioner där beräkningarna är utförda i odränerad analys 
och i kombinerad analys i programmet GeoSuite, Stabilitet. Med utgångspunkt från resultatet av 
beräkningarna och en jämförelse mot Skredkommissionens anvisningar konstateras att 
säkerhetsfaktorerna för slänterna är tillfyllest.   

Grundläggning / Sättningsförhållanden

 

Till följd av det ojämna och lösa lerlagret måste byggnaders grundläggning föras ned till fast 
botten. Detta innebär stödpålar, plintar eller eventuell urschaktning av berg och jord innan 
återfyllnad (tomten i nordost). Vid grundläggning med stålpålar (villapålar) skall dessa föras 
ned till fast botten eller berg. Mulljorden samt annat material vilket är otjänligt för grundlägg-
ningen skall schaktas bort. Marken schaktas därefter av ytterligare eller fylls upp till erforder-
liga grundläggningsnivåer. Eftersom planerade byggnader inom området skall stödgrundläggas 
utgör dessa ingen belastning på lerlagren. Detta gäller inte uppfyllnader och det är viktigt att 
marken inte fylls mer än marginellt, både under och utanför byggander med tanke på sättnings-
risken. I detaljplanen har särskilda bestämmelser införts att byggnaders grundläggning skall 
föras ned till fast botten samt att uppfyllnader av tomtmark inte får ske med mer än 0,5 meter. 
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Schaktning

 
Släntlutningarna för schaktningsarbeten är mest beroende på hur stor nederbörden är samt 
grundvattennivån och bör därför bedömas utgående från rådande förhållanden på plats. Alla 
schaktningsarbeten utförs med fördel under perioder med liten nederbörd och låga 
grundvattennivåer. Schaktning av rörgravar bör utföras etappvis samt skyddas mot nederbörd.   

Radon

 
Strålningsmätning har utförts av Geosigma. Resultatet visar att området med avseende på 
berggrunden kan klassificeras som normal- till högradonmark. På normalradonmark krävs 
grundläggning med radonskydd och på högradonmark krävs radonsäker grundläggning. I 
detaljplanen har särskild bestämmelse införts att huvudbyggnad skall utföras med radonsäker 
grundläggning.  

Miljöprovtagning

 

En del av planområdet används i dag för båtuppställning. En översiktlig miljöprovtagning (så 
kallad stickprovtagning) har utförts inom området för att se att inga föroreningar hittas vilka 
överstiger Naturvårdsverkets riktlinjer för Känslig Mark-användning (KM). Det finns inga 
uppgifter om att det pågått någon form av tidigare verksamhet inom området vilken skulle ha 
förorenat marken. Slutsatsen av miljöprovtagningen är att Tellstedt i Göteborg Ab, bedömer 
att det ej förekommer miljöfarliga föroreningar inom området, varför marken inom planom-
rådet kan värderas enligt känslig markanvändning (KM).  

Bergras / blocknedfall  

En inventering/besiktning av de delar av planområdet där det finns berg har gjorts av planför-
fattaren. Denna översiktliga inventering visar att berget inte är söndervittrat och det har inte 
heller kunnat observeras några lösa block varför slutsatsen är att det inte föreligger någon risk 
för bergras eller blocknedfall inom området.  

Höga vattenstånd  

Effekterna av växthuseffekten är höjd medeltemperatur på jorden och därmed förändrade 
mönster för nederbörd, vindar och havsströmmar. Havsnivån beräknas stiga ca 0,5-1 m på 
hundra år. I Hamburgsundsområdet kommer högre havsnivå att få konsekvenser på bebyggel- 

sen och om 
hundra år kan 
högvattenivån 
vara 2-2,5 
meter över 
normalvatten-
ståndet. Det nu 
aktuella plan-
området be-
döms dock inte 
påverkas av 
förhöjd havs-
nivå under de 
kommande 
hundra åren (se 
bilden till 
vänster).   

Utdrag ur kartan Förhöjd havsnivå i fördjupad översiktsplan för Hamburgsund & Hamburgö  
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Fornlämningar  

Länsstyrelsen beslutade den 16 juni om en särskild arkeologisk utredning inom området.  
Den 20 och 21 juli 2010 genomförde Västarvet /Bohusläns museum denna utredning. 
Utredningen resulterade i att inga fornlämningar påträffades inom det aktuella området, 
endast inslag av recent material påträffades i form av glas, porslin, horn från 1800 och 1900 
talen. Länsstyrelsen har därför ur arkeologisk synvinkel inget att invända mot att området tas i 
anspråk för avsett ändamål.  

Befintlig bebyggelse inom / i anslutning till planområdet  

Inom det aktuella området 
finns idag ingen bostads-
bebyggelse men direkt 
öster och söder om plan-
området finns ett antal 
bostadsfastigheter.   

På den kommunägda delen 
av planområdet (området 
mellan Didriks väg och 
Färjevägen) finns dock 
några byggnader och detta 
område används för upp-
ställning av fritidsbåtar.  

Planområdet redovisat på ortofotokarta    

Framtida markanvändning och bebyggelse  

Planområdets användning är främst för bostadsändamål 

  

Utdrag ur illustrationskartan   

Det aktuella området har bedömts som ett lämpligt utvecklingsområde för bostadsändamål 
med byggrätter och boendeformer som medger åretruntboende. Planområdet kommer att 
kunna rymma nio stycken nya enbostadshus på tomter som varierar mellan 805 m2 - 1175 m2.  
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I detaljplanen har det införts bestämmelse att minsta tillåtna tomtstorlek är 800 m2.  

Eftersom tomterna blir relativt 
stora föreslås i detaljplanen att 
bostadshusen får en största 
tillåten byggnadsarea på 120 m2 

samt 40 m2 för uthus/garage.   

Med hänsyn till landskapsbild, 
lokal byggnadstradition och 
angränsande kulturmiljöer har 
det i detaljplanen införts olika 
planbestämmelser som bl a 
reglerar fasadmaterial, byggna-
ders yttre färg, typ av tak, minsta 
och största taklutning, byggnads-
höjd etc. Beträffande dessa 
bygg- och utformningsbestäm-
melser, se plankartan. 

 

Utdrag ur plankartan    

Vägar, trafik, parkering mm  

  

För att komma till Hamburgö måste man ta en allmän 
färja med en kapacitet på 12 personbilar. Den nya be-
byggelsen föreslås tillkomma i anslutning till färjelä-
get varför exploateringen inte kommer att ytterligare 
belasta trafiknätet på Hamburgö. Tillfart till planom-
rådet sker från Färjevägen, väg 907 (50 km/h), via 
Didriks väg och trafiksäkerhetsmässigt torde det inte 
vara något problem med den trafikökning (ca 45 
fordonsrörelser/ dag (9 enheter x 5 fordonsrörel-
ser/dag)) som den nya bebyggelsen medför.  

Inom planområdet kommer läget och utformningen 
av Didriks väg att ändras. Den nya lokalgatan med 
vändplats kommer att asfalteras och gatubelysning 
kommer att anordnas.   

Eftersom bostadstomterna inom planområdet är relativt stora föreslås parkeringen lösas inom 
den egna tomten.   
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Vägtrafikbuller  

Följande riktvärden får ej överskridas vid nybyggnation av bostäder vad avser trafikbuller från 
vägtrafik: 
55 dB(A), ekvivalentnivå, utomhus vid fasad. 
30 dB(A), ekvivalentnivå, inomhus. 
45 dB(A), maximalnivå, inomhus. 
70 dB(A), maximalnivå, utomhus på uteplats. 
Ekvivalentnivån är ett sammanvägt värde över en längre tid (oftast ett dygn) och maximalnivån 
redovisar förhållandena vid en enstaka fordonspassage.  

Den nya lokalgatan inom planområdet kommer endast att betjäna fastigheterna inom 
planområdet och trafikmängderna blir därför små. De ekvivalenta ljudnivåerna för biltrafiken på 
lokalgatorna bedöms inte komma att överskrida riktvärdena varken inomhus eller utomhus.   

Beträffande eventuellt trafikbuller från Väg 907 så bedöms detta inte heller bli något problem 
med tanke på de små trafikmängderna och högsta tillåtna hastighet på 50 km/h. Det nya 
bostadshus som blir beläget närmst väg 907 kommer att hamna på ett avstånd av ca 20 meter 
från vägmitt och detta är ungefär samma avstånd som för det befintliga bostadshuset på 
fastigheten Norgård 2:164 beläget söder om väg 907.   

Kollektivtrafik  

För att komma till närmsta busshållplats i Hamburgsunds centrum (drygt 500 meter) måste man 
använda den allmänna linfärjan som går dygnet runt med en turtäthet på 3 ggr i timmen dagtid.    

Gångtrafik  

Det inom planområdet avsatta NATUR-området har utformats så att det skall vara inbjudande 
för gående att nyttja denna mark för att kunna nå olika målpunkter norr om planområdet.    

Barnkonventionen / Barnperspektivet  

Planområdet är mycket väl lämpat för åretruntboende barnfamiljer med närhet både till orörd 
natur med bad samt kommersiell/offentlig service med skola, idrottsplats mm. Barnens skolväg 
går dock utmed väg 907 (först den allmänna linfärjan och sedan Strandvägen) genom 
Hamburgsunds centrum där trafiksituationen främst under sommarmånaderna innebär 
trafiksäkerhetsproblem. Under perioder med trafikproblem i centrum har dock barnen mestadels 
skollov, men helt klart föreligger det ett allmänt behov av en förbättrad trafiksituation i centrum. 
Det pågår även ett detaljplanearbete för Hamburgsunds centrum, där trafiksäkerhetsfrågor 
kommer att studeras vidare.   

Tillgänglighet  

Vid utarbetande av planförslaget har krav på god tillgänglighet och användbarhet för 
funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i PBL 8 kap 1 § (byggnader) samt PBL 
8 kap 9 § (tomter) kommer att tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och markprojek-
teringen och därmed vid kommande bygglovprövning och bygganmälan.  

Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven ovan kan uppfyllas.    
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Teknisk försörjning  

Kommunalt VA-verksamhetsområde  

Planområdet kommer att 
anslutas till kommunens 
VA-nät. Kommunalt vatten 
och avlopp på Hamburgö 
finns vid färjeläget (blålila 
område i figuren ovan) samt 
via avtal längs norra delen 
av sundet och i området 
Norgård 2:117 m.fl. (röda 
områden i figuren till 
vänster). Kommunen har 
beslutat att utvidga sitt 
verksamhetsområde vid 
färjeläget så att detta även 
kommer att omfatta det nu 
aktuella planområdet.  

Erforderliga u-områden har 
avsatts i detaljplanen. 

Utdrag ur kartan Infrastruktur och tekniska system i fördjupad 
översiktsplan för Hamburgsund & Hamburgö    

Vatten och avlopp 
Utbyggnad av kommunalt VA skall göras. Befintliga huvudledningarna inom planområdet, 
spill och vatten ägs av en samfällighet Norgård ga 4. Kommunen tar över spill och vatten-
ledningarna som läggs om och nya dagvattenledningar byggs ut. Ny förbindelsepunkt för ga 4 
blir i ny GC-VÄG.  

Vattenledningsnätet är utbyggt med bra kapacitet och med vattentryck ca 4900 KPa (50 m) i 
anslutningspunkt. Maximal vattenförbrukning/störttappning blir ca 1.0 l/s för 9 st nya 
fastigheter. Den befintliga vattenledningen som går genom området och försörjer norra delen 
av Hamburgö har dimensionen 110 mm. Inom planområdet läggs denna ledning om med 
samma dimension.  

Befintligt spillvattennät har dimensionen 200 mm vilket är rätt dimension med hänsyn till 
drift. Inom planområdet läggs denna ledning om med samma dimension.  

För att minska riskerna för en översvämning har det även införts en planbestämmelse att 
lägsta höjd för färdigt golv och golvbrunnar ska ligga minst 0,3 meter över marknivån i 
anslutningspunkten för spillvatten.    

Dagvatten 
Arbetet med en dagvattenpolicy för kommunen pågår och generellt förordas lokalt omhänder-
tagande av dagvatten så att dagvatten till ledningssystem och reningsverk minskar. För om-
händertagandet av dagvattnet från den nya vägen samt dagvatten från tomterna inom området 
kommer det att anläggas nya dagvattenledningar som leds till NATUR-släppet i planområdets 
nordöstra del (se figur nedan). I detta avsnitt byggs den nya dagvattenledning utformad som 
dränering liggande i makadam vilket gör att ledningen får en fördröjande funktion (fördröj-
ningsmagasin för dagvatten). I den norra delen av NATUR-området placeras en dagvatten-
brunn med kupolsil så att dagvattnet vid mycket höga flöden (tex 100-års regn) kan rinna ut i 
befintligt dike för att därefter via åkermarken nå sundet i Hamburgsund.  
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Den föreslagna dagvattenlösningen, där dagvattnet leds åt norr, har gjorts för att inte belasta 

befintligt ledningssystem åt söder och 
öster. Dimensionering av dagvatten-
ledningar / dagvattenmagasin har gjorts 
enligt nedan:  

Nya vägen har en yta på ca 400 m2  (ca 
100 m lång och 4 m bred), vändplan ca 
200 m2, GC-VÄG ca 70 m2 (ca 35 m lång 
och 2.0 m bred).  Detta innebär en ny 
asfalterad vägyta av ca 670 m2 (0.067 ha). 
Asfalterad väg ger avrinningskoefficien-
ten ca 0.8 och regnet beräknas för ett 10 
årsregn med en intensitet på 230 l/sxha på 
ett 10 minuters regn. Detta innebär ett 
flöde på ca 12 l/s (0.067 ha x 0.8 x 230 
l/sxha). 

Utdrag ur plankarta  

Husens takytor är ca 150 m2 och förråd/carport ca 50 m2. Detta innebär nya takytor på ca 200 
m2 (0.02 ha). Med ett antagande om ca 200 m2 (0.02 ha) hårdgjort markyta innebär det totalt 
nya hårdgjorda ytor/ tomt på ca 0.04 ha och ett flöde på ca 8 l/s (0.04 ha x 0.9 x 230 l/sxha).  

Den nya vägen och 9 stycken nya bostadstomter ger flödet ca 85 l/s (12+9x8) minus befintligt 
förhållande på ca 5 l/s (0.1 ha x 0.2 x 230 l/sxha), alltså en ökning med ca 80 l/s.  

Vattenvolymen blir med ett regns varaktighet på 10 minuter = 600 s x 80 l/s = ca 48 000 l.  

Fördröjning och infiltration sker enligt ovan i en dräneringsledning 500 mm samt ett ca 70 
meter långt dike av makadam, innan det rinner ner i ledning under ängen ner mot kanalen i 
norr. Fördröjningsmagasinets volym blir ca 50 000 l och klarar vattenvolymen av ett 10-
årsregn med varaktighet på 10 min.  

Anläggandet av detta fördröjningsmagasin har reglerats med en planbestämmelse.  

Konsekvenser av ett 100-årsregn 
Vid ett 100-årsregn blir flödet nästan dubbelt så stort som vid ett 10-årsregn och vid ett 100-
årsregn blir magasinet fullt men med den föreslagna lösningen klarar dagvattenledningssyste-
met även av detta flödet på ca 150 l/s. Det medför att vattnet vid ett 100-årsregn kommer att 
rinna på marken (över ängsytan) i norr ner till kanalen och inte belasta befintlig bebyggelse i 
sydost. Det blir även små vägytor som smutsar ner regnvattnet i framtiden och det lär inte 
skada havsmiljön.   

Uppvärmning 
Uppvärmningen av bostadshusen inom planområdet skall ej utföras med direktverkande el utan 
bostadshusen bör uppvärmas med ett vattenburet system. Ett alternativ kan vara att utnyttja 
bergvärme i kombination med andra förnybara energikällor (t ex solfångare). Vid all bygg-
nation bör byggherren tänka på utnyttjandet av passiv solenergi med möjligheten att uppföra 
passivhus/lågenergihus.  

El 
Elförsörjningen inom Hamburgsundsområdet ombesörjer Fortum såsom nätägare och elförsörj-
ningen till planområdet sker över detta befintliga nät.   
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Tele- och radiokommunikation 
Mast för radio- och telekommunikation finns på Huseberget på Hamburgö samt två stycken 
vid vattenreservoaren i Hamburgsund. Tele- och radiokommunikation sker via dessa master 
samt via det befintliga telenätet.  

Renhållning och avfallshantering 
I Hamburgsund finns återvinningscentral, återvinningsgård och miljöstation som tar hand om 
grovavfall, förpackningar samt hushållens farliga avfall. Miljöstationen som hanterar hus-
hållens farliga avfall är lokaliserad vid bensinstationen i korsningen väg 900/902. För öbors och 
hamngästers avfall har hamnen servicebyggnader och mottagningsplatser i Hamburgsund och 
på Hamburgö. Hämtning av övrigt hushållsavfall föreslås ske vid respektive tomt och 
vändmöjlighet för sophämtningsfordon finns utan backningsmanöver.     

Service  

I Hamburgsunds centrum finns utbud av både kommersiell och offentlig service.    

Farligt gods  

Inga verksamheter som föranleder transport av farligt gods planeras inom planområdet.     

Upplåtelseform  

Tomterna avses försäljas som enskilda fastigheter. Hela området är avsett att byggas ut med 
åretruntstandard.    

Hälsa, säkerhet och miljökvalitetsnormer  

Den föreslagna bebyggelsen bedöms inte bli olämplig med hänsyn till de boendes eller övrigas 
hälsa eller risk för olyckor, översvämning eller erosion.  

Luftföroreningar/miljökvalitetsnormer 
Trafik och andra utsläppskällor ger upphov till luftföroreningar som vid höga halter är 
skadliga för människors hälsa. Miljökvalitetsnormer (MKN) finns framtagna för bla 
utomhusluft där normerna i princip skall ange de föroreningsnivåer som människor eller 
miljön kan utsättas för utan att skadas. Beträffande luft finns det MKN för kväveoxider, 
kvävedioxid, svaveldioxid, bly, kolmonoxid, bensen, partiklar och ozon. Om det finns risk för 
att någon MKN inte kan uppfyllas i tid skall ett åtgärdsprogram upprättas.   

Ett genomförande av föreslagen exploatering medför bla att trafiken till/från och inom områ-
det kommer att öka vilket bla innebär ökade halter  av kvävedioxid och bly. Den föreslagna 
exploateringen innebär dock inte någon stor förändring jämfört med situationen idag och 
ingen av de idag beslutade miljökvalitetsnormerna bedöms komma att överskridas.  

Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster 
EU:s vattendirektiv antogs år 2000 med syfte att säkra kvalitén i alla vatten inom unionen 
senast 2015. Sveriges land- och kustvattenområden har delats in i fem vattendistrikt med 
vattenmyndigheter och ett av dessa är västerhavets vattendistrikt. Vattenmyndigheten i 
Västerhavets vattendistrikt beslutade den 15 december 2009 om kvalitetskrav i form av 
miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster och om ett åtgärdsprogram för att 
uppnå miljökvalitetsnormerna.  
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Västerhavets vattendistrikt är indelat i ca 3000 vattenområden, så kallade vattenförekomster. 
Inom, eller i direkt anslutning till planområdet finns inte något av dessa 3000 vattenområden 
och miljökvalitetsnormerna för utvalda sjöar och vattendrag i Sverige berör alltså ej aktuellt 
planområde. Nordväst om Hamburgsund och i sundet (Fjällbacka Skärgård) finns dock 
område som omfattas av miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Som nämnts ovan 
innebär den föreslagna exploateringen att området ansluts till det kommunala VA-nätet och 
med tanke på det sätt som planen föreskriver att dagvattnet skall omhändertas blir det inte 
någon stor skillnad mot hur förhållandena är idag. Förutsatt att vattenförsörjning och avlopps-
hantering sker enligt miljöbalkens krav bedöms planförslaget inte påverka miljökvalitetsnor-
mer för varken musselvatten eller vatten negativt.     

BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN  

I samband med alla detaljplanearbeten genomförs en behovsbedömning för att utreda om en 
miljöbedömning erfordras. Enligt 4 kap 34§ PBL skall en miljökonsekvensbeskrivning enligt 
MB upprättas, om en detaljplan medger en användning av mark eller byggnader eller andra 
anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med 
mark, vatten och andra resurser.   

En behovsbedömning har genomförts efter plansamrådshandling daterad 2011-05-02, för att 
utreda om en miljöbedömning erfordras.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2011-05-17 att godkänna bedömningen att planförslaget 
inte innebär betydande miljöpåverkan för samråd med länsstyrelsen. Motiveringen till detta 
sammanfattas under de olika underrubrikerna i avsnittet  "Konsekvenser av planens genom-
förande".  

Länsstyrelsen bedömer i sitt samrådsyttrande att planen inte kommer att innebära en betydan-
de miljöpåverkan.      

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE  

Då särskild miljökonsekvensbeskrivning inte upprättas sammanfattas nedan de miljömässiga 
konsekvenserna som ett genomförande av planen innebär för olika områden.   

Riksintressen  

Planområdet omfattas av riksintresset Särskilda hushållningsbestämmelser, obrutna kusten 
enligt 4 kap MB. Enligt miljöbalken 4 kap 1-3 §§ ska turismens och friluftslivets, främst det 
rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploa-
teringsföretag eller andra ingrepp inom denna kustzon.   

Bestämmelserna skall dock inte utgöra hinder för utveckling av befintliga tätorter eller av det 
lokala näringslivet.  

Det aktuella området ligger inom samhällsområdet och är avsatt som utvecklingsområde för 
bostäder i den Fördjupade översiktsplanen för Hamburgsund och Hamburgö.  
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Effekter på miljön  

Natur 
I planområdets norra del finns en åkerholme som omfattas av biotopskydd.  

Åkerholmen gränsar delvis till 
kvartersmark och biotopskyddet 
kommer därmed att upphöra. Det 
behövs ingen dispens för detta 
eftersom inget ingrepp görs i 
åkerholmen.  

Den aktuella åkerholmen är dock 
ett viktigt inslag i landskapsbil-
den och även om åkerholmen 
förlorar sitt biotopskydd är det 
viktigt att denna inte förstörs av 
exploateringen. Åkerholmen har 
därför planlagts som NATUR-
mark.  

Detaljplanen har även i övrigt utformats så att den tillkommande bebyggelsen blir anpassad 
till landskapsbild och omgivande natur.  

Växter och djur 
Den mark som tas i anspråk för bebyggelse utgörs mestadels av åker i träda och en del av 
området (söder om Didriks väg) används för vinterförvaring av båtar. Det aktuella området 
bedöms därför inte hysa några speciella värden för växter och djur förutom lite brynzoner i 
öster och så åkerholmen som skulle kunna hysa vissa värden. Merparten av denna mark 
föreslås dock bli NATUR-mark så påverkan av eventuella värden bör kunna antas bli 
begränsad.   

Vatten 
I planen föreslå ett lokalt omhändertagande av dagvatten. Dagvattenledningar tillsammans 
med ett makadamfyllt dike i den östra delen av planområdet fungerar som ett fördröjnings-
magasin och beräknas kunna omhänderta de beräknade vattenmängderna vid ett 10-årsregn 
med 10 minuters varaktighet.   

Markanvändning 
Nuvarande markanvändning påverkas genom att en del åkermark kommer att försvinna men 
påverkan på jordbruksmark blir marginell.   

Miljökvalitetsnormer  

Luftmiljö 
Det ökade trafikarbetet till följd av en utbyggnad enligt detaljplanen innebär en viss ökning av 
utsläpp av bilavgaser. Den föreslagna exploateringen innebär dock inte någon stor förändring 
jämfört med situationen idag och ingen av de idag beslutade miljökvalitetsnormerna kommer 
att överskridas.  

Vattenmiljö 
Miljökvalitetsnormerna för utvalda sjöar och vattendrag i Sverige berör inte aktuellt planom-
råde. Nordväst om Hamburgsund och i sundet (Fjällbacka Skärgård) finns dock område som 
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omfattas av miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Den föreslagna exploateringen 
innebär att området ansluts till det kommunala VA-nätet och med tanke på det sätt som pla-
nen föreskriver att dagvattnet skall omhändertas blir det inte någon stor skillnad mot hur för-
hållandena är idag. Planförslaget bedöms därför inte påverka miljökvalitetsnormer för varken 
musselvatten eller vatten negativt.  

Förordnanden 
Området omfattas inte av strandskyddsförordnanden enligt miljöbalken.   

Hälsa och säkerhet  

Den föreslagna bebyggelsen bedöms inte bli olämplig med hänsyn till de boendes eller övrigas 
hälsa eller risk för olyckor, översvämning eller erosion. Markstabiliteten bedöms även vara 
godtagbar.  

Förorenad mark 
Eftersom en del av området har använts och används som båtuppläggningsplats har en 
översiktlig miljprovtagning gjorts.  

Resultatet av provtagningen visar att riktvärden för känslig markanvändning (KM), som 
innebär att marken kan användas för daghem, bostäder, djurhållning, odling och 
grundvattenuttag, uppfylls.  

Den föreslagna bebyggelsen bedöms därmed inte bli olämplig med hänsyn till människors 
hälsa.   

Buller 
De ekvivalenta ljudnivåerna för biltrafiken på lokalgatorna bedöms inte komma att överskrida 
riktvärdena varken inomhus eller utomhus. Beträffande eventuellt trafikbuller från Väg 907 så 
bedöms detta inte heller bli något problem med tanke på de små trafikmängderna och högsta 
tillåtna hastighet på 50 km/h. De maximala bullernivåerna (enstaka tunga fordon) kan dock 
komma att överskrida gällande riktvärde 70db(A), vid uteplats i anslutning till bostad. Dock 
bedöms sannolikheten som mycket liten (bl a med tanke på linfärjan) att tunga fordon skulle 
passera nattetid.   

Radon 
Radonmätning har utförts av inom området. I detaljplanen har särskild bestämmelse införts att 
huvudbyggnad skall utföras med radonsäker grundläggning.   

Överensstämmelse med miljömålen  

Efter beslut av riksdagen 2005 har Sverige 16 övergripande miljömål. Målen beskriver de 
kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara 
ekologiskt hållbara på sikt. Det övergripande målet är att vi skall lämna över ett samhälle till 
nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Miljömålen skall styra valet av åtgärder 
som krävs för att nå dit och kan fungera som gemensamma riktmärken för allt miljöarbete, 
oavsett var och av vem det bedrivs.  

Av de 16 övergripande miljömålen kan nedanstående miljömål påverkas av det som detalj-
planen föreslår:  

Begränsad klimatpåverkan 
Frisk luft 
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Säker strålmiljö 
Grundvatten av god kvalitet 
Hav i balans samt levande kust och skärgård 
God bebyggd miljö  

I första hand är det miljömålet begränsad klimatpåverkan som är aktuellt och en något ökad 
trafik påverkar naturligtvis detta miljömålet, samt frisk luft, negativt. Planområdets läge på en 
ö, där den enda bilförbindelsen med fastlandet är en allmän färja med en kapacitet på 12 
personbilar, innebär troligtvis att biltrafiken begränsas. Närheten till Hamburgsunds centrum 
gör ju också att bilberoendet inte blir lika stort som om man bor långt från ett servicecentrum.   

Miljömålet säker strålmiljö bedöms inte påverkas negativt av föreslagen exploateringen då 
det i detaljplanen införts en särskild bestämmelse att huvudbyggnad skall utföras med radon-
säker grundläggning.  

Anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät samt det föreskrivna omhändertagandet av 
dagvattnet inverkar positivt på miljömålet grundvatten av god kvalitet.  

Den aktuella detaljplanens syfte är att tillskapa ytterligare byggrätter för enbostadshus som 
byggs med en standard för åretruntboende. Detta bedöms vara helt i överensstämmelse med 
miljömålet hav i balans samt levande kust och skärgård.    

Inom planområdet bedöms det finnas goda förutsättningar att erhålla en god bebyggd miljö 
där människor inte utsätts för störningar eller hälsorisker samt har tillgång till närrekreation.  

Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden vara i god överensstämmelse med 
såväl de nationella som de lokala miljömålen.   

Förenlighet med plan- och bygglagen (PBL)  

Planförslaget innebär en avsevärd förändring av den nuvarande markanvändningen inom 
området. Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare, men den föreslagna exploateringen 
har stöd i den fördjupade översiktsplanen för Hamburgsund & Hamburgö och kan ses som en 
förtätning av befintlig bebyggelse. Planförslaget bedöms därför inte strida mot bestämmelserna 
i PBL 2 kap 2,3,4 §§§.  

Inom området finns goda möjligheter att lösa trafik, vattenförsörjning och avlopp samtidigt 
som det finns en fungerande samhällsservice i Hamburgsund. Planförslaget bedöms därför 
inte heller strida mot bestämmelserna i PBL 2 kap 5,7 §§.  

I detaljplanen har utformningskraven satts höga och med den planutformning och  de planbe-
stämmelser som föreliggande planförslag innehåller bedöms framtida bostadsbebyggelse 
komma att placeras och utformas så att bestämmelserna i PBL 2 kap 6 § och PBL 8 kap 1 § 2 
uppfylls.        

TEKNISKA FRÅGOR   

Geoteknik  

Något behov av några ytterligare geotekniska utredningar bedöms i dagsläget inte föreligga. 
Grundläggning av ny byggnad samt utformning med hänsyn till radonrisk redovisas i samband 
med bygglovsansökan.  
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Vatten och avlopp  

Befintliga ledningars läge måste beaktas vid genomförandet. Utbyggnad och omläggning av 
vatten- och spillvattenledningar erfordras för att nå de nya tomtplatserna.   

Lokalgata och gc-väg  

Utbyggnad och omläggning av Didriks väg erfordras för att nå de nya tomtplatserna. Detta 
arbete utförs innan husbyggnationen påbörjas. Den nya lokalgatan inom planområdet med 
vändplats (diameter 18 meter) har dimensionerats enligt de rekommendationer som finns i 
Handbok för avfallsutrymmen, rapport 2009 . Den nya gatan med gc-väg kommer att 

beläggas med asfalt och gatubelysning kommer att anordnas.  

Den nu föreslagna exploateringen bedöms inte innebära någon markant trafikökning och några 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder bedöms inte erfordras på befintligt trafiknät.   

Naturmark  

Exploatören anlägger gångvägar och gångstigar inom bebyggelseområdet innan husbygg-
nationen påbörjas.     

Brand och säkerhet  

Gatunätet ger tillräcklig åtkomlighet och avståndet mellan gatunät och fastigheterna inom 
planområdet överstiger inte 50 meter. Brandvattenförsörjningen för området skall följa 
anvisningarna i VAV P83 från Svenskt Vatten.   

El  

För områdets elförsörjning svarar Fortum som idag inte har några ledningar inom 
planområdet.   

Tele  

Skanova har en markförlagd telekabel genom området. Med anledning av detta har det inom 
kvartersmark i planområdets västra del avsatts ett u-område så att denna kabel inte behöver 
flyttas.  

Om befintliga anläggningar måste flyttas förutsätts det att exploatören/kommunen står för 
kostnaderna för eventuella undanflyttningar/åtgärder.   

Innan schaktningsarbeten påbörjas inom planområdet skall Skanova kontaktas.   

Avfallshantering  

Krav på källsortering och återvinning skall tillgodoses enligt kommunens rutiner för 
renhållning, källsortering och kompostering. Underlaget där avfallskärl skall förflyttas skall 
vara hårdgjord yta utan tak.   

Bygglov  

Bygglov prövas av Miljö- och byggnämnden, Tanums kommun, enligt Plan- och Bygglagen 
(PBL). Om den sökta åtgärden inte strider mot detaljplanen lämnas bygglov under förutsättning 
att genomförandetiden börjat löpa och att de allmänna villkoren i 3 kap PBL är uppfyllda. 
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ORGANISATORISKA FRÅGOR  

Planarbetet  

Planarbetet bedrivs enligt nya plan- och bygglagen (PBL) och handläggs enligt rutinerna för 
normalt planförfarande.   

Tidplan  

Beslut i MBN om samråd    2011-05 
Beslut i MBN om utställning   2011-12 
MBN:s beslut om godkännande och antagande  2012-05 
Laga kraft     2012-10  

Planen vinner laga kraft tre veckor efter beslut om antagandet anslagits på Tanums kommuns 
anslagstavla om överklagande av planen inte sker. Efter det att planen vunnit laga kraft kan 
bygglov erhållas och utbyggnaden av området påbörjas.     

Genomförandetid  

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

Före genomförandetidens utgång får, mot berörda fastighetsägares bestridande, detaljplanen 
ändras eller upphävas endast om det 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.     

GENOMFÖRANDEFRÅGOR  

Huvudmannaskap  

I detaljplanen föreslås delat huvudmannaskap för allmän plats.   

Tanums kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet som omfattas av 
LOKALGATA och GC-VÄG. Fastighetsägarna är huvudman för allmän platsmark inom 
planområdet som omfattas av NATUR.   

Ansvarsfördelning  

Kommunen ansvarar för att ny lokalgata samt gång- och cykelväg byggs ut och ansvarar 
sedan för underhåll och drift av dessa anläggningar. Fastighetsägarna ansvarar för 
iordningsställande och skötsel av naturmarken inom planområdet.  

Ansvarsfördelningen kan sammanfattas enligt nedanstående:  

Anläggning

    

Genomförande

  

Drift

  

Allmänna platser 
GC-VÄG    Kommunen   Kommunen 
Ny LOKALGATA  Kommunen  Kommunen 
NATUR    Fastighetsägarna  Fastighetsägarna genom           

gemensamhetsanläggning 
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VA-anläggningar  Kommunen  Kommunen 
Dagvattenledningar  Kommunen  Kommunen 
Gatubelysning  Kommunen  Kommunen 
El-anläggningar  Fortum  Fortum 
Tele-anläggningar  Skanova  Skanova 

 
Kvartersmark 
B     Respektive fastighetsägare Respektive fastighetsägare 
VA-anläggningar  Respektive fastighetsägare Respektive fastighetsägare 
Dagvattenledningar  Respektive fastighetsägare Respektive fastighetsägare 
VA-anläggningar 
inom u-områden  Kommunen  Kommunen  

Fastighetsreglering och tomtindelning 
Varje fastighetsägare ansöker om fastighetsbildning inom respektive fastighet.   

Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom kommunalt VA-verksamhetsområde och planområdet kommer att 
anslutas till det kommunala VA-systemet.  

Ansvar för projektering och utbyggnad av VA-anläggningar med erfoderliga dagvatten-
ledningar inom planområdet åvilar kommunen.  

Vägar (LOKALGATA och GC-VÄG) 
Området trafikmatas från väg 907 (Färjevägen) via befintlig väg, Didriks väg. Inom själva 
planområdet kommer dock läget och utformningen av Didriks väg att ändras och den nya 
lokalgatan med vändplats samt gång- och cykelväg asfalteras och gatubelysning anordnas.  

Ansvar för projektering och utbyggnad av gc-väg och lokalgata med avvattningar inom 
planområdet åvilar kommunen.  

Gångtrafik (NATUR) 
Inom planområdet har markområden avsatts som NATUR-mark mellan föreslagna 
bostadstomter bla för att få visuell kontakt med sundet samt att det skall vara inbjudande för 
gående att nyttja denna mark för att kunna nå olika målpunkter norr om planområdet. Denna 
naturmark iordningställs av exploatören och sköts av fastighetsägarna inom området.   

Parkering 
Parkering för bostadshusen anordnas av fastighetsägaren inom den egna tomten.  

El 
För områdets elförsörjning svarar lokalt eldistributionsföretag. På beställning dras ledning 
fram till mätarskåp innanför tomtplatsgräns eller till gemensamma mätarskåp.    

AVTAL  

Ett särskilt planavtal har upprättas och godkänts av MBN 2010-03-23.   

Ett exploateringsavtal mellan Tanums kommun och  exploatören, skall även upprättas. I 
exploateringsavtalet regleras parternas ansvar för åtgärder och kostnader. Avtalet syftar till att 
exploateringen skall genomföras enligt beslut tagna i kommunen och skall även fungera som 
ett komplement i frågor som inte regleras i detaljplanens bestämmelser. Exploateringsavtalet 
ska godkännas av kommunstyrelsen innan detaljplanen antas.  
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR / 
FASTIGHETSKONSEKVENSBESKRIVNING   

Ägoförhållande  

Planområdet är ca 1,23 ha stort. Fastigheterna Norgård 2:10 och Norgård 2:4 (1) är i privat 
ägo. Fastigheten Norgård 2:156 ägs av kommunen. Fastighetsägare och rättighetsinnehavare 
framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen.   

Allmän plats  

Nödvändigt utrymme för allmän plats, LOKALGATA och GC-VÄG, inom fastigheten 
Norgård 2:10 skall, enligt avtal, upplåtas av fastighetsägarna utan ersättning. Didriks väg, 
ungefär fram till fastigheten Norgård 2:78, ingår i Hamburgsunds Vägförening. Omprövning 
av föreningen görs vid lantmäteriförrättning. Den aktuella delen av Didriks väg skall övergå 
till kommunal mark. All marken för LOKALGATA och GC-VÄG förs till kommunens 
fastighet Norgård 2:156, vilket regleras i exploateringsavtal. Kommunen ansöker hos 
lantmäteriet om fastighetsreglering och övrig fastighetsbildning som rör LOKALGATA och 
GC-VÄG. För de sträckor av ga:3 som kvarstår av Kapellvägen och Didriks väg kan Tekniska 
nämnden teckna ett skötselavtal med Vägföreningen.  

Nödvändigt utrymme för allmän plats, NATUR, inom fastigheten Norgård 2:10 upplåtes av 
fastighetsägarna utan ersättning enligt avtal. För den mindre del av fastigheten Norgård 2:4, 
som ingår i NATUR-marken skall en separat överenskommelse upprättas mellan 
fastighetsägarna inom planområdet. För skötsel inom NATUR-marken kan en ny gemen-
samhetsanläggning bildas, se nedan.   

Kvartersmark  

Genom detaljplanen skapas bl a nya byggrätter för bostadsändamål och sammanlagt 9 stycken 
nya bostadsfastigheter kan bildas genom avstyckning inom planområdet.   

För att skapa en fastighetsindelning 
enligt detaljplanen ska mark över-
föras inom kvartersmark mellan olika 
fastigheter. I föreliggande planförslag 
skall mark bland annat överföras från 
Norgård 2:4 både till Norgård 2:156 
(blåmarkerat i figuren till vänster) 
samt en bit i öster till Norgård 2:10 
(rödmarkerat i figuren till vänster).   

För att lösa den aktuella marken skall 
överenskommelser upprättas mellan 
de berörda fastigheterna.     

Gemensamhetsanläggningar  

För att reglera drift och underhåll av NATUR-marken inom planområdet kan en 
gemensamhetsanläggning inrättas av lantmäterimyndigheten enligt anläggningslagen.  
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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.  

Hamburgö-Norgårds Samfällighet har ett VA-nät som passerar den kommunägda delen av 
planområdet. I denna del kommer ledningarnas sträckning att ändras samtidigt som de nya 
ledningarna kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde. Ny anslutning till det 
kommunala verksamhetsområdet blir i planområdets västra del, vid GC-VÄG. Omprövning 
av den befintliga gemensamhetsanläggningen ga:4 görs vid lantmäteriförrättning.   

Ledningsrätt  

För vatten-, spill- och dagvattenledningar inom u-område på kvartersmark skall ledningsrätt 
tillskapas. Kommunen ansöker om förrättning för inrättande av ovanstående ledningsrätt. 
Exploatören biträder ansökan.     

EKONOMISKA FRÅGOR   

Planläggningskostnader  

Kostnader förenade med planläggningen bekostas av exploatören.    

Exploateringskostnader  

Detaljplanens genomförande innebär kostnader för utbyggnad av vägar, VA- och dagvatten-
ledningar inom allmän platsmark samt gångstigar. Dessa exploateringskostnader ska regleras 
mellan exploatören och kommunen i proportion till antalet nya bostadstomter inom respektive 
fastighet. Regleringen sker av faktiska kostnader som redovisats när entreprenaden är slutförd 
och besiktigad. Varje enskild fastighetsägare bekostar ledningsdragning på den egna tomten.   

Mark   

Ersättningar för allmänplats- respektive kvartersmark som ska överföras mellan fastigheter 
regleras i normalfallet i en frivillig överenskommelse inför ansökan om fastighetsbildning.    

Fastighetsbildning  

Respektive tomtägare står för sina fastighetsbildningskostnader i samband med avstyckning 
av fastigheter.   

Ledningsrätt  

Kommunens va-avdelning bekostar förrättning för inrättande av ledningsrätt för vatten-, spill- 
och dagvattenledningar inom planområdet.    
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VA- anslutningsavgift   

VA-anslutningsavgifter ska erläggas när anslutningspunkt vid tomtgräns är anvisad. 
Anslutningsavgifternas storlek, när betalning ska ske och övriga villkor för anslutning, 
bestäms av den vid varje tidpunkt gällande kommunala taxan för vatten och avlopp med 
tillhörande regler.   

Geoteknik   

Geotekniska åtgärder som krävs för byggnader och anläggningar inom kvartersmarken bekostas av 
berörd fastighetsägare. Åtgärder inom allmänplatsmark bekostas av kommunen.   

Planavgift  

Vid bygglovsprövning kommer planavgifter och bygglovsavgifter att tas ut enligt gällande taxa.    

MEDVERKANDE I PLANARBETET  

Tanums kommun:  AnnaKarin Sjölén, planeringsarkitekt 

CIM&BIM Arkitekter AB:  Lars-Erik Andersson, planarkitekt    

Kungshamn 2011-12-05 

Lars-Erik Andersson 
Planarkitekt 
CIM&BIM Arkitekter AB    

JUSTERING  

Med anledning av de synpunkter som inkommit under utställningen har det gjorts justeringar av 
planförslaget i enlighet med granskningsutlåtande från 2012-04-02.    

Kungshamn 2012-04-05 

Lars-Erik Andersson 
Planarkitekt 
CIM&BIM Arkitekter AB    

Antagen av MBN:  2012-05-29   
Laga kraft: 2012-10-30  


