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INLEDNING OCH BAKGRUND 
 
 
Det aktuella planområdet omfattar den nordvästra delen av Hamburgsund av dels ett 
område för ny bostadsbebyggelse på Hökeberget, dels omarbetning av förut-
sättningarna inom ett befintligt fritidsområde, Pluret, med Brattösundet och dess 
hamn. 
 
Planförslaget har varit ute på samråd efter beslut i miljö- och byggnadsnämnden 
2009-02-24 § 45 och genomförts under perioden 2009-07-09 till och med 2009-09-
14. Synpunkter som framkommit i samband med detta samråd har föranlett en del 
förändringar som inarbetades i utställningshandlingarna. 
 
Ett förslag till planhandlingar för detaljplan över det aktuella området godkändes för 
planutställning av miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-18, § 150 och sändes 2010-
06-02 ut till samtliga sakägare enligt fastighetsförteckningen samt till kommunala och 
statliga myndigheter, med begäran om synpunkter senast 2010-07-07. 
 
Förändringarna innefattade bl a en uppdatering av grundkartan som ligger till grund 
för illustrations- och plankartan. I samrådshandlingarna redovisades två alternativa 
utförande av hamn- och badområdet. Föreliggande planförslag har sammanvägt de 
olika förslagen och därvid också tagit hänsyn till sakägarnas synpunkter efter 
samrådet. 
 
Inom hamnområdet har en brygga i den östra delen av hamnområdet borttagits och 
ersatts med en förlängning av den befintliga västra bryggan. Det innersta 
vattenområdet och stranden väster om båtbryggan är möjligt för bad och kan 
avgränsas från båttrafik med bojar. En förlängning av den västra bryggan innebär att 
den föreslagna lösningen mellan hamn och bad genomförs utan att antalet båtplatser 
på denna brygga påverkas negativt. Den tidigare samlingslokalen intill badområdet 
har utgått.  
 
Mindre kompletteringar och förändringar har även skett beträffande byggrätter för 
några bostadstomter och sjöbodar samt disponering av parkeringsytor. 
 
Utanför planområdets gräns finns redovisad en utökad parkering på exploatörens 
mark utmed infartsvägen till planområdet vid Kornhagen och som bl.a. kan utnyttjas 
av badande till det kommunala badet. 
  
På Hökeberget, det berg som är beläget invid sundets norra del, planeras för 10 
tomter för friliggande enbostadshus inom de flackare delarna. De planerade 
bostäderna får ett mycket attraktivt läge kring en befintlig damm med vacker utsikt 
över Hamburgsunds omgivningar. 
  
Det befintliga fritidshusområdet, Pluret, gränsar till Hökeberget mot nordost. Den 
gällande detaljplanen är upprättad 1960 och motsvarar inte dagens krav, vad gäller 
byggrätternas storlek, VA-lösning mm. En utökad byggrätt skapar förutsättningar för 
helårsboende. Viss komplettering av lucktomter föreslås även inom detta område. 
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Vid Brattösundet planeras för en utbyggnad av småbåtshamnen med fler fasta 
båtplatser. En tillståndsprövning har gjorts i miljödomstolen för hamn och badområde. 
En utbyggnad av hamnen förutsätter att en detaljplaneändring sker. (Den påbörjade 
hamnutbyggnaden har skett med ett tillfälligt bygglov.) 
 
Ett helhetsgrepp skall tas för de beskrivna områdena för att samordna lösningar för 
vägar, vatten, avlopp mm. 
 
Hamburgsunds centrum med skolor, butiker, servicehus för äldre och övrig 
kommunal och kommersiell service finns på cirka 1 km avstånd. 
 
Plantillstånd har tidigare beviljats av Tanums kommun. 
 
En fördjupad översiktsplan för Hamburgsund/Hamburgö är nyligen antagen. I denna 
redovisas Hökeberget som utvecklingsområde för bostadsändamål, där plan-
processen startat. Pluret redovisas som planlagt område för bostadsändamål, där 
ändring av detaljplanen för att medge större byggrätter för befintliga byggnader 
anses lämplig, och där även några ytterligare byggrätter kan tillskapas. Brattösundet 
redovisas som småbåtshamn, bad, parkering och naturmark. Inom Pluretområdet 
anges även parkering för småbåtshamn. I övrigt finns även naturmark inom 
planområdet. 
 
Den aktuella detaljplanen har alltså i huvudsak stöd i den nyligen antagna fördjupade 
översiktsplanen, FÖP för Hamburgsund och Hamburgö. Av detta skäl har ett program 
för detaljplanen ej ansetts behov av att upprätta. Vissa avvikelser från den fördjupade 
översiktsplanen är föreslagna i den nu aktuella detaljplanen, som redovisas nedan i 
beskrivningen. 
 
Efter att detaljplanen varit utställd har med hänsyn till inkomna yttranden en del 
mindre justeringar utförts i beskrivningarna och på plan- och illustrationskartan  
samt några smärre redaktionella ändringar föreligger nu en antagandehandling av 
planförslaget. 
 
 
PLANHANDLINGAR 
 

- Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000 
- Illustrationskarta, skala 1:1000 
- Planbeskrivning 
- Genomförandebeskrivning 
- Skötselplan för dammområdet (före antagandet) 
- Fastighetsförteckning 
- Grundkarta 
- Samrådsredogörelse 

     -     Utfästelse om besiktning och kontroll av bergrasrisker 
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PLANOMRÅDET 
 
PLANDATA 
 
Läge 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flygbild över det aktuella planområdet i den norra delen av Hamburgsund 
 
 
Planområdet är beläget i den nordvästra delen av Hamburgsund. Området på 
Hökeberget beskrivs i den fördjupade översiktsplanen, FÖP för Hamburgsund och 
Hamburgö, som utvecklingsområde för bostäder och det befintliga 
fritidsboendeområdet, Pluret, som planlagt område, vilket avses att ändras. I 
planområdet ingår även småbåtshamn, bad och parkering för båthamn och 
naturområden i anslutning till Brattösundet. 
 
Areal  
 
Området omfattar ca 22 ha. 
 
Markägare 
 
All mark inom det aktuella planområdet är i enskild ägo. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
 
GÄLLANDE REGELVERK 
 
Hela kustområdet i norra Bohuslän från Lysekil till Brofjorden, den s.k. obrutna 
kusten, omfattas av hushållningsbestämmelser enligt MB 4 kap, vilket innebär, att 
området som helhet är av riksintresse för sina unika natur- och kulturmiljöer. 
 
Enligt MB 4 kap 2§ gäller generellt att turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen särskilt skall beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag inom området. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön 
får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt, som inte påtagligt skadar 
områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inget hinder för 
utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 
 
Enligt MB 3 kap 1§ skall mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål 
för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning, som medför en från 
allmän synpunkt god hushållning. Enligt miljöbalken 3 kap 6§ skall mark- och 
vattenområden samt fysisk miljö i övrigt, som har betydelse på grund av naturvärden 
eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder, som 
påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön. Områden av riksintresse för naturvården 
och friluftslivet skall skyddas mot åtgärder, som påtagligt skadar naturmiljön. 
 
Enligt PBL 2 kap 1§ skall mark- och vattenområden användas för det eller de 
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge 
samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning, som medför en från 
allmän synpunkt god hushållning. 
 
Enligt PBL 2 kap 3§ skall bebyggelse förläggas till mark, som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till: 
 
- de boendes och övrigas hälsa 
- jord-, berg- och vattenförhållanden 
- möjligheter att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan 

samhällsservice 
- möjligheter att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar 
 
Enligt PBL 3 kap 1§ skall byggnader placeras och utformas på ett sätt, som är 
lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena 
på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg, som är estetiskt tilltalande och 
lämpligt för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. 
 
Vidare skall enligt PBL 3 kap 2§ byggnader placeras och utformas så att deras 
avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerhet eller på annat sätt medför 
fara eller olägenheter för omgivningen. 
 
De västligaste delarna av planområdet, inom vilka det planeras för nybebyggelse av 
bostäder, ingår i ett område som finns utpekat i kommunens kulturminnesvårds- 



 8

program. Området omfattar miljön kring sundet och de centrala delarna av 
Hamburgsund.  
 
Vattenområdet och de norra delarna av landområdet inom det aktuella planområdet 
omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt MB 3 kap. Strand- och 
vattenområdet omfattas av strandskydd. 
 
 

 
 
Utdrag ur ekonomisk karta. Blå linje avser strandskydd 
 
 
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR HAMBURGSUND & HAMBURGÖ (FÖP)  
  
En fördjupad översiktsplan (FÖP) är en plan över en del av kommunen, som visar 
kommunens syn på hur mark- och vattenområden skall användas inom det aktuella 
området. En fördjupad översiktsplan har samma juristiska status som en 
översiktsplan och är inte juridiskt bindande för myndigheter och enskilda utan är 
främst ett uttryck för kommunens mål för bebyggelseutvecklingen och 
markanvändning inom ett visst område. Den skall vara så tydlig, att den kan ersätta 
programskedet i detaljplaneringen, där detta bedöms möjligt. 
 
En fördjupad översiktsplan för Hamburgsund/Hamburgö är nyligen antagen. Här 
redovisas Hökeberget som utvecklingsområde för bostadsändamål, där plan-
processen startat. Pluret redovisas som planlagt område för bostadsändamål, där 
ändring av detaljplanen för att medge större byggrätter för befintliga byggnader 
anses lämplig och där även några ytterligare byggrätter kan tillskapas. Brattösundet 
redovisas som småbåtshamn, bad och naturmark. Inom Pluretområdet anges även 
parkering för småbåtshamn. I övrigt finns även naturmark inom planområdet. 
 
Med hänsyn till att föreliggande detaljplanförslag ej har föregåtts av ett program utan 
har till stor del anpassats till den nyligen antagna FÖP:en, redovisas nedan rekom-
mendationer, skyddsvärden, riksintressen mm, som berör planområdet och utgör 
utgångspunkt för detaljplaneförslaget 
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Utdrag ur rekommendationskartan för den nyligen antagna   
fördjupade översiktsplanen Hamburgsund & Hamburgö (FÖP)  
 
 
Rekommendationer i den fördjupade översiktsplanen, som berör den aktuella 
detaljplanen 
 
R2a  Utvecklingsområde för bostadsändamål där detaljplaneprocess startat. 
 
R2c  Planlagt område för bostadsändamål. En ändring av detaljplanen för att medge 
större byggrätter för de befintliga byggnaderna är lämplig. Några ytterligare 
byggrätter inom området kan även tillskapas. 
 
R9b  Småbåtshamn och bad. Området från strandkanten upp till befintlig bebyggelse 
skall vara fritt från bebyggelse och tillgängligt för det rörliga friluftslivet. Samlingslokal 
får anordnas. Sjöbodar får anordnas öster om nerfartsvägen men bör ej tillåtas i 
strandkanten. Parkering till hamn skall ske i FÖP:en anvisat område (R15). 
Området berörs av strandskydd och landskapsbildskydd, varför en exploatering 
måste föregås av en särskild dispens- och tillståndsprocess enligt Länsstyrelsens 
granskningsyttrande. 
 
R15a  Parkering för båthamn. 
 
R21  Naturområde. Området skall bevaras som en större sammanhängande enhet, 
varför ny bebyggelse endast får tillåtas i undantagsfall. Samtliga kriterier för R26Ö 
ska uppfyllas. Områdets naturvärden skall inte kunna skadas eller påverkas negativt 
av byggnation. Sjöbodar är ett främmande inslag i landskapsbilden inom dessa 
områden. Sjöbodar ska lokaliseras inom andra områden.  
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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 
- bebyggelsen tillkommer i anslutning till befintlig bebyggelsegrupp 
- bebyggelsen inte innebär stora oreparerbara ingrepp i natur- eller kulturmiljön 
- allmänhetens tillgänglighet till natur- och strövområdena inte reduceras 
 

Vidare måste en tillfredställande 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.  
 
R 26F  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 till stranden ska värnas, detta 
gäller särskilt längs norra sundet. 
 
Riksintressen och skyddsvärda områden 
 
Det aktuella planområdet omfattas längst i norr av riksintressen för naturvård, 
friluftsliv, landskapsbildsskydd och strandskydd, som framgår av nedanstående karta. 
 
Riksintresse för naturvård och friluftsliv 
 
Områden av riksintresse för både natur och friluftslivet skall 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. 
Den aktuella delen av planområdet med riksintresse redovisar en skyddad vik, som 
ansluter till ett sprickdalspräglat bergområde. 
 
Inom området finns klipp- och sandstränder med goda möjligheter till bad. Här finns 
även befintliga båtbryggor. Naturvården och friluftslivets intresseområden 
sammanfaller. 
 
Landskapsbildsskydd  
 
Landskapsbildsskydd är ett äldre skydd för landskapsbilden med stöd av 
Naturvårdslagen i dess lydelse före 1 januari 1975. Skyddsformen förordades 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. Landskapsbildskyddet finns inom 
planområdet längst i norr. 
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Utdrag ur kartan redovisade riksintressen och skyddsvärden inom den aktuella delen 
av den nyligen antagna fördjupade översiktsplanen Hamburgsund & Hamburgö 
(FÖP). 
 
 
Strandskydd  
 
Strandskydd är ett särskilt skydd för strandnära områden. Skyddet gäller för land- 
och vattenområden samt undervattenmiljön. Syftet med strandskyddet är att 
säkerställa goda livsvillkor för växt- och djurliv och att bevara områden för rekreation 
och friluftsliv. 
 
Som regel är de strandskyddade områdena 300 meter från strandkanten in mot land. 
I det aktuella området är strandskyddet delvis upphävt av den gällande detaljplanen 
eller på grund av topografiska förhållanden. Hamnen, badområdet och sjöbodarna 
ligger dock inom strandskyddat område. 
 
Målet för kommunen är att värna om allmänhetens tillgänglighet till områden med 
riksintressen. 
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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 då påbörjade fördjupade översiktsplanen för Hamburgsund 
och Hamburgö har Miljöavdelningen utfört en preliminär naturvärdesbedömning av 
naturområden i dessa områden. Naturvårdsbedömning är en metod att klassificera 
miljöer med utgångspunkt från deras biologiska och ekologiska värden. 
 
 

 
 

 
 
Utdrag från karta redovisande områden med preliminära  
Naturvärdesbedömningar i den norra delen av Hamburgsund.  
Två områden ligger inom planområdet. 
 
 
Vid den preliminära bedömningen ansågs ett område med ädellövskog i anslutning 
till ladugården inom Hamburgsund 2:2 som ett unikt naturvärde med klass 1 i 
naturvårdsbedömningen. Ett andra område inom planområdet utgjorde dammen på 
Hökeberget med ett naturvärde av klass 3. 
 
En liten del i anslutning till gårdsbyggnaden till stamfastigheten, som tidigare varit 
brukat som kalvhage till gården, anges som klass 1 – unikt naturvärde. Ett område på 
Hökeberget utgörs av en damm och anges i klass 3 – naturvärde. 
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Med anledning av detaljplanearbetet har kommunbiologen besökt de två aktuella 
områdena 2008-11-20. Det konstaterades då, att området väster om ladugården ej 
berör den mest skyddsvärda delen av ädellövskogen även om den ingår formellt i 
denna. Vegetationen utgörs främst av asp med inslag av enstaka ek och hassel.  
 
Dammen på Hökeberget har skyddsvärde klass 3. Då dammen inventerades av 
marinbiolog dr. Benno Jönsson konstaterades ett rikt djur- och växtliv med förekomst 
av kräldjur som mindre vattensalamander, grodor och paddor samt rikligt med 
insekter. För att säkerställa bevarandet av dessa arter har en skötselplan tagits fram. 
Denna har som avsikt att begränsa avverkning och annan påverkan på området. 
 
 
DETALJPLANER 
 
Delar av det aktuella planområdet omfattas av en gällande detaljplan, upprättad 
1960. Plantillstånd för den aktuella detaljplanen beviljades av Tanums kommun 
2001-03-14. Det aktuella området ansluter i söder till ett område, Humleviken, där 
detaljplanearbete pågår för att tillåta ny bostadsbebyggelse. Konnektion skall ske 
mellan de båda planerna inom anslutande delar. I öster ansluter den aktuella planen 
till en nyligen fastställd detaljplan för nya bostäder, Smörhagen, som är under 
utbyggnad. 
 
 
INFORMATION 
 
Under september 2008 bjöds berörda sakägare inom det aktuella planområdet in till 
ett informationsmöte om planarbetet. Vid detta tillfälle informerades om plan-
processen och ett koncept till samrådshandlingar redovisades samt det aktuella 
arbetet med vatten- och avloppsanslutningar för området till det kommunala VA-
systemet. 
 
Samtliga närvarande fick möjligheter att komma med synpunkter och ställa frågor. 
Flera av de framförda synpunkterna har beaktats i planhandlingarna.  
 
Under september 2009 har även ett samrådsmöte ägt rum med berörda sakägare. 
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PLANERINGSMÅL 
 
DETALJPLANEN 
 
Enligt PBL 5 kap 18 § skall detaljplaner grundas på ett program, som anger 
utgångspunkter och mål för planen, om det inte är onödigt. Nedanstående mål är 
vägledande för den föreslagna planläggningen: 
 
- Tillskapande av totalt 17 tomter för bostadsändamål med förutsättningar för 

åretruntboende 
- Tillskapande av en byggrätt för en allmän toalett i anslutning till hamnen. 
- Tillskapande av båtplatser och tillhörande förråd i anslutning till befintligt 

hamnområde i enlighet med miljödomslut. 
- Uppdatering av gällande planbestämmelser för att de ska motsvara dagens krav på 

god standard med tanke på boyta och därmed förbättrade möjligheter till 
helårsboende. 

- Att inom nyexploaterade områden ge goda förutsättningar för en attraktiv 
boendemiljö, där bebyggelse och utemiljö harmonierar med landskapet och tar 
tillvara de exklusiva förutsättningarna.  

- Att ny byggnation gällande byggnadsmaterial, tekniska lösningar, drift, underhåll  
mm utförs med tanke på energi, miljö, hälsa och säkerhet. 

-    Att inom området tillskapa grönstråk med rekreativa och visuella värden som 
     fungerar som passage till omgivande naturområden. 
 
 
NORRA BOHUSLÄNS KUSTZONSPLANERING 
 
Kustzonsplaneringen behandlar förutsättningar för helårsboende. För denna detaljplan 
skapas förutsättningar för åretruntboende för de nytillkommande 17 tomterna. 
Därutöver ger den nya planen för de befintliga 60 tomterna förutsättningar för ett 
boende med högre standardkrav. Även för dessa tomter skapas på sikt förutsättningar 
för ett helårs- eller delårsboende. Garantier för helårsboende kan enbart skapas 
genom offentligt ägande och med upplåtelseformerna hyresrätt eller kooperativ 
hyresrätt. Dessa förutsättningar föreligger inte i aktuell plan. Denna detaljplan kommer 
därför att bebos av såväl helårs/delårsboende och fritidsboende. Förutsättningarna för 
helårs/delårsboende är samtidigt gynnsamma på sikt då området blir en integrerad del 
av Hamburgsunds samhälle med en utvecklad samhällsservice. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
BEFINTLIG BYGGNATION I ANSLUTNING TILL PLANOMRÅDET 
 
Inom det aktuella planområdet finns ett befintligt fritidshusområde, Pluret, med 
ursprung i 1960-talet. Området tar i anspråk delar av dalgångsområdet och 
sluttningarna mellan Hökeberget och Bryggeberget i de östra delarna av 
planområdet. Det omfattar idag ca 60 tomter placerade utmed en struktur av 
grusvägar. Byggrätterna är små i jämförelse med dagens boendestandard. 
 

 
 
 
Utdrag ur gällande detaljplan för del av det aktuella området  
 
 
Inom den gällande planen får med Ba betecknat område den sammanlagda 
byggnadsytan vara maximalt 125 m2 respektive med Bf betecknat område 60 m2 och 
utföras i en våning. Byggrätterna på de enskilda tomterna är även begränsade till sin 
utbredning. 
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Befintlig bebyggelse inom det nuvarande planområdet 
 
 
I anslutning till Pluret, i Brattösundet, finns en befintlig hamn med flera småbåts-
bryggor och ett antal sjöbodar längs strandkanten. Utbyggnad av hamnområdet i 
enlighet med tillståndsprövning och miljödom har påbörjats efter beslut om ett 
tidsbegränsat bygglov. I anslutning till detta område finns även ett strandområde som 
utnyttjas för bad. 
 
Förbindelse i form av en grusväg finns från det befintliga bostadsområdet fram till den 
planerade bebyggelsegruppen på Hökeberget. I anslutning till den planerade 
bebyggelsen på berget finns även befintliga bostadshus. 
 
Väster om planområdet mellan Hökebergets västra fot och sundet finns äldre 
bostadsbebyggelse i traditionell bohuslänsk byggnadsstil samt hamn med småbåts-
bryggor och sjöbodar i det område, som kallas Hökebacken. I dalgången söder om 
det aktuella området finns ett mindre antal befintliga bostadshus. Inom området, som 
kallas Humleviken, planeras dock för en komplettering med ca 20 nya byggrätter för 
bostadsändamål. 
 

      
      
Hökebacken och sundet sett från Hamburgö 
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MARK OCH VEGETATION 
 
Miljöavdelningen i Tanums kommun har utfört en preliminär naturvärdesbedömning 
av naturområden i Hamburgsund och Hamburgö i samband med arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen. Inom planområdet redovisas två områden som 
naturvärden. En liten del i anslutning till gårdsbyggnaden till stamfastigheten, som 
tidigare varit brukat som kalvhage till gården, anges som klass 1 – unikt naturvärde. 
Ett område på Hökeberget utgörs av en damm och anges i klass 3 – naturvärde. 
 
Med anledning av detaljplanearbetet har kommunbiologen besökt de två aktuella 
områdena 2008-11-20. Det konstaterades då, att området väster om ladugården ej 
berör den mest skyddsvärda delen av ädellövskogen även om den ingår formellt i 
denna. Vegetationen utgörs främst av asp med inslag av enstaka ek och hassel.  
 
Beträffande dammen på Hökeberget ansågs dess naturvärde lågt, då det är relativt 
sparsamt med vattenväxter på grund av mycket lite sediment på botten. pH-värdet i 
dammen är ej uppmätt. Miljöavdelningen har ingen information om eventuell 
förekomst av amfibier i dammen. Med anledning av detta har marinbiolog dr Benno 
Jönsson utfört en kompletterande undersökning, som visade att på den sidan av 
dammen som har en våtmarksvegetation hittades 2 st ex. av mindre vatten- 
salamander vilket betyder att det förmodligen finns en hel del av dem i dammen. 
Andra amfibier fanns också i anslutning till eller i dammen nämligen både grodor och 
paddor. Detta betyder att dammen utgör en viktig plats för amfibiernas fortplantning 
vilket innebär att denna del av området måste förbli i stort sett orörd om man vill 
behålla den unika våtmarksbiotopen som finns där idag. 
 
Den befintliga fritidsbebyggelsen breder ut sig i dalgången och utmed sluttningarna 
mellan Hökeberget och Bryggeberget. Huvuddelen av det bebyggda området utgörs 
av tomtmark med anlagda trädgårdar kring bebyggelsen. Ett antal mindre grön-
områden finns dock, som enligt den gällande detaljplanen har funktionen som 
gemensamhetsområden. Ett sådant område i den södra delen utgör idag en 
skogsdunge. Skötseln har varit mycket begränsad, vilket lett till att skogsdungen är 
tät och svårgenomtränglig med mycket begränsat rekreativt värde. Trädvegetationen 
utgörs bl a av sälg, ask, lönn, rönn, alm, björk och ek. Inslaget av sly är stort. 
Trädvegetationen omgärdas av ett buskskikt med bl. a rosor, slån och hallon. 
Markskiktet består av örter och gräs. I den östra delen av fritidshusområdet finns ett 
grönområde, som är en kontrast till den täta skogsdungen. Här utgörs gemensam-
hetsområdet av en klippt, öppen gräsyta. 
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Flygbild som visar befintliga förhållanden inom delar av det aktuella planområdet 
 
Invid Brattösundet finns en småbåtshamn. Ett större, öppet område invid Brattö-
sundet utgör strandområde. Närmast vattnet finns en smal sandstrand, där den 
västra delen utnyttjas som badområde, medan det högre upp utgörs av mer och 
mindre välhävdad gräsyta. Den östra delen av stranden utgörs av en småbåtshamn 
med bryggor och sjöbodar. Endast en smal passage leder mellan hamnen och 
Brygge-bergets branta sluttning. 
 
I sluttningarna mot Hökeberget och Bryggeberget samt inom partier inom fritidshus-
området, som utgör naturliga grönområden, finns en gles trädvegetation av bl a björk, 
asp, sälg, tall och ek med inslag av lönn, alm och gran. Slån, rosor, hallon och olvon 
är vanligt förekommande buskar. Även inslaget av kaprifol är relativt stort.  
 
I den nordöstra delen av planområdet leder en vacker gångväg från strandområdet 
genom ett bergspass fram till en anlagd badplats i anslutning till planområdet. Längs 
denna väg växer bl a hagtorn och vildapel utöver den vegetation, som beskrivs ovan. 
En gammal betesmark längs vägen utgör en karaktärsfull plats med högväxta enar 
på en i övrigt öppen gräsmark. Berg och vegetationsklädda sluttningar omger 
området, men öppnar sig med siktstråk mot havet. 
 
Inom de högre belägna delarna av planområdet är tall det dominerande trädslaget. 
Trädvegetationen glesnar betydligt och landskapet har en kargare karaktär. Berget 
går huvudsakligen i dagen och den sparsamma markvegetationen byts från gräs och 
örter till ris, ljung, mossor och lavar.  
 
Hökeberget i väster reser sig invid sundet. Härifrån erbjuds en mäktig utsikt över 
Hamburgsunds omgivningar med sundet, Hamburgö och det öppna havet. I en av 
lågpunkterna på berget finns en mindre, öppen damm med bl a näckrosor. Vattnet 
omges av en skärm av tät trädvegetation. Unga björkar överväger och ger den 
huvudsakliga karaktären, men inslag finns även av bl a asp och sälg. Mark-
vegetationen består huvudsakligen av ris och gräs på de platser, där berget inte går i 
dagen. En smal grusväg leder längs dammen på dess södra och västra sidor.  
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Del av dammen på Hökeberget 
 
Utanför den tätare trädvegetationen blir landskapet kargare. Berget går i dagen och 
den högre trädvegetationen är mycket sparsam. Enstaka ek, rönn, oxel mm 
förekommer med ett vindpinat intryck. En och ljung hör till de lägre växter, som ger 
området dess karaktär. 
 
 
VATTENOMRÅDET 
 
Vattenområdet utgörs av en grund vik eller bukt, som öppnar sig åt nordväst. I den 
östra delen av bukten finns en befintlig småbåtshamn, som utgörs av ett flertal 
bryggor, vilka utgår radiellt från strandlinjen. Innanför bryggorna finns även ett antal 
sjöbodar.  
 
Hamnen ligger i ett hydrodynamiskt aktivt område med mycket god vattenomsättning. 
Detta avspeglas tydligt i sedimentets sammansättning, som i området består av ett 
sorterat sandigt substrat med mycket litet vatteninnehåll. I de inre delarna av viken 
finns några musselbankar, men för övrigt består bottnen av ett rent sandigt sediment. 
 
Finkorniga mer siltiga sediment har ofta en utpräglad mikrobiell matta, som täcker 
sedimentytan. En sådan matta saknas dock på rena sandiga sediment av den typ 
man finner här. Detta till trots är viken en i allra högsta grad levande och vital miljö, 
vilket avspeglas i att sedimentet innehåller stora mängder sandborstmask och 
hjärtmussla.  
 
Grundare än 1 m finns en slät mjukbotten med några få inslag av blåstång och 
sågtång. Grundområden med mjukbotten av den typ, som vi finner här, är mycket 
produktiva områden sommartid. Basen för den komplexa näringsväv som finns i 
denna typ av områden utgörs av bottenlevande encelliga kiselalger, som bildar en 
matta på sedimentet. Dessa blir i sin tur föda åt en rad små djur. Dessa brukar 
benämnas meiofauna och utgörs av t.ex. hoppkräftor, ringmaskar, musselkräftor 
borstmaskar mm. Dessa utgör i sin tur föda åt en mängd olika arter fiskyngel. Man 
brukar tala om de grunda mjukbottnarna som fiskens barnkammare. 
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Den makrofauna man finner i området är ganska typisk för denna typ av exponerad 
mjukbotten. Man finner bl a sandskädda, rödspotta, smörbult, strandkrabba, 
sandräka, sjöstjärna, blåmussla samt flera arter av borstmask. 
 
I anslutning till strandområdet väster om båtbryggorna har legat ett avloppsrör ca 25 
m ut i vattnet. Från detta har det skett utsläpp av avloppsvatten från 5-6 närliggande 
fastigheter ut i Brattösundet. Utsläppen har skett vid hög belastning och utgjorts av 
överskott från trekammarbrunnar. Efter att ett nytt VA-system har anlagts för 
områdets bebyggelse föreligger ej längre dessa problem.  
 

 
 
Den befintliga småbåtshamnen vid Brattösundet och den norra delen av planområdet 
 
 FORNLÄMNINGAR 
 
Inga fornlämningar finns inom det aktuella området. En arkeologisk utredning har 
färdigställts av Bohusläns Museum under samrådstiden som har undersökt eventuell 
förekomst av hittills okända fornlämningar. 
 
 
GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 
 
Områden för nybyggnation utgörs huvudsakligen av berg i dagen samt av områden i 
direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Nytillkommande byggnation bedöms inte 
medföra att stabiliteten blir otillfredsställande. Geotekniska utredningar har genomförts 
av Tellstedts Ingenjörsbyrå och en bergteknisk utredning avseende risk för ytliga ras 
och blocknedfall har utförts av ”Bergab. Inom den västra delen av planområdet finns 
rester av ett stenbrott.  
Beträffande stabiliteten inom planområdet bedömer Thomas Östergren på Tellstedts 
ingenjörsbyrå generellt att det ej föreligger några stabilitetsproblem.  
Den smala passagen mellan berget och sjöbodarna har varit svår att undersöka, då 
det ej gått att komma fram med borrutrustning. Här avses dock inga förändringar att 
ske som kan innebära någon påverkan på markens stabilitet enligt den geotekniska 
konsulten. En bestämmelse att sjöbodar skall grundläggas med pålning finns angiven 
på plankartan.  
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 Någon muddring inom planområdet kommer ej att utföras till följd av planförslaget.  
 
En kompletterande stabilitetsutredning utmed stranden har utförts av Tellstedts 
ingenjörsbyrå, daterad 2011-01-12. Enligt deras utredningsresultat kan området 
klassificeras som naturmark samt att ett eventuellt bakåtgripande skred kan maximalt 
nå ca 50 m upp från strandlinjen, dvs inte påverka någon anläggning av betydelse. 
Med utgångspunkt från resultatet och en viktad jämförelse mot Skredkommissionens 
anvisningar konstateras att säkerhetsfaktorerna för slänterna är tillfredsställande. 
Tack vare de ringa djupen till fast botten/berg utanför sjöbodarna nedanför 
Bryggeberget bedöms säkerheten här också vara tillfredsställande.  
 
En bergteknisk utredning avseende risk för ytliga ras och blocknedfall har utförts av 
”Bergab, Berggeologiska Undersökningar AB 2010-08-18 och kompletterad 2010-11-
11. Undersökningen visar sammanfattningsvis att större delen av området består av 
relativt flacka, naturliga bergslänter i vilka ingen risk för ras eller blocknedfall föreligger. 
Områden där blockuppsprickning och ytliga lösa block förekommer har identifierats 
och bör besiktigas i samband med angränsande byggnation. Även områden där rasrisk 
inte föreligger i dagsläget har identifierats, där rekommenderas regelbunden 
besiktning. 
 
En sammanfattning av den bergtekniska utredningen redovisas nedan: 
 

 
 
Kartbilaga till den bergtekniska utredningen 
 
Större delen av området Pluret och Hökeberget består av relativt flacka, 
naturliga bergslänter i vilka ingen risk för ras eller blockutfall föreligger. 
Områden där blockuppsprickning och ytliga lösa block förekommer har 
identifierats (se kartbilaga). Även områden där rasrisk inte föreligger i dagsläget, 
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men där regelbunden besiktning rekommenderas har identifierats (se kartbilaga). 
Generellt gäller dock att byggrätterna inom byggnadskvarteren är placerade med 
avstånd till bergskanter.  
 
Åtgärder i område 1: 
Inga direkta åtgärder i dagsläget. Ny besiktning av bergbranten samt bedömning 
av förstärkningsåtgärder görs i samband med byggnation. Åtgärder som kan bli 
aktuella är vegetationsrensning, bergsrensning och bultning. 
 
Åtgärder i område 2: 
Regelbunden besiktning av bergbranten. Alternativt rensas/bultas lösa ytblock 
och bergskivor ner och/eller bultas fast. 
 
Åtgärder i område 3: 
Regelbunden besiktning av den nordvästliga höga bergväggen. 
 
Åtgärder i område 4: 
Regelbunden besiktning. 
 
Åtgärder i område 5: 
Inga direkta åtgärder i dagsläget. Ny besiktning av bergbranten samt bedömning 
av förstärkningsåtgärder görs i samband med byggnation. Åtgärder som kan bli 
aktuella är vegetationsrensning, bergsrensning och bultning. 
 
Åtgärder i område 6: 
Inga direkta åtgärder i dagsläget. Ny besiktning av bergbranten samt bedömning 
av förstärkningsåtgärder görs i samband med byggnation. Åtgärder som kan bli 
aktuella är vegetationsrensning, bergsrensning och bultning. 
 
Med anledning av den bergtekniska utredningen gäller följande: 
 
-     Den som ansöker om bygglov för byggrätter som berörs av risker enligt 
      bergrasutredningen ansvarar för genomförande av besiktning och eventuella 
      åtgärder vid bygglovprövning. Dessa byggrätter är på plankartan markerade a1.           
- Markägaren till naturmarken ansvarar för den bergrasbesiktning och eventuella 
      åtgärder, som kan bli aktuella inom naturmark, dvs de områden som inte kan 
      komma att beröra planens byggrätter och därtill kopplade bygglovsprocesser. 
      Detta ansvar omfattar även det område som i bergrasutredningen betecknas som 
      område 2. Detta ansvar för bergrasbesiktning och eventuella åtgärder gäller så 
      länge ansvaret inte överförts till samfällighetsförening genom myndighetsbeslut 
     (lantmäteribeslut). 
- Markägaren till naturmarken ansvarar för att upplåta den mark som behövs 
     för vidtagande av eventuella åtgärder. Detta gäller så länge ansvaret inte 
     överförts till en samfällighetsförening genom myndighetsbeslut     
     (lantmäteriförrättning). 
 
Exploatören och tillika markägaren till Hamburgsund 2:2 har skrivit under en 
utfästelse i vilken dennes ansvar för åtaganden kopplade till bergrasrisker enligt ovan 
regleras. Denna utfästelse har bilagts planhandlingarna inför planens antagande.  
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FÖRESLAGEN EXPLOATERING 
 
MARKANVÄNDNING 
 
Planförslaget innebär ett förslag för tillskapande av 17 nya byggrätter för 
bostadsändamål. Byggrätterna fördelas på 10 tomter för friliggande enbostadshus 
kring dammen på Hökeberget samt 7 tomter i form av komplettering med lucktomter 
inom det befintliga bostadsområdet.  
 
Området är beläget i anslutning till Hamburgsunds tätort. Under den senare tiden har 
samhället utvecklats med bostäder åt norr i nära anslutning till denna plan för 
Hökeberget och Pluret. Utvecklingen har även inneburit nya bil- och g/c- vägar som 
knyter samman områdena med den centrala delen av Hamburgsund.  
 
Befintliga byggrätter inom planområdet föreslås utökas och regleras för att motsvara 
dagens standardkrav och för att underlätta permanentboende. Den befintliga 
detaljplanen, som upprättades på 60-talet, medger ej dagens ytbehov.  Huvuddelen 
av de befintliga tomterna har en begränsning till 60 m2 respektive 125 m2 
byggnadsyta inklusive uthus. Med hänsyn till att flertalet befintliga bostadsbyggnader 
idag utnyttjas under en större del av året krävs större bostadsytor med hänsyn till 
hygien- och köksutrymmen mm. Den nya planen medger maximalt 160 m2 

byggnadsyta, varav 125 m2 bostadsbyggnad respektive en utökning från 60 m2 till 
125 m2 inklusive eventuellt uthus för dessa byggnader. Samtliga fastigheter kommer 
nu också att anslutas till kommunalt vatten och avlopp, vilket innebär förbättrade 
möjligheter till permanentboende. I fall där det varit lämpligt har tomtmark utökats för 
att möta vägområdet. Där önskemål funnits och det ansetts lämpligt har 
bostadstomter delats. 
I anslutning till hamnen föreslås en toalett/duschbyggnad med soputrymme samt ett 
antal mindre byggrätter för sjöbodsförråd. Genom detta minskas behovet av att 
utnyttja bil för transporter till och från båtarna med utrustning och drivmedel. 
   
För hamnområdet föreslås en utveckling, som innebär tillskapande av 80 - 90 nya 
båtplatser till totalt ca 170 - 190 platser samt ca 40 nya förrådsenheter fördelade på 
11 sjöbodar samt en toalett/duschbyggnad.  
 
Den delen av strandområdet, som idag utnyttjas som badområde föreslås att 
bibehållas. De föreslagna åtgärderna för bad och båthamn har tillståndsprövats av 
miljödomstolen. Tidsbegränsat bygglov för utbyggnad av brygga har lämnats av 
kommunen i avvaktan på att detaljplanen vinner laga kraft.  
 
 
BEBYGGELSE 
 
Den tillkommande bebyggelsen inom planområdet kan anses som en 
tätortsutveckling med hänsyn till att förutsättningarna för ett helårsboende är goda. 
Området ligger på gångvägsavstånd till Hamburgsunds centrum med service i form 
av dagligvarubutiker, restauranger, skola, äldreboende, distriktsläkarmottagning och 
kollektivtrafik. Tomterna kommer att i förstahand erbjudas väntande i kommunal 
tomtkö för permanentboende. Med hänsyn till detta kan man förutsätta att en stor del 
av de nya tomterna blir för permanentboende. Denna slutsats stämmer väl med 
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strukturplanen avseende användning av mark och vatten kopplat till 
kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän. 
 
De 10 tomterna på Hökeberget föreslås placeras som en samlad grupp kring 
dammen inom den flackare delen av berget. Området närmast dammen lämnas dock 
fritt från bebyggelse och blir allmänt tillgängligt samt regleras i en skötselplan. Den 
väg som leder fram till bebyggelsen föreslås få en sträckning mellan dammen och 
bebyggelsen. 
 
 

 
 
Flygperspektiv över den planerade bebyggelsen på Hökeberget 
 
 
Bebyggelsens relativt exponerade läge, högt upp i berget, innebär en otraditionell 
placering, vad gäller bebyggelse i Bohuslän. Den planerade bebyggelsen bör därför 
inte heller få en utformning utifrån bohuslänsk byggnadstradition. Den föreslås istället 
i större utsträckning underordnas det omgivande landskapet. Fasadmaterial och 
färgsättning skall väljas med tanke på en harmonierande landskapsbild och att en 
attraktiv boendemiljö skall erhållas. Bestämmelser på plankarta reglerar därför 
bostädernas utformning. 
 
Bebyggelsen på berget skall hållas låg och regleras därför med en högsta nockhöjd i 
planbestämmelserna. Taklutningen skall vara minst 10 grader för att undvika alltför 
höga och dominerande fasader. Avsikten är att placera bostadsbyggnaderna, så att 
en byggnation med lågenergisystem skall kunna utföras med bl. a hög isoleringsgrad 
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på ytterväggar, solkollektorer och bergvärmesystem. Detta innebär också att 
byggrätterna medger långfasader mot väderstrecken sydost till sydväst. 
 

                                   
 
Illustrationer av den planerade bebyggelsen på Hökeberget, sedd från Hamburgö 
samt en provutsättning av höjdläget på den planerade bebyggelsen 
 
 
Ingen nämnvärd silhuettverkan av bebyggelsen från havet skall förekomma. Det 
aktuella planområdet omges av högre berg, vilket innebär att dessa berg både utifrån 
havet och från land fungerar som en fond mot bebyggelsen. Genom inventeringar 
och fotograferingar från såväl väster som öster mot Hökeberget har konstaterats att 
vegetation och terräng begränsar exponeringen av den planerade nybebyggelsen. 
Det är härvid viktigt att befintlig högre vegetation i anslutning till dammen bevaras för 
att siluettverkan av bebyggelsen inte skall uppstå från blickpunkter öster och väster 
om området. 
 
Från norr kommer husen till stor del att döljas av det höga berget nordväst om 
bebyggelsen. Husens exponering och siluettverkan kommer ytterligare att begränsas 
av framförliggande vegetation. Vegetationen kring dammen mitt i bostadsgruppen 
bryter upp bebyggelsen och förankrar den i landskapet, denna vegetations 
bevarande säkerställs genom en upprättad skötselplan. 
 
Bebyggelsen skall utföras i ett plan. På några tomter finns möjligheter till sluttnings-
våning med hänsyn till terrängförhållanden. Bestämmelser på plankartan anger för 
nybebyggelsen på Hökeberget högsta nockhöjd över nollplanet, maximal byggnads-
yta till 160 m2, varav 125 m2 för bostadsbyggnad, takvinkel på minst 100 samt att 
bostadsbyggnaderna skall utföras som lågenergihus.. Detta innebär att fasaderna 
mot sydväst och söder bör utföras med större glasytor för att tillvarata de soliga 
väderstrecken och de övriga fasaderna mera täta och av trä eller annat naturmaterial 
som färgmässigt anpassas till omgivande natur. Husfasader på byggnader med 
glasytor skall ej exponeras parallellt mot sundet eller Hamburgö för att undvika 
solreflexer. På illustrationskartan redovisas hur detta skall utföras.        
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Skissförslag till hustyper på Hökeberget med lågenergiutförande 

 
 
Förslag till naturanpassad bebyggelse vid norra delen av Hökeberget. Illustrationen 
visar utformning och lokalisering av lågenergihus  
 
 
Den befintliga bebyggelsen inom Pluretområdet utgör idag ett relativt heterogent 
område, vad gäller utformning. Bebyggelsen har sedan 1960-talet kompletterats, 
byggts om och byggts till med en stor variation i byggnadsstilar som följd. 
 
Den gällande detaljplanen från 1960 medger endast relativt begränsade byggrätter 
med huvuddelen på max 60 m2 total byggnadsyta respektive 125 m2 inklusive uthus.   
Denna plan var anpassad till den tidens fritidsbebyggelse. Byggrätterna föreslås i 
den nya detaljplanen utökas för att möjliggöra ett boende med högre standardkrav, 
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vad gäller hygienutrymmen, utnyttjande, storlek och utformning. Detta innebär att 
byggnadshöjder, takvinklar även kommer att ändras i förhållande till nuvarande 
detaljplan. 
 
Plankartan redovisar bestämmelser, som innebär en utökning för flertalet byggrätter 
inom denna del till maximalt 160 m2 byggnadsyta, varav 125 m2 bostadsbyggnad. Det 
innebär att bestämmelserna för bostadshus tillåter en bottenplan på upp till 125 m2, 
det är även tillåtet att inreda vindsplan så att man får en 1,5 planslösning där den 
totala bostadsytan då blir ca 200 m2. Därtill finns tillåtelse för 35 m2 uthus/garage.  
Maximala byggnadsytan för de befintliga bostadstomterna utmed den östra sidan av 
Pluretvägen ner mot bad och bryggor föreslås en total byggnadsyta till 125 m2. 
Bestämmelserna innebär att bostadshus kan ha en 1,5 planslösning med en total 
bostadsyta upp till ca 200 m2 som beskrivet ovan, här tillåts dock ingen extra yta för 
uthus då hela byggnadsytan i markplan begränsas av 125 m2. 
 
Plankartan redovisar även en utökning av de flesta byggrätterna (den del man får 
bygga på sin tomtmark). Bestämmelserna anger en högsta byggnadshöjd till 4,5 
meter över omgivande marks medelhöjd. Takvinklar skall vara mellan 220 till 380, 
vilket innebär möjligheter till inrett vindsplan. Vid nybyggnation samt större om- och 
tillbyggnad i detta område regleras även färgsättning och fasadmaterial i 
bestämmelser. 
 
Inom och i anslutning till den befintliga detaljplanen redovisas en komplettering med 
sammanlagt sju nya tomter och byggrätter i s.k. lucktomter (skrafferad bebyggelse på 
illustrationskartan). Tre av dessa nya byggrätter redovisas i den sydöstra delen inom 
tidigare parkmark. Med hänvisning till de stora omgivande naturområdena och det 
minimala utnyttjandet av denna mark idag, har det bedömts mera lämpligt för en 
förtätning med ny bebyggelse här. I den östra delen av området har en byggrätt 
kompletterats i anslutning till en befintlig ladugård. Denna är placerad nedanför 
berget i norr och har en liten påverkan på naturvärdena i denna del enligt 
kommunbiologen samt har motiverats med hänsyn till de föreslagna kompensations-  
åtgärderna. I den fördjupade översiktsplanen redovisas ett område för parkering för 
hamnverksamheten vid infarten till Pluretvägen. Efter kontakter med berörda grannar 
och det utökade antalet parkeringsplatser vid hamn- och badplatsen har denna yta till 
viss del föreslagits för parkering och resterande yta till två nya byggrätter. 
Parkeringsbehovet har lösts genom en utökad gemensam parkeringsyta närmast 
hamn- och badområdet.    
 
I anslutning till hamn- och strandområdet föreslås byggrätt för en allmän toalett 
/dusch och soputrymme för besökare till hamnen och badområdet samt ett litet kontor 
för hamnen.  
 
De befintliga sjöbodarna mellan berget och bryggorna regleras med bestämmelser. 
Här tillåtes även en komplettering med två st nya sjöbodsförråd. Dessa anpassas 
genom bestämmelser till den befintliga sjöbodsbebyggelsen och utformas för att 
samspela med den befintliga hamnens karaktär. De nya sjöbodarna skall delas upp 
så att varje byggnad innehåller förråd om max 8 m2. Söder om bryggområdet tillåtes 
ca 10 st sjöbodar med max 35 m2 byggnadsyta och 3 m höjd med indelning i mindre 
förråd på max 8 m2. Bestämmelse finns om att boende ej är tillåtet i 
sjöbodsförråd/sjöbodar.  
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Generellt gäller att överskottsmassor skall enligt Miljöbalken i samband med 
byggnation ( vid grundläggning, anläggande av rörgravar, vägar et.c.) förläggas på 
ett acceptabelt sätt med hänsyn till miljön. I samband med bygglov och bygganmälan 
skall lokalisering av dessa massor redovisas för kommunen.  
 
 

              
    
Exempel på sjöbodar  Planerade nya sjöbodar. Befintliga och nya 

sjöbodar kan inte avstyckas.  
 
 
UTEMILJÖ 
 
För det planerade bostadsområdet på Hökeberget utgör dammen och dess 
närområde en central del. Genom placeringen av väg, gångstigar och bebyggelse blir 
dammområdet och de omgivande högre bergspartierna allmänt tillgängliga. För att 
öka attraktiviteten och kvaliteterna på dammområdet som en del i boendemiljön skall 
en skötselplan upprättas. Denna skötselplan syftar till att säkerställa dammens djur- 
och växtliv samt att säkerställa bevarandet av vegetation som fond till bebyggelsen 
sett bl.a. från Hamburgö. 
 

       
 
Den befintliga dammen och utblickar från Hökebergets omgivningar 
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I övrigt är det hällmarkskaraktären som dominerar området. Planering av utemiljön 
inom tomtmark bör göras med utgångspunkt att bevara och förstärka denna karaktär. 
Med avseende på utformning och val av växtmaterial bör harmoni med det 
omgivande landskapet eftersträvas. Mot öster och längst i nordväst sammanfaller de 
planerade tomterna med befintlig tomtmark. I övrigt omges bebyggelsen av 
naturområden i form av hällmark. 
 
 

 
 
Illustrationskarta för planområdet  
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Från Hökebacken vid sundet i väster leder en promenadstig upp på berget. Den 
föreslås anslutas till vägen kring det planerade bostadsområdet. Dessutom föreslås 
komplettering med en promenadstig från de planerade nya bostäderna ner till 
strandområdet och hamnen vid Brattösundet. Stigstrukturen skall även kompletteras 
till utsiktspunkter på bergen norr och söder om den nya bebyggelsen vid Hökeberget. 
I planprogrammet för Humleviken nämns en promenadstig upp på Hökeberget. 
Samordning kommer att ske så att denna ansluter till stigstrukturen inom det aktuella 
området. Promenadstigarna som är illustrerade på plan- och illustrationskarta är 
redovisade i föreslaget läge som kan diskuteras med berörda grannar i samband 
med genomförande. Stigarna kommer att anpassas till terrängen och är avsedda för 
gående, motortrafik kommer inte att tillåtas.  
 
Vid komplettering med lucktomter inom det befintliga bostadsområdet skall hänsyn 
tas så att sammanhängande grönstråk bevaras mellan bebyggelsen och ut till 
omgivande naturområden. Hänsyn skall även tas så att värdefulla siktstråk från vägar 
och befintlig bebyggelse bevaras. De områden, som bevaras som grönområden i 
anslutning till bebyggelsen, bör ha ett skötselunderhåll, som ökar och upprätthåller 
rekreativa och visuella värden. 
 
 
SMÅBÅTSHAMN OCH STRANDOMRÅDE 
 
Den norra delen av planområdet ligger inom riksintresse för naturvård och friluftsliv 
samt strandskydd och landskapbildsskydd. Med hänsyn härtill har tillståndsprövning 
skett och vattendom lämnats av Miljödomstolen 2007-06-29 (M 746-07) för de 
planerade åtgärderna med båtbryggor, sjöbodsförråd och badstrand med badbrygga 
samt gemensamhetsbyggnad. Miljödomen har föregåtts av godkännande av 
utförandet från andra statliga organ och gäller under förutsättning att planändring 
sker för området.   
 
Efter samråd har några mindre justeringar från miljödomen utförts vilka innebär en 
reducering av antal bryggor, båtplatser och sjöbodar. Sedan miljödomen har den 
östligaste bryggan reducerats. Strandområdet och det innersta vattenområdet väster 
om bryggan får utnyttjas för bad. Bryggan har därefter förlängts för att kompensera 
det antal båtplatser som försvinner till förmån för badande. I nordost har tidigare 
förslag till nya sjöbodar tagits bort, dessa har ersatts med utökat antal sjöbodar i 
söder intill vägen. Efter samråd har även en planerad sjösättningsramp utgått. En 
tidigare föreslagen gemensamhetsanläggning och kiosk har utgått efter synpunkter 
från länsstyrelsen och boende i närområdet för att inte öka trafikrörelserna i området, 
denna har ersätts med en enkel byggnad för toalett och sopor intill hamnen. 
 
Någon muddring är ej aktuell inom strand eller båthamnsområdet, i enlighet med 
vattendomen.  
 
Det strandskydd som gäller idag kommer att ligga kvar. En mindre del av 
sjöbodsområdet i söder (2 sjöbodar) och en mindre del av bilparkeringen avviker från 
miljödomen. För att dessa delar av planförslaget skall få byggas ut krävs dispens från 
strandskyddet och tillstånd från landskapsbildsskyddet, vilket kommer att sökas i 
samband med detaljplanens antagande.  
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I den norra delen av planområdet finns idag en småbåtshamn med pålade bryggor 
och flytande pontonbryggor samt sjöbodar. Denna drivs av ett aktiebolag som ägs av 
exploatören/fastighetsägaren. Med anledning av planerade utbyggnader för 
bostadsbebyggelse inom detta och angränsande planområden föreslås en 
komplettering med nya bryggor och sjöbodar inom hamnområdet. Utbyggnaden 
innebär förlängning av 4 st av de befintliga bryggorna och ett tillskott på ca 80 
båtplatser. Totalt bedöms hamnen att på sikt omfatta ca 170 - 190 båtplatser med 
huvuddelen av båtarna upp till 6 m längd och 2,5 m bredd. Vid Miljödomstolens 
tillståndsprövning angavs cirka 180 båtplatser men med fler båtar överstigande 6 m 
längd.  
 
Ett tillskott på ca 40 nya sjöbodsförråd föreslås fördelade på 11 st nya sjöbodar. 
Avskärmning med plank eller skärmväggar skall ej tillåtas i anslutning till sjöbodarna. 
Bodarna skall följa Tanums sjöbodspolicy och är endast avsedda för förvaring av 
fiske- och båtutrustning och får ej inredas för boende. Bodarnas fönsterarea är 
begränsad till maximalt 5 % av dess fasadarea. 
 
Den västra båtbryggan ägs och drivs av en hamnförening knuten till de boende inom 
området. 
 
Avsikten är att utbyggnaden av bryggorna skall ske i takt med att de närliggande 
bostadsområdena i Pluret, Hökeberget, Smörhagen, Humleviken och Skäret byggs 
ut. Båtplatsavtal kommer att i första hand tecknas med de blivande fastighetsägarna 
inom dessa områden. Genom villkor i avtalen säkerställs att avtalen inte får överlåtas 
utan upplåtarens (bolagets) medgivande. I genomförandebeskrivningen analyseras 
möjligheterna att långsiktigt säkerställa syftet med småbåtshamnen. 
 
En ramp för isättning och upptagning av båtar får ej utföras inom hamnområdet utan 
får ske vid befintlig båtramp i Hamburgsund.  
 
Vinterförvaring och upptagning av båtar skall ej ske inom hamnområdet utan detta 
skall ske exempelvis via ramp eller kran i Hamburgsunds hamn. Vinteruppställning av 
båtar finns på iordningställda ytor i anslutning till industriområdet i Hamburgsund, 
öster om väg 900 samt på privata markområden och i båthallar i närområdet. 
 
Under samrådet med detaljplanen fanns olika alternativ till lösningar på 
avgränsningen mellan båthamnen och de badande. Det nu föreslagna utförandet bör 
tillgodose de flestas önskemål med en godtagbar säkerhet.  
 
Strandområdet i Brattösundet väster om den västra bryggan bör avgränsas med 
bojar mot hamnområdet för att undvika säkerhetsrisker för badande, vilket tidigare 
var påtagligt främst i anslutning till det djupare området där stranden möter den 
västra båtbryggan. Strandområdets vattenområde kan därför begränsas av bojar 
mellan bryggan och bergsudden i nordväst. Genom en förlängning av den västra 
befintliga bryggan medför att planförslaget kan genomföras utan påverkan av antalet 
båtplatser vid denna brygga. Stranden utnyttjas idag av många barnfamiljer. 
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Bild över strandområdet i Brattösundet 
 
 

 
 
Fotomontage över strand och hamnområde 
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SERVICE 
 
Skolor, servicehus för äldre, butiker och övrig kommunal och kommersiell service 
finns i Hamburgsunds centrum. 
 
 
VÄGAR, TRAFIK OCH PARKERING 
 
Vägar 
 
Planområdet kan nås från två håll, i första hand via infart från väg 900 vid Kornhagen 
och till viss del från Hamburgsunds centrum via väg 905 och Plureviksvägen. Inom 
det befintliga bostadsområdet finns ett väl fungerande vägnät. 
 
I den fördjupade översiktsplanen för Hamburgsund och Hamburgö (FÖP) 
lokaliserades utbyggnadsmöjligheterna för bostäder i Hamburgsunds 
samhällsområde norr om centrum. Fler boendeenheter skapar ett ökat antal 
trafikrörelser genom centrum som hittills varit den enda infartsleden till norra 
samhället. Därför har en ny infart till norra delen av samhället förverkligats i samband 
med utbyggnaden av Smörhagenområdet. 
 
Genom denna nya infart förbättras även trafikmiljön i centrum. Infarten kommer 
förutom att avlasta trafiken i centrum och vid färjeläget öka framkomligheten för 
räddningstjänsten vid olyckor. Vid utbyggnaden av Skäretområdet tillkommer även en 
väg som kommer att underlätta trafiksituationen i centrum. 
  
Den befintliga grusvägen som leder fram till den högst belägna fritidshusbebyggelsen 
på Hökeberget föreslås förlängas och breddas för att utgöra tillfartsväg till de 
planerade nya tomterna i denna del. Vägen föreslås få en sträckning motsvarande 
den befintliga vägens, mellan dammen och bebyggelsen längs dammens södra och 
västra sida. I norr får vägen en kort förlängning för att nå samtliga tomter och 
avslutas med en vändzon med parkeringsplatser för besökare. Denna grusväg 
kommer till viss del att asfalteras. För att inte påverka landskapsbilden och den 
småskaliga karaktären i området negativt, bör planområdets övriga vägar bevaras 
men ses över för att tillgodose god framkomlighet. Vändplatser inom planområdet 
skall anpassas till räddningsfordons och sopbilars vändradie och utrymmen för 
sophämtning kan utföras utan backningsrörelser. Erforderliga mötesplatser skall 
anordnas utmed körvägarna för att även förbättra trafiksäkerheten för cyklister och 
gående. 
 
Gång- och cykelvägar 
 
Fram till planerade tomter på Hökeberget föreslås att en ny gångstig anläggs mellan 
småbåtshamnen och badplatsen norr om planområdet. Promenadstigen ned mot 
Hökebacken och sundet föreslås förbättras och anslutas till vägen kring det 
planerade bostadsområdet. Stigar från den nya bebyggelsen vid Hökeberget skall 
anläggas till utsiktsplatser på bergen i norr och söder av området. En eventuell 
promenadstig från det planerade bostadsområdet vid Humleviken i söder upp till 
Hökeberget bör samordnas med stigstrukturen inom det planerade området. 
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Längs den befintliga hamnen finns idag en promenadstig/bryggdäck fram till den 
ostligaste av sjöbodarna. Här har hittills den vidare framkomligheten stoppats av en 
tillbyggd skärmvägg mot berget. Denna tillbyggnad har nu rivits vilket möjliggör en 
förlängning av den allmänna tillgängligheten längs stranden via en promenadstig mot 
de övriga bryggorna och badplatsen öster om planområdet. Bakom den tredje 
sjöboden från norr hindras passagen i dag mot berget. Denna sjöbod kommer att 
rivas eller flyttas och byggrätten flyttas ut för att skapa en passage mellan boden och 
berget. Passage för allmänheten förbi samtliga sjöbodar utmed berget har 
säkerställts genom nytt avtal med fastighetsägaren och sjöbodsägaren och i 
exploateringsavtalet mellan kommunen och fastighetsägaren.  
 
 
TRAFIKALSTRING OCH PARKERING 
 
Planområdet kan nås från två håll, i första hand via ny infart från väg 900 vid 
Kornhagen och till viss del från Hamburgsunds centrum via väg 905 och 
Plureviksvägen. Vägen via Kornhagen till området kommer att utvecklas till områdets 
huvudsakliga in- och utfartsväg med hänsyn till bättre framkomlighet. Denna väg 
kommer även att till stor del mata det närliggande aktuella planområdet Humleviken 
sydväst om planområdet. Trafiken på den smala vägen utmed sundet bör minskas 
framförallt sommartid med tanke på trafiksäkerhet och boendemiljö. Den önskvärda 
trafikregleringen kan lösas med skyltning men dock inte i denna detaljplan. 
 
Länsstyrelsen anser i sitt samrådsyttrande att det är bra med en ytterligare parkering 
utanför planområdet. Exploatören avser att anlägga en ny parkering på egen mark 
utmed infartsvägen via Kornhagen i nära anslutning till planområdet, för att minska 
biltrafiken inom planområdet. Parkeringen är i första hand avsedd för besökande till 
Ejgdebadet men bedöms även nyttjas av besökare till hamn- och strandområdet 
inom detaljplanen. Från parkeringen leder gång- och cykelvägar ner mot vattnet. 
Dessa vägar kommer att rustas upp. 
 
Ovanstående förslag och bedömningar ligger till grund för trafikalstring och 
parkeringsbehov inom och i anslutning till planområdet. 
 
Bostäder befintliga och nya 
 
Detaljplanen redovisar två biluppställningar/tomt varav en i garage eller carport samt 
cirka 40 gästplatser vid parkeringar inom bostadsområdet och vid vändplaner samt 
nya parkeringsplatser vid badet (samutnyttjas). 
 
Strandområdet vid Brattösundet och den kommunala badplatsen utanför 
planområdet  
 
Biltransporter till och parkering vid strandområdet är främst avsedda för barnfamiljer 
och rörelsehindrade med särskilt markerade handikapplatser. De boende inom 
planområdet och i anslutning till detta kommer knappast att utnyttja bil i någon större 
omfattning med hänsyn till det korta avståndet till strand- och badområdet.  
 
Idag finns parkeringsmöjligheter för cirka 20 st bilar utmed Pluretvägen närmast 
stranden i form av enkelsidiga biluppställningar vid vändplanen och gräsytor vid sidan 
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av vägen. En varm sommardag parkeras det dock även längs körvägen ner till 
strandområdet inom bostadsområdet. Även strandängen/gräsytan intill stranden 
utnyttjas som parkering. Antalet bilar ökar kraftigt vid soliga och badvänliga dagar. 
Mätningar under utställningsperioden 21 juli till 8 augusti 2010 visar att antalet 
parkerade bilar varierar mellan 12 till 65 stycken fordon. 
 
Med hänsyn till ovanstående innebär det negativa reaktioner från de boende, då 
vägen är smal och fara för barn föreligger.    
 
Den intensiva perioden för bad inleds sista veckan i juni och avslutas i mitten av 
augusti. Badfrekvensen varierar dock stort beroende på väder och temperatur. 
För att förbättra parkeringssituationen vid stranden och utmed Pluretvägen 
föreslås en parkering i söder om till strandområdet med cirka 65 platser sommartid 
för främst barnfamiljer och rörelsehindrade. Av dessa föreslås att fyra 
handikapplatser anordnas. För att förhindra parkering inom strandområdet föreslås 
att större naturstenar placeras utmed vägens norra kant. Skyltar med förbud mot 
parkering utmed Pluretvägen bör förbättra boendemiljön och framkomligheten till 
båthamnen och stranden.  
 
Detaljplanen rymmer erforderligt antal parkeringsplatser för småbåtshamn och 
badande i Pluret. Utanför detaljplanen löses parkeringsbehovet för den kommunala 
badplatsen med en parkering utmed tillfartsvägen till planområdet. Denna parkering 
rymmer ca 60 platser inklusive handikappplatser. 
 
Med hänsyn till att denna parkeringsplats kommer att ligga utmed infartsvägen till 
området och därmed kan utnyttjas för Ejgdebadet liksom den befintliga bollplanen, 
bör detta kunna ses som en reserv för bilparkeringar en varm sommardag även för 
badande vid det aktuella strandområdet vid Pluret inom planområdet. Parkeringarna 
bör annonseras med skyltar och orienteringstavlor som tydligt markerar att det är 
parkeringsplatser för bad och besök till naturområden med bl.a. ädellövskog. 
 
Skyltning vid denna parkering skall även kunna informera om att parkeringsplatserna 
vid badet i första hand avsedda för barnfamiljer och rörelsehindrade för att minska 
söktrafik och onödig bilalstring till strandområdet genom bostadsområdet. 
 
Denna parkerings utförande regleras i ett exploateringsavtal mellan exploatören och 
kommunen. 
 



 36

 
 
Ny parkering utanför planområdet intill Kärret vid Kornhagen med gång- och cykelväg 
till det kommunala naturreservatet med ädellövskog samt den kommunala 
badplatsen Ejgdebadet. 
 

 
 
Illustration över dagens situation med vägar till badplatserna med  
oorganiserad parkering intill stranden. 
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 Illustration över föreslagen situation med fler gång- och cykelvägar till bad- och 
strandområdena. Parkeringsplatserna är uppdelade med en första parkering intill vid 
Kornhagen med gång- och cykelväg ned mot den kommunala badplatsen. Intill 
strandområdet och båthamnen finns ytterligare parkering för rörelsehindrade, 
barnfamiljer och andra som har särskilda behov av att parkera närmre. Inom 
planområdet redovisas även en mindre parkering. Tillgången till parkeringsplatser 
intill stranden är begränsad för att minska trafiken inom bostadsområdet samt för att 
skapa en trevligare och säkrare miljö för badande vid stranden. 
 
 
Båtbryggor och sjöbodar med förråd 
 
Befintliga och tillkommande båtbryggor är dimensionerade för befintliga och 
tillkommande närboende till området. 
 
Inom gång- och cykelavstånd från båthamnen redovisas nuvarande och planerade 
bostadsområden, som på sikt kommer att innehålla cirka 250 hushåll med behov av 
båtplatser. 
 
I dag finns 90-110 båtplatser i hamnen som utnyttjas av närboende inom gång- och 
cykelavstånd. Efter en maximal utbyggnad har ytterligare ca 80 båtplatser tillkommit. 
Dessa, totalt 170 – 190 båtplatser är avsedda för den tillkommande närliggande 
bebyggelsen inom det aktuella planområdet (17 hushåll), inom det pågående 
utbyggnadsområdet i Smörhagen (45 hushåll), det planerade planområdet 
Humleviken (20 hushåll enligt programmet) samt en andel av hushållen inom det nya 
Skäretområdet utmed sundet.  
 
Inom området disponeras den västra båtbryggan av en lokal bryggförening. Övriga 
bryggor med båtplatser upplåtes genom båtplatsavtal mellan båtägaren och 
fastighetsägaren/exploatören. Dessa avtal kommer att knytas huvudsakligen till 
befintliga och tillkommande fastighetsägare inom områdena Hökeberget, Pluret, 
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Smörhagen, Humleviken och Skäret i Hamburgsund. Det betyder att merparten 
ägare till båtplatser och sjöbodar har gång- eller cykelavstånd till hamnen från sin 
bostad, vilket innebär ett begränsat behov av parkeringsplatser. Båtbryggorna 
kommer att byggas ut under en längre tid och i takt med utbyggnaderna av 
ovanstående bostadsområden. 
 
Ett antal parkeringsplatser föreslås också för rörelsehindrade samt korttidsplatser för 
transporter till och från hamnen. Planen redovisar en fast åretruntparkering med ca 
20 st parkeringsplatser varav 4 st handikapplatser samt två gräsarmerade 
sommarparkeringar med ca 45 st parkeringsplatser i anslutning till hamn- och 
badplatsen. Ytterligare några gästplatser är redovisade på Hökeberget. 
 
 

 
 
Översiktlig illustration av befintlig och tillkommande bebyggelse inom närområdet 
med tillgänglighet till båthamn och bad samt föreslagna nya parkeringsplatser. 
 
För att beräkna antalet parkeringsplatser till bad- och hamnområden finns idag ingen 
norm i Tanums kommun. Det är dock av vikt att allmänhetens tillgänglighet till 
badplatser är god, bland annat genom tillgång till erforderligt antal parkeringsplatser 
inom ett rimligt avstånd. Detta är av vikt både för att tillgängliggöra höga 
rekreationsvärden för många, liksom för att minska risken för att parkering annars 
sker olovligen på mindre lämpliga platser. 
 
Med hänsyn till miljöaspekter och störningar för de boende bör dock antalet 
parkeringsplatser till strand- och hamnområdet inom detaljplanen i huvudsak 
begränsas till barnfamiljer, äldre och rörelsehindrade. Nedan redovisas en 
behovsbedömning av parkering för båthamnen. Bedömningen förutsätter att 
båthamnen i huvudsak används av närboende. 
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Antalet befintliga båtplatser är idag:   90 - 110 st 
Antalet tillkommande båtplatser blir:   ca     80 st 
Totalt antal båtplatser blir:   ca 170 - 190 pl 
 
Båtbryggor med sjöbodar är till största delen avsedda för de närmast kringboende 
inom planområdet Pluret och de nya boende inom Hökeberget samt Smörhagens, 
Humlevikens och Skärets bostadsområden. Detta innebär att cirka 90% av båtplats-
innehavarna bor eller kommer att bo inom gångavstånd från båtbryggorna. Ett tillskott 
på cirka 40 st nya förråd kommer att inrymmas i nya sjöbodsbyggnader i anslutning 
till båtbryggorna. Detta innebär att behov av att använda bilen till sin båtplats 
begränsas. Det är främst rörelsehindrade och de få långväga båtplatsinnehavare 
som är behov av bil och parkering. Vissa transporter med bil kommer säkert även att 
utföras av närboende, om än i begränsad omfattning. Någon transport av båtar på 
trailer till hamnområdet är ej aktuell då upptagning eller sjösättning ej är tillåten. 
 
Som jämförelse finns inom Tanums kommun vid Anrås en småbåtshamn under 
planerad utbyggnad med behovsbedömning av parkering. Här redovisas ett större 
antal parkeringsplatser per båtplats (cirka 0,5 p-plats per båtplats). Då båthamnen vid 
Anrås (340 – 400 båtplatser) till stor del ej ligger i anslutning till bostadsområden, 
som bedöms komma att utnyttja hamnen på motsvarande sätt som båthamnen vid 
Brattösundet, är det svårt att jämföra med detta område. En stor andel av båtägarna 
vid Anrås bor på en närliggande campingplats eller på ett längre avstånd från 
båthamnen. Man måste också passera eller utnyttja den trafikerade vägen 900 
mellan Grebbestad och Fjällbacka. Detta innebär att fler kommer att använda bil 
mellan bostaden och båtplatsen.  
 
Som jämförelse kan nämnas småbåtshamnen i Strömstads södra hamn, där det finns 
250 fasta båtplatser och där det saknas helt bilparkeringar eller framkörnings-
möjligheter till de fasta båtplatserna och där det stora flertalet båtägare har sin 
bostad långt ifrån båthamnen. 
 
Med hänsyn till bostadsmiljön vid Pluret bör fler parkeringsplatser eller trafikrörelser 
än planförslaget redovisar inte tillskapas inom bostadsområdet. Genom skyltning vid 
infarten kan man säkert få allmänhetens förståelse för att utnyttja infartsparkeringen i 
större utsträckning. Det är ju även Tanums kommuns policy att minska biltrafiken och 
få människor att i högre utsträckning cykla eller promenera på fritiden. 
 
Nedan redovisas en sammanfattning av beräkningsunderlag för bilparkering och 
trafikalstring inom och i anslutning till planområdet med dagens situation och efter 
detaljplanens genomförande. 
 
Det bör påpekas att båtbryggorna kommer att byggas ut i etapper under en längre 
period och i takt med att de redovisade bostadsområdena färdigställs. 
 
För strandområdet inom detaljplanen innebär det ej någon förändring i omfattning 
eller i antalet badande efter planens genomförande. Någon exakt beräkning av 
antalet badande en varm sommardag har ej uppmätts utan endast antalet bilar på 
strandområdet. 
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Antalet parkeringsplatser inom planområdet utgår alltså från de fysiska möjligheter 
som det befintliga bostadsområdet kan tåla för att ej miljön eller trafiksäkerheten för 
barn skall bli oacceptabel. 
 
Vid en undersökning i Strömstads kommun har man räknat med att maximalt 50% av 
båtarna i en småbåtshamn utnyttjas en varm sommardag.  
 
Om man översiktligt räknar med att 50% av båtarna i hamnen inom planområdet skulle 
användas en solig sommardag och en fjärdedel av dessa då skulle behöva en 
parkeringsplats alstrar båthamnen ett behov av  totalt ca 23  bilplatser. De nya 
båtplatser som tillkommer genom detaljplanen skapar då ett behov av 10 bilplatser 
utav dessa 23 bilplatser. 
 
 
Sjösättningsramp  
 
Sjösättning eller upptagning av båtar kommer ej att tillåtas inom planområdet varför 
båttransporter ej är aktuella. Ramp med spolplatta för detta ändamål finns i 
Hamburgsunds centrum.  
 
 

 
 
Illustration av båthamn, sjöbodar, strandområde  
och parkeringsplatser inom planområdet  
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Nedanstående tabell redovisar nuläget och efter planens genomförande en varm 
sommardag avseende parkeringssituationen, parkeringsbehovet och trafikalstringen: 
 
 
Parkeringssituationen  
                                                              Idag                  efter planens genomförande 
Vid stranden/hamnen   ca 50 bilar  ca 65 p-platser 
Utmed Pluretvägen  ca 15 bilar  - 
Möjligheter till nya                        
parkerings platser  
utanför planområdet 
söder om Smörhagen 
(huvuddel för kommunala badet)             -                                ca 60 p-platser 
 
Beräknat parkeringsbehov 
 
Hamnen   ca 13 p-platser ca 23 p-platser  
Badet inkl kommunala  ca 87 p-platser ca 52 + 50 p-platser 
Bostäder 2 st / bostad                       ca 60x2 p-platser ca 77x2 p-platser 
 
Trafikalstring x 
 
Till och från stranden/hamnen 240-300  225        
och utmed Pluretvägen                   
 
Till och från bostäder  300  385 
inom planområdet 
 
Till och från ny parkering 
utanför planområdet (vid Kornhagen)        -   150 
 
x  Trafikalstringen är beräknad efter 5 omsättningar per dag för hamn och bostäder 
   samt 3 omsättningar per dag för bad. 
 
 
Av dessa trafikrörelser till och från planområdet beräknas huvuddelen (ca 80%) 
passera Kornhagen. Enligt ovanstående tabell kommer planen därigenom att 
generera ca 600 trafikrörelser förbi Kornhagen . 
  
En mindre andel (ca 20 %) förväntas passera via väg 905 utmed sundet. Med hänsyn 
till den begränsande framkomligheten sommartid kommer flertalet att välja den nyare 
vägen via Kornhagen. Enligt ovanstående tabell kommer planen därigenom att 
generera ca 120 trafikrörelser på väg 905 utmed sundet. 
 
Genom skyltning vid infartsvägen vid Kornhagen och den planerade 
parkeringsplatsen där kan en begränsning av trafiken genom bostadsområdet 
åstadkommas. 
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Avvikelse från den fördjupade översiktsplanen 
 
I den fördjupade översiktsplanen för Hamburgsund/Hamburgö redovisas en 
lokalisering av en bad- och båthamnsparkering inom planområdet (R15a) i anslutning 
till bostadskvarteren. Med hänsyn till störningar för de närboende har dessa 
parkeringsplatser ersatts av parkering intill stranden och hamnen samt vid föreslagen 
parkering vid infarten väster om planområdet utmed Kornhagsvägen. 
 
 
TILLGÄNGLIGHET 
 
All bebyggelse inom planområdet skall vara tillgänglig för rörelsehindrade. Entréer till 
bostadshusen skall ligga i nära nivå med anslutande gator och vägar. Vägar inom 
området bör asfaltbeläggas. 
 
Nya och kompletterade vägar och stigar inom området innebär förbättrad 
tillgänglighet till rekreation i närliggande naturområden både för boende inom och 
besökare till området. Parkeringsplatser för rörelsehindrade skall finnas. 
 
Toalett för badande och båtägare vid strand- och hamnområdet skall utföras som 
handikapptoalett.  
 
 
HÄLSA OCH SÄKERHET 
 
Trafiksäkerhet 
 
Inom planområdet föreslås ett utvecklat gångvägsnät med förbättrad tillgänglighet till 
hamn, natur, friluftsbad och kommunal badplats norr om planområdet. Även det 
föreslagna gång- och cykelnätet från hamnen och parkeringen vid Smörhagen till den 
”kommunala badplatsen” bidrar till förbättrad trafiksäkerhet inte minst för barn och till 
att minska biltrafiken i bostadsområdet. 
 
Parkeringen vid stranden kommer att avgränsas för att ej komma för nära vattnet och 
de badande.   
 
Naturområdet med friluftsbad föreslås avgränsas med bojar för att skilja badande 
från båttrafik samt för att förhindra att småbåtar dras upp på stranden. Intill hamn och 
strandområde skall livräddningsutrustning finnas. 
 
Buller 
 
Med avsikt att reducera buller och andra störningar för de boende inom planområdet 
har nya parkeringsplatser föreslagits även utanför planområdet utmed 
Kornhagsvägen.  
 
Hastighetsbegränsning till 30 km/tim avses gälla inom hela planområdet. 
Bullernivåerna förväntas ej förändras jämfört med dagens situation. Gällande 
riktvärden för buller överstigs ej vare sig idag eller efter planens genomförande.  
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Störningar 
 
Planen föranleder inga restriktioner angående övriga störningar. Gällande miljö-
kvalitetsnormer enligt MB för svaveldioxid, svävande partiklar och bly i luften kommer 
inte att överskridas. Gränsvärden för kvävedioxid kommer inte att överskridas. 
 
Exploateringen bedöms vara en utveckling av den befintliga tätorten väl förankrad i 
den översiktliga planeringen. Utformning, placering och storlek på bebyggelsen 
regleras i planbestämmelser med utgångspunkt i att tillskapa en god, väl 
sammanhållen och attraktiv boendemiljö i samspel med sin omgivning. 
 
Det aktuella planområdet har mycket goda förutsättningar att utgöra en god 
boendemiljö med tanke på energiförbrukning, hälsa, säkerhet, VA- och 
trafikförsörjning mm. 
 
Den aktuella detaljplanen anses vara väl förenlig med PBL 2 och 3 kap. 
 
Radon 
 
Stora delar av kustområdet i Bohuslän utgörs av högradonmark. Eftersom 
markstrålning kan ge upphov till förhöjda radonhalter i byggnader finns det i 
detaljplanen en bestämmelse, som anger att bostadshus skall utföras radonsäkert, 
såvida inte gränsvärdet 200 Bq radongas/m3 inomhusluft kan erhållas med lägre 
radonskydd. 
 
Rätt grundläggning tillsammans med tätning runt rör m m alternativt ventilations-
åtgärder i husgrund / platta tillsammans med tätning runt rör m m bör tidigt övervägas 
i samband med bygglovsprövning. 
 
 
VATTEN OCH AVLOPP 
 
Kommunen har beslutat att införliva den befintliga bostadsbebyggelsen i det 
kommunala verksamhetsområdet. Utbyggnad pågår. Den befintliga ledning med 
spillvatten från trekammarbrunnar och dag/dräneringsvatten som mynnar ut i vattnet 
vid badstranden kommer att försvinna då alla fastigheter ansluts till kommunalt VA- 
nät. Den del av den gamla ledningen som ligger i vattnet skall tas bort. 
  
Utbyggnad av VA pågår även för den nytillkommande bostadsbebyggelsen, som 
kommer att anslutas till kommunens VA-nät. Utbyggnaden regleras i avtal mellan 
kommunen och exploatören.  
Dagvatten skall avledas via dagvattenledning till diken för att senare mynna ut i havet. 
Detta gäller såväl befintliga bostadsfastigheter som nya enligt detaljplanen.  Dagvatten 
skall ej lokaliseras så att dammen på Hökeberget påverkas. Detaljprojektering av VA- 
och dagvatten för tillkommande bebyggelse kommer att påbörjas när planen har vunnit 
laga kraft.   
 
Tömning av båtavlopp skall ske i anslutning vid den kommunala båthamnen i 
Hamburgsund. 
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Inom planområdet finns två brandvattenposter, dessutom kan vatten från dammen på 
Hökeberget användas som släckningsvatten vid brand. 
 
Principer för VA och dagvatten redovisas på nedanstående VA-karta där röda linjer 
avser dragningar för nya byggrätter. 
 

 
Principdragning av VA-och dagvattennät.  
 
 
AVFALL 
 
I området skall olika typer av avfall omhändertas enligt kommunens anvisningar och på 
ett ekologiskt riktigt sätt. Vid hamnområdet skall ett sopförvaringsutrymme finnas under 
tak. Här kommer även finnas möjligheter att lämna restprodukter från båtarna i form av 
t.ex. batterier och oljor. Övrigt omhändertagande av avfall och källsortering finns i 
anslutning till Hamburgsunds centrum. I anslutning till servicebyggnad med toalett skall 
de badande ha möjlighet att lämna avfall. 
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EL 
 
Nya bebyggelseområden anslutes till elnätet. Inom området finns matarkabel, 
lågspänning 0,4 kV och högspänning 12 kV. Transformatorstation och 
samförläggning för elförsörjning av de nya bostäderna planeras inom området i 
samråd med elleverantör.  
 
 
TELE 
 
Inom planområdet finns teleanläggning som skall beaktas vid planens 
genomförande. Exploatören skall kontakta Skanova, Nätplanering i Väst för 
samordning. Alla kostnader för ändring av teleanläggning skall bäras av exploatören. 
 
 
 
FÖRESLAGEN EXPLOATERINGS  
FÖRENLIGHET MED GÄLLANDE REGELVERK 
 
 
RIKSINTRESSEN OCH SKYDDSVÄRDA OMRÅDEN 
 
I den nyligen antagna Fördjupade Översiktsplanen för Hamburgsund och Hamburgö 
anges att hela området omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 
Miljöbalken 4 kap. 1-3 §§. Områdets natur- och kulturvärden får inte påtagligt skadas. 
Detta skall dock inte utgöra hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det 
lokala näringslivet. 
 
 
TURISM OCH FRILUFTSLIV 
 
Den aktuella detaljplanen innehåller planbestämmelser, som reglerar utformning och 
lokalisering av vägar och bebyggelse för att exploateringens påverkan skall bli rimlig 
med hänsyn till natur-/kulturmiljö och landskapsbild. Genom detaljplane- 
bestämmelserna eftersträvas en samverkan mellan bebyggelse och landskap, som 
medverkar till en attraktiv boendemiljö, där attraktiviteten är till både för boende och 
för besökare.  
 
Området för ny bostadsbebyggelse på Hökeberget har i FÖP för Hamburgsund och 
Hamburgö, redovisats som utvecklingsområde för bostäder. Det befintliga bostads- 
området, Pluret, inom vilket de kompletterande lucktomterna inryms, redovisas som 
detaljplanelagt område som bör ändras.  
 
Planförslaget bedöms vara väl förenligt med miljöbalkens 3 kap. På Hökeberget skall 
särskild hänsyn tas vid reglering av utformning med tanke dels på det ”otraditionella” 
läget för bostadsbebyggelse, dels på att delar av området ingår i ett område som 
utpekas i kommunens kulturminnesvårdsprogram. 
 
I den nyligen antagna, Fördjupade Översiktsplanen (FÖP) för Hamburgsund och 
Hamburgö finns angivet ett stöd för merparten av ändamålen i den aktuella 
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detaljplanen. Förlängning och komplettering av vägar och promenadstigar inom 
planområdet innebär förbättrad tillgänglighet till planområdet och till omgivande 
naturområden. Promenadstigarnas anslutning till vägar längs sundet i väster och 
stranden i nordost ger goda förutsättningar för rekreation både för boende inom 
planområdet och i dess omgivning liksom för tillfälliga besökare. Anslutningen av en 
promenadstig från Hökeberget till Humleviken utgör ett komplement till den struktur 
av promenadmöjligheter, som finns i området. Den ökade tillgängligheten är ett 
tillskott för det rörliga friluftslivet.  
 
Genom placeringen av tillfartsvägen mellan dammen och den planerade bostads-
bebyggelsen på Hökeberget förblir dammen och dess närområde allmänt tillgängligt. 
 
Området på berget kring damen omvandlas dock från naturområde med höga 
upplevelsekvalitéer till bebyggd miljö, vilket minskar i viss mån kvantiteten tillgängliga 
naturområden på platsen. Planområdet gränsar dock till stora opåverkade 
naturområden med förbättrad tillgänglighet för allmänheten genom planförslaget. 
 
Förslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens 4 kap. 
 
Den fördjupade översiktsplanen anger behov av utbyggnader av båt- och badplatser 
inom området vid Pluret. Den aktuella detaljplanen innefattar utbyggnader av 
befintliga båtbryggor och sjöbodar med förråd vid Pluret.  
 
Naturområdet kring stranden utnyttjas även idag för bad, men saknar modern toalett 
och sophantering och på strandområdet sker en oorganiserad parkering. 
Planförslaget innebär en förbättring för allmänheten att nyttja området både för 
rekreation, bad och med tillgång till organiserade parkeringsplatser. 
 
Den översiktliga planen anger en plats för bilparkering inom bostadsområdet. På 
grund av störningar för närboende har dessa parkeringsplatser ersatts med 
parkeringsplatser intill stranden/hamnen samt vid ny parkering intill Kornhagsvägen. 
Förutsatt att huvuddelen av båtplatserna kommer att disponeras av de boende eller 
blivande boende inom Pluret, Hökeberget, Smörhagen, Humleviken och Skäret, som 
alla ligger inom gång- eller cykelavstånd från hamnen, reduceras behovet av 
bilåkande kraftigt. En stor andel av båtägarna kommer även att ha tillgång till förråd i 
anslutning till båtbryggorna, vilket minskar behovet av bilkörning. Korttidsparkering till 
strandområdet för badande finns alltså i erforderlig omfattning för barnfamiljer och 
rörelsehindrade enligt tidigare redovisning. 
 
 
NATURVÅRD 
 
Den aktuella planen bedöms vara en utveckling av den befintliga tätorten, 
huvudsakligen väl förankrad i den Fördjupade Översiktsplanen. Generellt anges i 
FÖP:en för Hamburgsund och Hamburgö att områdena till delar omfattas av 
riksintresse för naturvård, friluftsvård, Natura 2000, landskapsbildskydd och 
strandskydd. Något generellt biotopskydd inom planområdet finns ej.  
 
Ny bebyggelse inom planområdet ligger i nära anslutning till befintlig bebyggelse så 
att de stora naturområdena med naturvärden kan bevaras. Den nya bebyggelsen 
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ligger huvudsakligen samlad intill dammen i sydväst. De boende kring dammen 
kommer att gemensamt ansvara för skötseln av dammen och området kring med 
stöd av en skötselplan som upprättas. Skötselplanen innefattar bland annat 
skötselanvisningar för bevarande av ett artrikt växt- och djurliv samt tillgänglighet för 
allmänheten. Stigar genom naturområdena ökar tillgängligheten för besökare. 
 
Bestämmelser skall i detaljplanen reglera utformning av bebyggelse och utemiljö för 
att medverka till att området harmonierar med sin omgivning och inte medför någon 
betydande negativ påverkan på naturmiljön eller landskapsbilden. Silhuettverkan av 
bebyggelsen från havet skall undvikas. 
 
Inom planområdet i den östra delen i anslutning till stamfastighetens gårdsbyggnad 
och befintlig bebyggelse föreslås en tomt tillkomma på den tidigare kalvhagen. Norr 
om denna tomt finns ett område ingående i naturvärdesbedömningen som  
klass 1. Den lilla dammen på Hökeberget ingår i naturvärdesbedömningen som  
klass 3.  
 
Områden utanför kvartersmark för bostäder vid Hökeberget är angivna i planen som 
naturmark, området kring dammen är betecknat som park. För detta område har en 
skötselplan upprättats där de kringboende får ansvar och instruktioner för områdets 
framtida skötsel. Detta område tillsammans med de högre bergspartierna blir allmänt 
tillgängliga som närrekreationsområden och som ett visuellt attraktivt element synligt 
från samtliga tomter.  
 
Det strandskydd som gäller i dagsläget ligger kvar. Efter diskussion vid samråd har 
möjligheterna för en tidigare föreslagen gemensamhetslokal inom strandskyddat 
område utgått. Föreslagna sjöbodar och bryggor ligger inom strandskydd, dessa 
förväntas ej påverka den allmänna tillgängligheten negativt.  
  
Enligt Länsstyrelsens bedömning innebär den föreslagna utbyggnaden av hamnen 
ingen betydande miljöpåverkan och man ser positivt på utveckling av befintliga 
hamnlägen till skillnad från anspråkstagande av tidigare oexploaterad mark.  
 
Enligt den marinbiologiska bedömning, som gjorts utifrån utförda undersökningar och 
med kännedom om föreslagna förändringar, är hamn- och strandområdets 
bottenområden relativt homogena. Det sediment som bottenområdena består av är 
idag påverkat dels av vikens kraftiga exponering av vindar dels av den befintliga 
hamnverksamheten. Sedimentet är därmed relativt grovkornigt, vilket innebär att 
påverkan som orsakas av den ökade frekvensen av båtar i rörelse är mycket 
begränsad. 
 
Miljödomstolen har lämnat tillstånd för utförande av den illustrerade utbyggnaden av 
bad- och hamnområdet med sjöbodar och parkering efter att detaljplanen har vunnit 
laga kraft. Den aktuella detaljplanen redovisar dock en mindre utbyggnad av bryggor 
och sjöbodar i nordost och ingen samlingslokal, men en komplettering med två 
sjöbodar i det södra sjöbodsområdet. 
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Miljökonsekvenser som ligger till grund för miljödomen för bryggor och bad. 
 
En miljökonsekvensbeskrivning har legat till grund för miljödomen. Det aktuella 
området omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt MB 3 kap. Området 
är dock redan i dagsläget ett etablerat hamnområde, och är beläget nära den 
sommartid mycket vältrafikerade farleden.  
 
Den planerade utbyggnaden av hamnen ingår som en del av en detaljplan som är 
under upprättande. Detaljplanen innebär förutom förändringar inom hamnområdet 
även uppdatering av bestämmelser för befintlig bebyggelse samt komplettering med 
ny bostadsbebyggelse. Den tillkommande bebyggelsen bedöms dock inte ha någon 
betydande påverkan på miljön, varför några kumulativa effekter på närmiljön inte 
förväntas uppstå för de samlade förändringarna. Översynen av förutsättningarna 
inom det befintliga bostads-/fritidsområdet innebär en anslutning av samtliga 
fastigheter till kommunalt VA-nät, vilket i sig är en miljöförbättrande åtgärd jämfört 
med dagsläget. Inte minst med tanke på det utsläpp av avloppsvatten som till idag 
har skett från 5-6 fastigheter till Brattösundet. Utsläppen har skett vid hög belastning 
och har utgjorts av överskott från trekammarbrunnar. Detta har mynnat ut via rör till 
badplatsen.  
 
Sammantaget görs bedömningen att de planerade förändringarna medför en 
begränsad och därmed acceptabel belastning på närmiljön. 
 
Den förändring som planeras inom det aktuella området bedöms inte medföra att de 
miljökvalitetsnormer som avser utsläpp till luft överskrids för den samlade 
verksamheten. 
 
Påverkan på vattenmiljön 
 
Ingen muddring krävs för de planerade förändringarna. Enligt den marinbiologiska 
bedömningen som gjorts utifrån utförda undersökningar och med kännedom om 
föreslagna förändringar är hamn- och strandområdets bottenområden relativt 
homogena. Det sediment som bottenområdena består av är idag påverkat dels av 
vikens kraftiga exponering av vindar dels av den befintliga hamnverksamheten. 
Sedimentet är därmed relativt grovkornigt och tåligt mot det slitage som 
förändringarna innebär, vilket innebär att den ökning av störning från propellrar mm 
som kan uppkomma vid utbyggnad bedöms som negligerbar. 
 
Genom upprättandet av den aktuella planen och kommunens beslut om anslutningar 
av samtliga fastigheter till det kommunala VA-nätet kommer långsiktigt hållbara 
lösningar vad gäller vatten och avlopp att ges för samtliga fastigheter inom plan-
området. Den sanering av de tidigare befintliga utsläppen från lokala 
avloppslösningar i strandområdet har bidragit till en klar förbättring av vattenkvalitén.  
 
Miljökvalitetsnormer för vattenområdet bedöms uppfyllas med hänvisning till den 
miljökonsekvensbeskrivning som upprättats i samband med tillståndprövningen och 
Miljödomstolens beslut.  
 
Planen anses vara förenlig med Miljöbalken 3 och 4 kap. 
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Fastighetsägaren/exploatören har genom avtal mellan Länsstyrelsen och kommunen 
tidigare anlagt en ny våtmark på sin mark strax norr om planområdet och i anslutning 
till gårdsbyggnaderna till fastigheten Hamburgsund 2:2. Detta har skett under de 
senaste åren för att minska utsläpp från jord- och skogsbruk samt förbättra 
vattenkvaliteten och gynna den biologiska mångfalden i området.   
 
En tomtplats för bebyggelse har föreslagits i naturområdet i anslutning till ladan. 
Tomtplatsen är godtagbar förutsatt att kompensationsåtgärd genomförs med stöd av 
Miljöbalken. Kompensationsåtgärden avser säkerställande av ädellövskogen nordost 
om gårdsbyggnaderna utanför planområdet genom bildande av ett litet kommunalt 
naturreservat. 
 
Ädellövskogsområdet har inventerats och avgränsats. I en separat PM redovisas ett 
förslag till skydd för denna biotop. Kommunen föreslås ta beslut att upprätta ett 
förslag till naturreservat med stöd av Miljöbalken i syfte att skydda områdets 
naturvärden för framtiden. I detaljplanens exploateringsavtal säkerställs att 
markägaren/exploatören godkänner naturreservatet utan krav på ekonomisk 
ersättning. 
 
 

 
 
Våtmarksområde och föreslaget område för kommunalt naturreservat 
 innehållande den utpekade ädellövskogen norr om planområdet  
 
Ovanstående kommunala naturreservat utgör kompensationsåtgärd från 
fastighetsägaren för visst i anspråkstagande av naturmarken vid genomförandet av 
detaljplanen. 
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BESTÄMMELSER FÖR FASTIGHETSINDELNINGEN 
 
I detaljplanen får meddelas bestämmelser om principer för fastighetsindelningen. 
En bestämmelse införs som innebär att enskilda sjöbodar inom V2-området inte kan 
avstyckas. 
 
 
AVSTÅENDE AV MARK 
 
På ansökan av kommunen får länsstyrelsen med stöd av 6 kap 19 § PBL förordna att 
mark, som skall användas för allmänna platser, skall upplåtas till huvudmannen 
(nybildad samfällighetsförening) utan ersättning. I planen förordas en sådan 
ansökan, (se analysen i genomförandebeskrivningen). 
 
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
 
Detaljplanens genomförandetid föreslås vara 15 år. 
 
Efter utställningen har följande redaktionella justeringar gjorts i samband med 
upprättandet av antagandehandlingar: 
 
 
Plankartan har justerats med: 
 
- en planbestämmelse och en liten justering av byggrätterna har utförts inom 

fastigheterna 2:12 och 2:15  
- en justering av byggrätten har utförts inom fastigheterna 2:30 och 2:79 samt 
      2:41 och 2:42  
- den centrala parkeringsytan inom planområdet utmed Pluretvägen har utgått och 

ersatts med naturmark 
- inom bryggområdet redovisas en liten justering av befintliga bryggors läge på 

grundkartan samt ett par mindre justeringar av byggrätten för två av sjöbodarna 
- en bestämmelse har införts beträffande grundläggning med pålning av sjöbodar i 

vattenområdet 
- en bestämmelse har tillkommit om att bygglov ej får ges förrän bergsbesiktning 

har skett inom vissa områden enligt bergrasutredning  
 
 
Illustrationskartan har justerats med: 
 
-    konsekvenser av justeringar på plankartan     
 
 
Planbeskrivningen har kompletterats med: 
 
- på sidan 4 och 5 med inledning bakgrund har text kompletterats 
- på sidan 17 under Mark och vegetation har text tillkommit avseende inventering 

och förekomst av mindre vattensalamandrar vid dammen på Hökeberget 
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- på sidan 20, 21 och 22 har text avseende muddring av strandområdet utgått samt 
text avseende kompletterande bergtekniska och geotekniska utredningar 
tillkommit 

- på sidan 24 har text tillkommit avseende Hökeberget och bestämmelser för 
byggnadernas utformning samt vegetationens bevarande genom upprättad 
skötselplan 

- på sidan 29 avseende justerad illustrationskarta 
- på sidan 30 kompletteras text avseende promenadstigar 
- på sidan 31 kompletteras text avseende badplatsens utnyttjande av barnfamiljer 

på sidan 34justeras text avseende framkomlighet på stig bakom sjöbodarna 
- på sidan 35ändras text från kommunala badplatsen till Ejgdebadet 
- på sidan 35 justeras text avseende antal bilplatser med hänsyn till att den centrala 

parkeringen utgår och ersätts med en extern parkering utmed tillfartsvägen 
utanför planområdet 

- på sidan 36 och 37 justeras illustrationsbilder 
- på sidan 39 utgår text avseende parkeringsyta utmed Pluretvägen 
- på sidan 40 utgår text avseende etapputbyggnad av båtbryggorna 
- på sidan 40 justeras illustrationsbild 
- på sidan 41 utgår textdelar under ”Parkeringssituation” efter utredning om aktuell 

redovisning av parkeringssituationen en varm sommardag 
- på sidan 42 och 46 justeras texten under ”Avvikelse från den fördjupade 

översiktsplanen” avseende nu aktuell parkeringslösning 
- på sidan 50 justeras texten under ”Avstående av mark” till 6 kap 19§ PBL 
- generellt har text beträffande badområde ändrats till strandområde   
   
 
Genomförandebeskrivningen har justerats med: 
 
- på sidan 4 med ny illustrationsbild 
- på sidan 5 avseende text beträffande framkomlighet bakom sjöbodarna och 

dennas säkerställande i exploateringsavtal 
- på sidan 6 ändras text avseende säkerställande av allmänhetens tillgänglighet till 

p-platser vid ”sommar p-plats” 
- på sidan 7 och 8 justeras texter avseende avtal mellan kommunen och 

exploatören 
- på sidan 8 justeras texten med allmänhetens tillgänglighet säkerställs till 

Pluretbadet genom strandskyddet 
- på sidan 9 justeras tabellen för ”P_PLATS SOMMAR” med (servitut/g-anläggning) 
- på sidan 10 och 11 ändras text avseende allmänhetens tillgänglighet bakom 

sjöbodarna och tillhörande avtal 
- på sidan 12 tillkommer text under Tekniska frågor  avseende krav på 

bergsbesiktning före bygglov för viss kvartersmark samt markägarens ansvar för 
bergsbesiktning av viss naturmark enligt bergrasutredning och om hur detta 
säkerställs. 
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