
 
PLANBESKRIVNING 2022-06-07 

Detaljplan för Mörebacka 
Diarienummer: PLAN.2017.504 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

TANUMS KOMMUN 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Planavdelningen    

Samrådshandling 
    2022-06-07 

Diarienummer: PLAN.2017.504 
      

 

Detaljplanen upprättas i enlighet med PBL SFS 2010:900  
Antagen av MBN / KF: 20xx-xx-xx 
Laga kraft: 20xx-xx-xx 

PLANBESKRIVNING 
Detaljplan för 
MÖREBACKA, Hamburgsund 13:22 m.fl.  



 

 

PLANBESKRIVNING 2022-06-07 
Detaljplan för Mörebacka 

Diarienummer: PLAN.2017.504 
 

I DETALJPLANEN INGÅR FÖLJANDE HANDLINGAR 

Planhandlingar  

• Plankarta, A0 skala 1:1000 

• Illustrationskarta, A0 skala 1:1000 

• Planbeskrivning 

 
Utredningar 

• Arkeologisk utredning, Rio Natur- och kulturkooperativ 2019 

• Geoteknisk utredning, Geogruppen AB, 2020-05-12  

• Bergteknisk utredning och markradonundersökning, Bergab, 2018-11-22 

• Naturvärdesinventering, Naturcentrum AB, 2019-11-19 

• VA-och Dagvattenutredning, Aqua Canale AB, 2021-08-31 

• Förprojektering av gator, Aqua Canale AB, 2022-06-07 

• Trafikutredning, Norconsult AB, 2021-03-04 

 

Övriga handlingar 

• Fastighetsförteckning  

• Grundkarta 

• Behovsbedömning (om behovet av miljöbedömning), 2022-06-07 
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ÖVERSIKTSKARTA  

 

Planområdets lokalisering markerat med röd ring 
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INLEDNING 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beviljade planbesked för det aktuella området 2016 och 
utökat planbesked 2018 och 2019-10-09. I planbeskedet beslutades bland annat 
följande: att särskild stor omsorg behöver läggas på utformning och placering 
av bebyggelse och vägstruktur i förhållande till terräng och landskapsbild, att 
viktiga stråk och ytor för det rörliga friluftslivet och rekreation säkerställs, att 
befintlig infrastruktur nyttjas i första hand, att kapacitetshöjande åtgärder i 
vatten- och avloppsnätet krävs, att en ny anslutning till Kvillevägen ska ingå i 
detaljplanen samt att uppförandet av en ny förskola ska möjliggöras. 

Planens syfte  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt bostadsområde med plats för 
cirka 100 bostäder i form av friliggande villor, radhus, kedjehus och 
flerbostadshus, plats för förskola, samt eventuellt tillfälligt boende, exempelvis 
vandrarhem. Särskild omsorg ska läggas på utformning och placering i 
förhållande till terräng och landskapsbild. Viktiga stråk och ytor för det rörliga 
friluftslivet och rekreation ska säkerställas. 

Planens huvuddrag 
Planområdet ligger cirka 1 km öster om Hamburgsunds tätort, mellan Gamla 
vägen i norr och Kvillevägen i öster. Planområdet utgörs av naturmark med 
berg, skog och gräsmarker samt enstaka bostadshus. Läget på befintliga vägar 
och stigar används i stor utsträckning för nytt vägnät. Trafikmatning föreslås 
ske från ny anslutning till Kvillevägen i öster. 

Planförslaget medger ett nytt bostadsområde med plats för ca 100 bostäder. 
Bostäderna får uppföras som villor, radhus, kedjehus och på några platser som 
mindre flerbostadshus. Delar av befintlig natur sparas mellan de olika 
kvarteren. Planförslaget medger också en förskola i norra delen av området 
med plats för cirka fem avdelningar (100 barn). I sydöstra delen av området 
föreslås vandrarhem eller annan tillfällig vistelse, alternativt bostäder. 

Planprocessen 
Detaljplanen upprättas och handläggs med utökat förfarande enligt PBL 
2010:900 (SFS 2014:900), eftersom den inte helt överensstämmer med den 
fördjupade översiktsplanen för Hamburgsund och Hamburgö från 2008.

Pilarna visar att vi nu befinner oss i samrådsskedet 
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Planbeskrivningen (denna handling) ingår i de planhandlingar som tillhör en 
detaljplan. Planbeskrivningen innehåller bland annat förutsättningar, 
förändringar och konsekvenser som planförslaget innebär samt en redovisning 
av de överväganden som planförslaget baseras på. I dokumentet redovisas även 
motstående intressen samt överensstämmelsen med kommunens översiktsplan. 
Hur planen är avsedd att genomföras med tanke på organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor behandlas också i planbeskrivningen. 

Detaljplanen ska samrådas med länsstyrelsen, statliga organ och myndigheter, 
kommunala instanser, sakägare samt övriga som är berörda av de åtgärder som 
föreslås i planen. Samrådet genomförs med syfte att få fram ett så bra 
beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan i 
planeringsprocessen. 

Plandata 

Geografiskt läge, areal och avgränsning 
Planområdet ligger cirka 1 km öster om Hamburgsunds tätort, mellan Gamla 
vägen i norr och Kvillevägen, väg 902, i öster. Planområdet omfattar ca 18 ha, 
dvs cirka 180 000 m². Planområdet avgränsas av naturområden med gles 
bostadsbebyggelse i väster och söder. I norr ansluter planområdet till ett 
villaområde och i öster återfinns naturmark och Kvillevägen. 

Markägoförhållanden 
Detaljplanen omfattar stora delar av de privata fastigheterna Kville-Rörvik 1:7 
och 1:8, hela de privata fastigheterna Hamburgsund 13:4 och 13:18 samt del av 
kommunens fastighet Hamburgsund 13:22.  

Mörebackavägen, som går genom planområdet, ligger i huvudsak inom 
samfälld mark, Hamburgsund S:6.  

För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfälligheter 
inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. 
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Fastigheter som ingår i planområdet. Kommunala fastigheter markerade med 
rosa på bilden. Planområdet markerat med svart streckad linje. 

Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen 

Allmänna intressen 
Planområdet ligger inom område som omfattas av särskilda 
hushållningsbestämmelser för den s.k. obrutna kusten (miljöbalken 4 kap. 1-3 
§§).  Utmärkande för riksintresset är de samlade natur- och kulturvärdena. 
Inom detta område ska turismens och friluftslivets, särskilt det rörliga 
friluftslivets intressen, beaktas. Det rörliga friluftslivets intressen kan i 
allmänhet sammanfattas som möjligheten att röra sig fritt i orörd natur. 
Bestämmelsen utgör dock inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter 
eller det lokala näringslivet.  

I den fördjupade översiktsplanen för Hamburgsund är mesta delen av 
planområdet utpekat som lämpligt utvecklingsområde för bostadsändamål, 
samt en liten del tätortsnära naturmark.  

Planförslaget medför att naturmark tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Stråk 
och stigar som finns i området ska knytas samman med anslutande 
strövområden och stråk utanför planområdet.  

Andra allmänna intressen som berörs är behovet av förskola, behovet av 
bostäder, samt skyddade arter som listas i naturvärdesinventeringen. 
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Enskilda intressen 
Enskilda, privata bostadsfastigheter finns nära och inom planområdet. Dessa 
påverkas genom att de har ett avskilt, naturnära boende idag och när 
detaljplanen är genomförd kommer de att ingå i en ny bebyggelsegrupp. 
Gatunätet förbättras och byggs ut och kommer att skötas av kommunen. Det 
kan bli möjligt för befintliga bostadsfastigheter att ansluta sig till det 
kommunala VA-nätet. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 

Översiktsplan (ÖP) 
Planområdet ligger inom samhällsområdet Hamburgsund enligt kommunens 
översiktsplan, ÖP 2030, från 2017. Rekommendationerna för Hamburgsunds 
samhällsområde är bland annat att ny bebyggelse ska anpassas till befintlig 
bebyggelsestruktur och täthet. Stor vikt ska läggas på bebyggelsens anpassning 
till landskapet, och tillgång till allmänna stråk och grönstruktur ska säkerställas 
i samband med planering av nya bebyggelseområden. Vid all förändring ska 
hänsyn tas till Hamburgsunds identitet.  

Översiktsplan 2030 anger också tematiska rekommendationer där 
rekommendationer för byggande på berg är aktuella för området. Enligt dessa 
ska ”Bebyggelsen placeras så att de högsta klippartierna lämnas fria från 
bebyggelse. Bebyggelsen anpassas till platsen och landskapet: 

- Berg- och hällmarkskaraktären ska bevaras i möjligaste mån. 

- Vägar dras så att ingrepp i terrängen begränsas. 

- Byggnadens grundläggning anpassas till platsen och sprängning och 
utfyllnad undviks i möjligaste mån. 

- Färgsättning och material har sin utgångspunkt i platsen och anpassar 
sig efter befintlig bebyggelse och/eller det omgivande landskapet. 

- Bebyggelsen på berg i Tanum innebär en ny placering i landskapet och 
därför kan byggnadens utformning vara samtida.” 

Bedömningen är att denna detaljplan följer rekommendationerna i 
översiktsplanen. 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) 
Planområdet ligger inom den fördjupade översiktsplanen för Hamburgsund och 
Hamburgö från 2008. 
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I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) anges planområdet som lämpligt 
utvecklingsområden för bostadsändamål med byggrätter och boendeformer 
som medger åretruntboende (R2). Södra delen av planområdet anges som 
lämpligt utvecklingsområde för bostäder (R2d) som är aktuellt först när övriga 
utvecklingsområden för bostäder exploaterats, planlagts eller är under 
planläggning. En blandning av upplåtelse- och boendeformer rekommenderas. 

Mindre delar av planområdet berör också område för tätortsnära naturmark 
(R26F) där oförändrad markanvändning bör eftersträvas för att bibehålla natur- 
kultur- och rekreationsvärden. En restriktiv hållning ska finnas mot ny 
bebyggelse. 

Den föreslagna tillfartsvägen mot allmän väg i öster, passerar ett 
utvecklingsområde för verksamheter (R4a), där störande verksamheter inte bör 
tillåtas på grund av avståndet till befintlig bostadsbebyggelse. 

Gränsdragningen mellan olika områden i FÖP är översiktliga och lämpliga 
avgränsningar studeras därför närmare i detaljplanen. Planförslaget 
överensstämmer i stort med rekommendationerna i FÖP. Det avviker genom att 
viss bebyggelse föreslås inom området som föreslagits som tätortsnära 
naturmark (R26F). Å andra sidan omfattar planförslaget inte hela området för 
bostadsändamål (R2d), utan delar sparas i söder. 

 
Del av fördjupad översiktsplan med planområdet markerat med röd, 
punktstreckad linje 
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Detaljplaner 
Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. Cirka 50 meter norr om 
planområdet finns en detaljplan för Hamburgsund-Dyrhult, 1435-P90/11 från 
1990. Planens användning är bostadsändamål för en blandad småhus-
bebyggelse, friliggande villor och ett grupphusområde. 

Översikt angränsande detaljplaner. Planområdets ungefärliga läge markerat 
med svart, streckad linje 

 

Övriga planer i närområdet är i nordväst byggnadsplan 14-KVI-1776 från 1966 
för bostadsändamål med i huvudsak friliggande villor och byggnadsplan 14-
KVI-2090 från 1973, även den för bostadsändamål med friliggande villor. 

Undersökning av miljöpåverkan och 
miljökonsekvensbeskrivning  
Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om genomförandet av planen 
kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan.  

Om ett genomförande av detaljplanen kan antas innebära betydande 
miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 

Länsstyrelsen ska ges tillfälle att yttra sig över undersökningen. 

14-KVI-1776 

14-KVI-2090 



9 

 

PLANBESKRIVNING 2022-06-07 
Detaljplan för Mörebacka 

Diarienummer: PLAN.2017.504 
 

Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i miljöbalken. 
Planförslagets genomförande ger inte upphov till skada på riksintressen eller att 
miljökvalitetsnormer inte kan uppnås. Natura 2000-område påverkas inte. 
Planförslaget överensstämmer med rekommendationerna i kommunens 
översiktsplan. 

Kommunens ställningstagande 
Kommunen bedömer att projektet inte kommer att medföra en betydande 
miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför inte genomföras och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska därmed inte upprättas. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade om planbesked 2016-12-07 § 276. 

Kommunstyrelsen beslutade om planbesked för utökning av planområdet  
2018-08-22 § 176. 

Kommunstyrelsen beslutade om planbesked för utökning av planområdet  
2019-10-09 § 219. 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 

Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap 
miljöbalken 
I miljöbalkens tredje kapitel finns bestämmelser som syftar till att mark- och 
vattenområden ska användas för de ändamål de är mest lämpade till. Företräde 
ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god 
hushållning. Bland annat föreskrivs att områden som är av riksintresse för till 
exempel naturvård, kulturmiljövård eller friluftslivet ska skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.  

Planområdet berör inga riksintressen enligt 3 kap miljöbalken. Riksintresse 
3 kap 6 § för naturvården och friluftslivet råder utmed kuststräckan väster om 
planområdet. 

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap 
miljöbalken 
Planområdet ligger inom område som omfattas av särskilda 
hushållningsbestämmelser för den s.k. obrutna kusten (miljöbalken 4 kap 1-3 
§§). Utmärkande för riksintresset är de samlade natur- och kulturvärdena. Inom 
detta område ska turismens och friluftslivets, särskilt det rörliga friluftslivets, 
intressen särskilt beaktas. Det rörliga friluftslivets intressen kan i allmänhet 
sammanfattas som möjligheten att röra sig fritt i orörd natur. Bestämmelsen 
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utgör dock inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala 
näringslivet.  

Den föreslagna bebyggelsen bedöms vara en utveckling av den befintliga 
tätorten. I den fördjupade översiktsplanen för Hamburgsund är mesta delen av 
planområdet utpekat som lämpligt utvecklingsområde för bostadsändamål, 
samt en liten del tätortsnära naturmark. 

Planförslaget medför att naturmark tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Stråk 
och stigar som finns i området ska knytas samman med anslutande 
strövområden och stråk utanför planområdet, vilket ger goda möjligheter för 
friluftslivets intressen. 

Natura 2000 
Dagvatten från området avrinner till Joreälven som mynnar i Jorefjorden, som 
är Natura 2000-område. När dagvattenflödet lämnar planområdet har det 
fullgod rening, enligt kompletterande PM med föroreningsberäkningar till VA- 
och dagvattenutredningen (Aqua Canale 2021-05-28). Natura 2000-området 
bedöms därmed inte påverkas negativt. 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap miljöbalken 
Miljökvalitetsnormer (MKN) finns för kustvattnet i Hamburgsundsområdet och 
för Joreälven. Kvalitetskraven för både kustvattnet och Joreälven är god 
ekologisk status till år 2027 och god kemisk ytvattenstatus (utan tidsangivelse). 
Den ekologiska statusen för båda vattenförekomsterna är i dagsläget måttlig 
och den kemiska statusen ej god. 

Dagvatten från planområdet ska omhändertas lokalt inom planområdet och ska 
inte förhindra att miljökvalitetsnormerna uppnås. Dagvattenflödet från Kville-
Rörvik 1:8 m.fl. kommer inte att påverka den kemiska statusen i mottagande 
recipient, enligt kompletterande PM med föroreningsberäkningar till VA- och 
dagvattenutredningen (Aqua Canale 2021-05-28). Spillvatten ska anslutas till 
kommunalt spillvattennät och påverkar inte hav och vattendrag. 

Strandskydd 
Planområdet omfattas inte av strandskydd.  

Sveriges miljömål 
I både plan- och bygglagen och miljöbalkens portalparagrafer anges hållbar 
utveckling som ett viktigt syfte med de båda lagtexterna. För att på lång sikt 
uppnå en hållbar utveckling har regeringen formulerat sexton stycken 
miljömål. Av Sveriges 16 miljömål är det framför allt målet God bebyggd miljö 
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som är aktuellt. Även målen Begränsad klimatpåverkan, Ingen övergödning 
samt Levande sjöar och vattendrag, berörs. 

God bebyggd miljö 
Planförslaget innebär möjliggörandet av ett nytt bostadsområde med närhet till 
både natur och tätort. Tillgång till service, fritidsanläggningar och 
kollektivtrafik samtidigt som orörda naturområden ansluter direkt inpå 
husknuten medverkar till en god och hälsosam boendemiljö. Buller från trafik 
och verksamheter ligger under gällande riktvärden och inga kända 
luftföroreningar finns i området. Ett boende nära Hamburgsund är också ett 
boende med närhet till havet vilket bidrar till att höja boendekvalitén. 

Begränsad klimatpåverkan 
Planförslaget innebär ett nytt bostadsområde i anslutning till befintlig 
bebyggelse, service och infrastruktur. Trafik med bil kan komma att öka till 
och från planområdet vilket påverkar klimatet negativt. Underlaget för 
kollektivtrafik ökar vilket påverkar klimatet mindre negativt. Nya byggnader 
har stora möjligheter att anpassas till låg energianvändning såsom solfångare 
och solceller vilket påverkar klimatet mindre negativt. 

Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag 
Kommunalt VA kommer att dras fram i planområdet vilket innebär att både 
nya och befintliga fastigheter kan anslutas. Dagvatten från planområdet 
kommer att fördröjas och renas innan det når recipienten. Ett genomförande av 
planförslaget bedöms inte orsakar någon övergödning och bedöms inte påverka 
några vattendrag negativt. 

Artskydd, 8 kap miljöbalken 
Hotade eller på annat sätt skyddsvärda växt- och djurarter är fridlysta och har 
skydd genom miljöbalken och artskyddsförordningen. Dispens från 
bestämmelserna eller samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken kan krävas om en 
fridlyst art berörs.  

Samtliga Sveriges vilda fågelarter är fridlysta. Praxis är att i första hand be-
akta rödlistade fåglar samt arter som redovisas i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv. 

Inom planområdet har några rödlistade och fridlysta arter noterats i 
naturvärdesinventeringen, se rubriken Natur på nästa sida. 

Övriga förordnanden 
Inom planområdet finns inga andra kända förordnanden såsom till exempel 
biotopskydd. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, PLANFÖRSLAG OCH 
KONSEKVENSER 

Natur 

Mark och vegetation  
Förutsättningar   
Planområdet är kuperat och ligger mellan +20 och +50 meter över havet. 
Området består i huvudsak av naturmark med berg, skog, sly och gräsmarker 
samt enstaka bostadstomter.  

  

Västra planområdet, vy mot sydost        Södra planområdet, vy mot nordost  

En naturvärdesinventering har utförts av Naturcentrum AB och redovisas i 
rapport 2019-11-19 som bifogas planförslaget. Naturvärdesinventeringen 
genomfördes under november 2018 och 2019 med en kompletterande 
groddjursinventering och enklare översyn över fågellivet i april/maj 2019. 
Inventeringsområdet omfattar cirka 22 ha och består av hällmark, skogsmark 
av olika slag, hyggen och bebyggelse.   

Sammanfattningsvis bedöms inventeringsområdet vara artfattigt och att inga 
höga naturvärden förekommer samt att de största arealerna har lägre 
naturvärden. I området finns enbart 11 delområden med ”påtagliga naturvärden 
och ”vissa naturvärden”. Observera att planområdet har utökats med fyra 
befintliga bostadsfastigheter i norr sedan inventeringen gjordes.  
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Karta från naturvärdesinventeringen med naturvärdesklasser, 
Naturcentrum AB. Plangräns (vit punktstreckad linje) har lagts på i efterhand. 

Planförslaget och dess konsekvenser 
Planförslaget innebär att naturmark tas i anspråk för ny bebyggelse och vägar. 
Befintliga vägar används och kompletteras med nya. Inom planområdet 
anläggs gångvägar och naturområden i syfte att knyta samman stråk och stigar 
med anslutande natur- och strövområde. 

Enligt NVI finns inga höga eller mycket höga naturvärden inom planområdet 
(klass 1 eller 2). Något område med påtagliga naturvärden (klass 3) såsom 
stenbrott och hällmark, resterande delar av planområdet har vissa naturvärden 
(klass 4) eller låga naturvärden.  

Bedömningen är att planområdet utgör en mindre del i ett betydligt större 
område med likartad naturtyp (berg, hällmarker, skog).  

Särskilda naturområden inom planområdet finns inte motiv till att spara för 
någon särskild naturtyps skull. Däremot är det viktigt att skapa ”gröna” stråk 
mellan planområdet och omgivande naturområde. Ett flertal öppningar mellan 
bebyggelsegrupperna är inlagda i planförslaget för detta ändamål. 
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Inom planområdet har ett fåtal rödlistade och fridlysta arter noterats. 

För att ta bort de fridlysta växterna murgröna, revlummer och lopplummer kan 
dispens från artskyddsförordningen krävas. Trädet ask, som är rödlistat 
(kategori EN, starkt hotad), har noterats på ytor som i detaljplanen föreslås som 
naturmark. 

Spår av spillkråka på döda tallar noterades på två platser. Spillkråka är 
rödlistad som nära hotad (NT) och upptagen i EU:s fågeldirektiv bilaga 1, men 
spåren observerades endast under inventeringen i november, inte i april. 
Gröngöling (nära hotad, NT, i bedömningen från år 2015) och gulsparv (sårbar, 
VU) bedöms kunna häcka inom området. Storspov (NT, 2015) har observerats 
tillfälligt sträckande.  

Sedan naturvårdsinventeringen gjordes har rödlistningen för två av arterna 
förändrats, sedan år 2020 bedöms gröngöling vara livskraftig (LC) medan 
storspov bedöms vara starkt hotad (EN). 

Planförslagets påverkan på fågelarter bedöms vara mycket begränsad i ett 
större perspektiv. Dock kan dispens från artskyddsförordningen krävas för en 
eller flera av de rödlistade fågelarterna. 

Bebyggelseområden 

Bostäder och verksamheter 

Förutsättningar 
Planområdet ansluter i nordväst till befintliga bostadsområden utmed Gamla 
vägen och Mörebackavägen. Bebyggelsen utgörs i huvudsak av villor uppförda 
i ett plan. Planområdet sträcker sig utmed Mörebackavägen som övergår från 
villagata i nordväst till grusväg söderut i naturområdet. Enstaka villor ligger 
glest utmed vägen och mer perifert i anslutning till planområdet. Inom 
planområdet finns fyra villor. I anslutning till planområdet, intill Kvillevägen, 
väg 902, planeras för verksamheter.  

Planförslaget och dess konsekvenser  
Planförslaget möjliggör ett bostadsområde med plats för ca 100 bostäder samt 
en större tomt för förskola i den norra delen av området.  

I den sydöstra delen av området är flera alternativ möjliga: bostäder i småhus 
eller tillfällig vistelse i form av till exempel vandrarhem eller hotell. På så vis 
byggs en flexibilitet in i detaljplanen. Att placera tillfällig vistelse inom 
planområdet ger en variation i användning för området, samtidigt som det är en 
typ av verksamhet som inte utgör en störning för omgivande 
bostadsbebyggelse. Det bedöms också kunna komplettera andra vandrarhem 
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och hotell i närheten med en typ av tillfälligt boende som inte är beläget precis 
vid kusten.  

Plankartans bestämmelser är utformade så att både friliggande villor, kedjehus, 
radhus och mindre flerbostadshus kan uppföras inom området. 

 

Illustration över en möjlig utbyggnad inom planområdet. 

 

Sektion A-A med illustrerad bebyggelse i två våningar (eller två och en halv 
våning inklusive suterrängvåning). 
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Förklaring av plankartans bestämmelser 

Bostäder av alla slag har beteckningen B - Bostäder och skola har 
beteckningen S - Skola. Inom bestämmelsen kan olika former av 
skolverksamhet rymmas. I dagsläget ser kommunen att det finns behov av en 
förskola. Möjlighet till vandrarhem, hotell eller annan tillfällig vistelse 
betecknas O – Tillfällig vistelse. 

Den tillåtna byggnadsarean per fastighet för småhus är högst 200 m² (e1) varav 
huvudbyggnad får utgöra maximalt 155 m2 och komplementbyggnader (uthus, 
garage eller dylikt) får vara maximalt 45 m² (e3). 

Den tillåtna byggnadsarean för flerbostadshus, förskola/skola och tillfällig 
vistelse är högst 35% av fastighetens area inom egenskapsområdet (e2).  

Byggnader inom planområdet får uppföras med en högsta nockhöjd. Höjden 
anges som en plushöjd (över nollplanet) och varierar därför med markytan 
(bestämmelserna h1 till h14 med nockhöjder från +28,0 m i dalen till +60,5 m 
över nollplanet uppe på berget). Det innebär för villor, kedjehus och radhus 
byggnader i ett och ett halvt till två och ett halvt plan beroende på husbredd 
och takvinklar. För förskola, flerbostadshus och tillfällig vistelse kan det 
innebära upp till tre plan, eventuellt med en vindsvåning beroende på husbredd 
och takvinklar. 

Fasader till småhus (bostadshus med bestämmelser e1 och e3 på plankartan) 
ska utformas så att huset inte upplevs högre än två våningar upp till takfot på 
långsidor. Motivet är att undvika att småhus, från ett eller flera håll, upplevs 
som tre våningar höga. 

På två platser uppe på berget finns bestämmelser om att huvudbyggnader ska 
utformas som suterränghus (f1), för att ta upp höjdskillnader på ett bra sätt. 

Komplementbyggnader får ha en högsta nockhöjd på fyra meter. Arean för 
komplementbyggnader är maximalt 45 m² för villor, kedjehus och radhus, men 
inräknas i den totala arean för flerbostadshus, förskola/skola och tillfällig 
vistelse. 

Avstånd mellan byggnader och gränser anges med bestämmelsen p1 som 
innebär att huvudbyggnader ska placeras minst fyra meter från fastighetsgräns 
och komplementbyggnader minst två meter från fastighetsgräns. Motiveringen 
är för att skapa utrymme omkring byggnader av estetiska och sociala skäl och 
för att skapa ett enhetligt uttryck i området, men också av tekniska skäl: för att 
kunna underhålla fasader, av brandskäl, för dagvattenhantering med mera. 

Byggnader får enligt bestämmelsen p1 sammanbyggas i gemensam 
fastighetsgräns, vilket kan bli aktuellt för parhus, kedjehus och radhus. 

Garage och carport ska placeras med porten minst sex meter från gräns mot 
gata, för att skapa utrymme att parkera en bil framför. 
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Landskapsbild 

Landskapsbilden påverkas av att ett orört naturområde bebyggs. Husen och 
vägarna är planerade efter terrängförhållandena och utmed bergssluttningarna 
så att ny bebyggelse inte ska bilda silhuett. Detta regleras på plankartan genom 
bestämmelser om högsta nockhöjd, som utgår från grundkartans nollplan. 

De områden där terrängen har kraftigast lutning föreslås som naturmark. Även 
vissa delar av kvartersmarken för bostäder har ganska kraftig lutning. 

Solstudie 

En solstudie har tagits fram som visar att det inte blir någon betydande 
skuggning av den nya bebyggelsen, även om området är kuperat och till stora 
delar beläget i en sluttning mot nordost. 

 

Service och mötesplatser 

Förutsättningar 
Närmsta serviceort är Hamburgsund, ca 1 km väster om planområdet. I 
Hamburgsund finns butiker, bibliotek, skola och viss vård. Övrig service finns i 
Tanumshede ca 2,5 mil norr om planområdet, med bland annat köpcentrum, 
bibliotek, gymnasium och idrottsanläggningar. 

Motionsspår finns i Ejgdestämmen ca 800 meter nordost om planområdet. 
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Närmaste förskola är Lisabackens förskola som ligger 700 meter väster om 
planområdet. Dessutom finns Hornbore förskola ca 3 km söder om 
planområdet och Hogane förskola ca 7 km söder om planområdet. 

Hamburgsundsskolan, för årskurserna F-9, är belägen ca 1 km väster om 
planområdet. Tanums gymnasium i Tanumshede finns ca 2,5 mil norr om 
planområdet. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Planförslaget möjliggör drygt 100 bostäder vilket kan ge ett behov av förskola 
inom området. Plankartan redovisar en yta på ca 10 800 m² med plats för 
förskola i norra delen av området, vilket är en väl tilltagen yta för utevistelse 
samt förskolebyggnad och parkeringsplats. Enligt Boverket kan ett rimligt mått 
vara 40 m2 utomhusyta per barn i förskolan. För en förskola med fem 
avdelningar (ca 100 barn) bör då gården vara minst 4000 m2.  

Arkeologi 

Förutsättningar 
Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ har på uppdrag av Länsstyrelsen 
genomfört två arkeologiska utredningar under 2018 och 2019.  

Utredningarna är klara och fornlämningarna borttagna. En fast fornlämning, 
vägmärke, finns på fastigheten Kville-Rörvik 1:58. Kulturmiljölämningar, 
rester från stenbrott, finns inom området.  

Länsstyrelsen har i sina respektive slutmeddelanden angett följande: Lst 
meddelande 2019-05-23, ”Länsstyrelsen bedömer att berörda delar av 
fornlämningarna L2019:87 och L2019:88 är borttagna och därmed inte längre 
omfattas av kulturmiljölagens bestämmelser. 

Lst meddelande 2019-10-17: Utredningen visar att det inte förekommer några 
tidigare okända fornlämningar inom berörd del av planområdet.  

Länsstyrelsen har därmed ur antikvarisk synpunkt inget att erinra mot att den 
berörda marken används för avsett ändamål.   

I nära anslutning till planområdet finns en sedan tidigare känd fornlämning i 
form av ett vägmärke (L1969:6333). Ni bör därför ta kontakt med 
Länsstyrelsen för att klarlägga förutsättningarna för att bevara fornlämningen 
i lämplig miljö, alternativt klarlägga villkoren för ett eventuellt ingrepp i de av 
kulturmiljölagens skyddade delar av området.  

Inom det kompletterande utredningsområdet har påträffats historiska 
lämningar i form av ett småindustriområde (stenbrott). Hänsyn till dessa bör 
tas i det fortsatta planarbetet.”  
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Kartor från de arkeologiska utredningarna. Vägmärket ligger på fastigheten 
Kville-Rörvik 1:58.  

Planförslaget och dess konsekvenser  
Vägmärket som är lokaliserat inom fastigheten Kville-Rörvik 1:58 kvarstår 
inom planområdet. I övrigt finns inga fornlämningar kvar inom planområdet. 

Kulturmiljö 

Förutsättningar 
Enligt kommunens Kulturminnesvårdsprogram (1984) har en byggnad av 
kulturhistoriskt värde legat inom planområdet. Byggnaden är borttagen 
(Hamburgsund 13:4). För övrigt finns endast dokumenterat kulturlämningarna 
från den arkeologiska utredningen. 

Särskilt unika kulturvärden förekommer inte inom planområdet. Det finns delar 
av mindre stenbrott, vilket är vanligt förekommande i hela Bohuslän.  

Stenmurar finns i skogsmark (ingen jordbruksmark finns inom planområdet). 
Murarna är inte biotopskyddade och kommer inte att sparas vid ett 
genomförande av planförslaget. 
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Trafik 

Biltrafik  

Förutsättningar 
Tillfart till planområdet sker idag norrifrån, från Gamla vägen och 
Mörebackavägen. Mörebackavägen övergår från asfalterad lokalgata med 
trottoar till grusväg inne i planområdet.  
Tillfart till planområdet ska ske från allmän väg 902, Kvillevägen.  

En trafikutredning har tagits fram av Norconsult AB (2021-03-04) som 
samordnar detta planprojekt och kommunens pågående planer för 
verksamhetsområden strax norr om planområdet. Utredningen utgår från att 
detaljplanen alstrar trafikrörelser för ca 100 bostäder och en förskola för ca 100 
barn.  

Trafikutredningens syfte är att föreslå lokalisering och utformning för 
anslutningar till aktuella planområden och för en gång- och cykelväg längs 
Kvillevägen på sträckan och vidare fram till befintlig gång- och cykelväg mot 
Hamburgsunds centrum. Hänsyn ska även tas till befintlig enskild väg mot 
Ejdenstämmen.  

En prognos för framtida trafik från planområdena och övrig trafik på berört 
vägnät har tagits fram som underlag till förslaget. Hänsyn har tagits till att 
trafikmängderna ökar kraftigt under sommaren på många vägar i området. 
Aktuella trafikflöden år 2030 bedöms bli:  

• Anslutning från verksamhetsområden norr om Kvillevägen: 1 900 – 2 500 
fordon per dygn, högre under sommaren pga ökad handelsverksamhet.  

• Anslutning från bostäder och förskola i Mörebacka: 500 – 800 fordon per 
dygn, lägre under sommaren när förskolan är stängd.  

• Trafikflödet på Kvillevägen bedöms variera mellan 2 800 och 4 000 fordon 
per dygn, högre under sommaren.  

I trafikutredningen föreslås att:  

• En gång- och cykelväg placeras norr om befintliga vägar och ansluter i väster 
till befintlig gång- och cykelväg vid korsningen med Ejgdevägen. Sträckan 
fram till brandstationen omfattas inte av pågående planarbete, men här föreslås 
att korsningen med Fjällbackavägen byggs om och får en passage med refug, 
samt att in-/utfart till bensinstation vid Industrivägen stängs. Öster om 
brandstationen placeras gång- och cykelvägen utanför nuvarande vägdike och 
följer i stort terrängens nivå, bl a för att inte påverka vägområdet för allmän 
väg 902, Kvillevägen.  
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• Anslutningen från verksamhetsområden norr om Kvillevägen lokaliseras till 
samma plats som nuvarande enskild anslutning mot Ejdenstämmen, men byggs 
om och utformas för trafik med stora fordon. Korsningen med föreslagen gång- 
och cykelväg utformas med refug för ökad säkerhet.  

• Anslutningen från Mörebacka lokaliseras enligt skiss framtagen i planarbetet. 
Vid anslutningen föreslås också en passage över Kvillevägen för gående och 
cyklister, som utformas med refug. Refugen kräver att Kvillevägen breddas och 
bedöms ge en hastighetsdämpande effekt. För att uppfylla aktuella krav på 
siktsträcka från utfarten mot Hamburgsund förutsätts att hastigheten sänks till 
60 km/h från korsningen och vidare mot Hamburgsund.  

Föreslagen utformning bedöms ge god kapacitet och trafiksäkerhet för alla 
trafikanter. Det förutsätter att gränsen mellan tillåten hastighet 60 respektive 70 
km/h flyttas från brandstationen till den föreslagna anslutningen till 
Mörebacka. Aktuella trafikflöden motiverar inte att anslutningarna utformas 
med vänstersvängfält eller som cirkulationsplats. 

 
Figur ovan från kommunens underlag till trafikutredningen. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
En ny huvudtillfart till området ska anläggas och anslutas till väg 
902/Kvillevägen. Vid anslutningen till väg 902 läggs användningen allmän 
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platsmark ”VÄG” ut. Inom det planerade bostadsområdet anges användningen 
som allmän platsmark till ”GATA1 – Lokalgata”.  

Det krävs siktröjning i form av sprängning för att VGU (Trafikverkets råd för 
vägars och gators utformning) ska uppfyllas för den nya utfarten, se skiss. Ett 
samarbetsavtal ska tecknas med Trafikverket för sprängningen. 

 

Karta som visar en siktlinje i korsningen mot väg 902/Kvillevägen. Markeringen med röd triangel visar var berget 
behöver schaktas bort för att uppfylla VGU. Större delen av planområdet är utanför kartan, i söder. 
 
Huvudtillfarten har en höjdstigning från ca 17 meter över havet vid 
Kvillevägen till ca 29 meter över havet vid Mörebackavägen, en sträcka på 400 
m. Vägen börjar flackt med en lutning på 0,8 - 2,4 %. Efter ca 300 m ökar 
lutningen till 7,7% för att sedan bli flack igen och ansluta till Mörebackavägen. 

Tillfartsvägen inkluderar en 4,50 meter bred körbana och en gång- och 
cykelbana med bredden 2,20 m. Biltrafiken separeras från gång- och 
cykeltrafikanter av dike och stödremsor. 

Från norr nås området via Gamla vägen och Mörebackavägen, men planen är 
att detta inte ska vara en tillfart eller genomfart för biltrafik till området. 
Tanken är att gatusträckningen mellan planområdet och befintligt detaljplanerat 
område ska kunna användas av renhållningsfordon, räddningstjänst och gång- 
och cykeltrafikanter. Gatan kan till exempel utformas med fartdämpande 
åtgärder, så att trafik inte leds genom befintligt bostadsområde i norr och för att 



23 

 

PLANBESKRIVNING 2022-06-07 
Detaljplan för Mörebacka 

Diarienummer: PLAN.2017.504 
 

ge en trygg och säker väg för barn som går eller cyklar till skola och andra 
aktiviteter.  

Mörebackavägen går genom området idag, men föreslås utvecklas och bli den 
sammanbindande länken inom området, med sin dragning från nordväst till 
sydost och en höjdskillnad på 19 m. Lutningarna är i de flacka delarna 0 - 1,5 
% och i de branta delarna 4,5 - 7,5%. Längst ner i sydost, och ut ur området 
faller höjden igen. 

Södra halvan av Mörebackavägen är en fortsättning på tillfartsvägens 
utformning med 4,50 m bred körbana och separerad gång- och cykelbana på 
2,20 m. Norra delen av Mörebackavägen är en mindre bilväg med en 3,70 m 
bred körbana. I den norra delen är gång- och cykelbanan separerad från 
bilvägen med ca 40 m. Gång- och cykelbanans bredd är 2,20 m. 

Övriga gator i området har en längsgående lutning på 0 - 3,5 %, och i kortare 
avsnitt 6 - 9,5% lutning. Körbanornas bredd är 3,70 respektive 4,20 m.  

Samtliga körbanor i området planeras ha en lutning sidledes på 2,5 %, för god 
avrinning. Ingen längsgående lutning överstiger 10 %. 

 

Illustration som visar lokalisering av vägar, stigar och hållplatser i anslutning 
till planområdet. 
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Gång- och cykeltrafik 

Förutsättningar 
Inga separata gång- och cykelvägar finns i dagsläget inom planområdet. Från 
planområdet kan man gå eller cykla till Hamburgsund via Gamla vägen. 
Gångstigar ansluter också till Alvins väg och vidare via Gunnebovägen eller 
Kvarnbergsvägen till Hamburgsund. Övergångsställen över Länsvägen finns 
vid Gamla vägen och Gunnebovägen, men inte vid Kvarnbergsvägen.  

Till den norra sidan av Kvillevägen finns inga kopplingar från planområdet. 

Hamburgsundsskolan kan nås från planområdet utmed Gamla vägen. 
Gångväg/trottoar finns inte utmed hela sträckan. Gatorna är smala och 
trafikintensiteten låg, skyltad hastighet är 30 km/tim.  

Den nya anslutningen mellan planområdet och Kvillevägen möjliggör en 
koppling mellan planområdet och områden norr om Kvillevägen. En gång- och 
cykelväg planeras utmed Kvillevägen, enligt förslag i den fördjupade 
översiktsplanen för Hamburgsund. Denna gång- och cykelväg ligger utanför 
planområdet. 
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Planförslaget och dess konsekvenser  
I planförslaget ingår en stor del gångvägar, med användningen ”GÅNG”, som 
innebär att kopplingar genom området möjliggörs på ett stort antal ställen. 
Gångvägarna möjliggör passager genom området, inom området och kopplar 
samman gator med lekplatser med mera. 

Längs tillfartsvägen in i området ska det vara en gång- och cykelväg med 
bredden 2,20 meter. Gång- och cykelbanan ansluter till den cykelväg som 
planeras från Hamburgsund, längs Kvillevägen. 

Kollektivtrafik 

Förutsättningar 
Busshållplats Myren ligger ca 700 meter norr om planområdet busshållplats 
Hamburgsunds centrum, ca 1 km väster om planområdet. De båda hållplatserna 
trafikeras i huvudsak av linjerna 875 och 872 med ett flertal turer dagligen till 
Tanumshede, Dingle eller Håby med anknytningar till Uddevalla och 
Göteborg.  

Planförslaget och dess konsekvenser  
När planområdet är utbyggt finns ett stort tillskott till underlaget för 
kollektivtrafik.  

Friytor 

Lek och rekreationsområden 

Förutsättningar 
Planområdet är ett naturområde med möjlighet för rekreation och naturlek. 
Stigar och andra spår tyder på att delar av området används för utelek. Stigar 
korsar området. 

Friluftsområdet Ejgdestämmen med elljusspår ligger knappt 1 km nordost om 
planområdet. Kommunala lekplatser finns i Hamburgsund och Kville. 
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En lekyta och grillplats i skogen 

Det finns en lekyta och grillplats i skogen där en av de bredare stigarna 
passerar, i den västra delen av planområdet. Se karta nedan. 
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Planförslaget och dess konsekvenser  
Planförslaget medför att naturmark med stigar tas i anspråk för 
bostadsbebyggelse. Lekytan och grillplatsen i skogen kommer inte att kunna 
vara kvar. Flera mindre gångstråk föreslås i plankartan för att knyta an till 
naturmarken utanför planområdet. 

En ny lekplats föreslås i den östra delen av planområdet, på mark som 
planläggs som PARK1 – Lek. Denna markyta är cirka 700 m2. 

 

Bild från FÖP Hamburgsund ”rörligt friluftsliv”. Stråk genom grönområde är 
markerat med grönstreckade linjer. Planområdet markerat med vit 
punktstreckad linje. 

Tillgänglighet 

Förutsättningar 
Planområdet består till största delen av naturmark, med enstaka bostadstomter 
och en mindre grusväg som leder genom området. Terrängen är kuperad och 
mestadels bergig och tillgängligheten för rörelsehindrade mycket begränsad. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Nya vägar och gång-cykelvägar ska anläggas i planområdet. Framkomligheten 
för rörelsehindrade säkerställs i de flackare delarna av planområdet, medan de 
brantare inte blir framkomliga för alla rörelsehindrade.  
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Samtliga bostadstomter kan nås med bil och från lämplig parkeringsplats på 
tomten ska rullstolsburna personer kunna nå bostaden. Regler och föreskrifter 
finns i BBR (Boverkets Byggregler), vilka ska följas och kontrolleras under 
bygglovsprocessen. Förskola/skola ska också kunna nås av rörelsehindrade och 
både tomten och byggnaden ska kunna användas av rullstolsburna personer.  

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Förutsättningar  
Planområdet ingår inte i kommunens verksamhetsområde för VA förutom en 
bebyggd fastighet i planområdets nordvästra gräns, vid Mörebackavägen. 
Övriga bostadstomter inom planområdet har enskilda lösningar för VA. 

Ledningar för vatten och spillvatten finns framdragna till planområdet i 
nordväst.  

Planförslaget och dess konsekvenser  
En VA- och dagvattenutredning har tagits fram av Aqua Canale AB, 2020-06-
12.  Enligt utredningen ska planområdet kopplas på befintligt nät för vatten och 
spillvatten.  

Ett PM för dricksvattenförsörjning av Mörebacka har tagits fram av Sweco, 
2019-10-23, enligt detta PM finns två alternativa lösningar för 
dricksvattenförsörjning. I Alternativ A föreslås att området får försörjning både 
från korsningen Kvillevägen/Gamla vägen och från Hamburgsund 
högreservoar.  

I Alternativ B sker all försörjning av Mörebacka från de centrala delarna av 
Hamburgsund via en separat ledning längs med Kvillevägen från korsningen 
Kvillevägen/Gamla vägen. För båda alternativen behövs tryckstegring.  

Plats för tryckstegringsstation finns inlagd i detaljplanen. 

Slutsatser enligt Swecos PM är att tryckförhållandena i anslutning till 
planområdet kan bli otillräckliga i samband med hög förbrukning i 
Hamburgsund om inte utbyggnad av föreslagen huvudvattenledning (PE 
160/141 mm) mellan Hamburgsund högreservoar och korsningen 
Kvillevägen/Gamla vägen utförs. Det går inte heller att tillgodose 
brandvattenuttag vid detaljplaneområdet. Sweco rekommenderar därför att 
denna ledning utförs vid utbyggnad av VA-ledningar inom detaljplaneområdet. 
Tryckstegringsstationen placeras då fördelaktigast vid högreservoaren, men 
även föreslaget läge i detaljplanen kan användas. Sweco föreslår också att man 
utreder möjligheter till brandvattenförsörjning i Hamburgsund i samråd med 
Räddningstjänsten. 
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Dagvatten 

Förutsättningar  
Inom den största delen av planområdet finns ingen särskild hantering av 
dagvatten idag. Vatten rinner åt öster innan det rinner åt norr och mynnar i 
Joreälven som mynnar i Jorefjorden, norr om Hamburgsund. 

Längs Mörebackavägen i den norra delen av planområdet finns ett dike som 
ligger inom kommunalt verksamhetsområde för VA och dagvatten. Mellan 
diket och vägen finns en rad med träd. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Enligt VA-dagvattenutredningen kommer dagvatten att omhändertas lokalt 
inom planområdet. Dagvattenmagasin ska anläggas som fördröjer och renar 
dagvatten från planområdet. Hus och tomtytor skall anslutas till 
dagvattenledningar (dagvattenserviser). I utredningen föreslås att nya bostäder 
på berget ansluts till dagvattenledningar och vidare till två dagvattenmagasin. 
Nya bostäder nedanför berget ansluts till dagvattenledningar och vidare till tre 
dagvattenmagasin inom vägområde. Utloppen från magasinen kopplas till 
dagvattenledningar eller fördröjningsdiken av makadam innan de avleds till 
befintligt dike innan Väg 902. 

Det blir ingen grundvattensänkning av området när utloppsledningar/dike för 
dagvattnet ligger kvar på samma nivå. Dagvattenmagasinens storlek ger 
dagvattnet tid att infiltrera och dagvatten från planområdet kommer efter 
exploatering att ge ett lägre flöde under längre tid eftersom dagvattnet går via 
dagvattenmagasin och fördröjningsdiken. 

Miljöpåverkan blir mindre när befintliga fastigheter kan ansluta sina 
spillavlopp till det kommunala spillavloppsnätet. Regnvatten från vägytor renas 
i diken och makadammagasin, medan eventuellt slam stannar i 
fördröjningsmagasin och diken. Förslaget till detaljplan klarar Stockholms 
riktvärden för dagvatten, enligt föroreningsberäkningar i Kompletterande PM 
nr 1, daterad 2021-05-28. 

Det bedöms finnas plats i kanten på kvartersmarken för omhändertagande av 
dagvatten från omgivande, högre belägen naturmark. 

Vid skyfall, beräknat 100-årsregn, finns risk för översvämning. För att undvika 
att hus svämmas över ska lägsta golvhöjd placeras minst 50 cm över gatan. 

Golvhöjd kan säkerställas i detaljplanen men bedöms mer lämpligt att fastlägga 
vid detaljprojektering. 

Diket längs Mörebackavägen i den norra delen av planområdet, som ligger 
inom kommunalt verksamhetsområde för VA och dagvatten, föreslås 
inkluderas i planområdet som GATA. Avsikten är inte att den smala gatan ska 
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breddas, men att kommunen ska ha möjlighet att lösa in marken och sköta diket 
för att kunna hantera både befintligt och framtida dagvattenflöde. Träden som 
står utmed vägen bidrar till att en dagvattenbrunn sätts igen. Det kan bli 
aktuellt att ta ned träden, för att skapa bättre förutsättningar både för dagvattnet 
och för en ny beläggning på vägen. Avgränsningen mot fastigheten 
Hamburgsund 13:14 avses studeras närmare efter en inmätning av diket efter 
samrådet. 

Värme och energi 

Förutsättningar 
Planområdet sluttar i huvudsak från väster mot öster. Högsta höjdpartiet ligger 
ca +50 meter över grundkartans 0-plan och det lägsta partiet ligger på ca + 20 
meter. Möjligheten att planera området för god energianvändning finns. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Detaljplanen är relativt flexibel i sin placering och utformning av enskilda hus. 

Möjligheten finns att planera ny bebyggelse så att solinstrålning tillvaratas för 
solfångare eller solceller. 

El, tele och elektronisk kommunikation  

Förutsättningar 
Ett par luftledningar för el finns inom planområdet. Förövrigt finns inga kända 
ledningar inom planområdet.  

Ellevio är ledningsägare för elnätet i kommunen. 

Fiber: Stenrike fiber (ekonomisk förening) har en befintlig fiberkabel genom 
planområdet.  

Planförslaget och dess konsekvenser  
Befintliga luftledningar för el kan behöva läggas ner i mark, med fördel görs 
detta inom allmän plats, ”GATA1”. 

Möjlighet till placering av två transformatorstationer finns inom planområdet. 
Användningen anges till ”E1 – Transformatorstation” på plankartan. 

Påkoppling på befintlig fiberkabel kan ev. ske för nya fastigheter inom 
planområdet. 

Avfallshantering 

Förutsättningar 
Rambo AB ansvarar för kommunens renhållning. Insamling av hushållsavfall 
sker nära bostaden, vid tomtgräns eller gemensam plats. Råd och anvisningar 
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finns för transportvägar och vändplatser för renhållningsfordon, vilka ska följas 
vid detaljplaneläggning. Grovsopor lämnas på återvinningscentraler. Närmsta 
Återvinningscentral finns på Industrivägen, ca 800 meter norr om planområdet. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Planförslaget är utformat så att sopkärl kan hämtas vid varje tomtgräns. Gator 
och vändplaner ska utföras så att renhållningsfordon kan ta sig fram på ett 
trafiksäkert och arbetsmiljösäkert sätt. Plats för två sopkärl ska finnas på varje 
villatomt så att hemsortering enligt det nya renhållningssystemet kan 
genomföras (sortering av matavfall, restavfall, förpackningar av plast, glas, 
papper och tidningar).  

Föreslagna vändytor är dimensionerade med en radie på 9 meter med 
ytterligare 1,5 meters utrymme, i enlighet med Rambo:s angivelser. 

Brandsäkerhet 

Förutsättningar 
Området är i huvudsak ett naturområde. Befintliga hus kan nås från grusvägen 
med utryckningsfordon.  

Planförslaget och dess konsekvenser  
Området planeras för god framkomlighet för utryckningsfordon.  

Hälsa och säkerhet 

Buller 

Förutsättningar  
Buller från trafik utmed Kvillevägen, väg 902, överstiger inte gällande 
riktvärden för trafikbuller (60 dBA) vid föreslagna bostadstomter i planområde. 
(ÅDT totaltrafik 1001-2000, hastighetsgräns 70 km/h, 100 meter från vägmitt 
ger ca 55 dBA). 
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Bild från Trafikverkets webbsida 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Trafiken inom planområdet beräknas för ca 100 bostäder och en förskola för ca 
100 barn. Varje bostad kan antas alstra 6 trafikrörelser per dygn och varje barn 
på förskolan 2 trafikrörelser per dygn. Det ger totalt 800 trafikrörelser per 
dygn. 

Inom planområdet utformas vägar för hastigheter på högst 40 km/h. Om man 
antar att det mest trafikerade vägavsnittet kan få 600 trafikrörelser per dygn 
kommer buller från trafik inom planområdet inte att överstiga gällande 
riktvärden vid de planerade husen. (ÅDT 600. Boverkets beräkningsmodell har 
som lägst ÅDT 1220 för hastigheten 40 km/h, 10 m från vägmitt ger det 50 
dBA). 

Risken för överskridande av riktvärden för buller bedöms därför inte föreligga.  

Transport av farligt gods 

Förutsättningar 
E6 är primär transportled av farligt gods. Väg 163 och 164 är sekundära 
transportleder av farligt gods. Ingen av vägarna ligger i närheten av 
planområdet. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Inga skyddsåtgärder behövs. 
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Klimatförändringar 

Förutsättningar 
Planområdet ligger högt över havsnivån (+20-50 meter över havet) och 
kommer inte att översvämmas av förhöjd havsnivå. Däremot kan delar av 
Hamburgsunds tätort översvämmas av förhöjd havsnivå vilket kommer att 
påverka hela kommunen negativt. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Åtgärder mot översvämning från högre havsnivåer behöver inte vidtas i detta 
planområde. 

Geoteknik 

Förutsättningar  
En geoteknisk undersökning har utförts av Geo-gruppen AB, 2020-05-12. Det 
undersökta området utgörs av höjdområden med berg i dagen samt låglänta 
områden beväxta med skog, sly och gräs. Nivåskillnaden inom planområdet 
varierar mellan 20 till 50 meter. Relativt svagt sluttande terräng nedanför 
bergsområdena förekommer inom eller i anslutning till planområdet i sydöst. 
Vid den östra plangränsen finns också en något brantare slänt. Det största 
sammanhängande bergsområdet finns i väst och utgörs där i huvudsak av 
relativt flacka berghällar. Skogsmarken utgörs till stor del av lövträd och inom 
den slybeväxta delen utgörs vegetationen av en blandning av lövträd och gran. 
Inom ett mindre område i den låglänta delen utgörs terrängen av relativt öppen 
gräsbeväxt mark. Berg i dagen förekommer också inom den låglänta terrängen. 
Mörebackavägen utgörs av en grusväg som går genom områdets centrala delar 
från norr till söder. Förutom resterna från en tidigare grund som är belägen i 
den norra delen av området finns inga byggnader inom planområdet. 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Resultaten från den geotekniska utredningen visar att stabiliteten 
beräkningsmässigt är tillfredsställande med befintlig höjdsättning. Undantaget 
utgörs av sektion A där planerad släntlutning är för brant och slänten måste 
flackas ut till 1:2,5. Beräkningarna visar också att en dimensionerad last på 25 
kPa kan påföras inom huvuddelen av området utöver lasten från planerad 
marknivåhöjning. Det rekommenderas att den permanenta lasten begränsas till 
22 kPa under förutsättning att ingen temporär last påförs. Vid temporär last ska 
den permanenta lasten reduceras. Ett undantag görs av sektion A, där marken 
inom 13,5 meter från tomtgräns (vilket motsvarar 10 meter från planerat 
släntkrön) ska vara obelastad. Ett andra undantag utgörs av områden längst i 
söder. Där visar beräkningarna att en dimensionerande last på 50 kPa kan 
påföras under förutsättning att marken ej höjs. Det rekommenderas att den 
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permanenta lasten där begränsas till 50 kPa under förutsättning att ingen 
temporär last påförs. Vid temporär last ska den permanenta lasten även där 
reduceras. 

I plankartan har en bestämmelse lagts in om att grundläggning ska ske på berg 
eller fastmark, alternativt utföras på pålar/plintar nedförda till berg eller fast 
botten. Motivet till bestämmelsen är att undvika högre markbelastning än vad 
som anges i den geotekniska utredningen. 

På ett litet område i plankartan betecknat n1 får markens höjd inte vara högre 
än +29,5 meter över nollplanet. Här återfinns sektion A där slänten måste 
flackas ut. Bestämmelsen bedöms medföra att slänten inte blir för brant eller 
markbelastningen alltför hög. 

Bergteknik 

Förutsättningar  
En bergteknisk utredning och markradonundersökning har utförts av Bergab, 
2018-11-22. Undersökningsområdet utgörs till stor del av blottat berg med 
rundade och/eller flacka hällar med relativt få sprickor. I brantare partier är 
berggrunden mera uppsprucken med en del utfallna block i släntfot. Vid 
områdets nordvästra gräns löper två bergslänter parallellt med 
Mörebackavägen, väster om vägen. I den övre slänten finns potentiellt instabila 
block, markerade med A på karta nedan. Den nedre slänten saknar block.  

Väster om Mörebackavägen noterades även ett mindre stenbrott, benämnt B på 
kartan nedan. Runt stenbrottet ligger mindre högar av kvarlämnade block. 
Blocken som ligger på krönet till slänten ned mot Mörebackavägen kan 
eventuellt destabiliseras vid markarbeten i direkt anslutning till dem.  

Samtliga bergslänter och blockförekomster bedöms alltså vara stabila i dag. 

Radonmätningar visar värden över gällande gränsvärden. 
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Kartunderlag, Bergab 

Planförslaget och dess konsekvenser  
Resultatet från den bergtekniska utredningen visar att befintliga bergslänter är 
stabila och inga stabilitetshöjande åtgärder bedöms nödvändiga. Bergschakt 
och grundläggning kan utföras utan restriktioner. Berggrunden utgörs av 
högradonmark. Byggnader ska utföras radonsäkert. 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den 
mest väsentliga rättseffekten är att markägarna under genomförandetiden har 
en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter.  

Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens 
utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter 
genomförandetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra 
eller upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade 
rättigheter som uppkommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt 
garanterade”. 

Genomförandetiden är satt till fem år så att utbyggnad av gator och VA kan ske 
etappvis om det behövs.  

Huvudmannaskap  
Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningställande och 
underhåll av allmän platsmark inom planområdet.  
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Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen har 
ansvaret för iordningställande och underhåll av allmän platsmark inom 
planområdet, benämnt VÄG, GATA1, GÅNG respektive NATUR på 
plankartan.  

Ansvarsfördelning 
Ansvarsfördelningen gällande genomförande och drift redovisas i 
nedanstående tabell. 

 

Allmän plats  

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

VÄG Exploatör Trafikverket  

GATA1 Exploatör Tanums kommun 

GÅNG Exploatör Tanums kommun 

PARK1 - Lek Exploatör Tanums kommun 

NATUR Exploatör (inga åtgärder) Tanums kommun 

Ledningsnät för vatten 
och spillvatten 

Exploatör Tanums kommun 

Ledningsnät för dagvatten  Exploatör Tanums kommun 

El, tele och elektroniska 
kommunikationer 

Ledningsägare Ledningsägare 

El  Ellevio AB  Ellevio AB 

Fiber Stenrike fiber  Stenrike fiber 

Kvartersmark 

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

B - Bostäder  Respektive 
fastighetsägare 

Respektive fastighetsägare 
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S - Skola  Fstighetsägare (Tanums 
kommun) 

Tanums kommun 

O – Tillfällig vistelse Respektive 
fastighetsägare 

Respektive fastighetsägare 

Vatten och spillvatten  Respektive 
fastighetsägare från 
anvisad anslutningspunkt. 

Respektive fastighetsägare 

 

Dagvatten  Exploatör/Respektive 
fastighetsägare 

Respektive fastighetsägare 

E1 - Transformator-
station 

Ledningsägare (Ellevio 
AB) 

Ledningsägare (Ellevio AB) 

E2 - Dagvattenanläggning Tanums kommun Tanums kommun 

E3 - Pumpstation Tanums kommun Tanums kommun 

Allmän plats  
Väg 902, Kvillevägen, i plankartan markerad med användningen ”VÄG” ska 
byggas om så att planområdets infartsgata i öster får en anslutning till 
Kvillevägen. Anslutningen ska anläggas och bekostas av exploatören. 
Kvillevägen kommer fortsatt skötas och underhållas av Trafikverket.  

Gator och gångvägar, i plankartan markerade med användningarna ”GATA1” 
och ”GÅNG” ska projekteras, anläggas och bekostas av exploatören. Gator och 
gångvägar ska sedan överlåtas utan kostnad till Tanums kommun. 

Inom område betecknat PARK1 - Lek ska en lekplats uppföras. Lekplatsen ska 
anläggas och bekostas av exploatören för att sedan överlåtas till av Tanums 
kommun. 

Åtgärder inomnaturmark, i plankartan markerad med användningen ”NATUR” 
ska anläggas av exploatören för att sedan överlåtsas till Tanums kommun.  

Ledningar för vatten och spillvatten ska anläggas av exploatören, för att sedan 
överlämnas och därefter skötas av Tanums kommun.. Dagvattenanläggningar 
såsom svackdiken utmed lokalgatorna, diken över naturmark eller ledningar 
under mark ska anläggas av exploatören för att sedan överlämnas och skötas av 
kommunen. 

Ellevio AB ansvarar för drift och underhåll på elnätet inom planområdet. 
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Fiber finns framdraget genom planområdet och ägs av den ekonomiska 
föreningen Stenrike fiber. Tanums kommun ansvarar för att fiber finns 
framdraget så att befintliga och planerade fastigheter kan anslutas. Stenrike 
fiber ansvarar för underhåll och skötsel av fibernätet så att leverantörer av 
bredband, tv och ev. telefoni kan leverera de tjänster som beställts. 

Kvartersmark 

För bostäder, i plankartan markerad med användningen ”B” ansvarar 
respektive fastighetsägare för anläggande, skötsel och underhåll av byggnader, 
ledningar för vatten och spillvatten från förbindelsepunkten vid fastigheten 
samt dagvattenanläggningar inom fastigheten.  

För skola, i plankartan markerad med användningen ”S”, samt för vandrarhem 
eller annan tillfällig vistelse, i plankartan markerad med användningen ”O”, 
ansvarar kommande fastighetsägare för anläggande, skötsel och underhåll av 
byggnader, ledningar för vatten och spillvatten samt dagvattenanläggningar.  

För de två transformatorstationerna, i plankartan markerade med användningen 
”E1”, ansvarar Ellevio AB för anläggande, skötsel och underhåll.  

För fördröjningsmagasin, i plankartan markerad med användningen ”E2”, 
ansvarar Tanums kommun för anläggande, skötsel och underhåll. 

För pumpstationen, i plankartan markerad med användningen ”E3” ansvarar 
Tanums kommun för anläggande, skötsel och underhåll. 

Avtal 

Planavtal 
Ett planavtal har upprättats mellan exploatören, AB Hamburgsund, och 
Tanums kommun. I planavtalet anges huvuddragen i detaljplanen och 
kommunens respektive exploatörens åtaganden under planprocessen. 

Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan exploatören och Tanums kommun. 
Avtalet ska bl.a. innehålla fördelningen av åtaganden och kostnader mellan 
parterna för genomförandet av detaljplanen. Exploateringsavtalet ska vara 
undertecknat och godkänt innan planen antas i kommunfullmäktige. 

Huvuddragen i exploateringsavtalet redovisas nedan. Syftet med avtalet är ett 
effektivt och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Exploatören har idag ett markanvisningsavtal med kommunen som rör ett 
önskat markköp av ett område av den kommunägda fastigheten Hamburgsund 
13:22. Kommunen ska enligt exploateringsavtalet överlåta detta område till 
exploatören. Kommunen ansöker om fastighetsbildning och exploatören svarar 
för kostnaderna för detta. 
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Exploatören ska utan ersättning överlåta de delar inom fastigheten som i 
detaljplanen utgör allmän plats till kommunen. 

Exploatören ansvarar för och bekostar projektering och utbyggnad av allmän 
plats i enlighet med kommunens specifikationer eller standard. När 
anläggningen är färdigställd överlåts den utan kostnad till kommunen. 

Dagvattenhantering ska ske utifrån dagvattenutredning. Vägar på kvartersmark 
och inom fastigheter ska anläggas så att de är farbara med sedvanliga 
avfallsfordon fram till avfallsutrymmen. Parkering ska ordnas på egen 
fastighet. 

Exploatören bekostar sådan ledningsomläggning inom kvartersmark som är 
nödvändig till följd av exploateringen. 

Exploatören ska enligt avtalet ersätta kommunen med en summa för ”skäliga 
kostnader avseende infrastruktursatsningar vilka beror av etappvis utbyggnad 
av samhällsområdet Hamburgsund”, i enlighet med kommunens riktlinjer för 
exploateringsavtal. 

Kommunen ansvarar för projektering, upphandling och anläggande av gång- 
och cykelväg på kvartersmark. Exploatören ska till kommunen erlägga de 
faktiska kostnader som utgör exploatörens kostnadsandel. 

Kommunen och exploatören ska tillse att såväl projektering som arbeten för 
genomförande av detaljplanen samordnas mellan parterna. Byggtrafik till och 
från exploateringsområdet ska ske så att störningarna begränsas i möjligaste 
mån. 

Övriga avtal 
Avtal ska upprättas mellan Tanums kommun och Trafikverket för ombyggnad 
av Kvillevägen, väg 902. 

Medfinansieringsavtal ska tecknas mellan Tanums kommun och Trafikverket 
avseende sprängningsåtgärden för att uppfylla siktkrav vid utfarten. 

Ett VA-avtal ska tecknas mellan kommunen och exploatören som bland annat 
redovisar anslutningspunkter, standarder, avgifter med mera. Avtalet ska vara 
undertecknat av exploatören innan anslutning. 
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Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser för 
fastigheter 

Fastighetsbildning  

Avstyckning, klyvning el sammanläggning (nybildning av fastigheter) 
All kvartersmark inom obebyggda delar av planområdet kan delas upp i 
fastigheter som avstyckas från respektive stamfastighet. Plankartan innehåller 
bestämmelser om minsta fastighetsstorlek, som för den största delen av 
kvartersmarken ska vara minst 800 m2, men för ett par områden gäller istället 
minst 400 m2 respektive 250 m2. Tanken är att möjliggöra radhus, parhus eller 
kedjehus på dessa platser. Illustrationsplanen visar mestadels villatomter samt 
ett par tomter för flerbostadshus, men är inte bindande utan endast ett förslag 
på hur området kan se ut efter utbyggnad. 

Ledningsrätt 
Inom planområdet finns i dagsläget inga ledningsrätter. 

I detta planförslag dras ledningar för vatten och spillvatten i allmän plats, 
GATA1.  

Ledningar som dras över annans mark behöver rättighet. Ledningar som tillhör 
enskilda bolag såsom el och fiber bör ha ledningsrätt oavsett var de dras, 
eftersom ledningsägarna inte äger någon mark inom planområdet. 

Servitut  
Inom planområdet finns fem servitut i form av två officialservitut och tre 
avtalsservitut. Se redovisning av befintliga servitut och påverkan på dessa i 
tabellen på sidan 36. Servitut finns även redovisade i fastighetsförteckningen. 

Vid ett genomförande av planförslaget kan ytterligare servitut behöva inrättas, 
exempelvis om större bostadsfastigheter delas upp. 

Gemensamhetsanläggningar 
Inga gemensamhetsanläggningar finns i dagsläget inom planområdet. 

Inom större fastigheter där grupphus eller flerbostadshus får uppföras kan det 
bli aktuellt med gemensamhetsanläggningar t.ex. för gemensamma förråd, 
gårdsytor, parkeringsplatser och lekplatser. 

För sammanbyggda hus, tex. radhus eller kedjehus kan det bli aktuellt med 
gemensamhetsanläggningar för vissa gemensamma byggnadsdelar eller 
anläggningar såsom tak, fasader, ledningar för vatten och avlopp. 
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Marksamfällighet 

Befintlig väg genom planområdet, Mörebackavägen, är en samfälld väg 
(Hamburgsund S:6). Den del av Mörebackavägen som ingår i detaljplanen 
övertas av Tanums kommun och blir allmän plats/gata. Den samfällda 
fastigheten kan därför ”dödas” i samband med ett genomförande av 
detaljplanen, detta hanteras av Lantmäteriet efter ansökan om förrättning. 

Konsekvenser för fastigheter inom planområdet 
Detaljplanen omfattar de privata fastigheterna Kville-Rörvik 1:7, 1:8, 1:33 och 
1:58, Hamburgsund 13:4, 13:14, 13:16 och 13:18 samt del av kommunens 
fastighet Hamburgsund 13:22.  

 

Fastighets- 
beteckning Åtgärd/konsekvens Övrigt 

Kville-Rörvik 1:7 • Avstyckning till nya bostadsfastigheter  

• Upplåtelse av allmän platsmark i form 
av natur- och vägområden   

 

Kville-Rörvik 1:8 • Avstyckning till nya bostadsfastigheter 
och ev. förskolefastighet. 

• Upplåtelse av allmän platsmark i form 
av natur- och vägområden 

 

Hamburgsund 
13:4 

Kommer att omfattas av detaljplan med 
byggrätt för bostäder. 

Befintlig 
bostadsfastighet 

Hamburgsund 
13:14 

Upplåtelse av allmän platsmark i form av 
gata för att göra det möjligt för kommunen 
att sköta befintligt vägdike på ett 
ändamålsenligt sätt. 

Befintlig 
bostadsfastighet 

Hamburgsund 
13:18 

Kommer att omfattas av detaljplan med 
byggrätt för bostäder. 

Befintlig 
bostadsfastighet 

Hamburgsund 
13:22 

Kommer att omfattas av detaljplan med 
byggrätt för bostäder. 

Ägs av Tanums 
kommun 
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Tillkommande 
fastigheter (efter 
avstyckning) 

Bostadsanvändning med byggrätt, 
fastighet för förskola/skola eller för 
tillfällig vistelse med byggrätt 

 

Mörebacka S:6 

 

Ska ”dödas” i samband med 
genomförande av detaljplanen. 
Exploatören bekostar förrättning hos 
Lantmäteriet. Kommunen tar över 
ansvaret för driften av vägen, inklusive 
ekonomiskt ansvar.  

Utgörs av allmän plats 
och kvartersmark för 
bostäder i 
planförslaget.  

Serv 1. 14-KVI-
1212. 
Officialservitut 
avseende brunn, 
vattenledning och 
väg. 

Ska ”dödas” i samband med 
genomförande av detaljplanen. 

Belastar Hamburgsund 
13:22 till förmån för 
Hamburgsund 13:18. 

 

Serv 2 14-KVI-
958. 

Officialservitut 
avseende vägar 
och vatten. 

 

Vid behov ska servitutet ändras. Belastar Kville-Rörvik 
1:8 till förmån för 
Kville-Rörvik 1:33. 

Serv 3 1435IM-
12/24033.1 
Avtalsservitut 
avseende 
kraftledning. 

Befintliga kraftledningar ska delvis läggas 
om för att placeras i mark som utgör 
allmän plats, GATA. Servitut kan då 
upphävas för den aktuella sträckan. 

Belastar Kville-Rörvik 
1:8 till förmån för 
”Strömstad 
Fjällskivlingen 1” 
(Ellevio AB). 

Serv 4 1435IM-
12/24034.1 
Avtalsservitut 
avseende 
kraftledning. 

Befintliga kraftledningar ska delvis läggas 
om för att placeras i mark som utgör 
allmän plats, GATA. Servitut kan då 
upphävas för den aktuella sträckan. 

Belastar Kville-Rörvik 
1:7 till förmån för 
”Strömstad 
Fjällskivlingen 1” 
(Ellevio AB). 
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Serv 5 1435IM-
12/24054.1 
Avtalsservitut 
avseende 
kraftledning. 

Befintliga kraftledningar ska delvis läggas 
om för att placeras i mark som utgör 
allmän plats, GATA. Servitut kan då 
upphävas för den aktuella sträckan. 

Belastar Hamburgsund 
13:22 till förmån för 
”Strömstad 
Fjällskivlingen 1” 
(Ellevio AB). 

 

Ekonomiska frågor 
Exploatören står för kostnader för planarbetet, inklusive kostnader för 
kommunens handläggning enligt planavtal. Exploatören bekostar även 
detaljplanens genomförande, utbyggnad av kvartersmark och allmän plats, 
teknisk infrastruktur, avgifter för anslutning av VA, el och fiber, samt 
förrättningar. Exploatören får samtidigt fördelen av ett ökat markvärde och kan 
räkna med en vinst vid försäljning av mark eller färdiga bostäder. 

Exploatören ska även ersätta kommunen för skäliga kostnader avseende 
infrastruktursatsningar vilka beror av etappvis utbyggnad av samhällsområdet 
Hamburgsund. 

Kommunen står för kostnader för drift och underhåll av allmän plats samt 
kostnader för uppförande och drift av förskola. 

FORTSATT PLANARBETE 
Detaljplanen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL 2010:900/ 
SFS 2014:900) och planarbetet bedrivs med så kallat utökat förfarande, vilket 
innebär både ett samrådsskede och ett granskningsskede innan detaljplanen kan 
tas upp för beslut om antagande. 

Planförslaget ska nu samrådas. Det innebär en möjlighet för berörda sakägare, 
allmänheten, statliga/kommunala myndigheter och instanser att inkomma med 
synpunkter. 

Planförslaget kommer sedan att ställas ut för granskning, vilket är ett nytt 
tillfälle att lämna synpunkter. Därefter kan kommunen besluta om att anta 
planförslaget. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft. 
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Preliminär tidplan för planarbetet 
Samråd Kvartal 2, år 2022 

Granskning  Kvartal 4, år 2022 

Godkännande i miljö- och byggnadsnämnden Kvartal 2, år 2023 

Antagande i miljö- och byggnadsnämnden/ 
kommunfullmäktige 

Kvartal 2, år 2023 

Laga kraft tidigast Kvartal 2, år 2023 
 

Om ingen överklagar kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen vinner 
den laga kraft cirka en månad efter antagande. 

Medverkande i planarbetet 
Planhandlingarna har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom 
planeringsarkitekt Kalle Gustafsson och arkitekt Jakob Resare.  

Planförslaget handläggs av Miljö- och byggnadsförvaltningen, Tanums 
kommun. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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