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HANDLINGAR
• Planbeskrivning
• Genomförandebeskrivning ( denna handling)
• Plankarta
• Illustrationskarta
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Allmänt

En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska
och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter
framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen
förtydligar detaljplanens syfte från genomförandesynpunkt.
Beskrivningen tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av
detaljplan för del av Hamburgsund 3:220 m fl, Tanums kommun, Västra Götalands län.
Tidplan

Följande moment ingår i planarbetet fram till lagakraftvunnen detaljplan. Handlingar markerade med fylld fyrkant representerar skede som är avslutat. Tidplanen kan behöva ändras
under arbetets gång.
 MBN beslut om plansamråd, november 2011
 MBN beslut om plansamråd 2, december 2011
 MBN beslut om antagande – februari 2012
Genomförandetid

Enligt plan- och bygglagen skall detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år
och högst femton år.
Genomförandetiden för denna planen är 5 år. Tiden börjar löpa när planen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet
med planen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan
ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis
förlorad byggrätt).
Huvudmannaskap, ansvarsfördelning

Med huvudmannaskap avses bl a ansvaret för iordningsställande och underhåll av allmän
platsmark. Inom aktuellt planområde finns ingen allmän platsmark. För vattenområde och
kvartersmark är de det enskilda fastighetsägarna som är primärt ansvariga.
Ansvarsfördelningen för iordningsställande och drift av vattenområde och kvartersmark sammanfattas i nedanstående tabell.
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LAGAKRAFTHANDLING

PLANPROGRAM

Hamburgsund
2009-09-XX 3:220 m fl

Anläggning
Vattenområde
Vattenområde med
bryggor för intilligande verksamhetsområde
Kvartersmark
Mindre verksamhet
med marin inrikting
Dagvattenanläggningar
Elnät
Telenät

2011-12-12,
rev 2012-09-18
Detaljplan för Södra hamnen,
Havstenssund

Beteckning på
plankarta

Ansvarig för
genomförande

Ansvarig för drift

WV1

Vattenägaren

Vattenägaren

J1

Exploatör/fastighetsägaren
Exploatör/fastighetsägaren
Eldistributör
Teleoperatör

Exploatör/fastighetsägaren
Exploatör/fastighetsägaren
Eldistributör
Teleoperatör

Avtal

Ett avtal bör tecknas mellan Eldistributören och Exploatören/fastighetsägaren angående
utbyggnaden av el-nätet och anslutning till detta.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Marken inom planområdet är i privat ägo. Servitut, fullständiga ägoförhållanden etc framgår
av fastighetsförteckningen. En fullständig sammanställning av i planförslaget ingående fastigheter, samfälligheter och servitut redovisas i fastighetsförteckning tillhörande detaljplanen.
Vattenområde

I planförslaget utgör delar av fastigheterna Hamburgsund 3:219, 3:220 och 3:221 vattenområde.
[WV1] Vattenområdet skall vara öppet och tillgängligt enligt de regler som gäller på platsen.
Bryggor får anordnas för verksamheternas behov.
Kvartersmark

[J1] Mindre verksamhet med marin anknytning
Ledningsrätt

Allmänna ledningar inom planområdet kan säkerställas med ledningsrätt.
Kommunens va-ledningar inom planområdet bör säkerställas med ledningsrätt.

EKONOMISKA FRÅGOR
Allmänt
All utbyggnad inom planområdet som krävs för att genomföra detaljplanen bekostas av exploatören.
Exploatören avstår utan ersättning den mark som skall upplåtas som allmän plats eller som
skall upplåtas för allmänna ledningar inom planområdet.
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Va-nät mm

Fastigheterna inom planområdet ansluts till Skärets va-avtalsområde.

TEKNISKA FRÅGOR
Lokalgata

Tillfart till planområdet sker från länsväg 905.
Vatten och avlopp

Området skall anslutas till Skärets va-avtalsområde då det är färdigställt, detta ansluts till
kommunalt vatten- och avloppsnät vid anvisad anslutningspunkt.
Dagvatten från nya byggnader och hårdgjorda ytor ska i första hand omhändertas lokalt.

Medverkande i planarbetet
Detaljplanen har upprättats av plan- och byggavdelningen, Tanums kommun.

Martin Kvarnbäck
Plan- och byggchef
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AnnaKarin Sjölén
Planeringsarkitekt

