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FÖRORD
I samverkan med Bohusläns Museum fick Jerer Kultur- & Byggnadsvård, Hamburgsund,
våren –06 i uppdrag av Tanums kommun att ge förslag till ett långsiktigt handlingsprogram
för att identifiera och klassa kommunens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse enligt
Länsstyrelsens Miljömål.
För att arbetet skall resultera i ett planeringsinriktat Kulturmiljöprogram, vill kommunen testa
ambitionsnivå/kostnader genom att börja med en pilotinventering med kulturhistorisk
inriktning i Hamburgsund-Hamburgö. Denna inventering har nu påbörjats för att ingå som ett
underlagsmaterial i kommunens fördjupade Översiktsplan (FÖP) för HamburgsundHamburgöområdet.
Ett viktigt skäl för att utarbeta ett kommunalt Kulturmiljöprogram är, att en kommuns
nämnder och förvaltningar skall ha tillgång till ett kvalificerat underlagsmaterial som en del i
deras beslutsunderlag i plan- och bygglovsärenden.
Samtidigt skall även fastighetsägare och kommuninvånare bli medvetna om kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och miljöer, som de förvaltar eller vistas i. Dessa utgör ju en mycket
viktig del av samhällets identitet och kulturarv.
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader skall läggas in i en databas, som är lätt att söka i som
stöd för handläggare/politiker inom kommunen. När ett bygglovsärende el. dyl. skall beredas i
en nämnd, kan någon form av ”signal” markera, om objektet/miljön har en kulturhistorisk
klassning.
En arbetsgrupp med samhällsbyggnadschef Ann-Carin Andersson och planeringarkitekt
Maria Lejdebro i spetsen leder arbetet. Arbetet kommer också att följas av en referensgrupp
med representanter från Bohusläns Museum och kommunala tjänstemän.
Hamburgsund Lucia 2006
Cecilia Wingård &
etnolog/byggnadsvårdare arkitekt/byggnadsvårdare
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1. INLEDNING
Bakgrund/ Syfte
Länsstyrelsen i Västra Götalands län redovisar Miljömålen för God bebyggd miljö under
rubriken Delmål 2. Skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, som anger att:
”Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen skall senast år 2010 vara identifierad och ett
program finnas för skydd av dess värden. Samtidigt skall minst 25 % av den värdefulla
bebyggelsen vara långsiktigt skyddad. ”
(Målsättningen att mer än 25% skall vara långsiktigt skyddad har senare reviderats till en lägre nivå.)

Länsstyrelsens skrivning lägger ett stort ansvar på kommunerna att bygga upp en god kunskap
om den bebyggda miljöns kulturvärden. Arbetet kan sammanfattas i ett dokument, ett sk
Kulturmiljöprogram.

Kulturarv för framtiden – backspegeln och visionen
Kulturvård och byggnadsvård förknippar många med museiverksamhet. Men dagens
nybyggnation har många gånger tappat bort förankringen i beprövad byggnadsteknik utifrån
den felaktiga devisen ”allt nytt är bättre än allt gammalt”. Vi skall naturligtvis fortsätta att
vidareutveckla huskonstruktioner, som fordrar ännu mindre köpt energi från materialskedet
till användarskedet. Samtidigt finns det i det traditionella byggandet väldigt mycket kunskap
om just miljöanpassat byggande att ta vara på, om vi strävar mot en hållbar
samhällsutveckling.
Vi kan lära av historien för framtiden - dvs perspektivet backspegeln och visionen kan bli
nyckeln för att vidareutveckla ett miljöanpassat byggande.

Bevara OCH förnya
Många kommuner har idag bristande kunskap om bebyggelse och byggnader, som speglar
äldre tiders byggnadstradition, näringar etc. Enskilda kulturhistoriskt värdefulla byggnader
riskerar att utplånas och dito miljöer att utarmas på ett oersättligt kulturarv - ofta på grund av
ren okunskap. I de flesta samhällsbildningar kan man tydligt urskilja årsringar från olika
bebyggelseepoker. Detta bebyggelsemönster är oftast en viktig del av ortens/platsens identitet
och därmed viktigt att slå vakt om. Men med känsla för såväl tradition som vision går dessa
att förena i begreppet bevara OCH förnya.

Rådgivning
Syftet är inte att lägga en museal ”död hand” över en byggnad, som klassats som
kulturhistorisk värdefull. I samförstånd med fastighetsägaren skall man söka
lösningar/förändringar, som fortsättningsvis speglar byggnadens kulturarv och historiska
karaktär. Det kan gälla val av byggnadsmaterial, färgtyper och kulörval, fönstertyper och
fönsterproportioner mm.
Ofta är det bara okunskap/omedvetenhet som bidrar till att hus förvanskas på ett ohistoriskt
sätt eller t o m rivs.
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Fördjupad Översiktsplan och delstudier
I samband med att Tanums kommun påbörjat arbetet med att upprätta en fördjupad
Översiktsplan (FÖP) för Hamburgsund-Hamburgö har ett antal delstudier utförts med olika
syften och inriktning. Såväl arkitektstudenter från Chalmers Tekniska Högskola som
kulturvårdsstudenter från Göteborgs Universitet har gjort tillämpningsprojekt i HamburgsundHamburgöområdet. Dessa kan på skilda sätt ingå i underlagsmaterialet för kommunens
planarbete.
I det planförberedande arbetet ingår på kommunens uppdrag även en Naturinventering och en
Kulturhistorisk inventering. Dessutom har elever på Hamburgsundsskolan och intresserade
kommuninvånare aktivt engagerats i planeringsprocessen (enligt den s k Charrettemetoden).

Karta över Hamburgsund-Hamburgö, som visar planområdet för den fördjupade Översiktsplanen

Källa: www.tanum.
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2.

KULTURHISTORISK INVENTERING, URVAL,
DOKUMENTATION och VÄRDERING

2.1 Tidigare inventeringar

Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun (1984)
Kulturminnesvårdsprogrammet från 1984 utpekar dels bebyggelsen längs Sundet, från
Färjeläget/Centrum till Vändigen/Hökebacken, dels bebyggelsen längs Gamla vägen, som
kulturhistoriskt värdefulla miljöer (område 39 enl. tillhörande karta).
Någon byggnadsinventering ingick inte då.
Översiktsplan för Tanums kommun (2002)
Översiktsplanen (antagen år 2002) hänvisar till Kulturminnesvårdsprogrammet från 1984:
…Bebyggelsen kring sundet är en värdefull kulturmiljö…
Rekommendationerna för Hamburgsunds utveckling redovisas på plankarta S14. Här
markeras Sundet, Färjeläget-Vändigen, Strandbacken-Hökebacken, som ett område för
Bevarande och ev. förtätning. (Centrum och Gamla vägen ingår inte här).
Hamburgsund & Hamburgö kulturmiljöanalys (2006)
(Bebyggelseantikvarisk program, Institutionen för Kulturvård, Gbgs Universitet)
Kulturmiljöanalysen för Hamburgsund-Hamburgö är utförd som elevarbete av
kulturvårdsstudenter. Arbetet beskriver föredömligt sundets och öns kulturhistoriska
karaktäristika och särdrag och rekommendationer för den framtida utvecklingen.
Denna studie har hög kvalité och skall ses som en mycket värdefull del i inventeringen och
dokumentationen av Hamburgsund-Hamburgö (även om bebyggelsen längs Gamla vägen
med omnejd och öster om Sundet inte inrymdes av tidsskäl).
Vad gäller Hamburgsund-Hamburgös kulturmiljöer översiktligt, hänvisar vi därför i vårt
arbete till kulturvårdsstudenternas Kulturmiljöanalys 2006.

2.2 Vår inventering, dokumentation och vårt urval
All bebyggelse, byggnader och miljöer, inom planområdet för Hamburgsund-Hamburgö har
inventerats genom okulärbesiktning utifrån kulturhistoriska aspekter.
Ett urval av byggnader/miljöer har gjorts, som skall representera goda exempel på olika
epokers byggnadskultur och som bidrar till den lokala identiteten. Dessa byggnader har dels
fotodokumenterats, dels har vi via enkät till fastighetsägarna fått kompletterande uppgifter om
byggnadshistoria, -teknik (svarsfrekvensen kunde varit högre).
Informationen har samlats på fastighetsblanketter; uppgifter som senare skall läggas in i en
databas för att vara lättillgängligt för byggnadsnämnd, muséer, fastighetsägare.
Genom bl a det ambitiösa Hamburgsunds Bildarkiv och Kville Hembygdsarkiv har även
mycket värdefullt äldre fotomaterial liksom källskrifter blivit tillgängliga.
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2.3 Preliminär kulturhistorisk värdering
Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer
En viktig skyddsmöjlighet för bebyggelseområden avser miljön som helhet och är
oberoende av enskilda byggnaders värde (PBL 8:6 pkt 1-3).
Helhetsmiljöer enligt PBL 8:6 pkt 2, 3 hävdas inom tätort i DETALJPLAN med
skyddsbestämmelser (enl PBL 3:12 och q-märkning).
Helhetsmiljöer enligt PBL 8:6 pkt 1 hävdas på landsbygden i
OMRÅDESBESTÄMMELSER med utökad bygglovplikt.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader
KLASS I – Byggnadsminnesvärda
Alla klass I-byggnader är särskilt välbevarade hus, som är synnerligen goda
representanter vad gäller byggnadstradition, läge mm i trakten. Byggnaderna har
bedömts som byggnadsminnesvärda.
KLASS II – Särskilt värdefulla byggnader
Alla klass II-byggnader skall vid byggnadslovsprövning anses vara sådana särskilt
värdefulla byggnader, som avses i PBL 3:12 och får inte förvanskas.
Klass III – Övriga värdefulla byggnader
Klass III-byggnader skall vid bygglovsprövning av till- & ombyggnader mm uppfylla
varsamhetskravet, som avses i PBL 3:10, så att byggnadens särdrag beaktas.
För alla byggnader gäller underhållskravet enligt PBL 3:13.
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3.

KORT HISTORIK OM HAMBURGSUND- HAMBURGÖ
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