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DETALJPLAN  FÖR 
 
INDUSTRIOMRÅDE I HAMBURGSUND 
 
Del av Hamburgsund 3:1 och 3:5 
 
TANUMS  KOMMUN,  VÄSTRA  GÖTALANDS  LÄN  
 
PLANPROGRAM 
 

 
 
 

 
 
BEGREPPET PLANPROGRAM 
 
Markens användning för bebyggelse regleras genom en detaljplan. En sådan plan skall 
grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen. När ett förslag 
till detaljplan upprättas, skall kommunen samråda med myndigheter, 
sammanslutningar och enskilda, som har ett väsentligt intresse av planen.  
 
Detta planprogram är avsett att utgöra ett underlag för ett inledande samråd om 
användningen av det aktuella området. Under planarbetet kommer därefter fortsatt 
samråd att ske, då planförslaget skall utarbetas.   
 
Den fördjupade översiktsplanen för Hamburgsund skulle kunna jämställas med ett 
planprogram. Kommunen har dock ändå valt att upprätta ett separat program. 
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HANDLINGAR 
• Program – denna handling 
• Programkarta 
• Fastighetsförteckning 
• Geoteknisk undersökning för södra delen av området, daterad 2005 11 25 
• Arkeologisk utredning för södra delen av området, rapport 2007:44, utförd i juli 

2007 
 
 
 
SYFTE 
Syftet är att ge plats för ytterligare verksamheter i Hamburgsund. Verksamheterna 
skall placeras mellan höjdpartierna. 
 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR   
 
Planområdets läge och avgränsning 
 
Planområdet är beläget norr och öster om nuvarande industriområde, se översiktskarta 
ovan 
 
 
Bakgrund 
 
Det råder efterfrågan på områden för verksamheter i Hamburgsund, när detaljplanen 
är klar kan således nya verksamheter att kunna  erbjudas plats.  
 
 
Gällande planer och förordnanden 
 
Enligt översiktsplanen ligger del av planområdet utanför samhällsområdet och den 
östra delen är redovisad som ett utvecklingsområde för verksamheter.  
 
Enligt den fördjupade översiktsplanen ligger större delen av området inom R4, område 
lämpligt för verksamheter. En mindre mellanliggande del ligger inom R26F, tätortsnära 
naturmark, där oförändrad markanvändning bör eftersträvas. Ny bebyggelse kan i 
undantagsfall medges som komplettering till befintliga bebyggelsegrupper. 
 
Väster om området finns en detaljplan för industri och service, antagen 1974 08 05. 
Söder om området finns en detaljplan för bostäder, Dyrhult,  antagen 1990 03 21 
 
För området gäller inga reservat, strandskydd eller riksintressen.  
Området ingår i den inre kustzonen.  
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Förenlighet med Miljöbalkens bestämmelser 
 
Enligt Plan- och bygglagens 2 kap 1§ skall mark och vattenområden användas för det 
eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet, 
läge samt föreliggande behov.  
Användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning ska ges företräde. 
Vid planläggning ska bestämmelserna i Miljöbalkens 3 och 4 kapitel tillämpas.  
Vid planläggning ska även miljökvalitetsnormer enligt Miljöbalkens 5 kapitel iakttas 
eftersom planläggning inte får medverka till att en miljökvalitetsnorm överträds. 
Kustområdet och skärgården i norr Bohuslän omfattas av särskilda 
hushållningsbestämmelser och är, med hänsyn till de sammantagna natur- och 
kulturvärdena, i sin helhet av riksintresse. Inom detta område ska turismens och 
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen beaktas vid bedömning av 
tillåtligheten av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Sådana får endast 
komma till stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar riksintresset.  
Bestämmelser utgör dock inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det 
lokala näringslivet. 
 
Planområdet ligger i sin helhet inom riksintressets avgränsning men i anslutning till 
befintligt område för industri och service. Det finns inga natur- eller kulturintressen av 
särskilt intresse förutom i den nordvästligaste delen. Här finns ett naturvårdsobjekt 3, 
en ädellövskog. 
 
Planen medger utveckling av befintligt industriområde. 
 
En miljökvalitetsnorm anger den lägsta godtagbara miljökvalitet som människan 
och/eller miljön kan anses tåla. Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft (halter 
avseende kvävedioxid/kväveoxider,  svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar 
och ozon) samt för fisk- och musselvatten. Inga miljökvalitetsnormer riskerar att 
överskridas inom planområdet. Planens genomförande bedöms heller inte bidra till att 
någon av normerna överskrids på annat håll.  
 
 
Markförhållanden, geoteknik 
En geoteknisk undersökning har genomförts för det sydöstra området 2005. 
 
Bebyggelse 
Området obebyggt. 
Väster om området finns verksamheter, inom den gällande detaljplanen. 
Söder om området och söder om Kvillevägen finns ett villaområde. Avståndet från 
närmsta bostadshus till planområdets gräns är ca 100 meter.  I detta område får 
endast ej störande verksamheter placeras.  
 
Kultur, fornlämningar 
I den östra delen av det sydliga området har gjorts en arkeologisk utredning 2007. I 
den västra gränsen av detta område påträffades en skålgrop som numera har nummer   
Raä Kville 1375. 
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Under förutsättning att skålgropen dokumenteras finns inga hinder mot exploatering. 
Enligt den fördjupade översiktsplanen finns inga andra kulturhistoriska intressen i 
resterande del av området.  
För den norra delen av området har inga utredningar gjorts, inga kända fornlämningar 
finns idag inom området.  
 
Natur 
Området består av höga bergsområden med mellanliggande dalar. Avsikten är att 
bergsområdena skall bibehållas och verksamheterna skall finnas i de lägre partierna. 
En översiktlig naturinventering kommer att göras.  
 
Markägoförhållanden 
Tanums kommun äger all mark inom området. 
 
Trafik, parkering 
Vägen till Kville går direkt söder om området.  
Vägen till Fjällbacka utgör områdets gräns i väster. 
Således finns goda kommunikationsmöjligheter.  
Infarter kommer att anläggas dels från Kvillevägen, dels från väg 163. 
 
Teknisk försörjning 
Planområdet ligger inte inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.  
 
Kommersiell service 
All grundläggande service finns i Hamburgsund.  
 
Kollektivtrafik 
Den reguljära busstrafiken har idag en hållplats där Myrvägen korsar väg 163, ca 500 
meter väster om planområdet. Utmed Kvillevägen saknas hållplatser.  
 
 
Avfall 
Återvinningscentral finns i norra delen av planområdet.  
 
 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2010 03 03 
 
Plan- och byggavdelningen 
 
 
Martin Kvarnbäck   Lena Belfrage 
Plan- och byggchef   Planarkitekt 
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