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I detaljplanen ingår följande handlingar: 
 

• Planbeskrivning  
• Genomförandebeskrivning (denna text)  
• Plankarta  
• Illustrationskarta  
• Fastighetsförteckning 
• Redogörelse för samråd. 
 
 
Utredningar som tillhör handlingarna: 
 
• Geoteknisk utredning, Tellstedt i Göteborg AB, 2010-04-29.  
• Geoteknisk 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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GENOMFÖRANDEFRÅGOR  
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR  
Planprocessen  
Planprocessen drivs enligt den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL), med så kallat normalt 
planförfarande. Det innebär bland annat att förslaget till detaljplan kommer att samrådas och 
ställas ut för granskning innan det kan tas upp för godkännande och antagande. Tidpunkten 
för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas.  
 
PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR PLANARBETET  
Samråd  September/oktober 2015  
Utställning  November/december 2018  
Godkännande i miljö- och byggnadsnämnden Juni 2019  
Antagande i miljö- och byggnadsnämnden Juni 2019  
Laga kraft tidigast  Augusti 2019  
 
Om ingen överklagar miljö- och byggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen vinner den 
laga kraft efter tre veckor. 
 
GENOMFÖRANDETID  
Eftersom en utbyggnad av området kommer att ske i en takt som styrs av efterfrågan kan det 
ta några år innan alla byggrätter är utnyttjade. Genomförandetiden har därför satts till tio år 
från den dag planen vinner laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägaren en 
garanterad rätt att bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter 
planen att gälla, men den kan ändras, upphävas eller ersättas utan att fastighetsägaren har rätt 
till ersättning för exempelvis förlorad byggrätt. 
 
HUVUDMANNASKAP  
Med huvudmannaskap avses bland annat iordningställande och underhåll samt ansvaret för 
allmän platsmark inom ett planområde. Kommunen ska vara huvudman för allmänna platser, 
om det inte finns särskilda skäl till annat. I Hamburgsunds tätort har alla detaljplaner med 
undantag för centrumområdet enskilt huvudmannaskap. Det gäller även detaljplanerna i 
grannskapet. Med hänsyn till ortens tradition av enskilt huvudmannaskap med lokal 
förvaltning finns särskilda skäl för att kommunen inte ska vara huvudman för de allmänna 
platserna inom planområdet, och för allmänna platser inom planområdet föreslås därför 
enskilt huvudmannaskap. Det innebär att ägarna till fastigheter inom planområdet kommer att 
ansvara för drift och underhåll av allmänna platser. Inget ansvar för förvaltning behöver dock 
som regel läggas på den enskilde utan skyldigheten fullgörs oftast genom 
fastighetssamverkan.  
 
ANSVARSFÖRDELNING  
Den som ansvarar för utvecklingen av ett exploateringsområde benämns exploatör, och ofta är 
det fastighetsägaren som ska exploatera ett område. Det är flera exploatörer (fastighetsägare) 
som ansvarar för exploateringen av denna detaljplan, och de benämns fortsättningsvis 
exploatören. Ett genomförande av detaljplanen förutsätter samverkan mellan bland annat  
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exploatören och Tanums kommun. Exploatören ansvarar för genomförandet av detaljplanen, 
och ska exempelvis ansvara för utbyggnad av lokalgator inom planområdet. Området ingår till  
största delen i ett kommunalt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten och 
kommunen ska ansvara för VA-anläggningar inom planområdet.  
 
Allmänna platser, vägar och naturmark, kommer att nyttjas gemensamt av fastighetsägarna i 
området, och genom att bilda gemensamhetsanläggning kan det regleras hur fastigheterna ska 
samverka. Bildandet av en gemensamhetsanläggning sker i en lantmäteriförrättning och 
regleras i anläggningslagen (1973:1149). Gemensamhetsanläggningen blir gemensam 
egendom för de fastigheter som får del i den. Normalt bildas en samfällighetsförening för 
förvaltning av gemensamhetsanläggningen och en samfällighetsförening är en juridisk person 
där medlemmarna är ägare av de fastigheter som har andel i gemensamhetsanläggningen. 
Samfällighetsföreningen bildas genom att stadgar antas och en styrelse utses vid ett 
sammanträde som hålls av lantmäteriet. Ansökan om bildande av gemensamhetsanläggning 
görs hos lantmäteriet, och exploatören ska ta initiativ till en sådan förrättning. Vid 
förrättningen fattas bland annat beslut om fördelning av kostnader, andelstal, utförande, drift- 
och underhållsfrågor.  
 
Bostadsfastigheter 
Respektive fastighetsägare ansvarar för mark, anläggningar och byggnader inom den egna 
bostadsfastigheten. Parkering för bostadsfastigheterna anordnas inom den egna fastigheten.  
 
Vatten och spillvatten 
Kommunen har redan anlagt det nya ledningsnätet inom planområdet fram till tänkta 
fastighetsgränser och de nya bostadsfastigheterna inom planområdet kommer att anslutas till 
kommunens vatten- och spillvattennät.  
 
Dagvatten 
Ett nytt dagvattenmagasin, som fördröjer flödet, kommer att anläggas i samband med att den 
nya detaljplanen byggs ut, och för att leda vattnet till det nya fördröjningsmagasinet måste det 
befintliga diket grävas om. Kommunen ska ansvara för dagvattenanläggningarna inom 
planområdet.  
 
Vägar (LOKALGATOR) 
Området trafikmatas via Plureviksvägen. Inom planområdet kommer exploatören att anlägga 
nya lokalgator med vändplatser och gatubelysning. Ansvar för projektering och utbyggnad av 
lokalgator med avvattningar inom planområdet åvilar exploatören. Exploatören ansvarar även 
för genomförandet av en anläggning för sophantering. Lokalgator och anläggning för 
sophantering ska införlivas i gemensamhetsanläggningar och fastighetsägarna inom 
planområdet kommer att ansvara för drift och förvaltning.  
 
El och tele  
För områdets el- och teleförsörjning ansvarar lokalt distributionsföretag.  
 
På beställning dras elledning fram till mätarskåp i anslutning till tomtplats inom de blivande 
bostadsfastigheterna. Ett område för en transformatorstation har avsatts vid infarten från 
Plureviksvägen, i planområdets södra del. 
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Naturmark (NATUR) 
Inom naturmarken förväntas inget nytt genomförande. Naturmarken införlivas vanligen i en 
gemensamhetsanläggning, vilket innebär att fastighetsägarna inom planområdet gemensamt 
ansvarar för drift och förvaltning.  
 
Ansvarsfördelningen är översiktligt sammanfattad i nedanstående tabell. 
 
Anläggning Genomförande  Drift 

Allmänna platser   
LOKALGATA med 
gatubelysning och vändplatser 
 

Exploatör Samfällighetsförening 

NATUR Inget nytt genomförande  Samfällighetsförening 
Anläggningar för vatten och 
spillvatten  

Tanums kommun Tanums kommun 

Anläggningar för dagvatten  Tanums kommun Tanums kommun 
Anläggningar för el Ledningsägare (Ellevio) Ledningsägare (Ellevio) 
Anläggningar för tele Ledningsägare (Skanova)  Ledningsägare (Skanova) 
Kvartersmark   
B (bostad) 
 

Exploatör Respektive 
fastighetsägare 

E1  
(teknisk anläggning för 
sophantering)  
 

Exploatören  Samfällighetsförening 

E2  
(teknisk anläggning för 
transformatorstation) 

Ledningsägare (Ellevio) Ledningsägare (Ellevio) 

E3  
(dike och fördröjningsmagasin)  

Tanums kommun Tanums kommun 

Anläggningar för vatten, 
spillvatten och dagvatten inom 
u-områden.  
 

Tanums kommun Tanums kommun 

 

 
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 

Markägande  
Planområdet omfattar cirka fem hektar. Marken inom planområdet utgörs av de privatägda 
fastigheterna Hamburgsund 3:9, 3:10, 3:45, 3:111, 3:305, 3:306 och 3:195 samt en mindre del 
av fastigheterna Hamburgsund 2:2 och 3:3. Övriga rättighetshavare framgår av den till 
detaljplanen hörande fastighetsförteckningen.  
 
Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning kan ske efter att detaljplanen har vunnit laga kraft.  
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Avstyckning 
Genom detaljplanen skapas bland annat nya byggrätter för bostadsändamål och sammanlagt 
kan det bildas 17 nya bostadsfastigheter genom avstyckning från fastigheter inom 
planområdet, läs mer under rubriken fastighetsrättsliga konsekvenser nedan, där de föreslagna 
avstyckningarna beskrivs mer i detalj. Respektive fastighetsägare ansvarar för ansökan om 
avstyckning.  
 
Fastighetsreglering, marköverföring 
Avsikten är att det ska ske marköverföringar mellan fastigheter, läs mer under rubriken 
fastighetsrättsliga konsekvenser nedan, där de föreslagna marköverföringarna beskrivs mer i 
detalj. Berörda fastighetsägare ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning och eventuella 
överenskommelser samt för samtliga kostnader kopplade till förrättningen, som exempelvis 
frågor om ersättning och förrättningskostnader. 
 
Påverkan på befintliga rättigheter  
Inom planområdet finns ett antal befintliga servitut. Hamburgsund 3:305 och 3:195 har 
vardera rätt att använda ett område inne på den andra fastigheten för underhåll av angränsande 
byggnad. Servitutet bedöms inte påverkas av detaljplanens genomförande.  
 
Hamburgsund 3:306 har rätt att använda ett område av Hamburgsund 3:195 för utfart. Det 
planeras för en ny lokalgata, och fastigheten kommer att ansluta direkt till lokalgatan. 
Servitutet bedöms bli onyttigt när den nya lokalgatan har anlagts och det har bildats en 
gemensamhetsanläggning för lokalgatan, och servitutet bör då kunna upphävas.  
 
Fastigheten 3:306 har rätt till en avloppsledning över fastigheten 3:195, för att släppa 
infiltrerat avloppsvatten till ett kulverterat dike. Hamburgsund 3:195 har rätt till ett kulverterat 
dike inom fastigheten Hamburgsund 3:305. Kommunen har anlagt dagvattenledningar i 
området, och dagvatten ska i huvudsak ledas via dagvattenledningar till ett dike och vidare till 
en fördröjningsdamm. Servituten blir troligtvis onyttiga i och med att fastigheterna har 
kopplats på det kommunala dagvattennätet.  
 
Hamburgsund 3:45 har ett servitut för väg, vilket belastar Hamburgsund 3:305. Det planeras 
för en ny lokalgata, och fastigheten kommer att ansluta direkt till lokalgatan. Servitutet 
bedöms bli onyttigt när den nya lokalgatan har anlagts och det har bildats en ny 
gemensamhetsanläggning för lokalgatan, och servitutet bör då kunna upphävas.  
 
Om berörda fastighetsägare önskar upphäva servituten för utfart, avloppsledning och kulvert. 
ansvarar de för ansökan om lantmäteriförrättning och eventuella överenskommelser samt för 
samtliga kostnader kopplade till förrättningen, som exempelvis frågor om ersättning och 
förrättningskostnader. 
 
Fastigheten Hamburgsund 3:45 har rätt att ta 
vatten ur en brunn söder om fastigheten, och 
servitutet belastar Hamburgsund 3:305. 
Vattentäkten är redovisad i förrättningskartan 
från när fastigheten bildades (akt 14-KVI-1147), 
se utdrag ur förrättningskartan till höger. Det är 
troligt att servitutet behöver upphävas med  
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anledning av att det planläggs för en lokalgata söder om fastigheten. Fastigheten är ansluten 
till det kommunala VA-nätet. Om det blir nödvändigt med ett upphävande av servitutet, 
hanteras det i en lantmäteriförrättning, och ansvaret för kostnader kopplade till upphävandet 
av servitutet belastar rimligen ägarna av de fastigheter som har nytta av lokalgatan.  
  
Ledningsrätt  
Kommunen har ett befintligt VA-nät som passerar genom planområdet, och det har upplåtits 
ledningsrätt för VA-nätet som består av ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten. Där 
ledningarna går inom kvartersmark har u-områden lagts ut med det befintliga ledningsnätet 
som underlag. I huvudsak stämmer ledningsrätten överens med befintliga ledningar, förutom 
inom fastigheterna Hamburgsund 3:45 och 3:305 och inom dessa fastigheter bör lednings-
rätten ändras för att överensstämma med ledningarnas faktiska läge. Kommunen ansvarar för 
ansökan om ledningsrätt.  
 
Gemensamhetsanläggning 
Området planlagt för LOKALGATA ska ingå i en gemensamhetsanläggning. Både ägare av 
mark som utgörs av allmän plats och som kan upplåtas till en gemensamhetsanläggning och 
ägare av fastigheter som ska delta i gemensamhetsanläggningen kan begära att en gemensam-
hetsanläggning ska bildas, men det åvilar exploatören att ansöka om lantmäteriförrättning.   
 
Nödvändigt utrymme för gemensamhetsanläggning för ny LOKALGATA kommer att 
upplåtas inom fastigheterna Hamburgsund 3:9, 3:10, 3:305 och 3:195. 
 
Den befintliga vägen inom planområdet, Plureviksvägen, ingår redan i den befintliga 
gemensamhetsanläggningen Hamburgsund ga:4. Samtliga av de nytillkommande 
fastigheterna inom planområdet ska anslutas till Hamburgsund ga:4, då alla fastigheter inom 
planområdet kommer att använda Plureviksvägen som tillfartsväg från väg 900, antingen via 
Kornhagen eller via Hamburgsunds centrum.   
 
Den gemensamma förvaltningen av nya vägar inom planområdet kan antingen lösas genom 
att en separat gemensamhetsanläggning bildas, alternativt kan de nya vägarna inom 
planområdet införlivas i gemensamhetsanläggningen Hamburgsund Ga:4. Detaljplanen 
reglerar inte frågan, utan det får hanteras i en kommande lantmäteriförrättning.  

 
Även naturmarken (NATUR) inom planområdet och en anläggning för sophantering (E1) 
föreslås ingå i en gemensamhetsanläggning. De fastigheter som inom planområdet kan 
upplåta naturmark till en gemensamhetsanläggning är Hamburgsund 2:2, 3:3, 3:9, 3:10, 3:305 
och 3:195, och området för sophantering är beläget inom Hamburgsund 3:10.  
 
Beroende på delägarkrets och vad som ska ingå kan det behöva bildas flera 
gemensamhetsanläggningar, vilket hanteras i en kommande lantmäteriförrättning. Vanligen 
bildas en samfällighetsförening för förvaltning av gemensamhetsanläggning och en förening 
kan förvalta flera gemensamhetsanläggningar.  
 
Fastighetsrättsliga konsekvenser, avstyckning och marköverföring 
Föreslagna fastighetsbildningar med avseende på avstyckning och marköverföringar beskrivs 
nedan. 
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Hamburgsund 2:2  Cirka 84 kvadratmeter kvartersmark för bostäder föreslås överföras 
från Hamburgsund 2:2 till Hamburgsund 3:111, se bild nedan 
(Hamburgsund 3:111).  

 
Hamburgsund 3:9  Fyra nya bostadsfastigheter föreslås avstyckas (figur nummer 8, 9, 12, 

och 13 i illustrationskartan). De blivande fastigheterna kommer att 
trafikeras från ny lokalgata.  
 
För att bilda en 
bostadsfastighet i enlighet med 
detaljplanens illustration (figur 
nummer 8 i illustrationskartan), 
föreslås cirka 111 kvadratmeter 
överföras från Hamburgsund 
3:10 till Hamburgsund 3:9, se 
område markerat med grönt i 
bilden till höger.  
 
En del av fastigheten kommer 
att omfattas av en teknisk 
anläggning för dagvattenhantering (dike), och området ska genom 
fastighetsreglering överföras till en kommunägd fastighet, vilket ska 
regleras i exploateringsavtal.  

 
Hamburgsund 3:10  Nio nya bostadsfastigheter föreslås avstyckas (figur nummer 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 14 och 15 i illustrationskartan). Den blivande fastigheten i den 
sydöstra delen av planområdet samt den blivande fastigheten i den 
sydvästra delen kommer att trafikeras direkt från Plureviksvägen och 
de övriga sju fastigheterna kommer att trafikeras från ny lokalgata.  
 
För att bilda en bostadsfastighet i enlighet med detaljplanens 
illustration (figur nummer 14 i illustrationskartan) föreslås cirka 305 
kvadratmeter mark överföras från Hamburgsund 3:9 till Hamburgsund 
3:10, se område markerat med grönt i bilden nedan.  
 

 
 
En del av fastigheten kommer att omfattas av tekniska anläggningar 
för dagvattenhantering (dike och fördröjningsdamm), och området ska  
genom fastighetsreglering överföras till en kommunägd fastighet, 
vilket ska regleras i exploateringsavtal. 
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Hamburgsund 3:45.  Ett mindre område med kvartersmark för bostäder (cirka 75 
kvadratmeter) kan överföras från Hamburgsund 3:194 till 
Hamburgsund 3:45, se område markerat med grönt i bilden nedan. 
Fastigheten föreslås trafikeras från ny lokalgata.  
 

 
 

  
Hamburgsund 3:111  Ett mindre område med 

kvartersmark för bostäder (cirka 84 
kvadratmeter) kan överföras från 
Hamburgsund 2:2 till Hamburgsund 
3:111, se område markerat med 
grönt i bilden till höger. Fastigheten 
trafikeras från Plureviksvägen.  
  

 
 
 
 
 

Hamburgsund 3:305  Fastigheten trafikeras från Plureviksvägen. Två nya bostadsfastigheter 
(figur nummer 10 och 11 i illustrationskartan) föreslås avstyckas. Den 
östra kommer att trafikeras från Plureviksvägen och den västra 
föreslås få utformningen av en ”skafttomt” och trafikeras vidare från 
en ny lokalgata i söder.  
 
En liten del av fastigheten omfattas av en teknisk anläggning för 
dagvattenhantering, och marken ska överföras till en kommunägd 
fastighet, vilket regleras i exploateringsavtal. 
 
Ett mindre område med kvartersmark för bostäder kan överföras från 
Hamburgsund 3:305 till Hamburgsund 3:45, se bild ovan 
(Hamburgsund 3:45).   

 

Hamburgsund 3:195  Fastigheten kommer att trafikeras från en ny lokalgata. Två nya 
bostadsfastigheter (figur 16 och 17 i illustrationskartan) föreslås 
avstyckas från fastigheten, och även de kommer att trafikeras från den 
nya lokalgatan.  
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AVTAL 
Genomförandet av detaljplanen ska i vissa delar regleras i exploateringsavtal som upprättas 
mellan exploatören och kommunen. Avtalet ska vara godkänt innan detaljplanen antas och i 
stora drag reglera följande:  
 

• Utbyggnad av gator med gatubelysning.  
• Utbyggnad av gångvägar inom planområdet. 
• Marköverföring av kvartersmark för tekniska anläggningar för dagvattenhantering till 

kommunägd fastighet. 
• Kostnader för iordningställande av tekniska anläggningar för dagvattenhantering 

(omgrävning av dike och anläggande av fördröjningsdamm). 
• Markåtkomst gällande diket utanför planområdet fram till recipienten inom fastigheten 

Hamburgsund 3:10.  

• Utbyggnad av en tryckbank.  

• Ansvar för ansökan om lantmäteriförrättning för bildande av 
gemensamhetsanläggning för allmänna platser och anläggning för sophantering. 

• Kostnad för ändring av ledningsrätt. 
 

Exploatören tar initiativ till att ett exploateringsavtal med kommunen upprättas.   
 
Anslutning av två nya bostadsfastigheter i den sydvästra delen av planområdet, belägna 
utanför verksamhetsområdet för vatten och avlopp kan regleras i avtal.  
 
EKONOMISKA FRÅGOR  
Planläggningskostnader  
Kostnader förenade med planläggningen bekostas av exploatören.  
 
Exploateringskostnader  
Detaljplanens genomförande innebär kostnader för utbyggnad av gator, gångväg, omgrävning 
av dike, och anläggande av fördröjningsmagasin med mera, och exploatören står för samtliga 
av dessa exploateringskostnader. Varje enskild fastighetsägare bekostar ledningsdragning och  
andra åtgärder inom den egna tomten. Ellevio och Skanova har distributionsledningar för el  
och tele inom planområdet. Om exploateringen skulle innebära att det blir nödvändigt med 
flytt av kablar eller sänkning av kablar, skall exploatören bekosta åtgärderna. Alla 
schaktningsarbeten för områdets elförsörjning inom planområdet bekostas av exploatören.  
 
Fastighetsbildning  
Fastighetsägarna står för sina fastighetsbildningskostnader i samband med avstyckning och 
marköverföringar.  
 
Om ett servitut för vattentäkt till förmån för Hamburgsund 3:45 måste upphävas, ansvarar 
rimligen ägarna av de fastigheter som har nytta av lokalgatan för kostnader kopplade till 
upphävandet av servitutet. 
 
Anläggningsförrättning 
Kostnader för bildande av gemensamhetsanläggning belastar normalt de fastigheter som har 
nytta av anläggningen, och det regleras i en lantmäteriförrättning.  
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Anslutningsavgift för vatten och avlopp  
Anslutningsavgifter ska erläggas när anslutningspunkt vid fastighetsgräns är anvisad, och 
avgiften bekostas av respektive fastighetsägare. Anslutningsavgifternas storlek, när betalning 
ska ske och övriga villkor för anslutning, bestäms av den vid varje tidpunkt gällande 
kommunala taxan för vatten och avlopp med tillhörande regler. 
 
Bygglovsavgift  
Vid bygglovsprövning tas bygglovsavgifter ut enligt gällande taxa. 
  
TEKNISKA FRÅGOR  
Geoteknik  
Något behov av några ytterligare geotekniska utredningar bedöms i dagsläget inte föreligga. 
Delar av planområdet är dock sättningskänsligt varför särskilda åtgärder och hänsyn härtill 
krävs vid utbyggnad av området för att undvika skadliga sättningar. Grundläggning av ny 
byggnad samt utformning med hänsyn till sättningar och radonrisk med mera ska redovisas i 
samband med bygglovsansökan. 
  
Besiktningar  
Det finns en risk för att schakt och pålningsarbeten kan påverka byggnaderna på fastigheten 
Hamburgsund 3:45. Det är därför viktigt att beställaren noga besiktigar fastigheten innan 
byggnation och minimerar risken genom att låta göra en riskanalys som ger riktlinjer för inom 
vilka gränser som entreprenören måste hålla sig inom gällande markvibrationer. Arbetet 
utförs normalt av en riskkonsult, tillika specialist inom området. 
 
Vatten, spillvatten och dagvatten  
Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar för att nå de nya tomtplatserna är redan utförd. 
Inom planområdet kommer det att anläggas en ny fördröjningsdamm till vilken 
dagvattenledningar leds. För att leda vattnet till detta nya fördröjningsmagasin, behöver det 
befintliga diket i söder grävas om.  
 
Cirka 150 kubikmeter vatten ska fördröjas, och dagvattnet dimensioneras för ett tioårsregn 
plus ytterligare kapacitet motsvarande trettio procent av ett tioårsregn. Dagvatten för vägar  
och 17 hus (4 befintliga och 13 nya) med hårdgjorda ytor leds via nya dagvattenledningar  
direkt till ett dike och vidare till en fördröjningsdamm, alternativt till kommunens befintliga 
dagvattenledning som mynnar i befintligt dike söder om fastigheten Hamburgsund 3:45. Fyra 
av de nya bostadsfastigheterna (nummer 6, 7, 8 och 9 i illustrationskartan) samt den befintliga 
fastigheten Hamburgsund 3:111 ansluts till kommunens befintliga dagvattenledning från 
Plureviksvägen i öster och dagvattnet från dessa fastigheter leds inte till dagvattenmagasinet. I 
övrigt leds allt dagvatten till fördröjningsmagasinet via ett dike och infiltreras i marken innan 
det når dagvattenmagasinet. För att leda vattnet till det nya fördröjningsmagasinet, behöver 
det befintliga diket i söder grävas om. Från det nya dagvattenmagasinet leds vattnet sedan 
vidare ut i ett dike fram till recipienten (havet). Ansökan om nödvändiga tillstånd ska ske 
innan detaljplanen antas.   
 
Dagvattenhanteringen för nya byggnader och fastigheter skall redovisas i samband med 
bygglovsansökan. 
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Lokalgator  
Utbyggnad av nya lokalgator erfordras för att nå de nya tomtplatserna, och gatorna ska utföras 
innan husbyggnationen påbörjas. 
 

När infartsvägen från Plureviksvägen i söder och ytan för sophantering byggs, kommer 
marknivån i denna del att höjas cirka 1.5 meter över befintliga VA-ledningar. För att skydda 
ledningarna och undvika sättningar, ska lokalgatan i dessa delar utföras med lättfyllnad 
(betecknad b2 på plankartan).  
 

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, 
och i denna del ska lokalgatan vara utbyggd innan bygglov beviljas inom bostadskvarteret 
med beteckningen a1 på plankartan.  
 
El  
Fortum ansvarar för områdets elförsörjning. 
 
Tele  
Skanova ansvarar för områdets teleförsörjning. 
 
Avfallshantering  
En plats för sophantering har avsatts i detaljplanen. Krav på källsortering och återvinning 
skall tillgodoses enligt kommunens rutiner för renhållning, källsortering och kompostering. 
Underlaget där avfallskärl skall förflyttas ska vara hårdgjord yta utan tak. 
 
 

MEDVERKANDE I PLANARBETET  
Tanums kommun:  Roger Rosengren, planeringsarkitekt 
CIM&BIM Arkitekter AB:  Lars-Erik Andersson, planarkitekt 
 
Genomförandebeskrivningen sammanställd av CIM&BIM Arkitekter AB 2019-01-07 

 
 
 

Lars-Erik Andersson 
Planarkitekt 

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

 
 
 

Lars-Erik Andersson   Antagen av MBN: 2019-06-18 
 Planarkitekt   Laga kraft:  2019-07-16 
    

 


