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1. INLEDNING
1.1 DEN FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANENS SYFTE OCH ROLL
Inom områden där särskilda förutsättningar finns i att forma av flera starka,
konkurrerande intressen, t.ex. kommunens större tätorter, bör en fördjupning av
översiktsplanen göras.
En fördjupad översiktsplan (FÖP) är en plan över en del av kommunen som visar
kommunens syn på hur mark- och vattenområden ska användas inom det aktuella
området. I princip fungerar den på samma sätt som den kommunövergripande
översiktsplanen, samma regler gäller för upprättandet och den har samma juridiska
status. Den fördjupade översiktsplanen ersätter den kommunövergripande översiktsplanen inom det aktuella området. Det är därför viktigt att i den fördjupade
översiktsplanen för Hamburgsund och Hamburgö redovisa hur denna förhåller sig till
den kommunövergripande planen, särskilt om fördjupningen innebär en förändring i
förhållande till de övergripande strukturer som lagts fast i den kommunövergripande
planen.
En (fördjupad) översiktsplan är inte juridiskt bindande för myndigheter och enskilda
utan är främst ett utryck för kommunens mål för bebyggelseutvecklingen och
markanvändning inom ett visst område. Detta uttryck för den kommunala viljan är
däremot vägledande för efterföljande beslut, både enligt PBL och andra lagar där det
finns anledning att anlägga ett hushållningsperspektiv på mark- och vattenanvändningen. Planen redovisar vilka allmänna intressen som ska beaktas vid
markanvändningsbeslut inom det berörda området och även hur kommunen ser på
förhållandet mellan olika allmänna intressen. En (fördjupad) översiktsplan är en
överenskommelse mellan stat och kommun om hur riksintressen beaktas. Däremot
innehåller planen inga bindande avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen.
Planen redovisar ett underlag för sådana avvägningar genom att beskriva var olika
allmänna intressen är särskilt betydelsefulla. Den slutliga avvägningen mot enskilda
intressen sker i efterföljande beslut om bygglov, eller om det behövs, i en detaljplan.
I Plan- och bygglagen föreskrivs att varje kommun är skyldig att upprätta en
översiktsplan som redovisar;
1.

grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,

2.

kommunens syn på hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras,

3.

hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena enligt miljöbalken

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, den kan nyttjas som vision för kommunens
och andra myndigheters beslut och som instrument för dialogen mellan stat och
kommun beträffande de allmänna intressenas innebörd och avgränsning.
Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att ge ett bra underlag för kommunala
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.
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1.2 TANUMS KOMMUNS ÖVERSIKTSPLAN 2002
Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandatperioden ta ställning till översiktsplanens aktualitet. Kommunfullmäktige antog 2002-05-27 § 62 en översiktsplan, som
redovisar utvecklingen av kommunen under en tidsperiod om ungefärligen 15-20 år.
Efterföljande mandatperiod aktualitetsförklarades överskiktsplanen enligt beslut av
Kommunfullmäktige 2004-12-13 § 101. Översiktsplanen anger att fördjupningar av
översiktsplanen bör ske över de fyra större samhällsområdena Fjällbacka, Tanumshede,
Grebbestad och Hamburgsund. Fjällbacka var först ut och fick en fördjupad
översiktsplan antagen av kommunfullmäktige 2004 åtföljt av Tanumshede och
Grebbestad under 2006. Efter förfrågan från Miljö- och byggnadsnämnden skulle den
fördjupade översiktsplanen för Hamburgsund även omfatta hela Hamburgö enligt
Kommunstyrelsens beslut att påbörja planarbetet 2006-03-29 § 68.
I ÖP 2002 anges målsättningen att befolkningen i Tanums kommun ska öka. För att
åstadkomma en positiv befolkningsutveckling fordras bland annat;
-

attraktiva boendemiljöer

-

ökade möjligheter till arbete

-

ett bra kommunalt serviceutbud

-

goda utbildningsmöjligheter

-

konkurrenskraftiga skatter, taxor och avgifter

-

god livsmiljö

1.3 MÅL OCH UTGÅNGSPUNKTER
Målen för den fördjupade översiktsplanen i Hamburgsund och Hamburgö sammanfaller
med översiktsplanens mål för att åstadkomma en positiv befolkningsutveckling (se
föregående avsnitt). Nytt för den fördjupade översiktsplanen är dock tillvägagångssättet
i planeringen med utökat medborgarinflytande och de tydliga utgångspunkterna och
också strategierna för att uppnå målen. Utgångspunkterna för planeringen av
Hamburgsund och Hamburgö är;
-

natur-, vatten- och kulturvärden skyddas och sammanhängande stråk skapas

-

fastlandet utvecklas för boende och verksamheter

-

Hamburgö utvecklas för småskaliga turism-, fritids- och rekreationsverksamheter

-

centrum är levande

-

trafikmiljön är trygg och säker

Genom att skydda natur-, vatten-, och kulturområden och skapa sammanhängande stråk
kan målen om en god livsmiljö och attraktiva boendemiljöer tillgodoses. När natur-,
kultur-, vatten och rekreationsområden är med i planeringen från startskedet kan en
sammanhängande helhet skapas samtidigt som de mest attraktiva områdena, som
exempelvis strandområdena, kan hållas tillgängliga för allmänheten.
Om utvecklingsområden för boende och verksamheter medvetet samlas till fastlandet
skapas möjligheter att i högre grad använda Hamburgö för rekreationsändamål. Att
samla bebyggelsen på fastlandet på nära avstånd till centrum gör att det kan skapas
bättre underlag för service samtidigt som vägnätet och va-situationen på Hamburgö inte
behöver bli oacceptabelt överbelastade.
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Genom att utgå från att året-runtverksamheter ska ges utrymme i centrum skapas
möjligheter för serviceutbudet att utökas och centrummiljön därmed bli mer levande.
Att sprida sommarfunktionerna till ett större område ses som en möjlighet att nyttja
Hamburgö som ett rekreations- och turistiskt mål samt att använda sig av områden som
badplatser, campingområden, utsiktspunkter, etc. som är typiska sommarattraktioner.
Trafiksituationen i centrum bör med en sådan utveckling lätta under den hårt pressade
sommarperioden.
Genom att använda befintlig infrastruktur, och då framförallt vägnätet, som ett skelett
i en utbyggnad av samhället, kan trafiken medvetet hänvisas till utpekade stråk.
Samtliga vägstråk kan därefter utformas för att uppnå för att en god trafiksituation med
mindre trafik i centrum och på Hamburgö, förbättrad trafiksäkerhet och god
framkomlighet för de trafikslag som ska prioriteras längs varje stråk.
För att uppnå de övergripande målen föreslås strategierna i all planering vara att;
-

året-runtverksamheter samlas i centrum, sommarverksamheter sprids

-

kommunen äger och anvisar strategisk mark för verksamheter

-

infrastruktur utgör en bas i utvecklingen av samhället

1.4 HÅLLBAR UTVECKLING
Tanums kommun har i olika beslut tagit ställning till att arbeta för en hållbar utveckling.
Detta innebär att vi ska tillfredsställa vår generations behov utan att förstöra
möjligheterna för kommande generationer att tillfredsställa sina behov. Viljan har
formulerats i dokument som Miljöpolicy, Miljömål, Agenda 21.
En hållbar utveckling är en utveckling som är både ekologiskt, ekonomiskt och socialt
hållbar. Frågor som berörs är t ex:
-

social hållbarhet utgör själva basen för tillvaron d.v.s. att leva ett gott liv med en möjlighet
för varje individ att påverka sitt liv. Områden som boende, fritid, social omsorg, demokrati,
kultur är centrala

-

ekologisk hållbar utveckling omfattar frågor kring utsläpp, miljöeffekter, resurshushållning.
Riksdagen har formulerat 16 miljömål som beskriver ett tillstånd som kan anses som ett
hållbart ekologiskt tillstånd. I den kommunala verksamheten styrs detta bl.a. genom
miljötillsyn, va-verksamhet, avfallshantering, mark/byggnadspolitik, energiplanering, inköp

-

ekonomiskt hållbar utveckling baseras på kommunens och invånarnas långsiktiga
möjlighet till försörjning d.v.s. arbete, skola, kommunikationer och ekonomisk hushållning

Social hållbarhet kan sägas vara målet och att ekologin och ekonomin är ramar för vår
existens. Ekonomin är även det verktyg som samhället styr mot målet.
I enlighet med miljöpolicyn ska kommunen i all verksamhet och vid alla beslut bidra
till att miljösituationen förbättras genom att främja biologisk mångfald, hushållning av
naturresurser och ett förstärkt kretslopp.

Året-runtfunktioner samlas i centrum

Säsongsrelaterade funktioner sprids över hela
samhällsområdet
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Alla förtroendevalda och anställda vid Tanums kommun ska vara goda föredömen
genom att verka för miljöriktiga beslut och positiva miljöåtgärder inom alla nivåer i
organisationen.
Kommunen ska:
-

i kommunens samhällsbyggande utarbeta miljöriktiga åtgärdsprogram som säkrar en på
lång sikt hållbar ekologisk utveckling

-

sträva efter en effektiv användning av energi och råvaror, samt ökad användning av
förnyelsebara resurser

-

erbjuda miljöriktiga tjänster, information, kommunikation, utbildning och stödjande insatser
som främjar miljöförbättrande åtgärder

-

utnyttja sin position i samhället till att påverka medborgarnas, myndigheternas, företagens
och organisationernas verksamheter, attityder och miljömedvetenhet i en miljöskyddande
riktning

Kommunen ska vid all upphandling av produkter och tjänster beakta miljökrav och
upphandla produkter och tjänster som är skonsamma mot miljön.

1.5 BRETT DELTAGANDE
Arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Hamburgsund startade under
försommaren 2006, då det beslutades att medborgarinflytandet och deltagandet i
processen skulle bli större än vad det varit under de föregående fördjupade
översiktsplanerna och att detta skulle ske med en öppen dialog, en så kallad Charrette.
Under sommarmånaderna bjöds även Hamburgsunds invånare och besökare in att yttra
sina synpunkter om samhället på ett klotterplank som fanns tillgängligt på samhällets
livsmedelsaffär samt på kommunens hemsida.
Den 16-18 november 2006 hölls den öppna dialogen om Hamburgsunds och
Hamburgös framtid, Charretten, på Folkets Hus i Hamburgsund. Två arbetslag med
deltagare som representerade olika grupper i samhället arbetade under de tre dagarna
fram två visioner för Hamburgsunds och Hamburgös utveckling de nästkommande 1520 åren, utifrån politiskt givna riktlinjer samt gällande lagar och bestämmelser.
Resultaten av Charretten har legat som grund för den fortsatta formella planprocessen
för fördjupningen av översiktsplanen för Hamburgsund och Hamburgö.
Under hösten 2006 och parallellt med Charrettens genomförande arbetade även andra
grupper med utvecklingen av Hamburgsund och Hamburgö. Eleverna på Hamburgsundsskolan arbetade i projekt, enskilt eller i grupper och fick själva redovisa för hur de
ser att en utveckling för samhället bör se ut. Elevernas arbeten redovisades och ställdes
ut under Charrettedagarna i november.
Studenter från Chalmers arkitektur och kursen ”Planering och gestaltning för hållbar
utveckling i mindre tätort” arbetade under hösten 2006 med projekt rörande
övergripande framtids- och planeringsfrågor och fördjupningar kring hur olika
avgränsade områden i Hamburgsund och på Hamburgö skulle kunna utformas och
utvecklas. Studenterna redovisade sina arbeten i december och ställde ut sina arbeten för
allmänheten över en helg.
Från Göteborgs Universitet och Byggantikvarielinjen arbetade studenter med att
beskriva Hamburgsunds och Hamburgös bebyggda områden samt att beskriva de
möjligheter till utveckling inom de olika områdena. Studenternas arbeten kom att
kombineras med den kulturhistoriska bebyggelseinventering som kommunen startade
samtidigt i Hamburgsund, i syftet att redovisa vilka objekt och miljöer som är värda att
bevara för framtiden.
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Utöver kulturmiljöerna arbetas det även fram en kommunöversträckande
naturvårdsprogram. Båda dessa kommunalt initierade projekt ska ske kommuntäckande
men har fått sin start i Hamburgsund för att viktiga värden att bevara inför framtiden ska
kunna identifieras och skyddas i den mån som går i den fördjupade översiktsplanen.
Samtliga arbeten, från Charretten till elev- och studentarbeten, den kulturhistoriska
bebyggelseinventeringen samt naturvårdsprogram ligger som en grund för den
utveckling som föreslås för Hamburgsund och Hamburgö.

1.6 PROGRAM
Ett omfattande planeringsunderlag för Hamburgsund och Hamburgö har funnits
tillgängligt på kommunens hemsida från sommaren 2006 till början av år 2007.
Planeringsunderlaget innehöll förutsättningar för Charretten och FÖP:en för frågor som
kommer att behandlas i FÖP-dokumentet. Förutsättningarna var sådana som;
-

riktlinjer från Kommunstyrelsen

-

kommunala planer och policys

-

utredningar

-

förutsättningar från kommunala förvaltningar och avdelningar

-

inkomna synpunkter från klotterplanket

Utöver förutsättningarna fanns även klotterplanket tillgängligt både på plats i samhället
och via kommunens hemsida för samhällsinvånare, verksamhetsutövare och besökare
att framföra synpunkter skriftligen. Under Charrettens tre arbetsdagar fördes en öppen
dialog, ett samråd, mellan kommunen och samhällsinvånarna. Till Charretten var även
berörda myndigheter inbjudna för att delta. Ett programskede har således inte skett
enligt det ”normala” förfarandet, men möjligheten att yttra sig och delta i diskussioner
om samhällets utveckling har funnits under desto längre tid.

Elevarbete från Hamburgsundsskolan;
- Förslag till Go-cartbana

Elevarbete från Hamburgsundsskolan;
- Förslag till badplats
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH STRATEGIER
2.1 HAMBURGSUND OCH HAMBURGÖS KARAKTÄR
Historia
Hamburgsund omtalas 1585 som tullstation. På 1700-talet inbjöd det skyddade läget till
att bygga ett flertal trankokerier längs sundet. I början av 1800-talet var bebyggelsen
fortfarande av ringa omfattningen men tog fart när det började bedrivas fraktfart. Trä
och tegel fraktades från Norge, kol och koks från Göteborg samt sill och sten från
Bohuslän. På 1890-talet fanns två stenhuggerier i Hamburgsund medan fisket hade sin
bas i Sjöviken på Hamburgö. Hamburgsund hade under början av 1900-talet ett av de
största fraktseglarsamhällena i Bohuslän. Efter andra världskriget slogs dock fraktfarten
ut av andra fraktmöjligheter.
Landskapsbild
Landskapet i Hamburgsund är fyllt av bergsknallar runt vilken bebyggelsen sträcker sig
från bergsfoten till i vissa delar toppen. Mellan knallarna sträcker sig dalgångar ned mot
sundet. Dalgångarna har under den senaste tiden fyllts med bostadsbebyggelse, vilket
innebär att de kvarvarande oexploaterade dalgångar som finns kvar blir värdefulla att
bevara.
Hamburgö domineras av höga, rundade berg som skiljs av djupa dalgångar. Bebyggelsen är lokaliserad längs bergskanterna antingen som solitärer eller som bebyggelserader. Där dalgångarna når havet skapas strandängar som i hög grad används som
betesområden och landskapet hålls öppet. Där bergen går i vattnet skapas områden som
traditionellt använts som fiskelägen med rader av sjöbodar.
Karaktärsfullt i Hamburgsund och i Tanum är att bebyggelsen inte bryter horisontlinjen, utom i enstaka avvikande fall. Bergstopparna har undantagits från bebyggelsen,
som istället lokaliserats till bergskanterna. Med tiden har bebyggelsen krupit sig uppåt
på bergen, men horisontlinjen är fortfarande intakt. För framtiden bör bergstopparna
fortsätta undantas från bebyggelse för att bibehålla traditionen om bebyggelsen i
randzoner utmed berget.
Samhällsbild
Historiskt har bebyggelsen utmed Hamburgsund växt fram enligt ett mönster där
bostadshusen byggdes på gles rad utmed båda sidor av sundet med en väl tilltagen
trädgård eller friyta mellan bostadshusen och sjöboden. Också sjöbodarna placerades på
gles rad. Detta är radikalt olikt andra kustsamhällen där bostadshusen placerades tätt i
en klunga och sjöbodarna på kompakt rad vid stranden. Av denna anledning är
samhället spritt och inte koncentrerat kring Hamburgsunds centrum som i Tanums andra
större kustorter Grebbestad och Fjällbacka. Med ett ökat intresse för exploatering i
Hamburgsund har avståndet mellan bebyggelsen och bebyggelsegrupper krympt till att
samhället upplevs som ett samlat område.
På Hamburgö, som ytmässigt är mycket större än Hamburgsund, har färre områden
växt samman och ingen sammanhållen bebyggelsekärna har tillkommit. I dag finns
fortfarande strukturen med ”bebyggelseöar” kvar på Hamburgö i hög utsträckning.
Bebyggelse
Två tydliga särarter finns av den bohuslänska bebyggelsetraditionen; klungbebyggelsen
vid havet och randbebyggelsen på landsbygden. Klungbebyggelsen är äldst till sin
tradition och bebyggelsen ligger tätt och huller om buller. Bristen på lämplig tomtmark
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gjorde att bebyggelsen var tvungen att tränga ihop sig. Randbebyggelsen sker aldrig på
berget och aldrig på slätten. Byggnaderna samlas i rad längs bergsfoten och åkermark
sparas samtidigt som berget ger lä. Vad som är gemensamt för de båda bebyggelsetraditionerna är att byggnaderna underordnar sig landskapet. Huruvida ett hus kunde
byggas med källarvåning, full eller halv, bestämdes enligt tomtens förutsättningar.
Plansprängning är ett främmande inslag i de mer traditionella miljöerna då den tekniken
inte fanns när samhällena uppstod.
Bebyggelsetraditionen för de bohuslänska husen har typiska stildrag som sadeltak,
höga långväggar, höga och symmetriskt placerade fönster, träpanel (till största del
stående) och ljusa kulörer. Byggnaderna har även hög stengrund samt en kvadratisk
basyta. Bebyggelsen blir dock variationsrik genom skillnader i takvinklar, färgnyanser,
storlek på fönster gör byggnaderna unika. Sammanfattningsvis är ”bohushusens”
traditionella karaktärsdrag;
-

fasadmaterial i trä

-

fasaden är i balans

-

ljusa fasadkulörer

-

rött taktegel som takmaterial

-

sadeltak med takvinkel 30-40°

-

höga långväggar

-

terrängen bestämmer hur byggnaden
placeras på tomten

Exempel på byggnad ur den kulturhistoriska
bebyggelseinventeringen

Entréer till samhället
Från landsidan kan Hamburgsunds samhälle nås från tre väderstreck, med varsin infart
från Fjällbacka, Kville och Slottet-Heestrand. Vid infart från Fjällbacka norrifrån
passeras fritidshusområdena Amdal och Jore på den västra sidan samt Hamburgsunds
verksamhetsområde på den östra sidan. Vägen är kuperad och sträcker sig tvärs över
berg och dalgångar. Väg 902 från Kville sträcker sig genom en dalgång mellan
bergsknallar. Vägen passerar flertalet jordbruksskiften samt bebyggelse utmed
bergskanterna och avslutas vid verksamhetsområdet. Infarten till samhället söder ifrån,
från Slottet-Heestrand, är en lång raksträcka som korsar en strandäng. Utöver dessa
infarter kan även samhället angöras vattenvägen via sundet och gästhamnen. Två av tre
vägar in till Hamburgsund passerar därmed verksamhetsområdet, varför noggrann
planering, utformning och skötsel är viktig för att ge ett välkomnande intryck. Till
Hamburgö från fastlandet är vägfärjan den enda infartsmöjligheten för bilar samt gångoch cykeltrafikanter.
Mål

Strategi
-

bevara den karakteristiska landskapsbilden

-

-

tillkommande bebyggelse ska harmonisera
med landskapet och bebyggelsetraditionen

bibehålla kvarvarande strandängar öppna
och fria från bebyggelse

-

bibehålla strukturen av små samhällsbildningar på Hamburgö

-

förlägga ny bebyggelse så att horisontlinjen inte bryts

-

utformning och skötsel av verksamhetsområden i anslutning till samhällets entréer

-

bevara kulturmiljön i sundet

Samhällsområde

Vattenområde

MARKANVÄNDNING

Skog
Öppen mark
Berg i dagen
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
Sankmark
skala 1:25 000
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2.2 BEFOLKNINGSSTRUKTUR
Helårs- och delårsboende
Tanums kommun har förutom sina invånare ett högt delårsboende. Likaså är situationen
i Hamburgsund och på Hamburgö. I Hamburgsundsområdet finns ungefärligen 1500
fastigheter, varav en tredjedel är bebodda året runt. Av dessa finns cirka 400 fastigheter
på Hamburgö av vilka cirka 80 är bebodda året-runt. En större del av de helårsboende
bor i och kring Hamburgsunds centrum, längs infarten från Fjällbacka, och vid
färjeläget på Hamburgösidan.
Befolkningsutveckling i Hamburgsund 1990-2006
I redovisningen nedan ingår själva samhället på fastlandssidan samt Hamburgö i sin
helhet. Lilla Hamburgö och Kiddön ingår inte i redovisningen.
Befolkningen i uppgick den 31 december 2006 till 1003 personer. Det är en ökning
med 13 personer jämfört med närmast föregående årsskifte. Hamburgsund har under
perioden 1990-2006 haft en relativt jämn befolkningsutveckling med en sammanlagd
ökning om 159 personer.
I ett kortare perspektiv, perioden 2000-2006, har befolkningen ökat från 948 till 1003
personer, vilket innebär en ökning med 55 personer.
Inflyttningsnetto
Perioden 2000-2006 uppvisar ett stabilt positivt inflyttningsnetto. Det högsta enskilda
nettot redovisades 2005 med +25 personer.
Födelsenetto
Födelsenettot har under åren 2000-2005 konsekvent uppvisat negativa tal. Det lägsta
nettot redovisades 2004 med -12 personer.
Ålderssammansättning
Vid en jämförelse av åldersgrupper fördelat på 5-årsintervall åren 1990, 2000 och 2006
är det grupperna 0-4 år respektive 20-24 år som har minskat mest. De åldergrupper som
redovisar tydlig ökning är grupperna 10-14 år, 55-59 år, 75-79 år och 80-84 år.
Vid klustrade åldersgrupperingar framgår att åldersklustret 0-19 år är relativt konstant
i antal invånare över tid. Åldersklustret 20-29 år har halverats. Åldersklustren 30-64 och
65-w år har ökat med cirka 100 personer vardera.

Mål

Strategi

-

positiv befolkningsutveckling

-

skola, jobb fritid, bostad, kultur i samhället

-

blandade åldersstrukturer

-

bred arbetsmarknad

-

attraktiva boendemiljöer

-

bra kommunikationer till arbete & utbildning

-

mark för utveckling av
verksamhetsområden

-

trivsam centrummiljö

-

tillgång till mötesplatser

Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö
Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-08, § 91

13 (68)

1050
1000
Invånare

950
900
850
800

19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06

750

År

Befolkningsutveckling 1990-2006
0-4
95-w
90-94

100

5-9
10-14

80
60

85-89

15-19

40
80-84

20-24

20
0

75-79

25-29

1990
70-74

30-34

2000
2006

65-69

35-39

60-64

40-44
55-59

45-49
50-54

Netto

Åldersfördelning på 5-årsintervall 1990, 2000 och 2006
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Inflytt
Utflytt
Netto

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

År

Inflyttningsnetto 2000-2006
20
15

Netto

10
Födda

5

Avlidna
0
-5

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Netto

-10
-15
År

Invånare

Födelsenetto 2000-2006
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

1990
2000
2006

0-19 år

20-29 år

30-64 år
Kluster

Klustrade åldersgrupper 1990, 2000 och 2006

65-w år

Samhällsområde
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Område med hög andel helårsboende
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2.3 MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
Plansituation
Under 1950-talet utarbetades ett förslag till byggnadsplan för Hamburgsund.
Byggnadsplanen omfattade både de centrala delarna av samhället på fastlandssidan och
bebyggelsen längs sundet på nordöstra delen av Hamburgö. Byggnadsplanen
fastställdes år 1966, men endast för delen på fastlandet. Under 1970-talet utvidgades de
planlagda områdena mot norr och sydost. Åren 1973-82 tillkom också detaljplaner för
de delar av Hamburgö som är närmst färjeläget.
En översiktlig områdesplan för Hamburgsund utarbetades år 1980. Under 1980-talet
skedde en översyn av planen för Hamburgsunds centrum. Dessutom tillkom detaljplaner
för Långestrand och Dyrhultsområdet.
Redan 1954 fastställdes en byggnadsplan för ett fritidshusområde vid Ejgde, norr om
samhället, den första fritidshusplanen i kommunen. Denna plan ska nu revideras med
avseende att medge större byggrätter, möjliggöra en lämplig förtätning samt tillskapa
fem till tio nya tomter. Under åren 1957-1974 har flera detaljplaner för fritidshusbebyggelse tillkommit, i Ejgde, Amdal och Jorehed norr om samhället samt på de västra
delarna av Hamburgö.
Längs med sundet är endast mindre del av den bebyggda miljön planlagd. Här finns
behov av att styra upp bebyggelsen, så att de obebyggda partier som är kvar och är
tillgängliga för allmänheten stärks samt att de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna och
byggnaderna skyddas. På Hamburgö har bebyggelsen främst uppkommit sporadiskt
genom tiderna och på senare tid har antalet kompletteringar ökat.
I Hamburgsund och på Hamburgö och dess näromgivningar finns idag 30 gällande
detaljplaner som omfattar både mark- och vattenområden. Utöver de planer som pågår i
Hamburgsund finns ett antal detaljplaner som är nyligen antagna som inom en snar
framtid att förverkligas. Dessa planer handlar uteslutande om bostadsbebyggelse och
omfattar ett tillskott om c:a 140 nya tomter och lägenheter. Hamburgsund och
Hamburgö får därmed ett kraftigt tillskott i bostadsbebyggelsen.
Markägoförhållanden
Tanums kommun äger stora markarealer, främst i Hamburgsund men även på
Hamburgö. Kommunen äger bland annat ett större sammanhängande markområde i
Kornhagen och industriområdet vid norra infarten till Hamburgsund samt mark i
centrum. På Hamburgö äger kommunen mark vid färjeläget, badplatser samt ett större
sammanhängande område i mitten av ön. Delar av kommunens mark på Hamburgö är
planlagd för bostadsbebyggelse men ännu inte utbyggd. Övrig mark är i enskild ägo.
Mål

Strategi

-

hushålla med mark- och
vattenresurser

-

strandområdet ska vara tillgängligt

-

grön- och blåstrukturer för
rekreationsändamål ska vara
sammanhängande och kopplas ihop

-

utveckling av verksamhetsområden i
riktning mot Kville

-

utveckling av boendeområden norr
och söder om samhället

-

utbyggnad sker efter behov

-

bygga tätt i centrala delar av samhället

-

närrekreationsområden ska finnas i
samhället

-

kompletteringsbebyggelse på
Hamburgö tillåts endast i identifierade
områden

-

strategiska markköp görs av
kommunen

-

vattennära verksamheter tillåts i
identifierade områden

Samhällsområde
Planlagt område

PLANLAGDA OMRÅDEN
OCH KOMMUNAL MARK

Kommunal mark

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
HAMBURGSUND & HAMBURGÖ
skala 1:25 000
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2.4 RIKSINTRESSEN OCH SKYDDSVÄRDA OMRÅDEN
Oexploaterade kusten
Hela Hamburgsund och Hamburgö omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser
enligt Miljöbalken 4 kap. 1-3 §§. Områdets natur- och kulturvärden får inte påtagligt
skadas. Detta ska dock inte utgöra hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av
det lokala näringslivet. Det ska inte heller utgöra hinder för utförande av anläggningar
som behövs för totalförsvaret. De värden som regleras i 4 kap MB, ”Obrutna kusten”,
kan sammanfattas enligt följande:
-

ursprunglighet inom hela området

-

högklassiga fornlämningsmiljöer

-

förutsättningar för rörligt friluftsliv:
badplatser, fiskplatser, möjligheter till
båttransport

-

talrika äldre bebyggelse- och
verksamhetsmiljöer

-

vetenskapliga natur- och kulturvärden

-

förutsättningar för turism

-

-

tillgång till serviceorter

lättillgängliga och synliga geologiska
värden

-

sammanhängande strand- och
skärgårdsområden tillgängliga på
allemansrättslig grund samt sammanhängande vackra och ursprungliga
landskapspartier, utsiktspunkter

-

rikt sjöfågelliv och unika växtlokaler

-

marina biologiska värden

-

en i sig värdefull kombination av
högklassiga natur- och kulturvärden

Det är särskilt kombinationen av de olika förutsättningarna som är värdefull. En
kuststräcka värderas högre om många av de beskrivna värdena förekommer samtidigt.
Ett sådant område där flera av förutsättningarna förekommer samtidigt är Hamburgö,
speciellt södra delen av ön. Hamburgös värden finns i det oexploaterade landskapet,
samt i utpekade natur- och kulturvärden enligt Naturvårdsprogrammet och den Kulturhistoriska bebyggelseinventeringen. Området omfattas även av flera överlappande
riksintressen och andra förordnanden som landskapsbildskydd och strandskydd. På
fastlandet, i Hamburgsund, bedöms riksintresset som mindre sårbart för påverkan och
samhällsutvecklingen har bedömts som lämplig i detta område. De områden som dock
är av vikt att bibehålla oexploaterade är Furuberget och Bottenkilarna.
Riksintresse för naturvård
De mest värdefulla naturområdena i ett nationellt perspektiv är av riksintresse för
naturvården. Områden av riksintressen för både natur- och friluftslivet ska skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön, vilket innebär att skadan inte får ha
betydelse ur allmän synpunkt och som inte kan återskapas om den en gång förstörts.
Riksintresseområdet för naturvård inom Hamburgsunds-Hamburgöområdet med
omnejd präglas av alltifrån mer extremt exponerad ytterskärgård i väster till skyddade
grunda vattenområden i öster. Sprickdalskaraktären har gett upphov till ett landskap
med djupt inträngande vikar och en vidsträckt skärgård. Vegetationstyper som kan
urskiljas är kalskärsregionen och lövskogsregionen. Vegetationssamhällen så som
gräshedar, kalktorrängar och hällmarkshedarna är framträdande inom kalskärsregionen,
medan ängslövsskogar med välutvecklad och krävande flora är framträdande i
lövskogsregionen.
Riksintresse för friluftsliv
För att ett område ska vara av riksintresse för friluftslivet krävs att det finns särskilda
natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god tillgänglighet för
allmänheten.
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Större delen av fastlandskusten i Hamburgsundsområdet täcks mot väster av skärgård.
Variationen i skärgårdslandskapet är påtagligt med karaktärer alltifrån kalskär i
ytterskärgården till en lummig innerskärgård. Genom sprickdalarnas orientering i östvästlig riktning eller nordost-sydvästlig riktning är fastlandskusten kraftigt bruten av
fjordar, vikar och mellanliggande näs. Berggrundsformationerna, det rika djurlivet samt
floristiska värden berikar landskapet och ger utomordentliga tillfällen till
naturupplevelser. Det finns även god tillgång till naturhamnar, sjötrafikleder och service
i olika former. Klipp- och sandstränder ger goda möjligheter till bad.
Ofta sammanfaller naturvården och friluftslivets riksintresseområden för friluftslivet,
vilket i Hamburgsund och på Hamburgö också i stort sett är fallet.
Natura 2000-område
Syftet med Natura 2000-områden är att bevara vissa utpekade naturtyper och arter som
är särskilt angelägna att skydda i ett europeiskt perspektiv. Natura 2000-områden är
klassade som riksintresse och är skyddade med stöd av miljöbalken. tillstånd krävs för
att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som kan påverka miljön i ett Natura 2000område.
Nordost om Hamburgsund finns Natura 2000-område för Jorefjorden som är
ungefärligen 600 ha. stort. Endast mindre del av Natura 2000-området innefattas i
planområdet. Området beskrivs som en större vik med grunda vattenområden och en
bred flodmynning. De grunda marina habitaten och de salta närliggande betesmarkerna
är viktiga för migration och vinteruppehälle för vattenfåglar och vadande fåglar.
Området är även viktigt för fiskreproduktion.
Landskapsbildsskydd
Landskapsbildsskydd är ett äldre skydd för landskapsbilden med stöd av Naturvårdslagen i dess lydelse före 1 januari, 1975. Skyddsformen förordnades av Länsstyrelsen
för vissa områden för att reglera bebyggelse, vägar och andra anläggningar som kunde
påverka landskapsbilden negativt. Även om begreppet inte finns i den nu gällande
Miljöbalken gäller fortfarande bestämmelserna i de berörda områdena så länge beslut
inte finns om annat. För nybyggnation av bostadshus krävs tillstånd från landskapsbildsskyddet.
Landskapsbildsskydd finns över stora delar av Hamburgö norra delen av
Hamburgsund samt strax söder om samhällsområdet.
Strandskydd
Strandskydd är ett särskilt skydd för strandnära områden. Skyddet gäller för land- och
vattenområden samt undervattensmiljön. Syftet med strandskyddet är att säkerhetsställa
goda livsvillkor för växt- och djurliv och att bevara områden för rekreation och
friluftsliv.
I Hamburgsund och på Hamburgö är det strandskyddade området som regel 300 meter
från strandkanten in mot land, med undantag från vissa områden och topografiska
förhållanden. I norra sundet saknas strandskyddsområde eller så har det upphävts i äldre
detaljplaner.
Mål

Strategi
-

värna om allmänhetens tillgänglighet till
strandområden

-

bebyggelse ska ej tillåtas inom
strandområden

-

kommunen ska äga strand- och strandnära
markområden

-

strategiska markköp görs av kommunen

Samhällsområde

Landskapsbildsskydd

Riksintresse för naturvård

Strandskydd

RIKSINTRESSEN OCH
SKYDDSVÄRDEN

Riksintresse för kulturmiljövård
Riksintresse för friluftsliv
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
Natura 2000-område
skala 1:25 000
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2.5 NATUR- OCH KULTURVÅRDSOMRÅDEN
Naturmiljö
Miljöavdelningen har i september 2006 påbörjat arbetet med ett Naturvårdsprogram för
Tanums kommun. Som en inledning på arbetet med naturvårdsprogrammet och med
anledning av den påbörjade fördjupade översiktsplanen för Hamburgsund och
Hamburgö har Miljöavdelningen utfört en preliminär naturvärdesbedömning av
naturområden i Hamburgsund och på Hamburgö.
Naturvärdesbedömning är en metod att klassificera miljöer med utgångspunkt från
deras biologiska och ekologiska värden. Det är ingen exakt vetenskap. I varje enskilt
fall måste en lång rad aspekter bedömas, värderas och vägas mot varandra. Vid
naturvärdesbedömningen värderas biotoper i olika klasser. För att ett område ska vara
skyddat krävs särskilda beslut eller förordnanden. Vissa områden med naturvärden är
skyddade enligt lag, t ex naturreservat eller biotopskydd, men huvuddelen saknar
formellt skydd. Däremot är det brukligt att man så långt som möjligt tar hänsyn till
områden med naturvärden vid såväl samhällsplanering som vid skogs- och jordbruk.
Vid värderingen är områdenas biologiska värden avgörande. Det biologiska värdet
bedöms i första hand med utgångspunkt från vilka arter eller artgrupper som noterats
eller sedan tidigare är kända, men även med utgångspunkt från förekomst av viktiga
ekologiska strukturer. I de fall geologiska värden ingår i bedömningen anges detta
särskilt.
Betydelse för friluftslivet ingår inte i naturvärdesbedömningen. Om ett område har
betydelse för friluftsliv anges det däremot separat som en tilläggsinformation.
Klass 1
– unika naturvärden

Klass 2
– höga naturvärden

Klass 3
– naturvärden

Mycket god förekomst av signalarter och rödlistade arter, eller
mycket viktig ekologisk funktion.
Mycket viktiga spridningscentra
och värdekärnor. Oftast mycket
svåra att återskapa. Det enskilda
området har stor betydelse på
regional och nationell nivå. Det
finns få motsvarigheter i regionen
och landet.

Dokumenterad förekomst av
viktiga strukturer och/eller arter.
God förekomst av signalarter
eller viktig ekologisk funktion.
Förutsättningar för rödlistade
arter. Viktiga spridningscentra
och värdekärnor. Oftast svåra att
återskapa. Betydelse på regional
och nationell nivå.

Det enskilda området har
betydelse på lokal nivå och för
spridning av arter och variation i
landskapet. En förutsättning för
att de nationella miljömålen ska
kunna uppfyllas är att arealen av
områden med naturvärden inte
minskar, utan snarare ökar.

Områden med naturvärden
Områden med naturvärden redovisas på efterföljande karta. När det gäller områden med
naturvärden i havet är kunskapsläget mycket bristfälligt. Endast en översiktlig
inventering av havsbottnarna mellan Fjällbacka och Bovallstrand har genomförts av
länsstyrelsen 1986-1987. Havet utgör ett dynamiskt system, där stora fluktuationer
förekommer mellan olika säsonger. Större bottenområden kan helt ändra karaktär av ett
flertal orsaker. En stor förekomst av ålgräs som funnits under decennier kan plötsligt ett
år omvandlas till en ren sandstrand beroende på att dominerande vindar under en längre
period blåst från en ovanlig riktning. Likaså kan ostronbankar försvinna, sandstränder
ändra karaktär osv. Detta är en av orsakerna till att enstaka översiktliga inventeringar är
att betrakta som statiska och ej kan ersätta funktionella och dynamiska analyser, utan
bör betraktas som ett underlag för mer ingående studier. Då grundområden 0-6 m
generellt har stora dokumenterade biologiska värden anges dessa nedan, utan
klassificering. Inom grundområdena kan objekt inom klass 1-3 finnas.

Jore 7:1
Småvatten

Hamburgsund 2:3
Ädellövskog

Hamburgsund 2:2
Strandområde

Hamburgsund 2:3
Hamburgsund 2:2 m.fl.
ÄdellövskogHamburgsund 2:2 Strandområde
Ädellövskog
Hamburgsund 2:2
Anlagd våtmark
Hamburgsund 2:3
Ädellövskog
Hamburgsund 2:2
Småvatten vid Humleviken

Norgård 2:118
Naturbetesmark

Norgård 2:7, 2:19,Kville-Berga S
Naturbetesmark

Norgård 2:118
Småvatten

Hamburgsund 3:1
Ädellövskog

Norgård S:
Storemyr

Kville-Rörvik 1:10
Småvatten

Norgård 2:2, 2:117
Naturbetesmark

Kville-Berga s:1
Naturbetesmark

Kville-Rörvik 1:6
Småvatten

Kville-Rörvik 1:7
Lössgård 1:59, 1:3
Strandområde

Hamn 2:1, Kville-Rörvik 1:38
Naturbetesmark
Kville Rörvik 1:38 m.fl.

Kville-Berga 2:3
Ädellövskog

Kville-Rörvik 1:2
Småvatten

Lössgård 1:2, 1:3
Småvatten norr om sjöviken

Kville-Berga 2:65
Ädellövskog

Kville-Rörvik 1:2, 1:38
Naturbetesmark

Lössgård 1:59
Småvatten
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Naturbetesmark

Lössgård 1:7
Småvatten vid Enrasberget
Lössgård 1:1
Småvatten öster om Valberget
Södra Röd 2:2, 2:3, Lössgård 1:2
Naturbetesmark
Södra Röd 2:2
Småvatten sydost om Valberget
Södra Röd 2:3/2
Ädellövskog
Södra Röd 2:3/1
Ädellövskog

Södra Röd 2:2
Strandområde

Södra Röd 2:3
Strandområde

Samhällsområde
Naturvärdesobjekt klass 1

OMRÅDEN
MED NATURVÄRDEN

Naturvärdesobjekt klass 2
Naturvärdesobjekt klass 3
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Kulturmiljö
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun

Enligt Kulturminnesvårdsprogrammet (KMV) från 1984 för Tanum kommun är
bebyggelsen kring norra sundet och gamla infartsvägen särkilt bevarandevärd, liksom
områdena Karlsborg och Normanneberget som även är skyddade enligt fornminneslagen. Rekommendationerna för norra sundet och gamla infartsvägen är;
”Bebyggelsen inom det avgränsade området härrör huvudsakligen från sekelskiftet och
1900-talets första decennier och är mycket väl bevarad. Den för Hamburgsund så
speciella bebyggelsestrukturen med relativt gles sjöbodsrad vid strandkanten och stora
fria ytor mellan bostadshus och sjöbod bör bevaras. Ingen nybebyggelse bör tillåtas på
friytorna och sjöbodsraden bör inte ytterligare förtätas.”

För att säkerställa kulturvärdena i norra sundet bör därför ingen ny bebyggelse, varken
bostadshus eller sjöbodar, tillåtas utan att dess lämplighet prövas i en detaljplan.
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.
Miljöer
klass 1
klass 2

Gamla vägen, Tullboden, Övre Sjöviken
Udden, Strandbacken, Norgård, Vänd
igen, Hamnekärret, Nedre Sjöviken

Objekt
klass 1
klass 2
klass 3

11 Byggnadsminnesvärda byggnader
37 Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
29 Övrig värdefull bebyggelse
Kulturmiljön i Sjöviken

Varje enskild byggnad inom en helhetsmiljö behöver inte vara klassad som kulturhistoriskt värdefull. Det är sammanhanget i bebyggelsegruppen som speglar en
byggnadskultur/tradition. KBI ger en bild över vilka miljöer och objekt som är viktiga
att bevara och utvecklas varsamt. Helhetsmiljöerna kan hävdas i detaljplan eller
områdesbestämmelser, liksom objekten skyddas genom bevarandebestämmelser.
Stenindustri

Stenindustrin etablerar sig på allvar i Tanum under 1890-talet. Hamburgsund, med
Hamburgö och kringliggande öar, är bland de orter där stenindustrin först etableras
inom kommunen. 1897 bildas Ejde stenhuggarfackförening, vilket också indikerar var
det då största stenbrottet låg. Orten hade en central betydelse under stenindustriepoken.
Mål

Strategi
-

-

kulturhistorisk värdefulla byggnader
och miljöer bevaras och utvecklas
varsamt

-

naturvårdsprogrammet rekommendationer följs

-

KMV och KBI:s rekommendationer i följs

områden med naturvärden bevaras

-

detaljplan föregår bebyggelse i sundet

-

bebyggelse i kulturmiljöer anpassas

-

skydd av värdefulla objekt och miljöer tillkommer
vid planläggning

-

information om kulturmiljön ges av kommunen

-

program om ”Hur man bygger i Tanum” upprättas

Tomtning
Tomtning

11. Bônn
4. Vändigen
12. Kornhagen

10. Val

Vänd igen

Ögården / Sandvik

Tullboden
Strandbacken

13. Dammen

1. Varpet

15. Kvarnberget

9. Norgård
Tomtningar
Tomtningar

14. Nytorp

Gamla vägen
Udden

Tomtning
Tomtning

3. Stolberget

Tomtningar

2. Solumhällorna
6. Husmarken
8. Bredberg

Tomtningar

5. Lössgård
16. Normansberget

Hamnekärret

7. Bergaliden

Sjöviken

Kolerakyrkogård
Kolerakyrkogård

Fornborg
Fornborg
Tomtning
Tomtning

Borgruin
Borgruin
Hoge
Hoge
slott
slott
Tomtning

Tomtningar
Tomtning
Trankokerilämning
Trankokerilämning

Samhällsområde

Kulturmiljö, klass 1

Byggnadsminnesvärd byggnad

Kulturmiljö, klass 2

Särskilt värdefull byggnad

Fornminne

Övrig värdefull byggnad

Fornminne

Kulturminnesvårdsprogram

f.d. Stenbrott

OMRÅDEN MED
KULTURMILJÖVÄRDEN
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2.6 TURISM OCH FRILUFTSLIV
Ur turistisk synvinkel är det viktigt att ta tillvara befintliga naturvärden. Detta gäller
särskilt för Hamburgö, som är en resurs för det rörliga friluftslivet. Idag finns badplatser, vandringsleder, strövområden, sevärdheter, campingplats vandrarhem och båtbryggor, vilka alla är viktiga för att bibehålla och utveckla samhället som besöksdestination och bostadsort. För besökare är även mångfald avseende boendemöjligheter
viktigt, alla plånböcker ska kunna klara av boendet. Det behöver därför finnas ett urval
av boendeformer som camping, vandrarhem, gästhamnar, hotell och rumsuthyrning.
Sommar- och vinterturism
För en långsiktigt hållbar utveckling av besöksnäringen är det angeläget att skapa
förutsättningar för utveckling och nyetablering av företag som verkar för ett ”bo-ätagöra”-utbud. Besöksnäringen måste få ett åretruntperspektiv och inte endast ses som en
sommarföreteelse, även om den största delen av besökarna kommer då. Ska företag
kunna startas, utvecklas och ges ekonomisk bärkraft förutsätter det att verksamheten i
hög grad även bedrivs under andra delar av året, om än i mindre omfattning. För att få
ett levande centrum utan tomma lokaler under vintersäsongen bör åretrunt-verksamheter koncentreras till centrum, medan verksamheter som är knutna till sommarsäsongen spridas mer över samhällsområde. Med denna strategi kan trängselsituationen
som uppstår under sommarmånaderna underlätta. För att stödja denna strategi har
utvecklingsområden för turistiska verksamheter förlagts söder om samhället i anslutning
till campingen och Hornbore by. På Hamburgö bedöms utveckling kunna ske främst av
de befintliga verksamheterna och i anslutning till färjeläget.
Blå-grön struktur
Rekreationsområden är viktiga för livskvaliteten hos de boende och för besökande.
Satsningar har nyligen gjorts för att utveckla Hamburgö som besöksmål, bl.a. genom att
det skapats bättre vandringsleder, utsiktsplatser m.m. Allmän tillgänglighet till havet
och stranden är även en viktig attraktionskraft för samhället och bidrar till en god
boendemiljö.
För ett samhälles utveckling är det lika viktigt att identifiera vilka områden som inte
ska exploateras som vilka som ska exploateras. De områden som inte exploateras ingår i
samhällets blå-gröna struktur och utgör basen för rekreationsområdena. Om den blågröna strukturen är sammanhängande ökar möjligheterna att nyttja den och således ökar
dess värde. För att fortsatt ha en sammanhängande blå-grön struktur på Hamburgö
föreslås utvecklingsområden endast i anslutning till det tätbebyggda området vid färjan.
I övrigt föreslås en restriktiv hållning inför tillkommande bebyggelse på Hamburgö, så
att ön istället kan nyttjas som rekreationsområde.
På fastlandet undantas större områden med höga naturvärden vid havet från
exploatering, som Furuberget och Bottenkilarna. Området runt Scen på Bônn och
motionsspåret bedöms även vara av högt rekreativt värde varför exploateringsområden
begränsas i anslutning till dessa. Vid sundet får förtätningar i bebyggelsen ske, om det
inte förhindrar allmänhetens tillgänglighet till strandkanten.
Båtplatser, båtuppställning och sjösättningsramper
I Hamburgsund och på Hamburgö finns ungefärligen 300 kommunala båtplatser. Utöver
dessa finns även enskilda bryggor och bryggföreningar. Tillskapande av ytterligare
båtplatser i samhället föreslås ske genom effektivisering och viss utvidgning av de
befintliga täta bryggområdena vid färjeläget på båda sidor sundet och vid Brattösundet.
Vid planering för nya båtplatser bör hänsyn tas till behovet av båtuppställningsplatser.
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Uppställningsplatser finns idag i området Ekehogen på Hamburgö, som föreslås för
bostadsbebyggelse. Uppställning bör dock istället kunna anläggas på utvecklingsområdet Husmarken, som inte ämnas byggas ut under denna planperiod. Ytterligare
föreslås möjlighet för båtuppställning på Hamburgö på Ramberget, på vägen mot
Boviken. I Hamburgsund föreslås båtuppställning ske på infartsparkeringen vid
Kvarnbergsvägen och parkeringsområdet till Scen på Bônn. Genom att samutnyttja
dessa områden ökar nyttjandegraden över ett året-runtperspektiv och färre markområden
behöver tas i anspråk. Båtupptagningsmöjligheter och sjösättningsramper finns i
anslutning till de marina verksamheterna på båda sidor av sundet samt vid vägen till
Fiskehamnen.
Sjöbodar
Sjöbodar har av tradition uppförts längs kusten för att användas som arbetsutrymmen
och förråd för båt- och fiskeredskap. Sjöbodarna utgör karakteristiska inslag i
kommunens bebyggelsemiljöer. Med lämplig lokalisering och utformning kan även nya
sjöbodar innebära positiva tillskott till bebyggelsemiljön.
En sjöbod är ett oisolerat kallförråd för förvaring av båttillbehör och fiskeredskap.
Boden får inte användas på ett sådant sätt att den kan uppfattas som bostad och därigenom avhålla allmänheten från att fritt röra sig i området.
Längs sundet är långa sträckor bebyggda med sjöbodar. Flertalet av sjöbodarna är
förlagda inom bostadstomter som sträcker sig ner till vattenområdet, vilket gör stranden
otillgänglig för allmänheten. Enligt kulturminnesvårdsprogrammet bör inte sjöbodslinjen i norra sundet förtätas ytterligare och ingen ny bebyggelse bör tillåtas på ytorna
mellan sjöbodsraden och bostadshusen för att den speciella bebyggelsestrukturen ska
bevaras. Detta bör efterföljas tills området är detaljplanelagt.
Kommunala sjöbodar som arrenderas ut finns vid Långestrand, färjeläget på
Hamburgö och Vänd igen. I Fiskehamnen hyr kommunen ut förråd i en egen byggnad
samt upplåter markområden till havsanknutna yrkesverksamheter.
Bad
Kommunala badplatser finns på såväl Hamburgö som fastlandet. På norra Hamburgö
vid Vänd igen och Boviken finns klippbad och sandstrand med hopptorn. Vid Lössgård/
Stora Stenar finns hopptorn och klippbad. På fastlandet finns bryggor och sandstrand
vid Stora vattnet, Pluret och Rörviksbadet vid campingen. Badplatsfrågan i området är
inte helt tillfredsställande löst, eftersom trafik- och parkeringsproblem ofta uppstår.
Bristen på parkeringsplatser är särskilt påtagligt vid Stora Stenar och Pluret. Pågående
detaljplanering i området kan dock bidra med en förbättrad lösning.

Sjöbodsbebyggelse i sundet

Badplats vid Boviken
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Camping
Rörviks camping och Hornbore by är lokaliserat cirka två kilometer söder om
Hamburgsunds centrum. Hornbore by är ett komplement till campingen som ska spegla
tidsepoken yngre järnåldern och vikingatiden och ger campingen en egen nisch. De
bägge verksamheterna kompletterar varandra väl och utgör en möjlighet till en ökad
besöksfrekvens. Campingen är även en viktig resurs under sommarsäsongen för det
rörliga friluftslivet. Campingens lokalisering är idealiskt nära natur och bad och inom
gångavstånd till centrum. Förbättrade gångmöjligheter till centrum behövs dock.
Idrott, motion och lek
Norr om verksamhetsområdet finns ett
motionsspår. Spåret nås från norra Hamburgsund, via Scen på Bônn, eller verksamhetsområdet. Scen på Bônn är ett
viktigt besöksmål att bevara och utveckla.
I verksamhetsområdet finns även en skatebordramp invid bensinstationen.
Tre lekplatser finns; vid Karlssons
Hage, Utsiktsvägen och Blåklintsvägen.
Samt tre fotbollsplaner, varav centrumplanen och planen vid Skäret är gräsplaner
och Kornhagen är en grusplan.

Mål

Lekplats vid Blåklintsvägen

Strategi
-

samhället är en attraktiv besöksdestination

-

småskalig turismverksamhet på Hamburgö

-

utveckling och attraktivitet balanseras för
boende och besökande

-

större turismverksamheter på fastlandet

-

riktlinjer för användning av strandområden

-

det offentliga rummet är tillgängligt för
allmänheten

-

bostäder tillåts ej inom strandområden

-

strandområden är tillgängliga för
allmänheten

-

mångfald avseende ”bo-äta-göra” ska
finnas

-

aktivt föreningsliv

-

turistinformation och besökscentrum
utvecklas

-

idrotts/aktivitetsanläggningar är tillgängliga

-

båtplatser tillskapas genom effektivare
utnyttjande av befintliga hamnar

-

campingen utvecklas

-

vandringsleder, strövområden, badplatser,
sevärdheter och besöksmål säkras och
vidareutvecklas

-

bebyggelse mellan sjöbodsraden och
bostäderna i norra sundet tillåts ej utan dp

-

utökad gc-väg till campingen från centrum

Badplats

Badplats

Badplats

Bollplan

Scen på Bônn

Skateboardramp
Badplats
Motionsspår

Skridsko

Fotbollsplan
Badplats

Fotbollsplan

Utsiktsplats

Gästhamn

Camping
Badplats

Hornbore by

Samhällsområde

Stråk genom grönområde

Natur- och rekreationsområde

Stråk med vattenkontakt

Tätbebyggt område

Stråk genom kulturmiljö

Utvecklingsområde

Övrigt sammanbindande stråk

Målpunkt

Avsaknad av stråk

RÖRLIGT FRILUFTSLIV
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2.7 SERVICE OCH NÄRINGSLIV
Centrum
Hamburgsunds centrum är lokaliserat invid sundet och är levande året-runt tack vare
livsmedelsaffär, kiosk, bank etc. Hamburgsunds centrum är bebyggelsemässigt yngre än
i Fjällbacka och Grebbestad. Byggnaderna i Hamburgsunds centrum är i den storleksklass som i högre grad motsvarar dagens ytbehov för handel och verksamheter. I
centrum finns även verksamheter som åkeri och varv, som det längre i ett perspektiv
inte finns utrymme för att växa i en trång centrummiljö. Alternativa lokaliseringar för
dessa verksamheter borde vara gynnsamt både för utvecklingen av verksamheterna samt
för centrummiljön.
Hamburgsunds centrum saknar de intima gaturummen som är en del av det
karakteristiska för samhällskärnorna i Fjällbacka och Grebbestad. Gaturummen är
istället rum för motorfordon, med en genomgående huvudväg och stora parkeringsområden. Huvudvägen som leder till Hamburgöfärjan delar Hamburgsunds centrum i
två enheter, och då vägen under sommarmånaderna är vältrafikerad skapar vägen en
barriär mellan kioskerna norr om vägen och övriga centrumverksamheter söder om
vägen. Ett tydligt ställningstagande bör tas till vilka trafikanter som ska ha företräde
inom vilka områden i centrum.
Nordväst om centrum, norr om huvudvägen, finns ett område som i kulturvårdsinventeringen utpekas som kulturhistoriskt intressant. Detta område bör lyftas fram
tillsammans med kajen och utgöra en del av ett attraktivt centrum.
För att få ett levande centrum och för att nyttja den begränsade möjligheten för
centrum att växa bör sådana verksamheter som bedrivs året-runt lokaliseras i centrum.
Verksamheter som endast bedrivs under sommarsäsongen bör lokaliseras utanför
centrum. En sådan strategi innebär även att trafiksituationen i centrum kan avlastas
under sommarmånaderna.
Hamburgsunds centrum har ett serviceområde som täcker mer än Hamburgsunds
tätort och Hamburgö. Bostadssatelliter i närområdet utan egen service som innefattas i
centrums upptagningsområde är Slottet-Heestrand i söder samt Backegärdet-Amdal norr
om samhället. Fortsatt planering bör främja goda kommunikationer mellan centrum och
dessa områden för att upprätthålla centrum som servicecenter.

Funktioner i centrum

Vägen genom centrum
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Förslag till åtgärder i centrum

Äldreomsorg
Omsorgsförvaltningen bedriver i Hamburgsundsområdet verksamhet framför allt för
äldre personer genom hemtjänst och hemsjukvård. I Hamburgsund ligger Sjökanten, där
det för närvarande bor nio personer som har olika former av insatser av hemtjänst/
hemsjukvård. Inget äldreboende finns i Hamburgsund.
C:a 22% av invånarna i Tanums kommun är >65 år. År 2035 beräknas siffran vara
34%. En åldrande befolkning ställer krav på verksamhet som kan koncentreras om den
ska kunna bedrivas rationellt och ekonomiskt. Om befolkningsprognoserna stämmer
och förutsättningarna för att bo på äldreboenden är likartade i framtiden kommer
kommunen att behöva utöka med närmare 100 särskilda boendeplatser.
Ökningen av äldre personer, >80 år, kommer framför allt att ske efter 2020. Det är
väsentligt att inför framtiden att inte planera fler och små boenden för äldre utan för
utbyggnad av redan befintliga äldreboenden. Fördelar nås då med bättre utnyttjande av
gemensamma resurser som vaktmästeri, kök, nattpersonal och fritidsverksamhet t ex.
Utökat boende för äldre skapar även behov av service och mötesplatser i centrum.
Skola och barnomsorg
Grundskola och fritidshem med drygt 400 elever finns fördelade på tre skolenheter:
Hamburgsundskolan, Uddens skola samt Hogane skola. I anslutning till Hamburgsundskolan finns fritidsgårdsverksamhet i Blå hallen. Förskoleavdelningar finns på
Sjökanten, som är en naturavdelning med uteverksamhet på Hamburgö, Lisabacken
samt i liten omfattning i Hogane skola. I Hamburgsundsområdet finns dessutom ett
antal familjedaghem.
Det som kommer att prägla Hamburgsund de närmaste åren är den stora minskningen
av antalet elever, framför allt i årskurserna 7-9. Efter toppnoteringarna i ”babyboomens” kullar minskar antalet med närmare 40 procent. I Hamburgsundskolans
rektorsområde är denna minskning större och kommer senare än i andra delar av
kommunen. Det finns skäl att anta att en ny ”boom” kommer när barnen som föddes i
den förra blir föräldrar, alltså om kanske 10-15 år, om dessa blivande föräldrar då bor i
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området. Variationer dessförinnan är svåra att förutsäga och beror bland annat på
inflyttning och familjepolitik.
En allmänt ökande efterfrågan på barnomsorg och i synnerhet förskoleplatser har
kunnat noteras i kommunen. Om denna trend fortsätter kan dessutom behov av fler
förskoleavdelningar uppstå även i Hamburgsund.
I en framtid blir det sannolikt nödvändigt att bygga om ”den gamla Hamburgsundsskolan”. Byggbar yta behöver bevakas för detta ändamål. Det kan även vara
lämpligt att planera för möjligheten att samla hela grundskolan (inkl. bibliotek och
fritidsgård) för rektorsområdet på en plats och att på motsvarande sätt samla förskolan
under ett tak.
Verksamheter
Februari 2007 fanns totalt 193 företag i Hamburgsund. Företagen är mindre och endast
4 av dem har fler än 10 anställda. Den största andelen företag är inom bygg- och
fastighetsbranschen samt inom basnäringsgrenarna jordbruk och fiske.
Hamburgsunds verksamhetsområde är lokaliserat i korsningen av infarterna från
Fjällbacka och Kville. Området är fullt utnyttjat och för tillfället saknas mark för
verksamheter. Markförhandlingar pågår för en utvidgning av verksamhetsområdet längs
väg 902 mot Kville, enligt intentionerna i ÖP 2002. Ytterligare mark bör även
reserveras längs väg 902 för att säkerhetsställa en samlad utveckling av verksamhetsområdet och skapa en tydlig utvecklingsriktning mot Kville. Verksamhetsområdet kan
även med fördel utvecklas i nordostlig riktning, runt den bergsknalle som
vindkraftverket är beläget. Genom att utveckla verksamhetsområdet inåt land kan andra
markanspråk som utbyggnad av bostäder få prioritet i de mer attraktiva områdena
närmre havet.
Fiskekajen är basen för flera av de yrkesverksamma fiskarna samt andra havsanknutna
yrkesverksamheter i Hamburgsund. På fiskekajen finns tilläggningsplatser för båtar,
utrymmen för att underhålla fiskeredskap samt containers för förvaring. Kajen är byggd
under sent 1980-tal och är i gott skick. Kajen arrenderas av respektive verksamhet av
kommunen.
Mål

Strategier
-

centrum är levande året runt

-

året-runt verksamheter i centrum prioriteras

-

trafiken i centrum reduceras

-

gångstråk längs kajen i centrum skapas

-

trafiksituationen kring skolan förbättras

-

befintliga byggnader utnyttjas

-

besöksnäringen främjas

-

gång- och cykeltrafik prioriteras i centrum

-

vattennära verksamhetsytor tillskapas

-

-

mark för verksamheter tillskapas

gaturum i centrum utformas estetiskt
tilltalande

-

skolan utvecklas

-

infartsparkeringar tillskapas

-

mark för verksamheter detaljplaneläggs

-

verksamhetsområden utformas estetiskt
tilltalande

-

turism- och friluftsaktiviteter utvecklas på
Hamburgö

-

skolidrottsplatsen utvecklas

-

ny förskola med fler avdelningar tillskapas

Ejgdestämmen
Befintligt
verksamhetsområde

N. Kvillevägen

S. Kvillevägen

Säve

Samhällsområde
Befintligt verksamhetsområde

UTVECKLING AV
VERKSAMHETSOMRÅDEN

Utvecklingsområde för verksamheter
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2.8 TRAFIK
Vägar
Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut,
väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna 906-907 som är belägna på
Hamburgö. På det övriga vägnätet är kommunen ansvarig för väghållning på c:a 38 %
och Hamburgsunds vägförening på c:a 62 % av vägarna. Standarden på vägnätet är
varierande med ett ackumulerat underhållsbehov.
Under sommarmånaderna är trafikkapaciteten på vägarna på Hamburgö väl utnyttjad.
Ytterligare trafikökning, som är en följd av exploatering, innebär reducerad trafiksäkerhet och reducerat värde i boende-, kultur och rekreationsmiljöer. Om ny
bebyggelse ska tillåtas på Hamburgö bör den tillkomma i anslutning till färjeläget för att
inte ytterligare belasta trafiknätet på ön.
Infarten till Hamburgsunds centrum är väg 907 (Strandvägen) som även leder till
färjan. På väg 907 uppstår några dagar sommartid långa köer som kan påverka
trafiksituationen på väg 900 (Länsvägen). Trafiksituationen i centrum innebär, särskilt
sommartid stora trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblem och en förväntad ökad
trafikmängd innebär att behovet av en förbättrad trafiksituation är stor.
I den trafiknätsanalys som togs fram 2001 framgår att framkomligheten för samtliga
fordonsslag är av låg eller mindre god kvalitet på de mindre vägarna. På de större
vägarna är kvaliteten god. Sommartrafiken kan generellt bedömas vara dubbelt så stor
som resten av året.
I ÖP 2002 lokaliserades utbyggnadsmöjligheterna för bostäder i Hamburgsunds
samhällsområde norr om centrum. Fler boendeenheter skapar ett ökat antal trafikrörelser
genom centrum som nu är enda infartsled till norra samhället. En ny infart till norra
delen av samhället kommer att förverkligas i samband med utbyggnaden av Smörhagenområdet. Denna infart bör göra det möjligt att köra runt samhället och på så sätt undvika
trafikstockningar i centrum. Infarten kommer förutom att avlasta trafiksituationen i
centrum och vid färjeläget öka framkomligheten för räddningstjänsten vid olyckor. Vid
utbyggnaden av Skäretområdet tillkommer även en väg som kan underlätta
trafiksituationen i centrum.
Enligt den gällande detaljplanen vid vägkorsningen Fjällbackavägen/Kvillevägen
(900/902) finns ett vägreservat där korsningen är lokaliserad längre norrut. Genom att
flytta vägen kan området söder om vägen nyttjas på ett bättre sätt samtidigt som
trafiksäkerheten kan höjas.

Smörhagen
Kornhagen
Fjällbackavägen

Kornhagen

Centrum
Röda områden är utvecklingsområden för
bostäder enligt ÖP-02. Grön linje visar hur de
vägarna kommer att hänga samman

Fjällbackavägen
Kommande infart till norra samhället via
Kornhagen-Smörhagen
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Fjällbackavägen
Skäret

Kvillevägen

Vägkorsning Fjällbackavägen/Kvillevägen enligt
gällande detaljplan, med illustrerad befintlig väg

Kommande vägsträckning vid Skäret.

Parkering
Under sommarmånaderna finns ett stort behov av parkeringsplatser för besökare i
centrum och på Hamburgö. För att tillgodose detta behov finns flertalet parkeringsplatser i centrum, vid färjeläget på Hamburgö samt infartsparkeringen vid uppfarten till
Hammaren. För att underlätta den överansträngda trafiksituationen i centrum under
sommarmånaderna bör fler infartsparkeringar tillskapas. Utökade infartsparkeringar kan
även leda till att antalet parkeringsplatser i centrum kan reduceras till fördel för vistelsemiljön. Förslag till nya infartsparkeringar är vid bensinstationen, norra delen av
verksamhetsområdet samt vid södra infarten till Hamburgsund.
Färjan
Sträckan mellan Hamburgsund och Hamburgö fick sin första allmänna färja 1936. Den
nuvarande färjan har en kapacitet på 12 personbilar. Till färjan finns separat väntfil som
går parallellt med vägen genom centrum. Under sommarmånaderna kan kön till färjan
periodvis vara mycket lång och därmed bidra till ett centrum med mycket trafik. Det bör
därför i en efterföljande trafikstudie studeras om det finns ett behov att förlänga
färjefilen i Hamburgsund upp till korsningen med väg 900.
Kollektivtrafik och bussangöring
Bussangöringen vid Hamburgsundsskolan är otillfredsställande beträffande trafiksäkerheten och tillgängligheten. Skolbusstrafiken kräver minst fem permanenta angöringsplatser. Genom markförvärv i centrum har kommunen försäkrat sig om att på sikt kunna
förbättra trafiksituationen både för skolbussar och för den dagliga trafiken. Som nämnt i
tidigare avsnitt (Service och näringsliv) blir det sannolikt nödvändigt att bygga om ”den
gamla Hamburgsundskolan”. Vid utformning av bussangöringen bör därför yta för
utbyggnad av skolan och skolgården beaktas.
Ytterliggare busshållplats föreslås i anslutning till vägkorsningen Kvillevägen/
Fjällbackavägen. Föreslagna utvecklingsområden är huvudsakligen lokaliserade norr
om centrum, och en ny busshållplats på föreslagen plats fångar upp fler resenärer inom
ett kortare avstånd.
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Gång- och cykeltrafik
Vissa brister avseende säkerheten finns i dag både för gående och för cyklister, framför
allt på de ställen där de oskyddade trafikanterna är integrerade med biltrafiken. För att
göra mest nytta bör gång- och cykelvägnätets utbyggnad bör fokuseras till de stora
målpunkterna i samhället, infartsparkeringar och utmed större vägar. Fem förslag till
kompletteringar av gång- och cykelnätet redovisas i efterföljande karta som ska binda
samman centrum med verksamhetsområdet/Scen på Bônn samt med campingen/Slottet.
Gång- och cykelvägarna bör byggas ut senast i samband med utökning av verksamhetsområdet i norr samt med de turistiska verksamheterna tillkomst i söder.
Utryckningsnät
Hamburgsunds brandstation är lokaliserad vid infarten till samhället från Kville.
Utryckningstrafiken har stora krav på framkomlighet. Även under rusningstrafik bör
dessa fordon ha en god framkomlighet på de primära utryckningsvägarna. Enligt
Hamburgsunds trafiknätsanalys från 2001 är framkomligheten längs med väg 900 och
902 god, medan väg 907 genom centrala Hamburgsund har mindre god respektive låg
kvalitet på framkomligheten.
Räddningstjänsten har idag stora problem sommartid vid sjösättning av brandbåt vid
sjösättningsrampen vid livsmedelsaffären Ambitionen är att sjösättningsramp ska vara
lättillgänglig för räddningstjänsten i hamnområden där kommunen är ansvarig för
räddningstjänst.

Mål

Strategi
-

förbättra trafiksituationen i centrum

-

öka trafiksäkerheten, för alla trafikanter

-

öka kvaliteten på framkomligheten och
standarden, även på de mindre vägarna

-

trafiken genom centrum cirkuleras, fler än
en in- och utfart ska finnas

-

trafikflödenas förändring utreds, för
situationen när pågående planer är
utbyggda

-

bussangöring vid skolan tillskapas

-

infartsparkeringar tillskapas

-

cirkulationsplats tillskapas vid Lisabacken

-

korsningen väg 900/902 flyttas norrut

-

parkeringsområdet vid färjan på Hamburgö
effektiviseras

-

oskyddade trafikanter separeras från
biltrafik, särskilt längs de större vägarna

-

ny infart för norra tätorten via Kornhagen

-

standarden på infarts- och huvudvägar
förbättras

-

färjefilen förlängs

1500 m

1000 m

1500 m

500 m
250 m

1000 m
100 m

500 m

250 m
100 m

Samhällsområde

Ny lagakraftvunnen detaljplan

KOLLEKTIVTRAFIK

Radie från busshållplats i centrum
Radie från busshållplats vid bensinstationen
Område med hög andel helårsboende
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2.9 INFRASTRUKTUR OCH TEKNISKA SYSTEM
Vatten- och avlopp
Hamburgsunds avloppsreningsverk är lokaliserat i söder om centrum och behandlar
spillvatten från Hamburgsund tätort, Hamburgö och Heestrandsområdet. Anläggningen
kan behandla avlopp från maximalt 4500 personekvivalenter (pe). Medelbelastningen på
verket 2006 var 404 pe. och maxbelastning är 971 pe.
Dricksvatten distribueras via Bolsjöledning till Hamburgsund. En högreservoar på
400m3 fördelar ut dricksvatten i samhället. Sommartid är distributionen från Bolsjöledningen utnyttjad till 100 %. Detta betyder att kapaciteten på överföringsledningen till
Hamburgsund måste ökas för att kunna tillgodose kommande vattenabonnenter.
Planering pågår för att åtgärda del av överföringsledningen mellan Hamburgsund och
Bônn, och ledningen beräknas kunna stå färdig under 2009.
Sommartid sker en stor ökning av Hamburgsunds befolkning. Många fritidshus saknar
tillfredställande lösningar för sitt avlopp. Att sanera områden med bristfällig avloppslösning ingår i kommunens åtgärdsplan för vatten- och avlopp. Delar av ledningsnätet
för avlopp är idag även starkt påverkat av ovidkommande vatten, sanering av spillvattenledningar och utbyggnad av dagvattenhanteringen bör göras.
Nedanstående tabell visar hur många va-abonnenter som finns i Hamburgsundsområdet. Av dessa abonnenter är 190 delårsboende. Utöver verksamhetsområdena finns
13 Fåraby-avtal, vilket innebär att fastigheter utanför kommunalt verksamhetsområde
för vatten- och avlopp träffar ett avtal med kommunen om att få koppla in kommunalt
vatten och/eller spillvatten. Fastigheterna står själva för projektering, drift och underhåll
av ledningarna från den av kommunen utsedda anslutningspunkten. Inom dessa områden finns ungefärligen 100 fastigheter. Campingen ingår utöver detta i avtalsområdena.
Vatten och avlopp på Hamburgö
Kommunalt vatten och avlopp på Hamburgö finns vid färjeläget samt via avtal längs
norra delen av sundet och i området Norgård 2:117 m.fl. Att ytterligare bygga ut det
kommunala va-nätet på Hamburgö innebär stora, oreparerbara ingrepp i den värdefulla
miljön. För att slippa oönskade ingrepp föreslås endast utveckling av bostäder ske i
anslutning till färjeläget.
Brist i vattentillgång och svårigheter att ordna enskilda avlopp skapar en problematisk
situation för större delen av den befintliga bebyggelsen på Hamburgö som saknar
anslutning till det kommunala va-nätet. Fler enskilda avloppsanläggningar Hamburgö är
inte lämpligt, vilket innebär att ytterligare bebyggelse i befintliga områden för tillfället
inte är befogat. Va-situationen måste utredas vidare.

Abonnemang
Vatten och avlopp
Enbart vatten
Enbart avlopp
Industriabonnenter
Tabell VA-anslutningar

Antal abonnenter
423
20
30
26
Avloppsreningsverket i hamnen

Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö
Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-08, § 91

38 (68)

Dagvatten
Generellt förordas lokalt omhändertagande av dagvatten. Kommunen avser att under
2008 påbörja arbete med en dagvattenpolicy för att bättre kunna hantera dagvattenproblematiken. Krav på särskilda dagvattenutredningar kommer även fortsatt att ställas
vid detaljplanering.
Renhållning och avfallshantering
I Hamburgsund finns återvinningscentral, återvinningsgård och miljöstation som tar
hand om grovavfall, förpackningar samt hushållens farliga avfall. Miljöstationen
hanterar hushållens 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.
Gemensamma mottagningsplatser för hushållsavfall har inrättats för bostadsområden
som på grund av naturliga begränsningar eller andra förhållanden är svåra att nå fram
till. Generellt gäller att flera små mottagningsplatser för avfallshantering i enskilda
områden är bättre för de boende och lättare att tömma och hålla rent, än få stora
mottagningsplatser.
Värmeförsörjning
Värmeförsörjningen inom Hamburgsundsområdet utgörs i huvudsak av enskilda
anläggningar med olja eller el som energikälla. En del fastigheter har installerat
bergvärmeanläggningar.
Elförsörjning
Elförsörjningen inom området ombesörjer Fortum såsom nätägare. I Hamburgsund
finns Tanums första vindkraftverk, uppfört år 1993. Verket har en kapacitet om
225kWh och är 40m högt. Verket är lokaliserat strax öster om Hamburgsunds
verksamhetsområde och närmsta bostadsbebyggelse finns på ett avstånd om c:a 330 m.
Master
Mast för radio- och telekommunikation finns på Huseberget på Hamburgö samt två
stycken vid vattenreservoaren i Hamburgsund. Ytterligare master eller andra anläggningar är inte, vad kommunen känner till, planerade i Hamburgsund eller på Hamburgö.
Mål
-

Strategi
övergång till förnyelsebar energi
såsom sol, vind och biobränsle

-

insatser på befintliga ledningsnät för
vatten och avlopp ska göras

-

va-situationen ska vara god

-

va-policyn revideras

-

vattentillgång och kvalitet säkras på
Hamburgö

-

dagvattenpolicy arbetas fram

-

dagvattenavrinning studeras i
planarbeten

-

anslutning av ytterligare 500 boendeenheter till det kommunala va-systemet

-

va-situationen på Hamburgö utreds.
Ingen ytterligare bebyggelse tillåts
innan tillfredsställande lösning finns.

-

geohydrologisk undersökning på
Hamburgö ska genomföras

Samhällsområde

Mottagningsplats för avfall

Verksamhetsområde för
vatten och avlopp

Vindkraftverk

Område anslutet till vatten
och avlopp via avtal

Mast

Avloppsreningsverk

Kraftledning

INFRASTRUKTUR OCH
TEKNISKA SYSTEM

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
Återvinning / Miljöstation
skala 1:25 000

HAMBURGSUND & HAMBURGÖ
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2.10 BOSTADSUTVECKLING
Inom hela kommunens kustzon råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse, inte minst
på Hamburgö. Denna efterfrågan tar sig uttryck i ett stort antal ansökningar om
förhandsbesked och bygglov. Efter omfattande planläggning för bostadsändamål antogs
under 2006 två detaljplaner som sammantaget omfattar c:a 130 lägenheter och småhus.
Ingen av dessa ställs till förfogande i den kommunala tomtkön. Intresset för kommunal
tomt i Hamburgsund ökar. Det kommunala bostadsbolaget har inga hyreslägenheter i
Hamburgsund. Kommunen själv äger dock Sjökanten som inhyser äldreboende och
bibliotek i centrum. Enskilda företag erbjuder dock hyreslägenheter i Hamburgsund.
Fastighetsbeståndet stiger i pris i de attraktiva delarna av Hamburgsund och på
Hamburgö. Denna prisökning medför att konkurrenskraften från köpstarka aktörer
utifrån köper de mest attraktiva tomterna vid havet och sundet och att helårsbefolkningen tvingas bort från de mest exklusiva områdena. Eftersom de köpstarka
aktörerna använder sina fastigheter för delårsboende står de också tomma större delen
av året. Enda möjligheten för kommunen att styra fördelningen av helårs- och
delårsboende är när kommunen själv är markägare och därigenom kan välja att endast
sälja tomter till helårsboende. Boendet kan även styras genom alternativa upplåtelseformer. För att kunna erbjuda helårsboende möjligheter att bo attraktivt är det viktigt att
kommunen kan erbjuda attraktiva bostäder till en rimlig prisnivå.
Hamburgsunds tätort
Nya bostäder bör främst tillkomma i Hamburgsunds tätort, där service och
kommunikationer finns samt i anslutning till områden med hög andel helårsboende.
Bostäder i centrum bidrar till ett levande centrum och en trygg miljö. På grund av
ytbegränsningar i centrum att växa bör verksamheter prioriteras i markplan, medan
bostäder kan tillskapas i våningsplanen ovan.
Samhällsområdet Slottet-Heestrand som är lokaliserat bara två kilometer söder om
Hamburgsund har ingen egen service. Norr om Hamburgsund tätort finns områdena
Backegärdet och Amdal, vilka är utpräglade delårsboendeområden också utan egen
service. Genom att medvetet utveckla boendeområden i riktning mot Backegärdet och
Amdal kan dessa områden i framtiden ingå i tätortsområdet.
Bostadsområden med hög andel helårsboende finns kring väg 900 och gamla infartsvägen ner till centrum. Lämpliga nya bostadsområden bedöms därför vara i anslutning
till dessa, för att gynna en eventuell ökning av andelen helårsboende i samhället.
Områden som föreslås för förtätning av bostäder där kommunen är markägare är
Södra Ejgde kulle, Gamla vägen, Mörebacka, delar av Kornhagen och Ekehogen samt
Husmarken. Ungefärligen 1/5 av utvecklingsområdena för bostäder är kommunal mark.

Bostadsbebyggelse längs norra sundet

Bostäder på ovanvåning i centrum
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Hamburgö
Hamburgö bedöms främst utgöra en resurs för utveckling av turism-, friluftsliv- och
rekreationsändamål och därmed inte utgöra ett utvecklingsområde för bostäder. På
grund av rådande förhållanden vad gäller vatten och avlopp, kapacitet på vägfärjan samt
vägstandard bedöms inte en någon större utveckling av bostadsbeståndet på Hamburgö
vara aktuellt. Mindre bostadsutveckling vid färjeläget på Hamburgö, där sammanhållen
bebyggelse, kommunikationer samt vatten och avlopp finns och fungerar på ett
tillfredsställande sätt bedöms dock som möjligt. Utvecklingsområden för bostäder finns
i attraktiva lägen på fastlandet.
Kulturmiljöerna på Hamburgö och värdena i dem ska särskilt beaktas vid
tillkommande bebyggelse. Lämpligast är att bebyggelse i dessa områden föregås av
detaljplan. De obebyggda strandområdena i sundet bör bevaras och möjligheterna att nå
vattnet för allmänheten beaktas högt. Det finns även ett värde i de kvarvarande
utblickarna mot sundet från vägar och i luckområden och dessa bör därför inte byggas
igen.
Boendeformer
För att främja helårsboende kan utveckling av bostäder ske på kommunal mark med
blandade boendeformer. Områden med andra bostadsformer än fristående småhus kan
attrahera andra befolkningsgrupper att bosätta sig i samhället. Parhus, radhus,
flerbostadshus är i högre grad lämpliga alternativ för helårsboende. Kooperativ hyresrätt
är även en boendeform som bör beaktas, detta måste dock komma som initiativ från
enskilda. Ekologiskt byggande bör prioriteras.
Vid utveckling av nya bostadsområden bör alltid god markhushållning främjas
likasom behovet av närrekreationsområden.

Mål

Strategi
-

boendet är attraktivt

-

bostadsutvecklingen främjar helårsboende

-

Hamburgö är en resurs för friluftsliv och
rekreation

-

tätorten växer samman med BackegärdetAmdal samt Slottet-Heestrand på sikt

-

ny bostadsbebyggelse tillåtas främst på
fastlandssidan och i anslutning till tätorten

-

ny bebyggelse tillskapas i områden med
hög andel helårsboende

-

bostadsområden utvecklas på
kommunal mark

-

restriktivitet av nybyggnader på Hamburgö

-

detaljplan föregår bebyggelse i norra
sundet

-

boende- och upplåtelseformer blandas

-

bostadstomter i strandområden tillåts ej

-

fastighetsavstyckningar utmed sundet
förhindras
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Nyligen lagakraft vunnen detaljplan

Strandskydd

UTVECKLINGSOMRÅDEN
FÖR BOSTÄDER

Kommunal mark
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2.11 SOCIALA FRÅGOR
Samhällets själ kräver engagemang av dess invånare för att vara levande. Samhällets
gator och torg måste finnas tillgängliga för möten mellan människor, och även vara
utformade på sådant sätt att de uppmuntrar till möten, både spontana och planerade. Ur
folkhälsosynpunkt är det även viktigt tillgodose behov för alla i samhället, men även att
lyfta fram olika gruppers särskilda behov. En medveten planering där människans
behov sätts i fokus bör ske. Exempelvis bör sådan planering ske vid målpunkter i
samhället, som i centrum, vid skolan och i hamnen. Rummen bör planeras för en
mänskig skala med rumsbildningar som är uppfattbara och trevliga att vistas i.
Mötesplatser
Mötesplatser är viktigt ur folkhälsosynpunkt och preferensen för utformning av mötesplatser varierar för olika åldersgrupper. Ungdomar, och särskilt pojkar, uttrycker ofta ett
behov av mötesplatser för aktiviteter t.ex. skateboard och grönytor för bollspel. Mötesplatser med aktivitetsinriktning ger möjlighet till rörelse men är även kreativt och
socialt. Detta behov kan annars komma att tillgodoses på andra sätt, som inte alltid ses
positivt ur övriga samhällsboendes synvinkel. Andra varianter av mötesplatser kan
tillgodose exempelvis ett kulturellt behov i form av bibliotek/café där människor själva
kan styra inriktning och innehåll. Flickor uttrycker ofta ett särskilt behov för sådana
mötesplatser.
Hamburgsunds centrum bör utvecklas som en mötesplats där människan har mer
utrymme än motorfordon. För att uppnå detta krävs en reducering av antalet
parkeringsplatser för att frigöra utrymme och för att reducera trafiken. Detta utrymme
bör istället omformas till estetiskt tilltalande gaturum med sittplatser, grönska,
trottoarer, vatten, konst etc. för människan. Trafiken hänvisas istället till utpekade
trafikleder och infartsparkeringar. Eftersom färre antal parkeringsplatser behövs
vintertid kan parkeringsplatsbehovet i centrum ändå förbli tillgodosett under större
delen av året även om flertalet omlokaliseras till infartsparkeringar. Framkomligheten
för trafiken kan även förbättras med denna lösning då konfliktsituationerna med gångoch cykeltrafikanter blir färre när dessa trafikslag får företräde i olika områden. Övriga
platser i Hamburgsund och på Hamburgö som bör utformas som mötesplatser med en
estetiskt tilltalanden utformning är väntkurer för färjan, utsiktspunkter, biblioteket etc.
Av elevarbetena som Hamburgsundskolan presenterade under Charretten var många
förslag olika versioner av mötesplatser, som caféer, skateboardpark, nöjeslokal, bad,
bio, större bibliotek etc. Detta tyder på ett starkt behov av mötesplatser för barn- och
ungdomar i Hamburgsund.
Trygghet och säkerhet
Flera faktorer gör att människor känner sig trygga och säkra på en plats. Det handlar om
platsens belägenhet i samhället, hur den är belägen i förhållande till andra platser, hur
det är möjligt att komma till den, hur och vilka som använder platsen, när på dygnet
som platsen används, m.m. Några generella principer för utformning av trygga och
säkra miljöer är att platser ska ha; överblickbarhet, synlighet, orienterbarhet, tillgänglighet, tydliga rumsliga ansvarsförhållanden, bra förvaltning, god belysning, livfullhet
och tidsanvändningsmönster. Trygg- och säkerhetsprinciperna ska beaktas i all
planering. Platser där människor ofta vistas som vid kommunikationspunkter, i centrum
och längs stråk mellan målpunkter måste särskilt studeras ur trygghets- och
säkerhetsperspektiv.
Trafikmiljön är viktig ur ett folkhälsoperspektiv och särskilt för barnen. Barn ska kunna
röra sig säkert i ett samhälle med så lite kontakt med biltrafik som möjligt. Detta kräver
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att det finns gång- och cykelvägar som främjar rörelse och att det är möjligt att vara
oberoende av föräldrar som skjutsar.
Tillgänglighet
Det finns flera typer av tillgänglighet; fysisk, psykisk, social, organisatorisk samt
ekonomisk. Den fysiska tillgängligheten är möjligheten att röra sig i samhället, den
psykiska att förstå omgivningen och att våga röra sig, den sociala att kunna träffa andra
människor, den organisatoriska att ha tillgång till information som infotavlor, och den
ekonomiska att ha råd att använda olika färdmedel.
De flesta människor vill bo kvar hemma när de är äldre så länge som möjligt. Därför
är det viktigt att närmiljön utformas så att den inbjuder till sociala kontakter. När den
psykiska hälsan är bra och tillvaron är meningsfull behövs mindre vård och social
service. När behov väl uppstår för särskilt boende är det viktigaste att dessa är
utformade på ett så bra sätt som möjligt, i andra hand är det viktigt att fundera över var
de är belägna.
I framtida planering är det därför viktigt att tänka på hur meningsfullhet och ett aktivt
liv kan uppnås. De offentliga miljöerna måste vara gripbara, kännas trygga och fylla
många sociala funktioner. I den enkät som utfördes i hösten 2006 angående äldreboenden visade det sig att det som värderades högst var närheten till service/affär.
Brottsförebyggande
Att bo i ett samhälle som upplevs som säkert är en högt prioriterad fråga för de boende.
Ett säkert samhälle skapas när många människor vistas ute i samhällsmiljön. Finns det
mycket att göra i samhället kommer människor att vara där och då är det säkrare.
Våld är en form av brott som ska motverkas vid uppbyggnaden av ett samhälle. Mäns
våld dominerar klart, dels mäns våld mot andra män vilket oftast sker under
alkoholberusning och i offentlig miljö, dels mäns våld mot kvinnor som oftast sker i
hemmen men även i offentlig miljö. För att förebygga mäns våld mot andra män är det
viktigt att ge utrymme för mötesplatser och aktiviteter som främjar verksamhet där
alkohol inte förekommer. Mäns våld mot kvinnor i offentlig miljö förebyggs genom att
skapa miljöer där det är möjligt att ha uppsikt över omgivningen och det är upplyst vid
mörker. Andra platser där brott förekommer är där materiella värden finns t.ex.
sedelautomater och bilparkeringar. Det är därför viktigt att dessa platser är upplysta och
har insyn från andra människor. En sedelautomat kan exempelvis vara vänd mot en affär
eller restaurang.
Mål

Strategi
-

centrum är levande året runt

-

serviceboende i centrum

-

tryggt och säkert samhälle

-

skola i centrum

-

trafikmiljön är säker

-

service och handel i centrum

-

tillgängliga miljöer

-

mötesplatser finns för olika ändamål och
grupper och utformas estetiskt tilltalande

-

gång- och cykelbanor byggs ut separat från
vägbanan, men integrerade i den bebyggda
miljön

-

stråk som behöver gatubelysning utreds

-

särskilda samhällsgruppers behov lyfts fram

-

brott förebyggs genom fysisk planering
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2.12 HÄLSA OCH SÄKERHET
Klimatpåverkan
Växthuseffekten är ett av de största globala miljöproblemen och påverkar alla delar av
samhället. Orsaken är det moderna samhällets användning av fossil energi som olja, kol
och naturgas som vid förbränning släpper koldioxid. Användningen av fossil energi och
utsläpp av koldioxid har ökat sedan andra världskriget och dess effekter är idag så
tydliga att vi måste planera för dem. Varje samhälle måste arbeta för att minska
utsläppen och samtidigt planera för dess konsekvenser i nära framtid och på sikt.
I Sverige släpps c:a 6 ton koldioxid/person och år ut. Motsvarande för USA är 21 ton,
Europa 8 ton och Afrika 1 ton. Industriländernas livsstil måste därför förändras
samtidigt som de fattiga länderna måste utvecklas och därmed tillåtas att öka sin
energianvändning. Den globala utsläppsnivån på 4,8 ton/person och år måste sjunka till
3,2-3,6 ton/person och år.
Effekterna av växthuseffekten är höjd medeltemperatur på jorden och därmed
förändrade mönster för nederbörd, vindar och havsströmmar. Jordens medeltemperatur
bedöms öka med 1,8-4,0°C på hundra år. Havsnivån beräknas stiga c:a 0,5-1m på
hundra år. Andra effekter är mer regn under vinterhalvåret, korta men intensiva regn,
risk för översvämningar, ökad skredrisk, mer och intensivare blåsoväder, gynnsammare
klimat för odling och ändrade betingelser för olika växt- och djurarter.
I Hamburgsundsområdet kommer högre havsnivå att få konsekvenser på bebyggelsen.
En höjd havsnivå på 0,5-1,0m på hundra år innebär att högvatten (c:a 1,5m över normalvattenstånd) kan komma att vara 2-2,5 meter över normalvattenstånd, se karta Förhöjd
havsnivå. Delar av samhällets kärna och vägar längs sundet kommer att ställas under
vatten. Konstruktioner med lång livslängd t.ex. hus, vägar, ledningar, pumpstationer
måste förläggas för en framtida förväntad situation. På sikt måste dessa konstruktioner
höjas, nya hus, måste byggas på högre nivåer och delar av samhället kan behöva flyttas
till en högre nivå. I översiktlig planering måste hänsyn tas genom att reservera mark på
högre nivåer. Till exempel kan marken idag ges användningsområden som enkelt kan
förändras t.ex. grönområde, fritidsområde. Samhället måste även planera för att en
framtida strand blir tillgänglig för allmänheten. För byggnader kommer Länsstyrelsen
att närmare föreslå ett lämpligt intervall för grundläggningshöjder.
Geoteknik
En översiktlig kommuntäckande kartering av skredrisker gjordes 1994 (Bohusgeo).
Enligt denna bedöms viss skredrisk kunna förekomma inom ett område i Hamburgsund
som omfattar strandområdet på båda sidor längs sundet, i stort sett från reningsverket
och norr ut.
Längs strandområdet finns utfyllnader där stabiliteten lokalt kan vara dålig. Vid
befintliga kajer är stabiliteten beroende av kajernas konstruktion. Arbetet med kompletteringar och sammanställningar av samtliga kommunens geotekniska utredningar pågår.
Radon
Berggrunden inom planområdet utgörs av granit och betraktas som högradonmark,
vilket är bekräftat i en översiktlig radonkartering. Här är risken stor för att få höga
radonhalter inomhus. Gränsvärdet för radongas (200 Bq/m3) får inte överskridas, vilket
i de flesta fall kräver ett radonsäkert byggande. Det kan lösas med rätt grundläggning
och/eller ventilationsåtgärder i husgrund/-platta tillsammans med tätning runt rör m.m.
Eventuella åtgärder beaktas vid bygglovprövning.
Förorenad mark
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Kommunen gjorde en inventering av förorenade markområden 1997. Enligt denna finns
ett inventerat objekt i Hamburgsund med riskklass 3 (bensinstationen). I rapporten är
två objekt listade som ”ej inventerade”. Efter 1997 har Länsstyrelsen även lagt in uppgifter om gamla deponier, hamnar etc i sin databas över förorenade områden. I denna är
delar hamnområdet i Hamburgsund och på Hamburgö utpekade som förorenade
områden (enligt länsstyrelsens Hamndatabas: Hamburgsund 17:1, Norgård 2:156 samt
ett stort antal mindre fastigheter).
Störande verksamheter och buller
Störande verksamheter förekommer framför allt kring hamnområdet i centrum och vid
färjeläget. Sommartid kan långa bilköer till färjan ge upphov till ökade utsläpp av
luftföroreningar och bullerstörningar. Lastbilsåkeriets verkstad genererar också tung
trafik till hamnområdet.
Varvet med båtreparationer, motorinstallationer, renoveringar m.m., kan ge upphov
till bullerstörning och luktolägenheter. Luktolägenheter kan särskilt uppkomma om
plastnings- och målningsarbeten sker. Utvecklingsmöjligheterna bedöms som starkt
begränsade med hänsyn till intilliggande bostäder. De allmänt rekommenderade
miljökraven vid upptagning och spolning av båtar har skärpts under senare år. Det är
därför sannolikt att krav på skyddsåtgärder kommer att ställas på denna verksamhet.
I Hamburgsunds verksamhetsområde finns ett vindkraftverk. För vindkraftverk finns
inget avstånd definierat för avstånd till bostadsbebyggelse, utan avståndet är relaterat till
de bullernivåer som förväntas uppkomma. Från vindkraftverk tillåts inte bullervärden
som överstiger 40 dBA i bostäder. Närmsta befintliga bostadsbebyggelse finns på ett
avstånd om c:a 330m. Inga anmälningar för störningar från verket har hittills inkommit
till kommunen. Om verket av tekniska eller andra skäl tas ned, bör ett eventuellt
nyuppförande prövas mot risken för buller- och andra störningar i de föreslagna
utbyggnadsområdena i den fördjupade överskiktsplanen.
Skyddsavstånd
Enligt Boverkets rapport Bättre plats för arbete bör en skyddszon om 300m hållas kring
ett reningsverk av det slag som finns i Hamburgsund (dimensionerat för 4500 pe). Om
avloppsreningsverket kommer att dimensioneras upp över 5000 pe ökar riktvärdet för
skyddsavståndet till 500m. Kring bensinstationen och miljöstationen/återvinningscentralen, rekommenderas ett skyddsavstånd om 50m till närmaste bostäder. I enskilda
fall får en bedömning av skyddszoner göras med hänsyn till topografiska förhållanden
etc. Allmänna vägar har generellt en byggnadsfri zon på 12 meter från vägområdet.

Vattennära verksamheter vid fiskekajen

Vindkraftverket i Hamburgsund, sett söder ifrån
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Djurhållning
I kommunen finns goda förutsättningar för mjölk- och köttproduktion. Inom det aktuella
området finns i dagsläget endast köttdjur, får och hästar som säkerställer att det öppna
landskapet bevaras. De är även en viktig del för gynnandet av den biologiska
mångfalden. Enligt kommunens djurskyddsregister finns det totalt sex jordbruksfastigheter i Hamburgsundsområdet med betesdjur. Hälften av dem är belägna på
fastlandssidan och resterande finns på Hamburgö.
Tanums kommun är en landsbygdskommun där det överallt är nära till jordbruk och
djurhållning. Flera kommuner upprättar policydokument där avstånd mellan bostäder
och stall eller andra byggnader för djurhållning, framförallt hästhållning beskrivs.
Problem som kan uppstå vid korta avstånd mellan bostäder och hästhållning är
spridning av hästallergener samt lukt- och bullerstörningar. Tanums kommun gör dock
bedömningen att en generell policy för dessa frågor är problematisk i en kommun med
den struktur som Tanum har. Många av kommunens samhällen kan erbjuda
boendemiljöer i de centrala delarna som inte störs av närheten till djurhållning, men
randområdena i samhällena gränsar ofta till aktiva jordbruk. Vid detaljplanläggning av
nya områden bör risken för olägenheter från framför allt hästhållning vägas in för att
undvika konflikter mellan hästhållning och boende.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om lägsta godtagbara kvalitet för mark, vatten, luft
eller miljön i övrigt, inom ett geografiskt område Tillstånd får inte beviljas för
verksamheter som innebär att normerna överskrids. Fastställda normer finns för
kvävedioxid och kväveoxider, svaldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon i
utomhusluft samt för olika parametrar i fisk- och musselvatten.
Nordväst om Hamburgsund och i sundet (Fjällbacka Skärgård) finns område som
omfattas av miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Bedömning gentemot
gällande miljökvalitetsnormer ska göras vid varje detaljplanearbete

Mål

Strategi
-

ny bebyggelse är säkert lokaliserat för
högvatten

-

nybyggnader förläggs på c:a +2,5 m

-

geotekniskt säkra miljöer

-

geotekniska riskområden inventeras och
undersöks

-

bebyggelsen är radonsäker

-

bullervärden i boende- och rekreationsområden är godtagbara

störande verksamheter lokaliseras på
godtagbart avstånd från boendemiljöer

-

-

bullerstörningar från trafik motverkas med
god trafikplanering

-

färjekön utformas trafiksäkert

Ungefärligt område som påverkas vid

FÖRHÖJD HAVSNIVÅ

2m förhöjning av havsnivån

Ungefärligt område som påverkas vid
3m förhöjning av havsnivån
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
HAMBURGSUND & HAMBURGÖ
skala 1:8 000

2008-08-05 antagandehandling

Samhällsområde

300m skyddsavstånd

Skredrisk bedöms kunna föreligga

100m skyddsavstånd

Viss skredrisk bedöms kunna föreligga

50m skyddsavstånd

Skredrisk bedöms ej föreligga

Miljökvalitetsnorm för
fisk- och musselvatten

Område med risk för markföroreningar
skala 1:25 000

HÄLSA OCH SÄKERHET

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
HAMBURGSUND & HAMBURGÖ
2008-08-05 antagandehandling
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2.13 MILJÖMÅL
Sveriges miljömål
Efter beslut av riksdagen 2005 har Sverige 16 miljökvalitetsmål och 72 delmål.
Miljökvalitetsmålen uttrycker den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö och dess
natur- och kulturresurser som riksdagen anser miljömässigt hållbara på lång sikt.
Delmålen anger inriktning och tidsperspektiv för att nå miljömålen. Miljökvalitetsmål
och delmål styr inriktningen av det svenska miljöarbetet, nationellt och internationellt,
ett arbete som är en central del i ansträngningarna för ett hållbart samhälle.
För att målen ska nås krävs insatser från alla i samhället: myndigheter, kommuner och
näringsliv, likaväl som organisationer och konsumenter. Det internationella miljöarbetet
är också mycket avgörande. De 16 nationella miljökvalitetsmålen omfattar;
1. Begränsad klimatpåverkan

9. Grundvatten av god kvalitet

2. Frisk luft

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

3. Bara naturlig försurning

11. Myllrande våtmarker

4. Giftfri miljö

12. Levande skogar

5. Skyddande ozonskikt

13. Ett rikt odlingslandskap

6. Säker strålmiljö

14. Storslagen fjällmiljö

7. Ingen övergödning

15. God bebyggd miljö

8. Levande sjöar och vattendrag

16. Ett rikt växt- och djurliv

Regionala miljömål
I miljömålsarbetet har länsstyrelserna en övergripande och samordnande roll som
regionala miljömyndigheter. De ska arbeta tillsammans med andra regionala
myndigheter och organ och i dialog med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer
och andra aktörer för att säkra att miljökvalitetsmålen och delmålen får genomslag i
länen.
Varje länsstyrelse ska i samråd med Miljömålsrådet anpassa, precisera och konkretisera 15 av de 16 miljökvalitetsmålen med hänsyn till de förutsättningar som finns i
länet. Målet Levande skogar har Skogsstyrelsen, i samverkan med länsstyrelserna,
ansvaret för. Länsstyrelserna ska ge kommunerna underlag och hjälpa dem att formulera
lokala mål och åtgärdsprogram.
Kommunala miljömål
Tanums kommuns övergripande miljömål är ett långsiktigt uthålligt samhälle. I arbetet
prioriteras områdena energi, transporter och livsmedel.
De nationella och regionala miljömålen bör brytas ner till kommunal nivå och i högre
grad konkretiseras i verksamheternas verksamhetsplaner.
I den fördjupade översiktsplanen bör miljömålen beaktas genom:
-

Hushållning av markresurser t ex takten som byggnation sker i och hur mycket mark ett
hushåll kan disponera.

-

Hushållning av materialresurser vid t ex avfallshantering, jord/stenmaterial,
energiproduktion

-

Skydd av naturresurser t ex i strandskydd, landskapsskydd

-

Utsläpp från verksamheter som industrier, avlopp, avfall, energiproduktion, trafik
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3. UTVECKLING
3.1 UTGÅNGSPUNKTER OCH UTVECKLINGSRIKTNINGAR
Utgångspunkter och utvecklingsriktningar har identifierats för bostäder, verksamheter,
centrum, trafik samt vattennära- och turistiska verksamheter. Varje utvecklingsområde
har utgångspunkt i anslutning till det som är befintligt och har därefter fått en
utvecklingsriktning.
För att uppnå de tidigare redovisade målen för bostäder; om ett attraktivt boende,
främjande av helårsboende samt att tätorten på sikt ska växa samman med BackegärdetAmdal samt Slottet-Heestrand har utgångspunkterna för vidareutveckling av samhällets
bostadsområden förlagts till områden med hög andel helårsboende. Ett utvecklingsområde har därefter riktats mot Backegärdet-Amdal på västra sidan av Fjällbackavägen.
En utveckling i denna riktning kan på sikt innebära att Backegärdet-Amdal byggs
samman med tätorten. Fjällbackavägen skapar även en tydlig och naturlig avgränsare
mellan bostads- och verksamhetsområdet. Ett annat utvecklingsområde sträcker sig från
Gamla vägen i sydostlig riktning genom Mörebacka. I detta område finns få konflikter
med riksintressen eller andra skyddsvärden.
Målet för verksamheter är att det ska finnas tillgänglig mark så att företag kan etablera
sig och utvecklas inom samhället. I det befintliga verksamhetsområdet är all mark
bebyggd. I översiktsplanen redovisades en intention av att utöka verksamhetsområdet
österut. Eftersom markområdena inåt land är mindre attraktiva för andra ändamål som
boende samt turism- och rekreationsområden är detta ett koncept som anammats. Fler
markområden föreslås dock utöver det i översiktsplanen.
De vattennära verksamheterna föreslås ha sin utgångspunkt i de områden som redan är
exploaterade för detta ändamål. I centrum och vid färjeläget på båda sidor av sundet
används vattenområdet både för småbåtshamn och för andra vattennära verksamheter.
Eftersom sundet är bebyggt norr ut blir den naturliga utbyggnadsriktningen för de
vattennära verksamheterna söder ut.
Målet för centrum är att det ska vara levande året runt. För att uppnå ett levande
centrum året om är en av strategierna att sprida säsongsrelaterade verksamheter över
hela planområdet och koncentrera helårsverksamheter till centrum. Detta på grund av att
utvecklingsmöjligheterna i centrum är begränsade. För att kunna upprätthålla en god
servicenivå i centrum föreslås att verksamheter ska vara prioriterad användning i
byggnadernas bottenvåningar, medan bostäder kan tillåtas ovan. Ett annat sätt att
effektivisera markanvändningen i centrum är att reducera antalet parkeringsplatser och
ersätta dem med infartsparkeringar som kan nyttjas under högsäsongen.
Som nämnt ovan bör de säsongsrelaterade turistiska verksamheterna spridas över hela
samhällsområdet för att ge plats till helårsverksamheter i de mer centrala delarna. De
turistiska verksamheternas utveckling får sin utgångspunkt i södra delen av samhället
där etablerade verksamheter som camping och Hornbore by finns. Genom att bygga ut
dessa verksamheter i riktning mot Hamburgsund kan Slottet-Heestrand och Hamburgsund på sikt även växa samman.
Målen för trafiken är att förbättra trafiksituationen i centrum samt att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Utgångspunkten för att uppnå detta är därför att
cirkulera trafiken i samhället och på så sätt reducera trafikmängderna i och genom
centrum. Med detta kan förbättringar även uppnås i framkomlighet och trafiksäkerhet.
Detta ska genomföras genom att öppna upp trafiknätet så att det inte endast finns en inoch utfart till samhället och genom att reducera antalet parkeringsplatser i centrum. För
att kompensera förlusten av parkeringsplatser i centrum tillskapas infartsparkeringar
mer perifert.
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3.2 UTVECKLINGSSTRUKTUR
Utvecklingsstrukturen bygger på att den befintliga samhällsstrukturen växer i östlig och
nordöstlig riktning. Strategin är att bostäder och arbetsplatser ska finnas samhällsnära,
medan de säsongsrelaterade turistiska verksamheterna kan lokaliseras mer perifert.
Denna strategi syftar till att uppnå ett kompakt samhälle som är trevligt att bo och vistas
i hela året och att undvika trängsel under högsäsongen. Utvecklingsstrukturen för
Hamburgsund och Hamburgö kan indelas i tre typer av områden;
-

befintligt samhällsområde (med områden som enligt översiktsplanen planläggs eller färdigställts)

-

bevarandeområden

-

utvecklingsområden

Befintligt samhällsområde

Bevarandeområden

Utvecklingsområden

Befintligt samhällsområde
Det befintliga samhället sträcker sig längs båda sidor av länsväg 900 och ner till sundet
och även över till Hamburgö. Inom samhällsområdet på Hamburgö finns planlagda
markområden för bostadsändamål, vilka inte ännu blivit genomförda. Här finns därför
en möjlighet att utveckla det befintliga samhällsområdet. I översiktsplanen redovisades
intensionen om att utvidga samhällsområdet i Hamburgsund i nordvästlig riktning.
Större delen av detta område är nu planlagt för bostäder eller har påbörjade detaljplaner.
Trafikstrukturen i samhället kommer vi utbyggnad av de nyligen färdigställda
detaljplanerna Smörhagen och Skäret att påverkas. Samhällets kommer att få ytterligare
två infarter från länsvägen, utöver den befintliga genom centrum; en via Kornhagen och
en via Katarinas väg. Infarten via Kornhagen är enligt detaljplanen en återvändsgata
medan infarten via Katarinas väg ansluter till Strandvägen/centrum. I den fördjupade
översiktsplanen föreslås möjligheten till anslutning till Strandvägen även för Korhageninfarten, för att möjliggöra rundkörning i samhället och på så sätt underlätta
trafiksituationen i centrum.
Bevarandeområden
När utvecklingsstrukturen för samhället arbetats fram har de allmänna intressena och
skyddsvärda områden, för framförallt naturvård och friluftsliv, prioriterats över
eventuella exploateringsintressen. I områden där fler skyddsvärden överlappat varandra
har bevarandevärdet bedömts vara särskilt stort. Områden med olika skyddsvärden har
slagits samman för att bilda större enheter, som därigenom får ett högre
bevarandeintresse. Dessa enheter har därför undantagits från exploatering.
Fyra större sammanhängande områden har identifierats som områden som bör
undvaras exploatering och främst utgöra tätortsnära natur- och rekreationsområden. De
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fyra områdena innefattas av ett eller flera riksintressen, strandskydd, natur- och
kulturvärden och/eller andra skyddsvärden. Områdena är;
-

norra Hamburgös strandzon

-

södra Hamburgö

-

Bottenkilarna med Scen på Bônn

-

Furuberget

Genom att undanta dessa områden kan sammanhängande stråk skapas samtidigt som
natur-, vatten och kulturvärden bevaras. I rekommendationerna har dock dessa områden
gjorts till mindre enheter för att kunna reglera värdena i respektive område mer
specifikt.
Utvecklingsområden
De fyra skyddsvärda områdena, det befintliga samhällsområdet samt utvecklingsområden under planering enligt översiktsplanen utgör tillsammans nästan hela
planområdet för den fördjupade översiktsplanen. De områden som kvarstår för
utveckling är därför intressanta ur exploateringssynpunkt. På Hamburgö kvarstår i stort
sett inte mycket mark för utveckling. Området runt färjeläget tål viss förtätning, då det
redan nu är en del av samhällsområdet och befintliga detaljplaner finns för fler bostäder.
I detta område finns även godtagbara förhållanden för kommunikationer, avstånd till
service samt vatten och avlopp.
På fastlandet finns dock fler möjligheter att utveckla samhällsområdet., varav de
flesta finns inåt land. Inom hela planområdet kan sju områden större
utvecklingsområden identifieras;
-

Färjeläget Hamburgö, (bostäder), detta är dock del av samhällsområdet

-

Fjällbackavägen (bostäder)

-

Mörebacka (bostäder)

-

Kvillevägen (verksamheter)

-

Centrum (verksamheter, bostäder)

-

Rörvik (turistiska verksamheter)

-

Sundet vid färjan (vattennära verksamheter, småbåtshamn)

Delar av ovanstående områdena kan vara lokaliserade så att skyddsvärda områden
påverkas. De främsta konflikterna som uppstår är med natur- och friluftsintressen. För
att uppnå en bra samhällsstruktur bedöms det dok som möjligt att i fortsatt planarbete
utreda de specifika konfliktområdena och möjligheten att reducera en exploaterings
negativa påverkan. De områden som möter de största konflikterna är främst Rörvik och
sundet. Rörviksområdet bedöms kunna redovisas som utvecklingsområde i den
fördjupade översiktsplanen, eftersom användningen av området är turistiska verksamheter. Konflikterna med friluftsintressena bedöms kunna reduceras till en godtagbar
nivå i ett fortsatt planarbete. Konflikterna med naturvården bör dock utredas närmre, det
också inför ett detaljplanearbete. I sundet kan konflikter uppstå främst med naturvårdsintressen. I detta fall bedöms även detta område som möjligt att redovisa som
utvecklingsområde eftersom större delen av området redan är exploaterat. Utvecklingen
gäller en effektivisering av området samt en utökningsmöjlighet söder ut i om det finns
ett fortsatt behov. Som för Rörviksområdet bör områdets konflikter med naturvårdsintressen utredas vidare vid ett detaljplaneskede.
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3. 3 ANVÄNDNING AV UTVECKLINGSOMRÅDEN
Bostäder
Utvecklingsområdena för bostäder utgörs av; färjeläget på Hamburgö, Fjällbackavägen,
Mörebacka och till viss del även centrum. Dessa områden har delats in i mindre
områden i rekommendationskartan, för att i högre grad ge möjlighet att styra över
bostadsutvecklingen i specifika områden och för att i viss mån kunna reglera
utvecklingstakten och förespråka olika boendeformer. I rekommendationskartan är de
fyra områdena för utveckling av bostäder indelade i 14 mindre områden;
Färjeläget Hamburgö

Fjällbackavägen

Mörebacka

Norra samhället

Ekehogen
Hamburgö hamnäng (dp)
Husmarken (dp)

Södra Ejgde gård
Södra Ejgde kulle
Kornhagen
Backegärdet

Gamla infarten
Mörebacka
Flågberget

Norra Ejgde
Hökeberget
Humleviken

Kommunens möjlighet att styra utvecklingstakten av boende och även verksamheter
samt möjlighet till att pröva alternativa boendeformer inom samhällsområdet ökar när
flertalet av utvecklingsområdena är förlagda till kommunal mark.
Verksamheter
Utvecklingsområdet har i rekommendationskartan delats in i fyra mindre områden, där
regleringen av Södra Kvillevägen avser att reglera att störande verksamheter inte får
tillkomma närmst bostadsbebyggelsen. I övrigt föreslås området runt vindkraftverket
utvecklas för verksamheter, vilka är mindre känsliga för störningar än andra
användningsområden.
Området har en god lokalisering ur transportsynpunkt och har ett bra reklamläge
utmed två av samhällets tre infarter. Detta ställer krav på estetiskt god utformning av
områdena närmst infartsvägen.
Turistiska verksamheter
Utveckling av de turistiska områdena sker främst söder om samhällsområdet; på
Rörviksängen och Trädet-området. Mindre utvecklingsområden finns även på
Hamburgö. På Hamburgö är strategin främst att stödja de befintliga turismrelaterade
verksamheterna, samt att ge möjlighet åt en mindre nyetablering vid färjeläget om
intresse får sådant finns.
Vattennära verksamheter
Områdena för vattennära verksamheter och småbåtshamnar är främst lokaliserade i
anslutning till färjan på båda sidorna av sundet. Fyra av fem utvecklingsområden
föreslås i sundområdet vid färjan. Av dessa är tre en effektivisering av
småbåtshamnarna och två effektivisering av befintliga vattennära verksamhetsområden.
Det femte området är Brattösundet som är under planering för utökning och
effektivisering av befintlig småbåtshamn.
Fiske och varv föreslås utvecklas i södra delen av centrum invid reningsverket. Detta
innebär att verksamheter som kan innebära störningar för närliggande områden samlas
till en plats. Det befintliga varvet på Hamburgö, ges möjlighet att utvecklas i mån av
plats. Området är kraftigt begränsat på grund av terrängen och vattenområdet.
Fiskekajen föreslås en mindre utveckling söder ut. En utveckling av de vattennära
verksamheterna bör dock inte begränsa allmänheten tillträde till strandkanten i dessa
centrala lägen. Det viktigaste området att värna för allmänhetens tillträde är
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strandkanten i centrum. Vid exploatering av vattenområden bör hänsyn tas till att
marina lämningar kan förekomma, särskilt i sundet.
Centrum
Utvecklingen av centrum är starkt beroende av hur trafik- och vägområdena utvecklas.
Busshållplatsen bör exempelvis lokaliseras i anslutning till väg 900 för att undvika att
stora ytor, i det begränsade centrumområdet, tas i anspråk av trafiken, men även i
anslutning till skolan för att trafiksäkerheten för skolbarn och bussar ska bli acceptabel.
Antalet parkeringsplatser i centrum ska dimensioneras efter det behov som finns
under vintersäsongen, för att undvika att centrum blir en tom trafikyta på vintern. Under
sommaren ska infartsparkeringar användas för att täcka upp behovet av
parkeringsplatser.
Kajkanten i centrum bör vara ett sammanhängande stråk som är allmänt tillgängligt.
Stråket bör sträcka sig från färjan i norr till gästhamnen i söder. En eventuell framtida
strandpromenad söder ut bör även vara möjlig att koppla på kajstråket.
Den offentliga miljön mellan ICA och kiosken bör förädlas. Området bör bindas
samman med exempelvis gatubeläggning. Detta ger även effekten av att visa att gångoch cykeltrafikanter ska ha företräde framför fordon i centrum.
På grund av få expanderingsmöjligheter för centrum förespråkas att verksamheter ska
ha företräde i byggnaderna i centrum. Bostäder är dock en lämplig användning ovan
bottenplan, då de befolkar centrum och kan upprätthålla en god social miljö.

Förslag till sammanhängande centrumutveckling i ett av Chalmersstudenternas fördjupningsarbeten

Trafik
För att underlätta trafiksituationen i centrum och på Strandvägen föreslås möjligheten
att öppna upp ytterligare infarter till samhället i norra samhällsområdet. Detta möjliggör
för trafiken att cirkulera i samhället.
Återkommande planeringsproblematik i kommunens samhällen är att centrum fylls
med parkeringsplatser för att tillgodose ett toppbehov under högsäsongen, vilket leder
till mindre trevliga gaturum och stora onyttjade centrala områden under större delen av
året. Därför föreslås infartsparkeringar vid fem strategiska platser; vid södra infarten,
Hammaren, tappen, färjeläget på Hamburgö samt i Norra Ejgde.
Behovet av gång- och cykelvägar är störst utmed länsvägen, både mot Fjällbacka och
mot Slottet. Eftersom utbyggnadsområdena i stort sett följer länsvägen föreslås även att
gång- och cykelvägarna byggs ut i samma takt som områdena.
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Ytterligare en plats för bussangöring föreslås vid tappen. När samhället utvecklas
norrut kommer upptagningsområdet för kollektivtrafikresenärer att bli större från denna
plats än från centrum.

Bild; Enkelriktad trafiksituation idag

Bild; föreslagen cirkulerande trafiksituation

Kulturmiljöer
Kulturmiljöerna i Hamburgsund och på Hamburgö bör bevaras och utveckling inom
dessa bör ske på ett varsamt sätt. Mest akut är situationen på Hamburgösidan av sundet
där behovet av reglering av bebyggelsen genom detaljplan är av vikt.
Natur- och rekreationsmiljöer
Hamburgö är värdefull ur natur-, kultur- och rekreationssynpunkt. Inriktningen för en
hållbar utveckling av ön är att den främst ska användas för fritids- och rekreationsändamål. Den begränsade bebyggelsen och de stora naturområdena är en av attraktionskrafterna för besökare till ön. Läget och kultur- och naturmiljöerna ger Hamburgö
förutsättningar för att utgöra Hamburgsunds samhällsnära större rekreationsområde.
Bottenkilarna det område som kommer att bli aktuellt som närrekreationsområde när
samhället byggs ut norrut. I förslaget finns en ambition om att skapa ett grönstråk från
centrum (Skäret) genom Kornhagen till Bottenkilarna och havet. Grönstråket kommer
att bli varierande i användning och omfattning.
I området öster om Scen på Bônn finns ett motionsspår och ett småvatten för
skridskoåkning på vintern. Detta område bör även beaktas för dess rekreationsvärde.
Hur området nås från samhället bör även beaktas när verksamhetsområdena byggs ut.
Övrigt beaktas strandzonen som högt bevarandevärd ur natur och rekreationssynpunkt.
3.4 GENOMFÖRANDESTRATEGI
Som redovisat i föregående kapitel 3.1 Utgångspunkter och utvecklingsriktningar finns
utgångspunkterna för i stort sett all utveckling i det befintliga samhället. Av vikt blir
därför att de delområden som planläggs och byggs också påbörjas i anslutning till det nu
befintliga samhället och byggs ut från samhället och inte utifrån och in.
För att tydliggöra hur genomförandet bör ske har en illustration tagits fram som
redovisar hur den prioriterade utbyggnadsordningen börjar i centrum och fortsätter ut ur
samhället. Några av utbyggnadsområden har därutöver fått förstärkande skrivningar i
rekommendationerna som exempel att området inte ska bebyggas innan övriga områden
med samma användningsområde är planlagt.
Det undantag som finns för utbyggnadsriktningen ut från samhället är de turistiska
verksamheterna, som har sin bas söder om samhället vid campingen och Hornbore by.
Strategin att sprida de säsongsrelaterade verksamheterna från centrum leder till att dessa
verksamheter istället får en perifer utgångspunkt och lokalisering med utbyggnadsriktning mot samhället.
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3.5 REKOMMENDATIONER
Den fördjupade översiktsplanen anger kommunens syn på hur mark- och vattenområden
bör användas och vilka intressen som särskilt bör beaktas vid planläggning och
bygglovprövning enligt PBL. På Rekommendationskartan finns förutom den föreslagna
mark- och vattenanvändningen även områden med särskilda bestämmelser såsom;
detaljplan (oftast R1), byggnadsfritt avstånd till allmän väg och strandskydd.
Föreslagna utvecklingsområden bör föregås av detaljplan. I rekommendationskartan är
avgränsningarna av utvecklingsområden översiktliga, lämpliga avgränsningar bör därför
studeras närmre i detaljplanearbetet. En förutsättning vid nybyggnationer samt detaljplaneläggning är att vatten- och avloppsfrågan kan lösas på ett tillfredsställande sätt.
Detta ska särskilt beaktas på Hamburgö.
Utvecklingsområden för bostäder
Berörda områden

R1

Planlagt område, främst för bostäder. Inslag av kulturhistoriskt intressanta byggnader kan finnas inom dessa
områden.

R2

Lämpligt utvecklingsområde för bostadsändamål med
byggrätter och boendeformer som medger åretruntboende. En blandning av upplåtelse- och boendeformer
rekommenderas. Området ska detaljplaneläggas.
Utbyggnadsordning; se genomförandestrategi.
Områdena Kornhagen och Backegärdet berörs av
strandskydd och landskapsbildsskydd varför en
exploatering måste föregås av en särskild dispens- och
tillståndsprocess.
Se
även
Länsstyrelsens
granskningsyttrande.

R2a

Utvecklingsområde för bostadsändamål i översiktsplanen, Hökeberget
Humleviken
där detaljplaneprocess startat.

R2b

Planlagt område för bostäder. Tomterna bedöms som Hamburgö hamnäng
Smörhagen
lämpliga att exploatera inom planperioden.

Ekehogen
Backegärdet
Kornhagen
Södra Ejgde gård
Södra Ejgde kulle
Gamla infarten
Mörebacka

Skäret

R2c

Planlagt område för bostadsändamål. En ändring av Norra Ejgde
detaljplanen för att medge större byggrätter för de
befintliga byggnaderna är lämpligt. Några ytterligare
byggrätter inom området kan även tillskapas.

R2d

Lämpligt utvecklingsområde för bostadsändamål, som är Flågberget
aktuellt först när övriga utvecklingsområden för bostäder
exploaterats, planlagts eller är under planläggning. En
blandning av upplåtelse- och boendeformer rekommenderas.

R2e

Planlagt område för bostäder, utbyggnad ska inte ske Husmarken
inom denna planperiod. Områdets lokalisering på
Hamburgö gör dock området värdefullt som utvecklingsområde i ett framtida läge. Områdets utbyggnad förut-
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sätter anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
Området bör, tills det tas i anspråk för exploatering,
kunna användas för tillfällig båtuppställning. (planperiod
för en fördjupad översiktsplan är ungefärligen 10-15 år)

Utvecklingsområden för verksamheter
Berörda områden

R3

Planlagt område för verksamheter.

R4

Lämpligt utvecklingsområde för verksamheter. I Ejgdestämmen
områdena närmst befintlig och föreslagen bostads- Norra Kvillevägen
bebyggelse bör ej störande verksamheter tillåtas.
I området Ejgdestämmen bör parkering anläggas för
att tillgodose behovet för Scen på Bônn. Parkeringen
bör under lågsäsong fungera som båtuppställningsplats.

R4a

Lämpligt utvecklingsområde för verksamheter. Störande Södra Kvillevägen
verksamheter bör ej tillåtas på grund av avståndet till
befintlig bostadsbebyggelse.

R4b

Lämpligt utvecklingsområde för verksamheter. Området Säve
bör tas i anspråk först när övriga rekommenderade
områden för verksamheter exploaterats, planlagts eller
är under planläggning.

Utvecklingsområden i centrum
Berörda områden

R5

Centrumområde. Området ska disponeras främst för Centrum
verksamheter som handel, service, kontor och turism.
Året-runtverksamheter ska ges företräde. Verksamheter
ska vara den främsta användningen i bottenplan på
byggnader. Bostäder tillåts i övre våningsplan.

R5a

Strategiskt markområde för centrumrelaterade verksam- Änghagen
heter som handel, service, kontor. Året-runtverksamheter ska ges företräde. Verksamheter ska vara den
huvudsakliga användningen i bottenplan på byggnader.
Bostäder tillåts i övre våningsplan.

R6

Offentlig service, skola. Möjligheten att utveckla Hamburgsundsskolan
verksamheten finns inom området.

R7

Offentlig service och seniorboende. Möjlighet att Sjökanten
utveckla verksamheten finns inom området.

R8

Idrottsändamål och friluftsintressen. Befintlig fotbolls- Centrums idrottsplats
plan och idrottshall bör vara kvar i detta centrala läge.
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Utvecklingsområden för vattennära verksamheter
Berörda områden
Centrumkajen
Hamburgö färjehamn

R9

Småbåtshamn och gästhamn. Området kan omdisponeras
för att utöka antalet båtplatser. Allmänhetens tillgänglighet till kaj- och strandområden ska värnas. Sjöbodar får
uppföras i mån av plats om allmänhetens tillgänglighet
till stranden inte reduceras. Småbåtshamnens utveckling
bör prövas i detaljplan. Parkeringsmöjligheter i anslutning
till hamnområdena bör studeras. Infartsparkeringen vid
Kvarnbergsvägen bör kunna användas för parkering till
småbåtshamnen i centrum. Småbåtshamnen vid färjeläget
på Hamburgö bör kunna tillgodose del av
parkeringsbehovet genom en effektivisering av den
befintliga parkeringen (Hamburgös färjeparkering).

R9a

Möjlig småbåtshamn. Området bör vara aktuellt först när Tandläkarhamnen
övriga rekommenderade områden för småbåtshamnar
exploaterats. Allmänhetens tillgänglighet till strandområden ska värnas. Sjöbodar får upprättas i mån av plats
om allmänhetens tillgänglighet till stranden inte reduceras. Lämpligheten av en utbyggnad av den befintliga
småbåtshamnen bör belysas i ett tidigt skede genom att ett
planprogram upprättas. Och vidare regleras genom en
detaljplan. Inom ramen för detaljplanearbetet bör
möjligheten studeras att uppföra sjöbodar samt anordna
angöring och parkering i anslutning till båtplatserna.

R9b

Småbåtshamn och bad. Området från strandkanten upp Brattösundet
till befintlig bebyggelse ska vara fri från bebyggelse och
tillgänglig för det rörliga friluftslivet. Samlingslokal får
anordnas. Sjöbodar får anordnas öster om nerfartsvägen,
men bör ej tillåtas i strandkanten. Parkering till hamn ska
ske i föp:en anvisat område (R15).
Området berörs av strandskydd och landskapsbildsskydd
varför en exploatering måste föregås av en särskild
dispens- och tillståndsprocess. Se även Länsstyrelsens
granskningsyttrande.

R9c

Båtuppställningsplats. Området är lämpligt för upp- Ramberget
ställning av båtar under lågsäsong.

R10F

Fiskekajen
Havsanknuten verksamhet Hamburgsund.
Fiskekaj, varv, samt avloppsreningsverk. Möjlighet att
utveckla området finns in i berget, ut i vattenområdet och
eventuellt söder ut. Verksamheter ska anpassas så att
störningar ej uppkommer för boende i närområdet. Ett
gångstråk längs kajen mot campingen genom detta
område ska beaktas vid planering av området
(strandpromenaden).
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Norgård varv
Havsanknuten verksamhet Hamburgö.
Område med befintlig varvsverksamhet. Området bör
ges möjlighet att utvecklas.
Viss risk för skred bedöms föreligga enligt den
översiktliga skredriskkarteringen längs med hela
strandområdet. Fortsatt utredning bör på sikt utföras för
beslut om eventuella åtgärder för att förbättra stabiliteten.
Inom områden där skred bedöms föreligga bör ej ny
bebyggelse tillåtas.

Utvecklingsområden för turistiska verksamheter
Berörda områden
Hamburgö hamnplan

R11

Turistisk verksamhet. Allmänhetens tillgänglighet till
kajkanten ska värnas vid planering av färjeläget på
Hamburgö.

R11a

Turistisk verksamhet. Vid utveckling av Trädet-området Hamburgö gamla skola
bör ny gångväg till den södra infartsparkeringen och Trädet
Hamburgsunds centrum anläggas.

R12

Befintlig camping.

R12a

Lämpligt utvecklingsområde för rörlig säsongscamping. Rörviksängen
Området berörs av strandskydd varför en exploatering
måste föregås av en särskild dispensprocess. Se även
Länsstyrelsens granskningsyttrande.

R13

Hornbore by. Områdets höga kulturvärden ska bevaras. Hornbore by
Inom området tillåts endast i undantagsfall mindre
byggnationer som är till och av vikt för utveckling av
kulturvärdena och/eller den befintliga förskolan.

Rörviks camping

Utvecklingsområden för trafik
Berörda områden
Lisabacken

R14

Lämpligt utvecklingsområde för bussangöring. Bussangöringen ska utformas så att passagerare ska ej
behöva korsa vägområde mellan avstigning och
skolområdet. Rondell bör tillskapas för att höja
trafiksäkerheten.

R14a

Lämpligt utvecklingsområde för bussvändslinga. Södra infarten, väst
Området för bussangöringen erbjuder ej tillräckligt med
svängutrymme för bussar att fortsätta norrut.
Rekommenderat område reserveras därför för
vändmöjlighet.

R14b

Lämpligt område för bussangöring.

Tappen
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R15

Parkering. Infartsparkeringar som ska underlätta
trafiksituationen i centrum under sommarsäsongen.
Adekvata gångvägar bör uppföras till Scen på Bônn, bad
och/eller centrum.
Vid infartsparkeringen vid Kvarnbergsvägen, söder
om samhället bör förutsättningar för en bussvändslinga
utredas. Detta område bör även under lågsäsong
användas för båtuppställning.

Kvarnbergsvägens
parkering
Tappens parkering
Hammarens parkering
Hamburgös
färjeparkering

R15a

Parkering för båthamn.

Norra Ejgde parkering

R16a

Vägområde. Markreservat för ny infartsväg till norra Smörhagenvägen
Vägen vid Skäret
delen av samhällsområdet.

R16b

Vägområde. Möjlighet till utökning av färjekön.

R16c

Eventuellt vägområde. På längre sikt kan behov uppstå Norra vägreservatet
för ytterligare en infart i norra samhället för att
underlätta trafiksituationen. Ytterligare studier krävs för
att fastlägga lämplig dragning av vägen.
Se även Länsstyrelsens granskningsyttrande.

R16d

Trafikplats. Området bör ur trafiksäkerhetssynpunkt Tappen
ändras i enighet med gällande plan. Busshållplats bör
anordnas i området.

R16e

Eventuellt vägområde. På längre sikt kan behov uppstå Sävevägen
för ytterligare en infart i östra samhället för att
underlätta trafiksituationen. Ytterligare studier krävs för
att fastlägga lämplig dragning av vägen.

R17

Gång- och cykelväg.

Ejgdestämmen gc-väg
Verksamhetsområdet
Södra infarten
Södra Ejgde- utökning
Gc-väg längs v.900

R17a

Gång- och cykelväg som ska byggas ut

Södra Ejgde gc-väg

R17b

Strandpromenaden
Strandpromenad.
Strandpromenaden berörs av strandskydd och
landskapsbildsskydd varför en exploatering måste
föregås av en särskild dispens- och tillståndsprocess. Se
även Länsstyrelsens granskningsyttrande.

Färjekön

Kulturmiljöer
R18

Kulturhistoriskt värdefull miljö. Området ska planläggas
för att bibehålla kulturvärdena enligt den Kulturhistoriska bebyggelseinventeringen. Planläggnings ska

Berörda områden
Hamburgö sundet
Tullboden -Vänd igen
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föregå ny bebyggelse. Kulturhistoriskt värdefulla
byggnader bör vid planläggning förläggas med skydd.
Tillgängligheten till stranden är begränsad inom detta
område. Obebyggda ytor vid vattnet ska värnas för
allmänhetens tillgänglighet och som rekreationsområde
lika som siktmöjligheter mellan bebyggelsen ner mot
sundet ska beaktas.
Viss risk för skred bedöms föreligga enligt den
översiktliga skredriskkarteringen längs med hela
strandområdet. Fortsatt utredning bör på sikt utföras för
beslut om eventuella åtgärder för att förbättra
stabiliteten. Inom områden där skred bedöms föreligga
bör ej ny bebyggelse tillåtas.
Den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen ska
utgöra underlag för bygglovgivning och planläggning.
R19

Kulturhistoriskt värdefull miljö. Områden utan skydd
bör detaljplaneläggas eller alternativt förses med
områdesbestämmelser. Innan området är planlagt bör ej
fler sjöbodar tillåtas, för att säkerställa att kvarvarande
värdefulla delar av den oexploaterade strandlinjen
bevaras samt att de kulturhistoriska värdena som öppna
strandängar/ områden bevaras.
I områdena på Hamburgö kan ny bebyggelse inte
tillstyrkas innan tillfredsställande samlad va-lösning för
området finns. Ny bebyggelse kan med hänsyn till
områdets kulturvärden endast medges i undantagsfall
där landskapsbilden och kulturmiljön tillåter.
Den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen ska
utgöra underlag för bygglovgivning och planläggning.

Sjöviken
Hamnekärret
Ögården, Sandvik
Strandbacken
Centrumudden
Gamla vägen

Natur- och rekreationsområden
R20

Badplats. Servicebyggnad och anläggningar för bad- Stora Stenar
verksamheter får uppföras medan sjöbodar och båt- Vänd igen
Pluret
bryggor inte ska tillåtas.
Områdena
berörs
av
strandskydd
och
landskapsbildsskydd varför en exploatering måste
föregås av en särskild dispens- och tillståndsprocess. Se
även Länsstyrelsens granskningsyttrande.

R20a

Badplats och naturområde av vikt för friluftslivet. Boviken
Parkering och andra serviceanläggningar till badplatsen
får anläggas. Inga sjöbodar tillåts inom detta område.
Området
berörs
av
strandskydd
och
landskapsbildsskydd varför en exploatering måste
föregås av en särskild dispens- och tillståndsprocess. Se
även Länsstyrelsens granskningsyttrande .
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Storemyr
Hagberget-Rytteberget
Furuberget
Bottenkilarna

R21

Naturområde. Området ska bevaras som en större
sammanhängande enhet, varför ny bebyggelse endast får
tillåtas i undantagsfall. Samtliga kriterier för R26Ö ska
uppfyllas. Områdets naturvärden ska inte kunna skadas
eller påverkas negativt av byggnation. Sjöbodar är ett
främmande inslag i landskapsbilden inom dessa
områden. Sjöbodar ska lokaliseras inom andra områden.

R22

Område som är av högt allmänt intresse, tack vare de Lökeskär
delvis obebyggda sträckorna av det norra sundet. En Strandvägen
restriktiv hållning bör föras mot tillskapande av fler
sjöbodar på vattensidan om vägen inom dessa områden.
Åtgärder som förstärker allmänhetens möjlighet att
vistas vid strandkanten förespråkas. Området bör
detaljplaneläggas för att säkerställa dess värden.

R23

Scen på Bônn. Allmänhetens tillgänglighet till området Scen på Bônn
är viktig att värna. Risk för störningar vid evenemang
kan uppstå varför bebyggelse inte är lämplig inom detta
område.

R24

Grönstråk mellan idrottsområden. Restriktiv hållning Ejgdestråket
mot bebyggelse.

R25

Idrottsändamål och friluftsintressen. Befintlig fotbolls- Långestrands bollplan
plan bevaras och ges utrymme att utvecklas. Området är
beläget i ett större grönområde och stråk (R24), som
sträcker sig från norra samhällsområdet mot centrum.

R25a

Idrottsändamål och friluftsintressen. Befintlig fotbolls- Kornhagens IP
plan bevaras och ges utrymme att utvecklas. Området är
beläget i ett större grönområde och stråk (R24), som
sträcker sig från norra samhällsområdet mot centrum.
Placering av servicebyggnader för idrottsändamål ska
ske utan att det förhindrar allmänhetens möjlighet att
röra sig i grönstråket.

Områden med oförändrad markanvändning
R26F

Hamburgsund. Tätortsnära naturmark där oförändrad
markanvändning bör eftersträvas för att bibehålla natur-,
kultur och rekreationsvärden. En restriktiv hållning ska
finnas mot ny bebyggelse. Ny bebyggelse kan i
undantagsfall medges som komplettering till befintliga
bebyggelsegrupper.
En restriktiv hållning ska även hållas för sjöbodar och
bryggor. Endast mindre anläggningar inom områden där
befintliga bryggor och/eller sjöbodar finns kan i
undantagsfall kompletteras. Allmänhetens tillgänglighet
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till stranden ska värnas, detta gäller särskilt längs norra
sundet.
R26Ö

Hamburgö. En restriktiv hållning till nybyggnationer
ska hållas för att bibehålla Hamburgö som allmänt
tillgängligt för det rörliga friluftslivet. Endast i undantagsfall kan ny bebyggelse tillåtas, under förutsättning
att:
-

området som tas i anspråk ej är strandskyddat

-

landskapsbilden tillåter

-

byggnaden tillkommer i anslutning till befintlig
bebyggelsegrupp

-

bebyggelsen inte innebär stora och oreparerbara ingrepp i
natur- eller kulturmiljön

-

allmänhetens tillgänglighet till natur- och strövområdena
inte reduceras

Vidare måste en tillfredsställande va-lösning finnas.
En restriktiv hållning ska även hållas för sjöbodar och
bryggor. Endast mindre anläggningar inom områden där
befintliga bryggor och/eller sjöbodar finns kan i
undantagsfall accepteras. Allmänhetens tillgänglighet
till stranden ska värnas.
R26V

Vattenområden. Område av stor betydelse för sjöfart,
fiske och rörligt friluftsliv. Inom området ska stor
restriktivitet mot förändringar gälla. Eventuella åtgärder
får inte förhindra att vattenområdet används för sjöfart,
fiske eller rörligt friluftsliv. Endast mindre bryggor av
enkel beskaffenhet kan tillåtas efter en lämplighetsprövning.
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