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HANDLINGAR
•
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•

Planbeskrivning ( denna handling)
Genomförandebeskrivning
Plankarta
Illustrationskarta

BAKGRUND OCH SYFTE

Syftet med planarbetet är att uppdatera den gamla byggnadsplanen. Den nuvarande fastighetsägaren vill bygga en ny magasinsbyggnad på tomten. Avsikten är att bedriva dykbutik
och att anordna dykresor.
I samband med att en bygglovsansökan för fastigheten Hamburgsund 3:220 lämnades in uppmärksammades att den gällande detaljplanen innehöll en orealistisk byggrätt i förhållande till
nuvarande förhållanden på platsen. Det finns en byggrätt i den gamla byggnadsplanen med en
byggnadshöjd på 8,0 meter, vilket avsåg en cistern som fanns på platsen då planen gjordes.
Området öster om planområdet har nu omvandlats till ett bostadsområde. Längs sundet ligger  
sjöbodar och mindre magasinsbyggnader norr och söder om det aktuella  planområdet.
Kommunen har kommit överens med fastighetsägaren om att göra en ändring av detaljplanen
för att anpassa byggrätten till omgivande bebyggelse och till de önskemål om byggnation
som fastighetsägaren har.

PLANFÖRFARANDE

Detaljplanearbetet bedrivs enligt ÄPBL
(äldre Plan- och bygglag 1987:10) som
enkelt planförfarande. Förutsättningar för
ett enkelt planförfarande är att förslaget
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PLANOMRÅDE

1,3
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• är av begränsad betydelse
• saknar intresse för allmänheten
• är förenligt med översiktsplanen och
länsstyrelsens granskningsyttrande
• om samtliga berörda godkänner planförslaget kan det godkännas redan efter
två veckor.
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Eftersom synpunkter inkommit på
planhandlingarna avseende planområdesavgränsningen skall plansamrådet göras
om. Ändringen innebär att även fastigheten Hamburgsund 3:219 skall ingå i
planområdet, eftersom dessa tre fastigheter härstammar från en och samma fastighet från början, nämligen Hamburgsund
3:113. I den gamla byggnadsplanen var
det samma planbestämmelser som gällde
för dessa tre och därför är det rimligt att
så även blir fallet i den nya planen.
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PLANDATA

Planområdet ligger norr om färjeläget i anslutning till det delvis utbyggda  bostadsområdet
Skäret i Hamburgsund. Länsväg 905 avgränsar planområdet i öster.
Planområdet omfattas av fastigheterna Hamburgsund 3:219, 3:220 och 3:221 och är ca 1600
m2 inklusive vattenområdet.

PLANFÖRHÅLLANDEN
Översiktliga planer
I den gällande ÖP 2002 för Tanums kommun anges området som planlagt verksamhetsområde i rekommendationskartan, se rubriken detaljplaner nedan.
Vidare anges att för utveckling av samhället behövs en översyn av detaljplanerna i Hamburgsunds centrum och Långestrand, för verksamheter, service och bostäder i attraktiva lägen.
Planläggning av nya områden för bostäder och verksamheter kan också behövas på sikt.
I översiktsplanen rekommenderas att man gör en fördjupning av översiktsplanen i vilken
möjliga  utbyggnadsområden och andra angelägna frågor kan studeras vidare. En fördjupad
översiktsplan för Hamburgsund är redan gjord.
Fördjupad översiktsplan för Hamburgsund och Hamburgö
En fördjupad översiktsplan för Hamburgsund antogs 2008-09-08. I den fördjupade översiktsplanen för Hamburgsund och Hamburgö beskrivs mål och strategier för utvecklingen av service och näringsliv. Bl a vill man skapa fler vattennära verksamhetsytor. Strategier för detta
som berör denna detaljplan är bl a att prioritera åretruntverksamheter i centrum, att detaljplanelägga mark för verksamheter samt att verksamhetsområden utformas estetiskt tilltalande.
Detaljplaner
Planområdet ligger inom ett område som berörs av en äldre byggnadsplan - Hamburgsund,
Långestrand fastställd 1987-10-21. Denna byggnadsplan berör till stora delar det område som
sedan fick en ändrad användning i detaljplanen för Skäret, se nästa sida. Ungefär hälften av
byggrätterna för hamnverksamhet ligger utanför Skärets område och ligger alltså inom den
gamla byggnadsplanen. Planområdet ligger inom detta område.
Planområdet gränsar
till detaljplanen för
Skäret, Hamburgsund
3:112, 3:2 m fl som
vann lagakraft 200703-29. Detaljplanen
möjliggör uppförande
av ny bostadsbebyggelse, om totalt ca
80-talet friliggande
bostadshus i området
Skäret, beläget mellan
allmänna vägen 905
och Monekilsvägen,
norr om Hamburgsunds centrum.
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TIDIGARE KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN
11. Bônn
4. Vändigen

Ögården / Sandvik
1. Varpet

12. Kornhagen

10. Val

Vänd igen

Tullboden
Strandbacken

13. Dammen

15. Kvarnberget

9. Norgård

Tomtningar
Tomtningar

14. Nytorp

Gamla vägen
Udden

Tomtning
Tomtning

3. Stolberget

Tomtningar
Tomtning
Tomtning

2. Solumhällorna
6. Husmarken
Tomtningar

8. Bredberg

Illustrationen visar en beskuren illustrationskartan över Skäret.
5. Lössgård

Hamnekärret

Tomtning
Tomtning

Tomtning

16. Normansberget
7. Bergaliden

Sjöviken
Kommunalt
kulturminnesvårdsprogram
Enligt Kulturminnesvårdsprogrammet
(KMV) från 1984 för Tanum kommun är
bebyggelsen kring norra sundet och gamla
infartsvägen särkilt bevarandevärd.
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.
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Kolerakyrkogård

Fornborg
Fornborg
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9. Norgård

Trankokerilämning
Trankokerilämning
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Gamla vägen
Udden

Kulturhistorisk bebyggelseinventering
Tanums kommun har upprättat en3.kulturStolberget
Tomtning
Tomtning

Tomtningar

Kulturmiljö, klass 1

Samhällsområde
2. Solumhällorna

Byggnadsminnesvärd byggnad

Tomtningar

Kulturminnesvårdsprogram

Sjöviken

KULTURMILJÖVÄRDEN

6. Husmarken

8. Bredberg

Fornminne

Särskilt värdefull byggnad
Övrig värdefull byggnad

Kulturmiljö, klass 2

OMRÅDEN MED

Hamnekärret

Fornminne
f.d. Stenbrott

5. Lössgård

16. Normansberget
7. Bergaliden

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
2008-08-05 antagandehandling

skala 1:25 000
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historisk bebyggelseinventering (KBI) över
Hamburgsund och Hamburgö. Inventeringen identifierar enskilda byggnadsobjekt som
är värdefulla att bevara samt bebyggelsemiljöer som i sin helhet ska bevaras och utvecklas
varsamt. Planområdet ligger inte inom någon av de klassade miljöerna. Det finns inte heller
någon byggnad i närområdet som har blivit klassad som kulturhistoriskt värdefull.

Kommunala beslut i övrigt
Mbn 2010-08-24 § 248 Föreligger ansökan om bygglov för industribyggnad / kontors- /
affärshus / förråd på fastigheten Hamburgsund 3:220. Ansökan avviker från detaljplanen
avseende avstånd till tomtgräns. Det är dessutom tveksamt om den föreslagna användningen
i alla delar överensstämmer med den tillåtna användningen. Den föreslagna utformningen av
byggnaden avviker mot den i området i övrigt dominerande bebyggelsen med sjöbodar.
Miljö- och byggnadsnämnden gör bedömningen att den tillåtna byggnadshöjden på 8,0 meter
inte kan anses vara lämplig med hänsyn till områdets karaktär. MBN beslutar att en ny detaljplan för området skall tas fram, att hos kommunstyrelsen anhålla om medel för att ta fram en
ny detaljplan samt att med stöd av bestämmelserna i PBL 8 kap 23§ besluta om anstånd med
avgörandet tills dess att planarbetet avslutats.
KS 2010-11-03 § 273 Miljö- och byggnadsnämnden har under våren hanterat en bygglovsansökan för en affärs- och kontorsbyggnad på fastigheten Hamburgsund 3:220. Gällande
detaljplan medger en byggrätt med en höjd på 8 meter, vilket är olämpligt på platsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen anhåller därmed om medel och resurser för att möjliggöra en
planändring. Kommunstyrelsen beslutar att medge plantillstånd och att kostnaden finansieras
ur kommunstyrelsens anslag för detaljplaner.
MBN 2011-04-19 §114 Föreligger ansökan om bygglov för nybyggnad av affärshus/industribyggnad på fastigheten Hamburgsund 3:220. Ansökan avviker från gällande detaljplan
avseende placeringen som till en mindre del ligger på prickad mark. Avvikelsen är godtagbar med hänsyn till planens syfte och då berörda grannar inte har någon erinran. Miljö- och
byggnadsnämnden beslutar att lämna bygglov.
• Byggnaden får inte inredas för bostadsändamål eller övernattning.
• Parkering bör i möjligaste mån utformas för att undvika backning mot allmänna vägen.

AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN
Särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB
Planområdet ligger inom kommunens kustzon, som i sin helhet är av riksintresse. Enligt
miljöbalken 4 kap 1-3 §§ ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra
ingrepp inom denna kustzon.
Bestämmelserna skall dock inte utgöra hinder för utveckling av befintliga tätorter eller av det
lokala näringslivet.
Det aktuella området är ianspråkstaget och planlagt för mindre verksamheter av marin karaktär sedan lång tid tillbaka.
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Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område.
Ett genomförande av detaljplanen medför en marginell ökning av trafiken till/från området,
jämfört med idag. Ingen av de idag beslutade miljökvalitetsnormerna bedöms överskridas.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Områdesbeskrivning
Planområdet omfattar fastigheterna Hamburgsund 3:219, 3:220 och 3:221. Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare och det
finns byggrätter för sjöbodar. En mindre del
av området har en byggrätt med en 8,0 meter
byggnadshöjd där det tidigare fanns en cistern.
I nuläget finns ett magasin på fastigheten Hamburgsund 3:221, medan fastigheten 3:220 och
3:219 är obebyggda.
Söder om planområdet har fem bostadshus
byggts i enlighet med  detaljplanen för Skäretområdet.
I planområdet ingår ett mindre vattenområde
med pålade bryggor och bryggdäck. Vattenområdet är ca 650 m2.
Förändring
Planändringen innebär att byggrätterna för
fastigheterna förändras. Utgångspunkten för
förändringen är att den byggnad som man nu
sökt bygglov för på fastigheten 3:220 skall
rymmas inom de planbestämmelser som
upprättas. Planbestämmelserna är lika för alla
fastigheterna. Byggnaderna skall ansluta till
den befintliga byggnadstraditionen avseende
sjöbodar och magasin, för övrigt gäller inte
sjöbodspolicyn för byggnaderna inom området.
Kvartersmarken regleras som verksamhetsområde med marin anknytning,
Utformning av byggnader
Fasaderna skall kläs med stående träpanel som
målas faluröda. Knutbrädor och vindskivor
målas vita. Takvinkel skall vara mellan 27 och
37 grader.
Bryggor
Bryggor för verksamheten inom planområdet
6 (12)

Bilderna visar från ovan:
1. Den nya bostadsbebyggelsen som gränsar till
planområdet.
2. Fastigheten 3:220 med tillfälligt uppställd
arbetsbod.
3. Befintlig magasinsbyggnad på fastigheten 3:221.
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Ovan, sjöbodsraden längs med Strandvägen, söder om planområdet.

Den godkända bygglovsritningen för fastigheten 3:220. Totalhöjden för byggnaden är ca 6,5 meter och byggnadsarean
är ca 170 m2.
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får anläggas inom vattenområdet. Vid anläggande av bryggor skall tillstånd sökas hos Länsstyrelsen.

Geoteknik
En geoteknisk utredning för området har gjorts av Structor Mark AB. Utredningen visar att
stabiliteten uppfyller kraven enligt riktlinjer i IEG:s rapport 6:2008 eller 4:2010 för lägst
detaljerad utredning vid förändrade nivåer. Följande geotekniska utredningar har gjorts i
samband med tidigare planarbeten och utgör tillsammans med nya beräkningar underlag för
Structors utredning:
- 1978-04-17, Strandbacken - Udden.

Utdrag ur kartunderlag tillhörande geoteknisk utredning för
detaljplan för Skäret, Hamburgsund. Planområdet är

- 1982-02-05, Strandbacken - Udden, komplettering.
- 1986-01-15, Långestrand.
- 2002-12-06, rev. 2004-01-30. Geoteknisk
utredning för detaljplan, Hamburgsund,
Skäret
Topografi

Markytan längs och öster om befintlig kaj är
plan och varierar mellan ca +9,9 och +1,3.
Marken utgörs i huvusak av en grusad yta.
Direkt sydväst om kajen varierar sjöbotten mellan ca-0,9 och -1,0. Sjöbottens nivå
minskar därefter åt sydväst, i lutning ca 1:5
ut mot Hamburgsundskanalens farled där
bottennivån ligger på -6,0.
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I den gamla byggnadsplanen för Långest-

Byggnadsplan från 1987, där planområdet ingår.
Planområdet omfattas av geotekniska bestämmelser
rörande muddring och uppfyllnad .
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rand, beläget söder om planområdet finns geotekniska bestämmelser avseende muddring av
vattenområde och uppfyllnader på land. Planbestämmelserna gäller även aktuellt planområde.
Jord och Berg

Området är uppfyllt från ursprunglig markyta. Jordlagerföljden består generellt av fyllning
ovan lera som via ett friktionslager vilar på berg. Fyllningen består enligt markägaren av
grovkrossad sprängsten och storgatsten. Jorddjupen varierar inom landområdet mellan 0,5
och 4,5 m. I vatten har inga fältundersökningar utförts.
Lerans skjuvhållfasthet har utvärderats utifrån utförda prover. Leran benämns som mellansensitiv.
Yt- och grundvattenförhållanden

I tidigare utredning utförd av geogruppen har grundvattenobservationer utförts inom området. Grundvattenytan varierar mellan +0,1 och +0,5. Grundvattentrycket bedöms huvudsakligen följa Hamburgsundskanalens ytvattenstånd.
Hamburgsundskanalen går mellan fastlandet och Hamburgö och har kontakt med havet både
i norr och söder. Strömmarna i kanalen bedöms vara svaga och därmed förligger liten risk för
erosion.
Stabilitet

Kajen utgörs av en pålad träpallisad ned till fast botten. Kajen bedöms vara i gott skick. Detta
är en förutsättning för stabilitetsanalysen. I norra delen av området vid Hamburgsund 3:219
utgörs kajen av en gammal träpallisad med innanförliggande betongmur, här är jorddjupen
små varför inga geotekniska stabilitetsproblem föreligger.
Stabilitetsberäkning har utförts i en sektion i mitten av planområdet. För att tillfredsställande
stabilitetsförhållanden skall föreligga bör blastningsrestriktioner införas i detaljplanen. Beräkning visar att ytan närmast kajen (från kajkant och 12 m österut) kan belastas med 5 kPa
och resterande yta kan belastas med 20 kPa.
I planen bör även skrivas ett förbud mot att muddra djupare än de bottennivåer som råder
inom fastigheten idag. Hamburgsundskanalens farled kan muddras efter de restriktioner som
står angivna i byggnadsplanen för Långstrand, dvs ned till nivån -6, 30 m ifrån kajkant.
Sättningsförhållanden

CPT-sonderingar i området visar att leran är normal- till svagt överkonsoliderad vilket innebär att sättningar kan utvecklas även vid små belastningar. Inga eller mycket små sättningar
bedöms pågå idag.
Eftersom jorddjupet/lerans tjocklek varierar inom området föreligger risk för att ogynnsamma differenssättningar kan uppstå vid en tillkottsbelastning. Därför rekommenderas att nya
byggnader pålas eller kompensationsgrundläggs med lättfyllning.
Geotekniska rekommendationer

• Av stabilitetsskäl bör tillåten tillskottsbelastning begränsas till 5 kPa i området från kajen
och 12 m bakom den. Resterande yta får belastas med 20 kPa. Belastningarna är angivna
utifrån en markyta på nivå +1,3.
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• I kontrollplan för bygglov skall kajkonstruktionens skick bedömas.
• Muddring till lägre nivå än de idag rådande bör inte utföras utan särskild utredning.
• För att undvika differenssättningar bör byggnader pålas eller kompensationsgrundläggas
med lättfyllning

Höga vattenstånd
Det är naturligt med vattenståndsvariationer utmed våra kuster och emellanåt orsakar ett högt
vattenstånd översvämningar längs kusten. Klimatförändringar och temperaturhöjningar kan
dock på sikt leda till en höjning av världshavens medelvattennivå och förändrade mönster för
nederbörd, vindar och havsströmmar. Risken för höga vattenstånd och översvämningar av
låglänta områden tros därför komma att öka i framtiden.
Länsstyrelsen i Västra Götaland har under 2011 givit ut en remissversion av handboken
”Stigande vatten”.  I handboken ges råd och rekommendationer för hur man analyserar och
karterar översvämningsrisker, gör bedömningar om den planerade markanvändningen är
lämplig eller ej, samt upprättar strategier för riskreducering och konsekvenslindring om en
översvämning skulle uppstå.
Förändring

Planområdet ligger inom en zon där det bedöms vara stor översvämningsrisk. Inom planområdet tillåts verksamheter med marin anknytning. Verksamheterna som sådana är beroende av
närheten till vattnet och en egen brygga.
För planområdet gäller att marknivåerna på kringliggande tomtmark för att minska sättningarna skall hållas så låga som möjligt (geotekniska rekommendationer). En rimlig avvägning
mellan en acceptabel sättning och risken för översvämning är att markytan läggs på nivån
+1,4 - +1,5 meter över det nollplan som anges i grundkartan.
Vid planering av bebyggelse inom området bör det tas i beaktande att bottenvåningen kan  
översvämmas och att detta bör styra utformningen av planlösningen.

Kulturmiljö
Planområdet ligger inte inom område som klassats som kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö i den Kulturhistoriska bebyggelseinventeringen. De omgivande sjöbodarna längs med
Strandvägen har en enhetlig karaktär, vilket man bör ta hänsyn till vid utformningen av de
nya byggnaderna. Planbestämmelser reglerar utformningen av bebyggelsen.
Trafik
På länsväg 905 går idag ca 700 fordon/dygn. Under sommartid är trafikmängden betydligt
högre. Länsvägen är inte utpekad som transportled för farligt gods eller riksintresse enligt §
3:8 Miljöbalken. Hastigheten på vägen är 30 km/tim.
Parkering, utfarter
Parkeringsplatser skall anordnas inom den egna fastigheten. Utbackning av fordon direkt till
allmän väg ska undvikas.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Den befintliga byggnaden inom planområdet är inte ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Byggnaderna inom planområdet skall anslutas till Skärets va-avtalsområde.
10 (12)
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Dagvatten
Dagvatten skall omhändertas lokalt.
Avfall
Avfallshanteringen skall ske i enlighet med kommunens renhållningsordning och avfallsplan,
vilken har som målsättning att alla verksamheter och boende källsorterar för återvinning av
tidningar och förpackningar för materialåtervinning, samt matavfall för insamling till biogas.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Planarbetet bedrivs som enkelt planförfarande. Genomförandetiden är fem år. Det finns ingen
allmän platsmark inom planområdet.

BEHOVSBEDÖMNING

Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om ett genomförande av planförslaget kan
antas innebära betydande miljöpåverkan eller ej. Om ett genomförande kan antas innebära
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas (MKB). Under framtagandet av aktuellt planförslag har en särskild
behovsbedömning gjorts av kommunen för att bedöma om genomförandet av planförslaget
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har samråtts med länsstyrelsen som delar kommunens uppfattning att detaljplanen inte innebär betydande påverkan
på miljön. Kommunen har beslutat att detaljplanens genomförande inte innebär betydande
miljöpåverkan, MBN 2011-12-13, § 349.

FORTSATT ARBETE

Samråd kommer att ske med länsstyrelsen, andra statliga organ och myndigheter, kommunala
instanser samt övriga som är berörda av de åtgärder som föreslås i planförslaget. Inkomna
synpunkter på förslaget kommer att bemötas och sammanställas i en samrådsredogörelse.
Om samtliga berörda godkänner planförslaget kan det godkännas redan efter två veckor.

Tidplan
November
December - januari
September

2011
2011
2012

Plansamråd
Plansamråd 2
Antagande

JUSTERINGAR
Inför antagandet har planhandlingarna justerats enligt nedan:
Planbeskrivning

• Information om enligt vilken PBL planarbetet bedrivs har införts i under rubriken Planförfarande på sidan 2
• Text under rubriken Geoteknik på sidan 9 har justerats enligt geoteknisk utredning.

Genomförandebeskrivning

• Text om va-ledningar inom området har tagits bort.
• Text om allmän plats har tagits bort, eftersom det inte finns någon sådan inom området.

Plankarta

• Geotekniska bestämmelser har införts under rubriken byggnadsteknik
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Ovanstående justeringar av planhandlingarna bedöms vara redaktionella och av begränsad
betydelse samt sakna intresse för allmänheten. Justeringarna har samråtts med fastighetsägarna och med SGI.

MEDVERKANDE I PLANARBETET

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

Martin Kvarnbäck
Plan- och byggchef

Källförteckning
•
•
•
•
•
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