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I detaljplanen ingår följande handlingar: 
 
• Planbeskrivning (denna text)  
• Genomförandebeskrivning  
• Plankarta  
• Illustrationskarta  
• Fastighetsförteckning 
• Redogörelse för samråd. 
 
 
Utredningar som tillhör handlingarna: 
 
• Geotekniska utredning, Tellstedt i Göteborg AB, 2010-04-29.  
• Geotekniska utredning, Vectura Consulting AB, 2011-06-30, reviderad 2013-02-15 samt 

reviderad 2014-02-28. 
• Arkeologisk utredning, Bohusläns museum, rapport 2014:30. 
• Naturinventering, Kulturlandskapet rapporter 2014:5 
• VA- och dagvattenutredning, Aqua Canale AB, 2016-11-11.  
• Bedömning av omgivningspåverkan gällande sättningar för den föreslagna förstärknings-

åtgärden med tryckbank, Bohusgeo AB, 2018-04-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kontaktuppgifter till planförfattare: 
 
Lars-Erik Andersson 
C&B Arkitekter AB, org.nr: 556392-0486 
Svaneskärsgatan 4 
456 43  Väjern 
Tel: 0523-55730, 070-6763968 
E-post: lea@vastarkitekter.se 
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INLEDNING  
 

BAKGRUND  
Det aktuella planområdet, kallat Humleviken, är beläget i den nordvästra delen av Hamburg-
sunds samhällsområde. För merparten av området finns ingen gällande detaljplan och när det 
framkom ett önskemål från några markägare inom området att avstycka tomter ställde kom-
munen kravet att detaljplan skulle upprättas.  Planprövningstillstånd söktes och gavs med 
förutsättningen att hela området skulle planläggas. 2006-05-08 upprättades ett planprogram 
för det aktuella området och detta godkändes för samråd av Miljö och byggnadsnämnden 
2006-08-15 § 276.  Planprogrammet sändes 2006-09-21 till samtliga sakägare enligt fastig-
hetsförteckning samt till kommunala och statliga myndigheter, med begäran om synpunkter 
senast 2006-10-20.  
 
2006-12-05 upprättades en redogörelse för programsamrådet där sammanfattningen var 
följande: ”Trafikfrågorna kring detaljplanområdet Humleviken ska studeras vidare, både i den 
kommande fördjupade översiktsplanen och i detaljplanen. Trafiklösningen för detaljplanen 
ska dock följa rekommendationerna i den fördjupade översiktsplanen. Plats i dalgången inom 
planområdet ska beredas för det rörliga friluftslivet. Detta görs genom en reducering av an-
talet tomter. Tomterna placeras i det område som har bäst solförhållanden och kan på så sätt 
bättre nyttja solen som en passiv energikälla. De utredningar som dessutom krävdes var: 
 

- Geoteknisk undersökning 
- Arkeologisk undersökning 
- Översiktlig inventering av växt- och djurliv 
- Dagvattenutredning 
 
Vad som även framkom var att kommunen i och med genomförandet av detaljplanen för 
Smörhagenområdet hade nått taket beträffande vatten- och avloppskapacitet och att inga 
planer kunde genomföras innan resurserna hade ökats. 
 
Beroende på VA-frågorna och framtagande av den fördjupade översiktsplanen för Hamburg-
sund blev det stopp i planarbetet. Den fördjupade översiktsplanen för Hamburgsund antogs av 
kommunfullmäktige 2008-09-08 och under sommaren 2009 projekterade BBK för en utbygg-
nad av vatten- och avloppsanläggningar inom Norra Ejgde, etapp II. Eftersom dessa ledningar 
skulle gå genom Humlevikenområdet blev det nu aktuellt att planarbetet skulle återupptas och 
olika skisser framtogs så att det skulle bli en överensstämmelse mellan va-dragning och 
kommande planförslag. I samband med BBK’s projektering hade det gjorts en geoteknisk 
utredning för VA-ledningarnas huvudsträckor. Denna utredning, som utfördes av Tellstedt, 
visade att de geotekniska förutsättningarna inom Humleviken inte var gynnsamma. För att 
komma vidare med planarbetet beställdes en separat geoteknisk utredning för Humleviken-
området av Tellstedst (eftersom de gjort utredningen beträffande va-ledningarna). Denna 
utredning var klar 2010-04-29 och rapporten visade att säkerhetsfaktorerna beträffande 
stabiliteten i den södra delen av planområdet var för låga för att den planerade byggnationen 
skulle kunna utföras. Då beräkningarna var under 1 eller nära 1, bedömdes även slänten vara 
såpass skredbenägen att byggnation på det flacka området nedanför slänten ej heller skulle 
utföras. På grund av detta blev det återigen stopp i planarbetet. 
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Orienteringsfigur visande planområdets läge och avgränsning redovisad på ortofotokarta 
 
På initiativ av markägare inom området anlitades en ny geoteknisk konsult, Vectura, som 
gjorde en ny geoteknisk utredning med en detaljerad stabilitetsberäkning som var klar 2011-
06-30.  
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Slutsatserna i denna utredning var att stabiliteten var tillfredsställande för befintliga förhållan-
den och området bedömdes mycket väl kunna exploateras ytterligare. Eftersom två olika geo-
tekniska konsulter kommit fram till så olika slutsatser togs en underhandskontakt med Statens 
Geoteknisk Institut (SGI). Synpunkterna från SGI medförde att Vectura gjorde en revidering 
av sin rapport, som var klar 2013-02-15. Efter ytterligare kontakter med SGI gjordes bedöm-
ningen att det erfordrades ytterligare en revidering/komplettering av rapporten som utfördes 
2014-02-28. Med dessa nya underlag upprättades samrådshandlingar under hösten 2015.   
 
 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  
Området utgörs 
av en väl 
markerad 
dalgång i 
riktning norr- 
söder som i 
väster och öster 
begränsas av 
kraftiga bergs-
partier.  
 

Dalgången, som 
ursprungligen 
varit jordbruks-
mark, har för-
buskats i den 
södra delen. 
Planområdet 
trafikmatas från 
Plureviksvägen. 
 

Detaljplanens 
syfte är att 
möjliggöra en 
exploatering 
med samman-
lagt 17 stycken 
nya enbostads-
hus i enlighet 
med föreliggan-
de förslag samt 
att planmässigt 
bekräfta den 
befintliga be-
byggelsen inom 
området.  

Utdrag ur illustrationskartan redovisad på ortofotokarta 
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Den aktuella detaljplanen har stöd i fördjupad Översiktsplan för Hamburgsund & Hamburgö 
som antogs av kommunfullmäktige 2008-09-08.  Detaljplanen har även stöd i Översiktsplanen 
för Tanums kommun, ÖP 2002 som antogs av kommunfullmäktige 2002-05-27.   
 

Utbyggnaden av vatten- och avloppsanläggningar inom området är redan klar (gjordes i 
samband med utbyggnaden inom Norra Ejgde, etapp II) och denna utbyggnad gjordes 
utgående från de byggnadslägen som det nu föreliggande planförslaget redovisar. 
 

Vid programsamrådet hade den nya bebyggelsen placerats utmed bergskanterna på båda sidor i 
dalgången men tomterna i väster har nu flyttats mot öster för att få bättre solförhållanden och 
på så sätt bättre kunna nyttja solen som en passiv energikälla. Bilden ovan redovisar hur den 
nya bebyggelsen utplacerats i området. 
 
 
PLANPROCESSEN  
Detaljplanearbetet bedrivs enligt ÄPBL eftersom planarbetet påbörjades innan 2010. 2006-05-
08 upprättades ett planprogram för det aktuella området och detta godkändes för samråd av 
Miljö och byggnadsnämnden 2006-08-15 § 276. Planprogrammet sändes 2006-09-21 till 
samtliga sakägare enligt fastighetsförteckning samt till kommunala och statliga myndigheter, 
med begäran om synpunkter senast 2006-10-20. 2006-12-05 upprättades en redogörelse för 
programsamrådet. 
 

Efter diverse stopp i planarbetet (se sidan 4) upprättades samrådshandlingar 2015-08-21. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2015-09-22 § 205 att detaljplanen ej medför 
betydande miljöpåverkan, att godkänna programsamrådsredogörelsen, samt att godkänna 
planförslag alternativ A för samråd med ändring av placeringen de två tomterna i sydost så att 
en fri passage bildas sydväst om tomterna. Plan- och illustrationskartan reviderades med 
anledning av detta 2015-09-24. Samråd hölls under tiden 20 november 2015 till och med 15 
januari 2016. Planförslaget fanns tillgängligt i entrén i kommunhuset, i entrén till Tedacthuset 
i Tanumshede, i Hamburgsunds bibliotek samt på kommunens hemsida. 
 

Inkomna synpunkter från myndigheter, fastighetsägare och andra berörda parter har nu 
sammanfattats och bemötts i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna synpunkter under 
samrådet har det även gjorts vissa ändringar och komletteringar av planförslaget och 
utställningshandlingar har utarbetats, som nu skall ställas ut för granskning.   
 

Efter utställningsskedet sammanställs och kommenteras de synpunkter som kommit in i ett 
utställningsutlåtande. Eventuellt kan mindre justeringar behöva göras utifrån de synpunkter 
som då kommit in. Därefter kan detaljplanen antas av MBN. Detaljplanen vinner Laga Kraft 
inom tre veckor efter antagande såvida ingen överklagar den.  
 
 
 
PLANDATA 
Lägesbestämning, areal och avgränsning  

Det aktuella planområdet, kallat Humleviken, är beläget i den nordvästra delen av 
Hamburgsund, se kartan nedan och figuren ovan på sidan  5. 
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Området begränsas i norr av ett befintligt fritidshusområde, Pluret, med ursprung i 1960-talet. 
Området tar i anspråk delar av ett dalgångsområde mellan Hökeberget och Bryggeberget. 
Detta område omfattar idag ca 60 tomter.  
 
 

 
Genom den östra delen av 
planområdet går Plureviks-
vägen.  
 
Planområdet omfattar ca 5 
ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orienteringsfigur, utdrag ur ”Besökskartan” 

 
 
Markägoförhållanden  
Marken inom planområdet utgörs av de privatägda fastigheterna Hamburgsund 3:9, 3:10, 
3:45, 3:111, 3:195, 3:305, 3:306 samt en mindre del av 2:2 och 3:3.  
 

 
AVVÄGNINGAR ENLIGT ÄLDRE PLAN- OCH BYGGLAGEN (ÄPBL)  
Enligt ÄPBL 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 ge sådan användning som medför en från allmän synpunkt god 
hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap 
miljöbalken skall tillämpas.  
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Enligt ÄPBL 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, möjligheterna att 
ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice, möjligheterna att 
förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar. 
 

Enligt ÄPBL 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, lämplig för byggnaderna som sådana 
och som ger en god helhetsverkan. Vidare skall enligt ÄPBL 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. 
 

I Hamburgsund finns ett behov av tomter för helårsboende och den mark som ianspråktas för 
den nya byggnationen är väl lämpad för ändamålet med hänsyn till bl.a. möjligheterna att ordna 
trafik, VA-försörjning och annan samhällsservice. Med de planbestämmelser som föreliggande 
planförslag innehåller bedöms planförslaget även uppfylla övriga bestämmelser i ÄPBL 2 kap 
och 3 kap. 
 
 
AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN (MB) 
Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB  
Miljöbalkens 3 kapitel föreskriver att mark- och vattenområden ska användas för det eller de 
ändamål som de är mest lämpade för. Brukningsvärd jordbruksmark av nationell betydelse får 
endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har nationell 
betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra ett rationellt skogsbruk.  
 

Vidare föreskrivs att särskild hänsyn ska tas till stora mark- och vattenområden som är 
opåverkade av exploateringsföretag, områden som är ekologiskt känsliga, av betydelse för 
fiske eller vattenbruk, som har natur- eller kulturvärden, som är värdefulla för friluftslivet, 
som är särskilt lämpliga för industriell produktion, energidistribution, kommunikationer mm 
eller har betydelse för totalförsvaret. Dessa områden ska så långt som möjligt skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada dem. Om de är utpekade som riksintressen ska de skyddas 
mot åtgärder som kan orsaka påtaglig skada på områdena.  
 

Inga riksintressen för friluftslivet, naturvården eller kulturmiljövården berörs. Inom planområ-
det finns inga kända fasta fornlämningar. Enligt Bohusläns museum kan dock planområdet 
vara intressant med avseende på eventuella järnålders- och medeltida lämningar. En ansökan 
om att få utföra en arkeologisk undersökning inlämnades till länsstyrelsen, som den 17 april 
2014 beslutade om en arkeologisk utredning inom området. Utredningen utfördes av Bohus-
läns museum/Västarvet i maj månad 2014, rapport 2014:30. Länsstyrelsen meddelade med 
stöd av denna rapport i skrivelse 2014-06-16 att länsstyrelsen ur antikvarisk synpunkt inget 
hade att erinra mot att den berörda marken används för avsett ändamål.  
 

Sammantaget bedöms föreslagna åtgärder vara förenliga med en från allmän synpunkt 
lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken. 
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Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB  
Planområdet är, i likhet med stora delar av kustområdena i Tanums kommun, av riksintresse 
enligt miljöbalkens 4 kap 1 § med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i 
områdena. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får endast komma till stånd om 
det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden samt inte är 
ett hinder för turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen. 
Fritidsbebyggelse får endast komma till stånd i form av kompletteringar till befintlig be-
byggelse. Bestämmelserna är inte tänkta att utgöra hinder för utvecklingen av befintliga 
tätorter eller det lokala näringslivet.  
 

Planområdet ligger inom gränsen för samhällsområde i fördjupad översiktsplan för 
Hamburgsund & Hamburgö där området redovisas som Utvecklingsområde (R2a) för 
bostadsändamål där detaljplaneprocess startat. Det område som berörs av planläggningen är 
delvis bebyggt och den obebyggda marken utgörs mestadels av åker/ängsmark. Den planerade 
nya bebyggelsen medför nödvändigtvis inte att tillgängligheten för det rörliga friluftslivet 
kommer att minska inom planområdet eftersom olika gångmöjligheter genom området 
säkerställts i planförslaget. Området har även med hänsyn till beskaffenhet och läge bedömts 
vara lämpligt att använda för den föreslagna bostadsbebyggelsen och eftersom planförslaget 
syftar till en utveckling av den befintliga tätorten bedöms föreslagna åtgärder vara förenliga 
med bestämmelserna i 4 kap miljöbalken.  
  
Strandskydd  
Planområdet omfattas inte av strandskydd.  
 
Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB  
Enligt Miljöbalkens 5 kap 1 § får regeringen för vissa geografiska områden eller för hela 
landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det 
behövs för att varaktigt skydda människors hälsa och miljö eller för att avhjälpa skador på 
eller olägenheter för människors hälsa eller miljö (miljökvalitetsnormer).  
 

Genomförandet av vattenförvaltningen, som är det svenska genomförandet av EU:s vat-
tendirektiv, innebär att Sveriges vattenmyndigheter ska kartlägga och analysera alla vatten, 
fastställa mål/kvalitetskrav och upprätta åtgärdsprogram för vattenmiljöerna i Sverige samt 
övervaka dem. Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav som kommer att gälla för 
vattenmiljöerna. Målet är att alla vatten (yt-, kust- och grundvatten) ska nå minst god status 
under perioden 2015-2027. 
 

Miljökvalitetsnormen för en vattenförekomst är en rättsligt bindande bestämmelse för 
myndigheter och kommuner vid tillämpning av miljöbalken i frågor om tillåtlighet, tillstånd, 
godkännanden, dispenser och anmälningsärenden, vid tillsyn eller vid meddelande av 
föreskrifter. Dessutom ska kommuner och myndigheter följa miljökvalitetsnormen vid 
planering och planläggning, till exempel enligt plan- och bygglagen.  
 

Vatten 
För samtliga kustvattenförekomster i Västerhavsdistriktet, gäller att miljökvalitetsnormen för 
ekologisk och kemisk status sätts till god status med tidsfrist till år 2021 i de fall normen inte 
redan är uppfylld.  
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Luftföroreningar och buller 
Trafik och andra utsläppskällor ger upphov till luftföroreningar som vid höga halter är 
skadliga för människors hälsa. Ett genomförande av föreslagen exploatering medför bland 
annat att trafiken till/från och inom området kommer att öka vilket bla innebär ökade halter av 
kvävedioxid och bly. Den föreslagna exploateringen innebär dock inte någon stor förändring 
jämfört med situationen idag och planförslagets genomförande bedöms inte medföra 
överskridande av gällande miljökvalitetsnormer. De nya lokalgatorna inom planområdet 
kommer i första hand/har som huvudsyfte att betjäna fastigheterna inom planområdet och 
trafikmängderna bedöms därför bli små. De ekvivalenta ljudnivåerna för biltrafiken på 
lokalgatorna bedöms inte komma att överskrida riktvärdena vare sig inomhus eller utomhus. 
 
Yt- och grundvattenförekomster 
Västerhavets vattendistrikt är indelat i ca 3000 vattenområden, så kallade vattenförekomster. 
Inom, eller i direkt anslutning till planområdet finns inte något av dessa 3000 vattenområden 
och miljökvalitetsnormerna för utvalda sjöar och vattendrag i Sverige berör alltså ej aktuellt 
planområde. Nordväst om Hamburgsund och i sundet (Fjällbacka Skärgård) finns dock 
område som omfattas av miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Som nämnts ovan 
innebär den föreslagna exploateringen att området redan är anslutet till det kommunala VA-
nätet och med tanke på det sätt som planen föreskriver att dagvattnet skall omhändertas blir 
det inte någon stor skillnad mot hur förhållandena är idag. Förutsatt att vattenförsörjning och 
avloppshantering sker enligt miljöbalkens krav bedöms planförslaget inte påverka miljökvali-
tetsnormer för varken musselvatten eller vatten negativt. 
 

Sammantaget finns inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer för luft, vatten och 
buller överskrids idag eller riskerar att överskridas genom att planförslaget genomförs. 
 
 

MILJÖMÅL  
Efter beslut av riksdagen 2005 har Sverige 16 övergripande miljömål. Målen beskriver de 
kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara 
ekologiskt hållbara på sikt. Det övergripande målet är att vi skall lämna över ett samhälle till 
nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Miljömålen skall styra valet av åtgärder 
som krävs för att nå dit och kan fungera som gemensamma riktmärken för allt miljöarbete, 
oavsett var och av vem det bedrivs. Av de 16 övergripande miljömålen kan nedanstående 
miljömål påverkas av det som detaljplanen föreslår: 
 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Frisk luft 
• Säker strålmiljö 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• God bebyggd miljö 

 

I första hand är det miljömålet begränsad klimatpåverkan som är aktuellt och en något ökad 
trafik påverkar naturligtvis detta miljömålet, samt frisk luft, negativt. Planområdets läge inom 
Hamburgsunds samhällsområde med närheten till den service som finns i Hamburgsund gör 
ju att bilberoendet inte blir lika stort som om man bor långt från ett servicecentrum.  
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Miljömålet säker strålmiljö bedöms inte påverkas negativt av föreslagen exploateringen. 
I detaljplanen har införts en särskild upplysning att bostadshus skall uppföras enligt Boverkets 
byggregler så att gällande gränsvärden för radon inomhus inte överskrids. 
 

Anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät samt det föreskrivna omhändertagandet av 
dagvattnet inverkar positivt på miljömålen grundvatten av god kvalitet, hav i balans samt 

levande kust och skärgård.   
 

Inom planområdet bedöms det finnas goda förutsättningar att erhålla en god bebyggd miljö 
där människor inte utsätts för störningar eller hälsorisker samt har tillgång till närrekreation. 
 

Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden vara i god överensstämmelse med 
såväl de nationella som de lokala miljömålen. 
 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR HAMBURGSUND & 
HAMBURGÖ  
Fördjupad Översiktsplan för Hamburgsund & Hamburgö antogs av kommunfullmäktige 
2008-09-08. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att ge ett bra underlag för kom-
munala beslut, lämna upplysningar till enskilda medborgare om kommunens framtida planer 
samt ge vägledning till exploatörer som i ett tidigt skede kan se om det finns förutsättningar 
att bygga i ett område eller om andra intressen väger över. Den fördjupade översiktsplanen 
ska vara så tydlig att den kan ersätta programskedet i detaljplaneringen där detta bedöms 
möjligt. 

Utdrag ur rekommendationskartan i fördjupad översiktsplan för Hamburgsund & Hamburgö 

 
I den fördjupade översiktsplanen har det aktuella området (se R2a ovan) angetts som ett 
lämpligt utvecklingsområde för bostadsändamål, där detaljplaneprocessen redan startat. 
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Beträffande utbyggnads-
ordningen har det aktuella 
området på kartan, som i den 
fördjupade översiktsplanen  
kallas ”genomförande-
strategi” betecknats pDp 
Humleviken (se bilden till 
vänster). ”pDp” innebär 
”Pågående detaljplanering”. 
 
 
 
 

 

Utdrag ur kartan ”Genomförandestrategi” i fördjupad översiktsplan för Hamburgsund & Hamburgö  

 
 

KOMMUNALA PROGRAM MM 
 Strukturplan norra Bohuslän 
Kommunfullmäktige har 2009-10-26 antagit "Strukturplan/överenskommelse avseende an-
vändning av mark och vatten kopplat till Kustzonplanering och landsbygdsutveckling i norra 
Bohuslän". Planen ska vara vägledande för den fysiska planeringen i kommunerna i norra 
Bohuslän och gäller från l januari 2010. Strukturplanen tar fasta på att Norra Bohuslän är ett 
attraktivt område tack vare kvalitéer som naturen och landskapsbilden, god tillgänglighet till 
natur och hav, kulturhistoriska värden samt levande kustsamhällen. Kommunerna ska planera 
för en positiv och långsiktig utveckling för att främja dessa kvalitéer. 
 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en exploatering med 17 stycken nya enbostadshus av-
sedda för åretruntboende samt att planmässigt bekräfta den befintliga bebyggelsen inom områ-
det. Detta gör att förutsättningarna kommer att förbättras något för att kunna vidmakthålla ett 
levande kustsamhälle. Innehållet i detaljplanen bedöms stämma överens med intentionerna i 
Strukturplanen för norra Bohuslän. 
 
Kulturminnesvårdsprogram 

Den södra delen av 
Planområdet omfattas 
av kulturminnesvårds-
programmet (KMV) 
för Tanums kommun 
från 1984 (se sid 28). 
 
Området är dock inte 
av riksintresse för 
kulturmiljövården. 
 
 

Utdrag ur kartan ”Områden med kulturmiljövärden” i fördjupad översiktsplan för Hamburgsund & 
Hamburgö  
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Energiplan 
Energiplan och klimatstrategi för Tanums kommun från 2010-02-05 utgör en strategi för 
kommunens verksamhet avseende energifrågor och klimatpåverkan. Kommunens över-
gripande miljömål är att bidra till ett uthålligt samhälle. Kommunen skall i all verksamhet 
och i alla beslut verka för att miljösituationen förbättras genom att främja biologisk mångfald, 
hushållning med naturresurser och ett naturligt kretslopp. I miljöarbetet prioriteras för 
närvarande energi, transporter och livsmedel. Kommunens inriktning och strategier är: 
1. Minska den totala användningen av energi genom energihushållning och energieffektivisering. 
2.  Minska användningen av fossilbaserad energi genom energikonvertering. 
3.  Minska sårbarheten i energiförsörjningen genom lokal energiproduktion och utökat   
 kommunalt ägarinflytande. 
 

Miljö- och byggnadsnämnden är ansvarig för ”vissa aktiviteter och delmål” och skall i den 
fysiska planeringen verka för en helhetssyn på energiområdet. 
Exempel på frågeställningar som skall belysas vid utformning av detaljplaner: 

• Utveckling av samhällen m.h.t. allmänna kommunikationer, service etc. 
• Placering av bebyggelse m.h.t. solinstrålning, vind etc., d.v.s. anpassning till 

lokalklimat. 
• Möjlighet att föra samman bebyggelse till lokala sammansatta system. s.k. närvärme-  

centraler liknande fjärrvärme. 
• Potentialen för förnyelsebar energiproduktion beträffande solenergi, biobränslen, 

vindkraft och vågkraft. 
 

Ett delmål är att elproduktionen från förnyelsebara energikällor år 2015 skulle motsvara 50% 
av kommunens totala elkonsumtion 2007. 
 

Den nu aktuella detaljplanen kan bidra till att uppfylla målen bl.a. med tanke på närheten till 
både kommersiellt och offentligt serviceutbud. 
 
 

DETALJPLANER  
För två mindre delar i planområdets norra del (rödmarkerade i bilden nedan) gäller en äldre 
detaljplan (byggnadsplan) som vann laga kraft  1960-07-22 (se bilden nedan). 

 
Utdrag ur ”Byggnadsplan för fritidsområde inom Ejgde Norra 1:2 m.fl. 
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I övrigt finns ingen gällande detaljplan för området men det aktuella området gränsar i norr 
till Detaljplan för del av Hamburgsund 2:2, Hökeberget & Pluret, som vann laga kraft 2011-
03-24 (se bilden nedan).  

Utdrag ur plankarta ”Detaljplan för Hökeberget & Pluret, del av Hamburgsund 2:2”. 
 
 

PLANPROGRAM  
2006-05-08 upprättades ett planprogram för det aktuella området och detta godkändes för 
samråd av Miljö och byggnadsnämnden 2006-08-15 § 276.  Planprogrammet sändes 2006-09-
21 till samtliga sakägare enligt fastighetsförteckning samt till kommunala och statliga 
myndigheter, med begäran om synpunkter senast 2006-10-20.  
 

2006-12-05 upprättades en redogörelse för programsamrådet där sammanfattningen var 
följande: ”Trafikfrågorna kring detaljplanområdet Humleviken ska studeras vidare, både i den 
kommande fördjupade översiktsplanen och i detaljplanen. Trafiklösningen för detaljplanen 
ska dock följa rekommendationerna i den fördjupade översiktsplanen. Plats i dalgången inom 
planområdet ska beredas för det rörliga friluftslivet. Detta görs genom en reducering av 
antalet tomter. Tomterna placeras i det område som har bäst solförhållanden och kan på så sätt 
bättre nyttja solen som en passiv energikälla. De utredningar som dessutom krävdes var: 
 

- Geoteknisk undersökning 
- Arkeologisk undersökning 
- Översiktlig inventering av växt- och djurliv 
- Dagvattenutredning 
 

 

 

BEHOVSBEDÖMNING AV MKB  
ALLMÄNT 
Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om ett genomförande av planförslaget kan 
antas innebära betydande miljöpåverkan eller ej. Om ett genomförande kan antas innebära 
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvens-
beskrivning upprättas (MKB). Innan kommunen tar ställning om betydande miljöpåverkan 
ska länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig. 
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Under framtagandet av planförslaget har en behovsbedömning gjorts av kommunen för att 
bedöma om genomförandet av detaljplanen för Humleviken kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 
 
 

SAMMANFATTNING OCH FÖRSLAG TILL STÄLLNINGSTAGANDE 
Detaljplanens påverkan kan sammanfattas enligt följande; 
Plan- och bygglagen och Miljöbalken; om markavvattning ska ske krävs tillstånd enligt MB 
11 kap. Se vattenförhållanden för åtgärd för reducerad påverkan. 
Miljömål; av Sveriges 16 miljömål berörs säker strålmiljö och ett rikt växt och djurliv. Se 
Hälsa och vegetation och djurliv för åtgärder för reducerad påverkan. 
Kulturmiljö; programområdet angränsar till område värt att bevara enligt kommunens Kultur-
minnesvårdsprogram. Påverkan kan reduceras genom anpassning av ny bebyggelse till den 
äldre bebyggelsestrukturen. 
Friluftsliv; programområdet är lokaliserat inom riksintresse för den obrutna kusten samt inom 
riksintresse för turismen och friluftslivet, enligt MB 4 kap. 2 §. Påverkan kan reduceras 
genom att skapa förutsättningar för rörelse genom området.  
Geoteknik; risk för geotekniska olägenheter föreligger hela området, speciellt öster om 
Plureviksvägen. Ytterligare en geoteknisk undersökning bör tillkomma. 
Vatten; grundvattentillgång och vattenkvaliteten kan reduceras vid en exploatering. Påverkan 
kan reduceras genom att undvika utdikning och schaktning av befintligt vattendrag/öppet dike 
samt att finna en godtagbar lösning för lokalt omhändertagande av dagvatten. 
Vegetation och djurliv; nyexploatering av ett naturområde innebär förändring i antal och 
sammansättning av djur- och växtliv. Påverkan och risken för hot mot rödlistade arter kan 
reduceras genom en översiktlig inventering av områdets växt och djurliv. 
Hälsa och säkerhet; detaljplanen medför ökad trafikmängd och folkgenomströmning mot 
dagsläget. Byggnationen sker på högradonmark. Påverkan kan reduceras genom införande av 
separata stråk för oskyddade trafikanter samt att ny byggnation utförs radonsäkert, om annan 
situation inte kan påvisas. 
 

Detaljplanen för Humleviken anses inte medföra sådan påverkan att en miljöbedömning 
behöver genomföras, förutsatt att de ovan föreslagna åtgärderna vidtas. Vid sådant 
genomförande bedöms planen inte medverka till att varken platsens karaktär eller projektets 
omfattning och påverkan medför en betydande miljöpåverkan. 
 
 

VIDARE ARBETE INFÖR SAMRÅD 
Den påverkan som detaljplanen för Humleviken medför anses varken inom de enskilda 
aspekterna eller sammantaget som betydande. De olika områdenas problematik bör dock 
belysas och lösningar arbetas in planförslaget i det vidare planarbetet både som 
planeringsproblem inom programområdet men även den effekt som de får som en del av den 
större utbyggnad som sker i närområdet idag. 
 
 

SAMRÅD 
Samråd med Länsstyrelsen om behovsbedömningen för Humleviken har skett under perioden 
2006-08-25 till 2006-11-29 efter beslut i Miljö- och byggnadsnämnden 2006-08-15 § 277. 
Länsstyrelsens bedömning var att planförslaget inte medför betydande miljöpåverkan.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER  
NATUR  
Mark och vegetation  
Förutsättningar:  
 
Planområdet utgörs mestadels av en mindre sedimentfylld dalgång i nord-sydlig sträckning 
som i öst och väst omges av berg med partier som lokalt är mycket branta. Dalgången har 

tidigare varit 
förbunden med 
havet.  
 

Nivåskillnader 
mellan de högsta 
bergspartierna i 
öster och de 
lägst liggande 
partierna i de 
centrala delarna 
av dalgången 
uppgår till över 
45 m. Genom 
dalgångens 
lägsta partier 
rinner en bäck 
och marken är 
här periodvis 
vattensjuk. Bäc-
ken är kulverte-
rad i områdets 
norra del.  
 

Marken i dal-
gången har tidi-
gare nyttjats 
som jordbruks-
mark. Marken 
som utgörs av 
lösa jordlager 
sluttar från fast-
markspartierna i 
öster (intill be-
fintlig väg) med 
nivåer kring +10 
ner mot de lägre  

Ortofotokarta med planområdets avgränsning inlagd med vit begränsningslinje 
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liggande centrala delarna av dalgången i väster till nivåer kring + 4. Detta medför en nivå-
skillnad av ca 6 m på en sträcka av ca 50 m viket ger en medellutning av ca 7 procent. Lokalt 
är slänterna något brantare. 
 

Inom merparten av området finns sparsamt med vegetation utom i randzonerna mellan bergs-
partierna och den gamla 
jordbruksmarken där det 
finns en del träd (se bil-
den till vänster). 
Området berör ej objekt 
som redovisats i 
inventeringarna av ängar 
och hagar samt 
ädellövskogar i Tanums 
kommun. Området har 
ej heller redovisats som 
nyckelbiotop eller om-
råde med naturvärde 
enligt fördjupad Över-
siktsplan för Ham-
burgsund & Hamburgö.  

Bilden tagen från Plurevägen i planområdets södra del mot norr 

 
Kulturlandskapet genomförde i april 2014 en arkivstudie och fältinventering avseende natur-
värden inom planområdet. Uppdraget syftade till att kartlägga befintlig kunskap samt att göra 
en naturvärdesinventering och bedömning av påverkan från den planerade bebyggelsen inom 
området. Vid inventeringen har områden med något högre naturvärden än generellt inom 
planområdet identifierats. Dessa områden hyser klapperstensfält, sälg, äldre lövträd med 
mera, vilka kan utgöra viktiga biotoper för djur och växter. Enligt utredningen består området 
av mindre bergssluttningar, mindre trädbeklädda ytor, berghällar, fuktängar och åkermark. 
Den planerade bebyggelsen är utspridd över hela området men kommer i huvudsak koncentre-
ras till fuktängarna och åkermarken i de centrala delarna av området. Naturmiljön är typisk för 
det bohuslänska sprickdalslandskapet nära kustområdena. Granithällar och mindre bergsom-
råden varieras med flacka bördiga sedimentytor från tidigare havsbottnar. Runt bergsknallarna 
växer ofta mindre blandskogar som övergår till nakna hällar längre upp på bergen. Mot de 
näringsrikare sedimenterade ytorna tar lövträden över. Klapperstensfälten i de västra och östra 
(område B och C i naturinventeringen) bergssluttningarna har potential att hysa bland annat 
hasselsnok och dessa områden bör därför undantas från exploatering. De sälgar som finns i 
området bör om möjligt lämnas vid eventuell avverkning med hänsyn till sälgarnas minskade 
utbredning och dess betydelse för insektslivet (se bland annat Ehnström och Holmer 2011). 
De grova lövträd som står längs med planområdets västra kant (område A) bör ej avverkas om 
det är möjligt. I övriga fall bedöms naturvärdena i planområdet som generellt sett låga. Inga 
signalarter eller rödlistade arter observerades under fältbesök. 
 
Förändringar och konsekvenser:  
Den mark som tas i anspråk för ny bebyggelse utgörs mestadels av naturmark (berg och för-
buskad ängsmark). Enligt den ovannämnda naturinventeringen bedöms fördelningen mellan 
exploateringsområden och naturområden i den föreslagna detaljplanen ta god hänsyn till de 
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identifierade naturvärdena. Under förutsättning att exploateringen i den föreslagna detaljpla-
nen inte ändras, och att hänsyn tas till ovan föreslagna rekommendationer, bedöms den före-
slagna detaljplanen inte ge någon negativ påverkan på naturvärden. 
 

Den nya föreslagna bebyggelsen har mestadels förlagts i den östra delen av området bl.a. med 
tanke på att få bra solförhållanden på de nya bostadstomterna samt att kunna bevara en del av 
det öppna stråket i landskapet vilket medför att landskapsbilden inte kommer att påverkas i 
någon högre grad. Detta gäller dock inte det i sydväst liggande huset som får ett relativt 
exponerat läge (se sidan 27). Detaljplanen har även i övrigt utformats med planbestämmelser 
så att den tillkommande bebyggelsen blir anpassad till landskapsbild och omgivande natur. 
 
 
 
GEOTEKNIK  
Slänstabilitet  
Förutsättningar:  
Den av Vectura AB utförda geotekniska utredningen berör i huvudsak de markområden som 
utgörs av lösa jordlager (se ungefärligt område markerat med blå streckad linje i figuren 
nedan). 
 

Övrig del av området utgörs av berg. 
 

Stabilitetsutredningen har utförts enligt 
Skredkommissionens anvisningar, Rap-
port 3:95, där erforderliga säkerhets-
faktorer gäller för Detaljerad stabilitets-
utredning för markanvändning ”Ny-

exploatering ”.  
 
Resultaten visar att säkerhetsfaktorn för 
befintliga förhållanden överstiger 
ställda krav enligt kap 4.1 (FC≥1,6; 
FKOMB ≥1,4). Ställda krav uppfylls 
inte i plan glidyteberäkning med last i 
sektion VB (odränerad analys Fc=1,56) 
samt för de utförda odränerade analy-
serna i känslighetsanalysen. För att 
kunna tillåta en last på 10 kPa krävs 
även att känslighetsanalysen uppfyller 
ställda krav. Framförallt eftersom 
artesiskt portryck förkommer i området. 
För att helt uppnå ställda krav i samtliga 
beräkningar krävs att en tryckbank 
utförs nedanför (väster om) område A. 
Förslagsskiss på tryckbank i plan finns 
redovisad i bilaga 3 och för sektion se 
bilaga 1 sida 12. En kontrollberäkning  

Områdesindelning hämtad ur den geotekniska utredningen 
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har gjorts avseende bäcken. För att inte påverka befintliga förhållanden och samtidigt klara 
stabilitetskravet pa Fc=1,6 med last och tryckbank rekommenderas att dagens läge bibehålls. 
Behöver bäcken flyttas finns en rörelsemarginal på max 5m i riktning mot område A (se figur 
nedan). Kontrollberäkning har utförts för en 1,5m djup och 4m bred bäck.  
 

Utförda stabilitetsanalyser inom området visar alltså att stabiliteten är tillfredsställande för 
befintliga förhållanden. För att kunna tillåta last inom område A krävs dock att en tryckbank 
utförs. Under förutsättning att tryckbank byggs enligt förslagsskiss i bilaga 3 kan en last-
restriktion på 10 kPa införas inom område A. För att klara stabilitetskravet på Fc=1,6 med last 
och tryckbank rekommenderas även att bäckens nuvarande läge bibehålls. Behöver bäcken 
flyttas finns en rörelsemarginal på max 5m i riktning mot område A (österut). 
 

Konsekvenser: Konsekvenser: Konsekvenser: Konsekvenser:  

På grund av detta har det i detaljplanen införts en bestämmelse inom område A att marken 
inte får påföras större ytlaster än 10 kPa samt att tryckbank inom område B skall utföras enligt 
figur ovan. Bäcken föreslås inte flyttas i riktning mot område A (österut). 
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En administrativ bestämmelse, a1, har även iförts som innebär att bygglov inte får beviljas 
inom område A innan tryckbanken inom område B utförts enligt figur ovan. 
 
Sättningar  
Förutsättningar:  
I undersökningspunkten VE5 togs ostörda lerprover på 5, 8 och 10 m. Utvärderingen av CRS-
försök på lerproverna visar att leran ar normal till svagt överkonsoliderad med en överkonso-
lideringsgrad (OCR) mellan 1,1–1,4. Detta medför att mindre tillskottsbelastningar från bygg-
nader, grundvattensänkningar och uppfyllningar m.m. kommer att ge upphov till konsolide-
ringssättningar, som kan vara skadliga för t.ex. byggnader och ledningar och även med tiden 
ge besvärande marksättningar utanför byggnaderna. I område B har det även påträffats gyttja 
och gyttjig lera med relativt höga vattenkvoter. Gyttja är en organisk jord. Organisk jord har 
generellt dåliga geotekniska egenskaper såsom låg hållfasthet och stor kompressabilitet. 
Gyttjan är således att betrakta som mycket sättningskänslig. 
 

2018-04-19 utförde Bohusgeo AB en bedömning av omgivningspåverkan gällande sättningar 
för den föreslagna förstärkningsåtgärden med tryckbank. Uppfyllanden kommer att medföra 
en höjning av markytan till +5.0 vilket medför mellan 0 till ca 1 m uppfyllnad. Detta mot-
svarar en belastning på markytan av upp till 10 à 20 kPa. Självfallsledningar på sträckan är 
projekterade med 5 ‰ fall, vilket är en normal lutning. Den last som tryckbanken kommer att 
orsaka kommer att ge sättningar på ledningen men sättningarna bedöms bli relativt jämna på 
den del där tryckbanken planeras. Sättningarna på ledningen beräknas överslagsmässigt bli ca 
0.1 m på 10-20 år. För området där ny bebyggelse planeras får man räkna med att sättningarna 
påverkar marken inom ett avstånd på mellan halva och hela lerdjupet från tryckbanken. Påver-
kansavståndet varierar således med lerdjupet och 10 – 15 m från tryckbanken är påverkan 
försumbar. 
    

Konsekvenser: 
Befintliga byggnader bedöms ej påverkas av den planerade tryckbanken då dessa är på 
behörigt avstånd. 
 

Sättningsrisken för planerade byggnader går att hantera byggnadstekniskt och bör studeras 
närmare för varje enskilt fall då placering av byggnader mm är bestämd. 
 

På grund av bäcken och befintliga va-ledningar skall uppfyllnader av marken från fastighets-
gräns närmast bäcken och åt öster, utföras med en släntlutning på maximalt 1:3, vilket säker-
ställs med en planbestämmelse. Markens lutning kan sedan anpassas till terrängen men med 
en maximal marknivå på +5,0 meter. Uppfyllnader av marken skall utföras med lättfyllning 
inom vissa delar av planområdet. 
 
Grundläggning  
Förutsättningar:  
Område A:  Ur stabilitetssynpunkt bör område A inte belastas om inte tryckbank utförs 
nedan/väster om området. Utförs tryckbank enligt förslagskiss (se figur ovan) kan området 
belastas med 10 kPa. För att kunna öka möjlig belastning inom område A, kan exempelvis 
tryckbanken utökas eller att område B fyllas ut helt. Till exempel ger en fyllnadshöjd på 1 m i 
hela området B att den godtagbara belastningen inom området kan höjas till 20 kPa. För att 
minimera belastning på markytan rekommenderas att grundläggning utförs till fast botten 
eller berg med spetsbärande stödpålar och fribärande bottenplatta. Alternativ grundläggning är 
kompensationsgrundläggning med exempelvis cellplast. 



 

 

Datum 2018-10-03, just. 2019-06-03                                       PLANBESKRIVNING 

                                    Detaljplan för Hamburgsund 3:9 m.fl., Humleviken 
22        Diarienummer: MBN 2001/1233-314 
 

 

 

 

Område B:  På grund av den mycket sättningskänsliga gyttjan inom området rekommenderas 
att området fylls ut med 1-2 m krossmaterial som får ligga en längre tid (minst 2år) för att på 
så sätt ta ut sättningarna i gyttjan. En uppfyllnad verkar även som ett mothåll för område A.  
 

Vid en eventuell utfyllnad bör inventering av befintliga ledningar göras i området så att inte 
dessa skadas av fyllningen. Alternativt kan grundläggning utföras till fast botten eller berg 
med spetsbärande stödpålar och fribärande bottenplatta. Fyllnader under den fribärande 
bottenplattan bör kompensationsgrundläggas med exempelvis cellplast for att undvika 
sättningar mellan pålarna. Vid grundläggning på pålar inom område B är risken för 
differenssättningar mellan hus och omgivande mark mycket stor. Det är därför viktigt att 
höjdsättningen begränsas så att inga större utfyllnader krävs. Ledningsdragningar bör även 
göras flexibla så att ledningarna klarar sättningsskillnader. Området är tidvis vattensjukt och 
det är viktigt att området dräneras väl med till exempel diken och ett väl fungerande dräne-
ringssystem. En möjlig konsekvens att beakta är att en dränering av området kan ge upphov 
till en grundvattensänkning som bidrar till sättningar.  
 

Område C: Grundläggning i området rekommenderas utföras som kompensationsgrundlägg-
ning med exempelvis cellplast. Alternativt kan grundläggning utföras med stödpålar och fri-
bärande bottenplatta. Fyllnader under den fribärande bottenplattan bör kompensationsgrund-
läggas med exempelvis cellplast för att undvika sättningar mellan pålarna. Höjdsättningen bör  
i största möjliga mån begränsas så att inga större utfyllnader krävs (<0,5m fyllning). Detta för 
att minska risken för differenssättningar mellan hus grundlagda på pålar (eller kompensations-
grundlagda hus) och omgivande mark. 
 

Övriga delar av planområdet:  Byggnader placerade inom områden med fastmark eller berg (se 
figurer på sidan 20) kan grundläggas med kantförstyvad armerad betongplatta på mark eller 
på packad fyllning. Alternativt på sulor eller plintar på packad fyllning. Krävs sprängning för 
byggnad skall undersprängning göras med 0,5-1 m under byggnad samt minst 0,5 m utanför 
blivande husliv. 
    

Konsekvenser: 
Grundläggning skall utföras på sätt som redovisas i, den av Vectura Consulting AB, utförda 
geotekniska utredningen. För område A, B och C innebär detta att grundläggning bör utföras 
till fast botten eller berg med spetsbärande stödpålar och fribärande bottenplatta. Övriga 
byggnader, placerade inom områden med fastmark eller berg (se figurer på sidan 20), kan 
grundläggas med kantförstyvad armerad betongplatta på mark eller på packad fyllning. 
 
Jordschakt  
Förutsättningar:  
Schakt skall alltid utföras med betryggande säkerhet mot ras och skred. Släntlutningen anpas-
sas till jordens hållfasthet och grundvattenförhållanden. Generellt kan schakt utföras till max 
1,5 m djup och släntlutning 1:1. Stabilitetsproblem kan lokalt uppstå under byggskedet vid 
djupa schakter och måste därför kontrolleras innan byggstart när detaljprojekteringen är klar. 
Jord som innehåller varierande mängd finsand och silt är tjälfarlig och kan bli flytbenägen i 
vattenmättat tillstånd.  
 

Konsekvenser: 
Jordschakter skall utföras på sätt som redovisas i, den av Vectura Consulting AB, utförda 
geotekniska utredningen. 
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Radon  
Förutsättningar:  
Radon i byggnader (mäts i enheten bequerel per kubikmeter luft) kommer främst från marken 
och i mindre utsträckning från byggnadsmaterial. Radonet från marken sugs in i byggnaden 
med jordluften genom otätheter i grundkonstruktionen. Berggrund som utgörs av bohusgranit 
har höga halter av uran 238 och på högradonmark krävs radonsäker grundläggning.  
 

Konsekvenser: 
I detaljplanen har införts en upplysning att bostadshus skall uppföras enligt Boverkets bygg-
regler så att gällande gränsvärden för radon inomhus inte överskrids. 
 
Bergras och blocknedfall  
Förutsättningar:  
En översiktlig besiktning av berg och risk för bergras/blocknedfall inom område som är 
aktuella för nybyggnation, har gjorts av Tellstedt i Göteborg AB, se rapport från 2010-04-29. 
Generellt bedöms att risk för bergras och/eller blocknedfall inom området ej föreligger.  
 

SGI skriver i sitt samrådsyttrande att någon närmare dokumentation (besiktningsrapport 
el.dyl.) redovisas dock inte. Tellstedt anger vidare att sträckan mellan Plureviksvägen och 
bergkanten mot öster inom planområdet innehåller rikligt med bergblock som antas får forslas 
bort i de delar som eventuellt ska användas för byggnation. Detta senare framgår dock inte av 
planbeskrivingen och det är oklart vilket område som Tellstedt specifikt avser, då närmare 
redovisning saknas. Vi föreslår att förhållanden rörande bergras/blocknedfall tydligare redo-
visas och att ev. behov av åtgärder, t.ex. bortforsling av block som Tellstedt anger, preciseras 
och säkerställs i planen. 
 
 

Konsekvenser: 
I den av Tellstedt utförda utredningen från 2010-04-29 redovisades nedanstående bild på den 

rikliga förekomsten av  
bergblock vid bergs-
kanten längs Plure-
viksvägens östra kant 
(på sträckan mellan 
Plureviksvägen och 
bergskanten mot öster 
inom planområdet). 
Dessa bergblock skri-
ver Tellstedt antas får 
forslas bort i de delar 
som eventuellt ska 
användas för nybygg-
nation. Bilden är dock 
tagen i en del av plan-
området där det inte 
planeras för någon ny 
bebyggelse. 

Bilden hämtad ur den geotekniska utredningen från 2010-04-29 
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Bilden nedan är tagen i höjd med den nya infarten till planområdet i söder, från Plureviks-
vägen, och öster ut mot det område där det planeras för två nya bostadstomter. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilden tagen där det planeras för två nya hus öster om Plureviksvägen 
 
Denna del av planområdet är främst bevuxen med lövträd och sly det finns inga lösa 
bergblock som behöver forslas bort.  
 

Slutsatsen är därför att det inte föreligger någon risk för bergras eller blocknedfall inom områ-
det och att några åtgärder inte erfordras. 
 
 
 

MARKFÖRORENINGAR  
Förutsättningar:  
Någon miljöprovtagning har inte utförts inom området för att se om några föroreningar skulle 
hittas vilka överstiger Naturvårdsverkets riktlinjer för Känslig Mark-användning (KM). Det 
finns dock inga uppgifter om att det pågått någon form av tidigare verksamhet inom området 
vilken skulle ha förorenat marken. Slutsatsen är därför att det ej förekommer miljöfarliga 
föroreningar inom området, varför marken inom planområdet kan värderas enligt känslig 
markanvändning (KM). 
 
Konsekvenser:  
Inga åtgärder bedöms krävas.  
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BEBYGGELSE  
Bostäder  
Förutsättningar:  
Inom den norra delen av planområdet finns befintlig bebyggelse i form av bostadshus med 
komplementbyggnader belägna mestadels utmed dalgångens östra sida. 
 
Norr om planområdet finns den befintliga bebyggelsen inom Pluretområdet som idag utgör ett 
relativt heterogent område, vad gäller utformning. Bebyggelsen har sedan 1960-talet komp-
letterats, byggts om och byggts till med en stor variation i byggnadsstilar som följd. 
 

Planområdets norra del redovisad på ortofotokarta 
 
Inom den norra delen av planområdet finns befintlig bebyggelse i form av bostadshus med 
komplementbyggnader belägna mestadels utmed dalgångens östra sida. 
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Inom området återfinns jordbruksfastigheter och bostadshus. Marken i dalgången har tidigare 
nyttjats som jordbruksmark.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bostadshuset på fastigheten Hamburgsund 3:45 (mitt i området) sett mot norr  

 
Väster om planområdet, mellan Hökebergets västra fot och sundet, finns äldre bostads-
bebyggelse i traditionell bohuslänsk byggnadsstil samt hamn med småbåtsbryggor och 
sjöbodar i det område, som kallas Hökebacken.  
 
Förändringar och konsekvenser:  
Den tillkommande bebyggelsen inom planområdet kan anses som en tätortsutveckling med 
hänsyn till att förutsättningarna för ett helårsboende är goda. Området ligger på gångvägs-
avstånd till Hamburgsunds centrum med service i form av dagligvarubutiker, restauranger, 
skola, äldreboende, distriktsläkarmottagning och kollektivtrafik. Tomterna kommer att i första 
hand erbjudas väntande i kommunal tomtkö för permanentboende och i andra hand till övriga 
intressenter. Med hänsyn till detta kan man förutsätta att en stor del av de nya tomterna blir 
för permanentboende. Denna slutsats stämmer väl med strukturplanen avseende användning 
av mark och vatten kopplat till kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän. 
 

Merparten av marken inom planområdet har avsatts för bostadsändamål. Vid södra infarten 
till området från Plureviksvägen har det avsatts ett område för sophantering, transformator-
station, anläggningar för dagvattenhantering, fördröjningsmagasin och dike. Övrig mark inom 
planområdet redovisas som lokalgata och naturmark. 
 

För att planområdet skall bli utformat på ett tillfredsställande sätt har det i detaljplanen införts 
planbestämmelser som kommer att ligga till grund för detaljutformning av byggnationen. De 
främsta regleringarna beskrivs nedan. 
 

I detaljplanen har tomterna gjorts så stora att alla tomter skall kunna bebyggas med bostadshus 
för åretruntboende. Merparten av de nya bostadstomter som kan avstyckas inom planområdet 
blir cirka 800 m2 stora. 
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I detaljplanen har det införts en bestämmelse att minsta tillåtna tomtstorlek är 700 m2. 
 

Planförslaget 
redovisar totalt 22 
tomter för en-
bostadshus. Detalj-
planen medger 
även att tomterna 
kan bebyggas med 
uthus/ garage. 
Största totala 
byggnadsarea per 
tomt är för e1-

områdena 160 m2 
och för e2-områ-
dena 180 m2. 
 

På grund av de 
geotekniska för-
hållandena inom 
området har det 
införts en plan-
bestämmelse inom 
ett delområde (se 
b1 i figuren till 
vänster) att marken 
inte får påföras 
större ytlaster än 
10 kPa samt att en 
tryckbank skall 
anläggas väster om 
detta område. 
 
Generellt har det 
även införts en 
upplysning att 
grundläggning, 
samt eventuella 
uppfyllnader och 

jordschakter i öv-
rigt skall utföras 
enligt geoteknisk  
utredning utförd av 
Vectura 
Consulting AB.   
 

 

Utdrag ur plankartan  
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Bygglov krävs för att uppföra murar. Inom planlagda områden krävs det marklov för att för-
ändra höjdläget på marken 
mer än 0,5 meter. En 
eventuell ändring ska prövas 
ur markstabilitetssynpunkt. 
Det är viktigt att byggna-
derna markanpassas, både ur 
estetisk och geoteknisk 
synvinkel. På de fyra 
tomterna i västsluttningen, 
direkt väster om Plureviks-
vägen, med geotekniskt svåra 
förhållanden får därför inga 
stora uppfyllnader göras som 
innebär höga murar eller stora 
slänter. På dessa tomter med 
relativt stora nivåskillnader 
bör istället bostadshusen 
utföras med souterrängvåning, 
vilket medges i detaljplanen. 
 
Med den föreslagna utform-
ningen av detaljplanen borde 
de nya bostadshusen kunna 
placeras i höjd och plan så att 
större uppfyllnader av marken 
undviks. 
 
Det är även viktigt att tänka 
på att byggnader bör placeras 
med tanke på utnyttjande av 
passiv solenergi samt rådande 
sol- och vindförhållanden på 
respektive tomt. 
 
 
 
 
 

Utdrag ur illustrationskartan 
 

Inom, eller i direkt anslutning till planområdet finns ingen befintlig värdefull byggnadsmiljö 
att anpassa ny byggnation till. I PBL anges att byggnader skall ha en färg som är lämplig för 
byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Med tanke på planområdets läge 
i den norra delen av Hamburgsund har det gjorts bedömningen att den nya bebyggelsens 
utformning bör anknyta till den bohuslänska traditionen och stor omsorg bör nedläggas på 
utformningen av nytillkommande byggnation så att byggnationen blir ändamålsenlig och 
anpassad till miljön, natur och landskap. Detta har reglerats genom olika planbestämmelser 
såsom typ av tak, minsta och största taklutning, högsta tillåtna byggnads- och nockhöjd.  
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Det kan vara upplevelsemässigt bra om varje hus kan ges en individuell prägel samtidigt som 
hela området upplevs som en sammanhållen enhet.  

 

Merparten av de 
nya husen inom 
planområdet har 
inget exponerat 
läge då dessa 
omges av högre 
liggande bergs-
partier. Detta gäller 
dock inte för det 
längst i sydväst 
liggande huset som 
får ett relativt 
exponerat läge. 
 

 
 

Bild från Strandbacken visande referensram 4x4 meter 

Det nya huset får 
dock stöd i bakom-
liggande högre 
bergspartier (vilket 
syns på fotomon-
tagen till vänster 
och ovan). För att 
minimera påverkan 
på landskapsbilden 
har dock både 
byggnads- och 
nockhöjd för detta 
hus starkt begrän-
sats samt att huset 
skall ha mörk färg.      

 

Fotomontage, utfört av ägarna till fastigheten Hamburgsund 3:10 
 
 
 

SERVICE  
Förutsättningar:  
Planområdet är beläget i den nordvästra delen av Hamburgsund med en relativt god kommer-
siell och offentlig service. Skolor, servicehus för äldre, butiker och övrig kommunal och kom-
mersiell service finns i Hamburgsunds centrum drygt en kilometers avstånd från planområdet.  
 

Konsekvenser:  
Planområdets behov av både kommersiell och offentlig service är tämligen väl tillgodosett.  
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ARKEOLOGI  
Förutsättningar:  
I samband med programsamrådet anförde Bohusläns museum att det inte finns några kända 
fasta fornlämningar inom planområdet . Planområdet är dock intressant med avseende på 
eventuella järnålders- och medeltida lämningar. Museet föreslog därför att en arkeologisk 
undersökning genomförs i samband med detaljplanearbetet. 
 

Konsekvenser:  
Länsstyrelsen kulturmiljöenhet delade, vid förfrågan, denna uppfattning och 2013-09-10 
inlämnades en ansökan till kulturmiljöenheten om att få utföra en arkeologisk utredning inom 
området. Länsstyrelsen beslutade den 17 april 2014 om arkeologisk utredning inom det 
planerade detaljplaneområdet för bostäder. Med anledning av detta utförde Bohusläns 
museum/Västarvet en arkeologisk utredning i maj månad 2014, rapport 2014:30. 
 

Inom utredningsområdet drogs 38 sökschakt motsvarande en yta av cirka 275 kvadratmeter. 
Sexton provgropar grävdes. Varken sökschaktsgrävningen eller provgropsgrävningen gav 
några resultat i form av förhistoriska eller tidighistoriska anläggningar eller fynd. Två 
murrester påträffades i områdets södra del och inmättes med GPS. Murresterna har anmälts 
som Husgrund, historisk tid ( övrig kulturhistorisk lämning ) till FMIS. Inga fornlämningar 
bedöms därmed komma i konflikt med den planerade exploateringen. Beträffande övriga 
kulturhistoriska lämningar saknar de formellt lagskydd men har ändå ett kulturhistoriskt 
värde och de påträffade murresterna föreslås av Bohusläns museum ändå tas hänsyn till i 
fortsatt planeringsarbete.  
 

Länsstyrelsen meddelade i skrivelse 2014-06-16 att länsstyrelsen därmed ur antikvarisk 
synpunkt inget har att erinra mot att den berörda marken används för avsett ändamål. 
 
 
 

KULTURMILJÖ  
Förutsättningar:  
Planområdet ligger i den nordvästra delen av Hamburgsund men inom, eller i direkt anslut-
ning till planområdet finns dock ingen värdefull kulturmiljö att ta hänsyn till. Planområdets 
södra del omfattas av kulturminnesvårdsprogrammet (KMV) för Tanums kommun från 1984 
men är inte av riksintresse för kulturmiljövården. Enligt KMV är bebyggelsen kring norra 
sundet och gamla infartsvägen särskilt bevarandevärd. För att säkerställa kulturvärdena i norra 
sundet bör därför ingen ny bebyggelse, varken bostadshus eller sjöbodar, tillåtas utan att dess 
lämplighet prövas i en detaljplan. 
 

Förändringar och konsekvenser:  
Med tanke på att planområdets läge är bedömningen att den nya bebyggelsens utformning bör 
anknyta till den bohuslänska traditionen och stor omsorg bör nedläggas på utformningen av 
nytillkommande byggnation så att byggnationen blir ändamålsenlig och anpassad till miljön, 
natur och landskap. Med de planbestämmelser som föreliggande planförslag innehåller 
bedöms den planerade byggnationen komma att placeras och utformas så att bestämmelserna i 
ÄPBL 3 kap uppfylls.  
 
GATOR OCH TRAFIK  
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Vägar 
Förutsättningar:  
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. I den fördjupade över-
siktsplanen för Hamburgsund och Hamburgö 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. Denna nya väg, via Kornhagen, är nu asfalterad och 
kommer att utvecklas till områdets huvudsakliga in- och utfartsväg med hänsyn till bättre 
framkomlighet. 
 

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 har det även tillkommit en ny väg mellan 
Strandvägen och Monekilsvägen som även den kommer att förbättra trafiksituationen i 
centrum. 
 
Förändringar och konsekvenser:  
Planområdet kommer att trafikmatas via Plureviksvägen. De nya bostadstomterna inom plan-
området nås från två nya lokalgator utgående från Plureviksvägen i söder och Plureviksvägen/ 
Olas väg i norr. De nya lokalgatorna kommer att göras 4,5 meter breda och beläggas med 
asfalt och gatubelysning kommer att anordnas. Den nu föreslagna exploateringen bedöms inte 
innebära någon markant trafikökning och några trafiksäkerhetshöjande åtgärder bedöms inte 
erfordras på befintligt trafiknät. 
 

Inom en del av planområdet skall lokalgatan utföras för att få funktionen som en tryckbank 
(betecknad ”tryckbank” på plankartan). Lokalgatans höjd skall i denna del vara + 5.0 meter. 
På plankartan har även införts en administrativ bestämmelse att lokalgatan, i denna del, skall 
vara utbyggd innan bygglov beviljas inom bostadskvarteret med beteckning a1 på plankartan.  
 
 
Gång- och cykelvägar 
Förutsättningar:  
Enligt fördjupad översiktsplan för Hamburgsund & Hamburgö finns vissa brister avseende 
säkerheten i dag både för gående och för cyklister, framför allt på de ställen där de oskyddade 
trafikanterna är integrerade med biltrafiken. För att ta sig den närmsta vägen, från planområ-
det till Hamburgsunds centrum är att använda Plureviksvägen och Strandvägen (Väg 905). På 
sträckan fram till och med Skäretområdet finns idag ingen separat gång- eller cykelbana men 
den nuvarande vägstandarden inbjuder inte till att, med bil, köra i några högre hastigheter. 
Från Skäretområdet fram till färjeläget finns mestadels separat gångbana. Från färjeläget 
fortsätter man följa Strandvägen genom Hamburgsunds centrum där trafiksituationen främst 
under sommarmånaderna innebär trafiksäkerhetsproblem. Som nämnts ovan så kommer den 
nya infartsvägen via Kornhagen, och den nya vägen mellan Strandvägen och Monekilsvägen 
att avlasta trafiken i centrum och förbättra trafikmiljön. Det föreligger dock ett allmänt behov 
av en förbättrad trafiksituation i centrum. Det pågår även ett detaljplanearbete för 
Hamburgsunds centrum, där trafiksäkerhetsfrågor kommer att studeras vidare.  
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Förändringar och konsekvenser:  
Vid ett genomförande av den nu 
aktuella detaljplanen kommer det att 
anläggas nya gångstråk (se prickade 
linjer på illustrationskartan, sid 24) 
genom planområdet. Det stråk som i 
figuren till vänster redovisats  med 
rött (avsaknad av stråk) skulle till 
stor del bli genomfört vilket skulle 
få stor betydelse för tillgängligheten 
i stort och för möjligheterna för 
gående att ta sig från planområdet 
till Hamburgsunds centrum. 
 
En ny trottoar utmed Strandvägen 
har inneburit en avsevärt 
förbättrad trafiksäkerhet för 
gående mellan Strandbackevägen 
och färjeläget. 
 
Sammantaget innebär ett genom-
förande av aktuell detaljplan i 
kombination med Skäretplanen att  
trafiksäkerheten för gående från 
planområdet till Hamburgsunds 
centrum blir tillfredställande.    
 
 
 

 
 

 
 
 

Utdrag ur kartan ”Rörligt friluftsliv” i fördjupad översiktsplan för Hamburgsund & Hamburgö  

 
 

KOLLEKTIVTRAFIK  
Förutsättningar:  
Närmsta hållplats finns i Hamburgsund centrum ca 1 km från planområdet. Här går det att 
parkera både cykel och bil. Enligt fördjupad översiktsplan för Hamburgsund & Hamburgö 
förslås ytterliggare busshållplats i anslutning till vägkorsningen Kvillevägen/Fjällbackavägen. 
Föreslagna utvecklingsområden är huvudsakligen lokaliserade norr om centrum, och en ny 
busshållplats på föreslagen plats fångar upp fler resenärer inom ett kortare avstånd. 
 

Förändringar och konsekvenser:  
Eftersom avståndet från planområdet är ca 1 km till närmsta busshållplats, med en relativt bra 
turtäthet, är kollektivtrafikförsörjningen ganska väl tillgodosedd.   
PARKERING  
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Förutsättningar:  
Alla bostadstomterna kan nås från lokalgatorna. 
 

Förändringar: 
Genom att alla bostadstomterna kan nås från lokalgatorna kan parkeringen lösas inom den egna 
tomten. 
  
 
TILLGÄNGLIGHET  
Förutsättningar:  
Vid utarbetandet av planförslaget har krav på god tillgänglighet beaktats och alla bostadstomter 
kan, på olika sätt, nås från lokalgatorna. Kravet på god tillgängligheten till bostadshuset på den 
föreslagna tomten i planområdets sydvästra går inte att tillgodose med anledning av dem 
kuperade marken.  
 
Förändringar och konsekvenser:  
Hur kraven på tillgänglighet i ÄPBL 3 kap kommer att tillgodoses avgörs i samband med bygg-
nads- och markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovprövning och bygganmälan. 
 
 
FRIYTOR  
Lek och rekreationsområden  
Förutsättningar:  
Den aktuella planläggningen innebär en komplettering med ny bostadsbebyggelse för helårs-
utnyttjande i anslutning till befintlig bebyggelse. De ytor inom planområdet som inte avsatts 
för bostadsändamål och lokalgator utgörs av NATUR-områden. Omgivande markområden 
erbjuder rika tillfällen till rekreation och friluftsliv med strövområden, naturstigar, badplatser 
(se karta på sidan 27) och anläggningar för båtsport inom gångavstånd. Det finns även tre 
fotbollsplaner, där centrumplanen och planen vid Skäret är gräsplaner och Kornhagen är en 
grusplan. 
 

Förändringar och konsekvenser:  
I detaljplanen från 2011-03-24, norr om det nu aktuella området, föreslås bland annat en 
komplettering med en promenadstig ner till strandområdet och hamnen vid Brattösundet. 
Denna promenadstig kommer att ansluta till de nya promendastigarna inom det nu aktuella 
planområdet och dessa nya promendstråk ökar väsentligt tillgängligheten till olika fritidsak-
tiviteter inom den norra delen av Hamburgsund. Planområdets tillgång till friytor och rekrea-
tionsområden är väl tillgodosedd. 
 
 
BARNKONVENTIONEN / BARNPERSPEKTIVET  
Förutsättningar:  
Planområdet är mycket väl lämpat för åretruntboende barnfamiljer med närhet både till orörd 
natur med bad samt kommersiell/offentlig service med skola, idrottsplats mm. 
 

Beträffande barnens skolväg så finns det alternativa gångvägar där den kortaste går via 
Plureviksvägen, Strandvägen och Hamburgsunds centrum. Denna gångväg innebär idag trafik-
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säkerhetsproblem, främst under sommarmånaderna. Under denna period har dock barnen 
mestadels skollov. I samband med utbyggnaden av Skäretområdet har det dock redan iordning-
ställts en förbindelseväg mellan Strandvägen och Monekilsvägen vilket innebär att man kan nå 
Hamburgsundskolan utan att passera Hamburgsunds centrum. Denna nya gångmöjlighet går via 
den nya förbindelsevägen och Länsvägen/Strandvägen utmed vilka det finns separata gångbanor. 
 

En alternativ, och säkrare gångväg, men något längre går via Smörhagen/Kornhagen och 
Länsvägen/Strandvägen. Utmed denna gångväg är det lite biltrafik där det inte finns separata 
gångbanor. 
  
Förändringar och konsekvenser:  
I samband med utbyggnaden av Skäretområdet har även trafiksäkerheten förbättrats utmed 
Strandvägen då det anlagts en separat gångbana utmed Strandvägen. Det har även anordnats 
nya gångmöjligheter genom själva Skäretområdet vilket har förbättrat trafiksäkerheten för 
gående. 
 

Det pågår även ett detaljplanearbete för Hamburgsunds centrum, där trafiksäkerhetsfrågor 
kommer att studeras vidare. 
 
 
BÅTPLATSER  
Förutsättningar:  
I den norra delen av detaljplanen från 2011-03-24, 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 planområde, men även angränsande planområden gav denna detaljplan möjlighet 
till en komplettering med nya bryggor och sjöbodar inom hamnområdet. Ett tillskott på ca 80 
båtplatser möjliggörs och totalt bedöms hamnen på sikt kunna omfatta ca 170 – 190 båtplatser 
avsedda för den tillkommande bebyggelsen inom de närliggande utbyggnadsområdena Höke-
berget, Pluret, Smörhagen och Humleviken samt en andel av hushållen inom det nya Skäret-
området utmed sundet. Utbyggnaden av hamnen kommer att ske i takt med att dessa närlig-
gande bostadsområdena byggs ut. Båtplatsavtal kommer att i första hand tecknas med de bli-
vande fastighetsägarna inom dessa områden. 
 

Förändringar: 
Planområdets tillgång till båtplatser kommer att vara väl tillgodosett och eftersom de boende 
inom planområdet har gång- eller cykelavstånd till hamnen innebär detta ett begränsat behov 
av parkeringsplatser. 
 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING  
Vatten, spillvatten och dagvatten  
Förutsättningar:  
För området har det gjorts en VA- och dagvattenutredning av Aqua Canale 2016-11-11. Kom-
munen har anlagt vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar år 2010. Denna utbyggnad gjor-
des i stort utgående från de byggnadslägen som det nu föreliggande planförslaget redovisar.  
 
Det finns serviser utlagda till befintliga fastigheter (5 stycken) och till de flesta nya fastigheter 
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(17 stycken) inom den nya detaljplanen. Servisledningar, spillvatten, dagvatten och vatten är 
framdraget till tomtgräns. De två fastigheterna i sydvästra delen av planområdet ligger dock 
utanför verksamhetsområdet för VA. Avtal behöver därför upprättas för anslutning till det 
kommunala VA-nätet. 
 

Spillvattennätets dimension 200 mm är rätt dimensionerad med hänsyn till drift.  
 

Vattenledningsnätet är utbyggt med bra kapacitet med vattentryck ca +55 m (55 kg/cm2). 
Vattentrycket kommer att öka sommaren 2017 till ca +67 m efter nybyggt vattentorn. De 
högsta tappstället inom ny plan ligger på ca+18 m. Det medför ett vattentryck på ca +37 m. 
Lägst vattentryck skall vara + 25 m. 
 

Arbetet med en dagvattenpolicy för kommunen pågår och generellt förordas lokalt omhänder-
tagande av dagvatten så att dagvatten till ledningssystem och reningsverk minskar. 
Kommunens befintliga dagvattenledning från Olas väg i norr mynnar i befintligt dike söder 
om fastigheten 3:45. Komunens befintliga dagvattenledning från Plureviksvägen i öster 
mynnar i befintligt dike söder om det nya dagvattenmagasinet. Det befintliga diket mynnar 
sedan i kulvert under Väg 905 (Strandvägen) innan det når havet. Det finns inga uppgifter på 
att diket eller trummorna har gått fyllda. Det medför att kapaciteten är tillräcklig även i 
framtiden eftersom ett nytt dagvattenmagasin, som fördröjer flödet, kommer att anläggas i 
samband med att den nya detaljplanen byggs ut. Nederbördsområdet (avrinningsområdet) är 
på ca 10 ha. Det nya planområdet är på ca 5.3 ha varav hårdgjorda ytor är på ca 0.9 ha. 
Avrinning från hårdgjorda ytor utgör ca 11 % av hela avrinningsområdet. 
 
Förändringar:  
För att minska riskerna för översvämning har det även införts en planbestämmelse reglerande 
att vid anslutning av spillvatten med självfall ska lägsta höjd för färdigt golv och golvbrunnar 
ligga minst 0,3 meter över marknivån i anslutningspunkten för spillvattenledningen. 
 

När infartsvägen från Plureviksvägen i söder och ytan för sopor byggs kommer ny marknivå 
att höjas ca 1.5 m över befintliga VA-ledningar. Det medför att lättfyllning med typ lecakulor 
måste byggas ovan befintliga ledningar, annars blir det sättningar. 
 

I den del av planområdet där en tryckbank skall byggas hamnar marknivån på + 5.0 m. Detta 
medför att det i detta avsnitt eventuellt kan behövas lättfyllning på del av vägsträckan som 
byggs över befintliga VA-ledningar. 
 

Dagvattnet från ny bebyggelse skall inte ändra (öka) flödet i diket vid regn nedströms det nya 
dagvattenmagasinet. Dagvattenmagasinet skall klara framtida regn som beräknas öka med ca 30%. 
 

Dagvatten för vägar och 17 hus (4 befintliga och 13 nya) med hårdgjorda ytor leds via nya 
dagvattenledningar direkt till befintlig bäck, eller till kommunens befintliga dagvattenledning 
som mynnar i befintligt dike söder om fastigheten 3:45. Detta medför att regn infiltreras i 
marken innan det når dagvattenmagasinet. Det är bara de nya tomterna 6,7,8 och 9 samt den 
befintliga fastigheten Hamburgsund 3:111som ansluts till kommunens befintliga dagvatten-
ledning från Plureviksvägen i öster och som inte går till dagvattenmagasinet. 
 

Dagvattenmagasinet dimensioneras för ett tio-årsregn + 30%. Det blir ca 150 m3 vatten att 
fördröja. Styrningen av utloppsflödet utförs med anläggande av en utloppsledning med 
dimensionen 110 mm där vattengången ligger ca 20 cm över botten och ca 50 cm under 
högsta vattenyta. Flödet ur dammen blir ca 0-20 l/s. Miljöpåverkan med tillkommande 
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vägytor som ”smutsar” ner regnvattnet leds via gräsytor i diken och lär inte påverka (skada) 
havsmiljön. 
 
Ett 100-årsregn har en intensitet på ca 450 l/sxha räknat på ett 10 minuters regn. Det är 2 ggr 
kraftigare än ett 10-årsregn med en intensitet på 230 l/sxha på ett 10 minuters regn vilket ger 
dubbla flödet och vattenvolym. Ett 100 års regn inom detta planområde medför inga olägen-
heter eftersom dagvattnet rinner på markyta och vägyta ner till befintliga diken och dagvatten-
magasinet bromsar upp flödet. Det medför att befintligt hus utmed diket nedströms planområ-
det klarar av flödet från ett 100-årsregn. Bygger man färdigt golv minst ca 50 cm över högsta 
högvattenyta så blir det inga dyra återställningskostnader. Eftersom det befintliga huset 3:23 
och de nya husen i området ligger högre än befintliga mark blir det inga problem med hög 
vattenyta. 
 
Dagvatten som kommer uppströms nya hus (gäller även befintliga hus) och rinner ner mot 
huskroppen skall anslutas till ytvattenintag (dagvattenbrunn med kupol). Det får inte rinna ner 
i husets dräneringsledningar. Dräneringsledningarna är inte dimensionerade för ytvatten 
(hårdgjorda ytor) utan skall leda bort överskottsvatten (grundvatten). Det är viktigt att utföra 
dräneringen och makadamfyllningen så att den inte tätas över tiden med finmaterial (jord, löv 
mm). Ytvattenintagen placeras i lågpunkt och ansluts med dräneringsledning till dränerings-
brunnen som mynnar i dagvattenservisen. Om ytvattenintaget tätas skall vattnet på markytan 
ledas runt huset. Hus och tomtytor skall anslutas till dagvattenledning (dagvattenservis), dag-
vattnet får inte rinna ner till andra fastigheter eller ut på vägar. Det är viktigt vid granskning 
av byggnadslov att dagvattnet redovisas för hus och tomt. 
 
Värme  
Förutsättningar:  
Värmeförsörjningen inom Hamburgsundsområdet utgörs i huvudsak av enskilda anläggningar 
med olja eller el som energikälla. En del fastigheter har installerat bergvärmeanläggningar. 
Inom planområdet finns inte förutsättningar för att använda fjärrvärme eller närvärmecentral 
för uppvärmning av de nya bostadshusen.  
 

Förändringar och konsekvenser:  
Uppvärmningen av bostadshusen inom planområdet skall ej utföras med direktverkande el utan 
bostadshusen bör uppvärmas med ett vattenburet system. Ett alternativ kan vara att utnyttja 
bergvärme i kombination med andra förnybara energikällor (till exempel solfångare). Vid all 
byggnation bör byggherren tänka på utnyttjandet av passiv solenergi med möjligheten att 
uppföra passivhus/lågenergihus. 
 
El, tele  
Förutsättningar:  
Elförsörjningen inom området ombesörjer Fortum såsom nätägare och elförsörjningen till 
planområdet sker över detta befintliga nät. I Hamburgsund finns Tanums första vindkraftverk,  
uppfört år 1993. Verket har en kapacitet om 225kWh och är 40m högt. Verket är lokaliserat  
strax öster om Hamburgsunds verksamhetsområde och närmsta bostadsbebyggelse finns på ett 
avstånd om c:a 330 m. 
 
Förändringar:  
Ett område för transformatorstation avsätts inom  planområdet enligt  nätägarens önskemål. 
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Avfallshantering  
Förutsättningar:  
I Hamburgsund finns återvinningscentral, återvinningsgård och miljöstation som tar hand om 
grovavfall, förpackningar samt hushållens farliga avfall.  
 
Förändringar:  
Hämtning av övrigt hushållsavfall föreslås ske vid det område som avsatts för sophantering i 
planområdets södra del där hämtning kan ske utan backningsmanöver.  
 
  
 

HÄLSA OCH SÄKERHET  
BULLER  
Förutsättningar:  
Följande riktvärden får ej överskridas vid nybyggnation av bostäder vad avser trafikbuller från 
vägtrafik: 
55 dB(A), ekvivalentnivå, utomhus vid fasad. 
30 dB(A), ekvivalentnivå, inomhus. 
45 dB(A), maximalnivå, inomhus. 
70 dB(A), maximalnivå, utomhus på uteplats. 
Ekvivalentnivån är ett sammanvägt värde över en längre tid (oftast ett dygn) och maximalnivån 
redovisar förhållandena vid en enstaka fordonspassage. 
 

Förändringar:  
De nya lokalgatorna inom planområdet kommer främst att betjäna fastigheterna inom 
planområdet och trafikmängderna blir därför små. De ekvivalenta ljudnivåerna för biltrafiken på 
lokalgatorna bedöms inte komma att överskrida riktvärdena varken inomhus eller utomhus. 
Beträffande eventuellt trafikbuller från Plureviksvägen i östra delen av planområdet så är 
gällande hastighetsbegränsning 50 km/h och årsmedelsdygnstrafiken mycket låg varför 
bedömningen är att inte heller i detta fallet kommer de tillåtna riktvärdena att överskridas 
varken inomhus eller utomhus.    
 
 
BRANDSÄKERHET  
Förutsättningar: 
Inom området finns inte idag några brandposter. 
 

Förändringar:  
Gatunätet ger tillräcklig åtkomlighet och avståndet mellan gatunät och fastigheterna inom 
planområdet överstiger inte 50 meter. Brandvattenförsörjningen för området skall följa 
anvisningarna i VAV P83 från Svenskt Vatten. 
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HAVSNIVÅHÖJNING  
Förutsättningar: 
Skriften Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden, 

utgiven av länsstyrelsen i Västra Götaland och Värmland 2011, med uppdatering Faktablad 
Kusten – planeringsnivåer, version 2.0 (2014-12-29) utgår från en planeringsmodell där 
översvämningsrisk delas in i 4 olika zoner. I zon 4 är sannolikheten för att en översvämning 
inträffar högst och i zon 1 är den lägst. De ungefärliga aktuella nivåerna omräknat till höjd-
systemet RH 70 är:  
 
Zon 1: 3,2 meter över grundkartans nollplan  
Zon 2: 2,7 – 3,2 meter över grundkartans nollplan  
Zon 3: 2,2 – 2,7 meter över grundkartans nollplan  
Zon 4: 2,2 meter över grundkartans nollplan  
  

Effekterna av växthuseffekten är höjd medeltempe-
ratur på jorden och därmed förändrade mönster för 
nederbörd, vindar och havsströmmar. Jordens 
medeltemperatur bedöms öka med 1,8-4,0 °C på 
hundra år. Havsnivån beräknas stiga ca 0,5-1 meter 
på hundra år. I Hamburgsundsområdet kommer 
högre havsnivå att få konsekvenser på bebyggelsen. 
En höjd havsnivå på 0,5-1,0 meter på hundra år 
innebär att högvatten (c:a 1,5 meter över normal-
vattenstånd) kan komma att vara 2-2,5 meter över 
normalvattenstånd. Delar av samhällets kärna och 
vägar längs sundet kommer att ställas under vatten. 
Konstruktioner med lång livslängd t.ex. hus, vägar, 
ledningar, pumpstationer måste förläggas för en 
framtida förväntad situation. På sikt måste dessa 
konstruktioner höjas, nya hus, måste byggas på 
högre nivåer och delar av samhället kan behöva 
flyttas till en högre nivå. 
 

Man skall alltid räkna ut högsta högvattenyta. Byg-
ger man färdigt golv minst ca 50 cm över högsta 
högvattenyta så blir det inga dyra återställnings-
kostnader. 

 

Utdrag ur kartan ”Förhöjd havsnivå” i fördjupad översiktsplan för Hamburgsund & Hamburgö. 
 
 
Förändringar och konsekvenser:  
Eftersom det lägst belägna huset inom planområdet kommer att ligga på ca +4,5 meter 
bedöms det nu aktuella planområdet inte påverkas av förhöjd havsnivå under överskådlig tid. 
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Planbeskrivningen sammanställd  av CIM&BIM Arkitekter AB 2018-10-03 

 
 
 
 

Lars-Erik Andersson 
Planarkitekt 
 
 
 
Med anledning av de synpunkter som framförts under utställningen har det i planbeskrivningen 
gjorts justeringar i enlighet med utställningsutlåtande. 
 
 
Justeringarna utförda av CIM&BIM Arkitekter AB 2019-06-03 
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