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Ett förslag till detaljplan för Hamburgsund 13:21 med flera, Hamburgsund centrum, 
bussangöring och skola i Tanums kommun finns utställt för granskning. Planförslaget har 
tidigare ställts ut på samråd och granskning. Efter granskningen minskades planområdet 
och planförslaget ställs därför ut för ny granskning.  
 
Planområdet är beläget i Hamburgsund, i anslutning till Hamburgsundskolan. Planområdet 
består av en busshållplats utanför skolan och en äldre tomt planlagd för bostad, som idag 
delvis används som skolgård. Efter planens genomförande kommer ytan för busshållplats 
att uppta ett större område än idag, med syfte att öka trafiksäkerheten. En del av den äldre 
bostadstomten planläggs för skola, med syfte att fortsätta vara skolgård. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en bättre och säkrare bussangöring än den som 
idag finns vid skolan. 
 
Detaljplanen överensstämmer med rekommendationerna i kommunen översiktsplan och 
fördjupad översiktsplan och handläggs enligt ett standardförfarande enligt plan- och 
bygglagen (PBL SFS 2010:900) med ändring från 2015-01-01. Detaljplanen antas inte 
innebära någon betydande miljöpåverkan och en separat miljökonsekvensbeskrivning 
behöver därför inte upprättas.   
 
Samrådstid: 16 september till och med 10 oktober 2022 
 
Utställningsplats 
Förutom på kommunens hemsida, www.tanum.se/pagaendedetaljplaner , finns 
planhandlingarna tillgängliga på följande plats under samrådstiden: 

• Tedacthuset, entré H, Storemyrsvägen 2, Tanumshede 
Öppettider: måndag-fredag 08:00-16:30 

• Hamburgsunds bibliotek, Skolvägen 3, 457 45 Hamburgsund 
Öppettider: Måndag kl. 10-14, Onsdag kl. 15-18 

 
Information lämnas av Evelina Tollesson, planeringsarkitekt: 0525-186 63.      
 
Synpunkter 
Har du synpunkter på planförslaget ska de vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast 
den 10 oktober 2022. Skriv ner dina synpunkter och skicka till:  Tanums kommun, Miljö- och 
byggnadsnämnden, 457 81 TANUMSHEDE eller mbn.diarium@tanum.se  
 
Uppge vilket ärende det gäller samt ditt namn, fastighetsbeteckning och adress. 
 
Den som inte senast under granskningen har framfört sina synpunkter kan förlora rätten att 
senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 
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