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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 helårs-
befolkningen 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 upplåtelse-
former. 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 infarts-
vägen 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 Backegärdet-
Amdal 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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