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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNINGENS RÄTTSVERKAN
Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med
beskrivningen är, att den skall vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Beslut i MBN om samråd
Beslut i MBN om utställning
Beslut i KS om exploateringsavtal
MBN:s beslut om godkännande och antagande
Laga kraft

2009-02-24
2010-05-18
2010-11-03
2011-02-22
2011-03-24

Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen slutar 15 år efter det att planen vunnit
laga kraft
Markägarna har under genomförandetiden en ekonomisk garanti för att 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 rättigheter som uppkommit genom planen inte längre är
”ekonomiskt garanterade”.
Huvudmannaskap
Med huvudmannaskap avses bl a ansvaret för iordningsställande och underhåll av
allmänna platser.
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 bl a detaljplanerna i grannskapet. Med hänsyn till
ortens tradition av enskilt huvudmannaskap med lokal förvaltning finns särskilda skäl för
att kommunen inte är huvudman för de allmänna platserna inom planområdet.
För den gällande detaljplanens befintliga bebyggelse gäller idag kommunalt Va-område.
För denna bebyggelse har ny Va-anläggning byggts ut 2009. För de nytillkomna tomterna
byggs VA-anläggning med stöd av avtal mellan kommunen och exploatören. Denna
anläggning ansluts till kommunens VA-nät efter färdigställandet.
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DAGENS FÖRVALTNING
Vägar, naturmark
Allmänna platser (vägar, grönområden) är reglerade i 1960 års detaljplan. Förvaltningen
regleras normalt genom en vägförening. Någon vägförening bildades dock aldrig för 1960
års detaljplan, vilket innebär att någon formell förvaltningsorganisation för detaljplanens
allmänna platser saknas.
För den enskilda vägen från allmänna vägen vid Hökebacken till Stora Vattnet har däremot
en vägsamfällighet bildats 1963 på initiativ av länsstyrelsen. Denna vägsamfällighet har
sedermera registrerats som gemensamhetsanläggningen Hamburgsund Ga:4.
Gemensamhetsanläggningen har 2002 utvidgats att även omfatta Johns väg och Johan i
Dabens väg. I denna gemensamhetsanläggning deltar Hamburgsund 2:2, 69
bostadsfastigheter samt en kommunal byggnad och 6 sjöbodar på ”ofri grund”.
Hamnen och strandområdet
Hamnområdet och stranden ingick inte i 1960 års detaljplan. Idag förvaltas stranden av
markägaren (exploatören). Den västligaste av bryggorna förvaltas av Stora Vattnets
bryggförening med stöd av arrendeavtal. Övriga bryggor förvaltas av Pluret aktiebolag,
också med stöd av att arrendeavtal.
Utanför och norr om planområdet arrenderar kommunen ett markområde för simskola och
badplats. Denna badplats har bl. a. tillfart från hamnområdet i denna detaljplan.

MORGONDAGENS FÖRVALTNING
Vägar, naturmark
80% av trafiken till området beräknas alstras från väg 900 via Kornhagen, då denna väg
blir lättillgänglig och bättre framkomlig än väg 905 utmed sundet. På sikt kan tillfart via väg
905 utmed sundet komma att begränsas ytterligare sommartid. Detta antagande om
framtida vägstruktur innebär tillfartsväg till Hökeberget & Pluret, Smörhagen och
Humleviken från väg 900 via Kornhagen.
En gemensam utfartsväg förutsätter en gemensam förvaltning. Den gemensamma
förvaltning kan antingen lösas genom ett införlivande av de aktuella områdena i
Hamburgsunds vägförenings vägnät eller genom en separat gemensam förvaltning av
utfartsväg för de aktuella områdena. Lantmäteriet handlägger för närvarande förrättning,
där förvaltningsfrågorna prövas. Detaljplanen för Hökeberget & Pluret kan dock antas utan
att frågan om förvaltningsobjektets omfattning har bestämts.
1960 års byggnadsplan saknar förvaltningsbeslut för allmän plats (vägar, grönområde).
Enbart enskilda vägen från Hökebacken till Stora Vattnet har gemensam förvaltning. Enligt
gällande förvaltningsregler ska denna detaljplans allmänna platser förvaltas av en
samfällighetsförening. Det får överlämnas till lantmäteriet att pröva förvaltningens närmare
innehåll. Det gäller bl a den gemensamma förvaltningen av utfartsväg, interna vägnät och
naturmarksförvaltning.
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Översiktskarta med vägstrukturer och angränsande planområden

Exploatören svarar för och bekostar iordningsställandet av vägen till de planerade nya
tomterna på Hökeberget med den standard som anges i planbeskrivningen. Av denna
framgår att övriga vägar bevaras och ses över för att tillgodose god framkomlighet. Ställs
krav om ytterligare höjd standard i samband med anläggningsförrättningen fördelas dessa
kostnader mellan berörda fastighetsägare genom lantmäteribeslut.
Naturmarken inom planen behöver ej ställas i ordning men väl skötas. Skötselanvisningar
tas fram av de boende i området och biläggs stadgarna för den förening som får
förvaltningsansvaret för naturmarken.
Föreliggande detaljplan anger att området PARK1 har skyddsbestämmelser (q1), som
reglerar skogens skötsel. En skötselplan har upprättats för PARK 1. Den skall också
bifogas de stadgar som reglerar den blivande samfällighetsföreningens förvaltning.
Eftersom området PARK1 väsentligen tjänar närliggande bostadsfastigheter föreslås att
detta förvaltningsansvar begränsas till de närliggande fastigheterna.
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Föreslagen avgränsning av medverkande fastigheter för skötsel av parkområde

Naturmarken genomkorsas av gångvägar (GÅNG). Exploatören svarar också för och
bekostar iordningsställandet av de gångvägar som detaljplanen anger.
Gångvägen mellan sjöbodarna och berget förutsätter en förskjutning av en sjöbod längre
från berget. Flyttning av sjöboden längre från berget är säkerställd genom nytt
arrendeavtal mellan parterna. Mellan nordligaste sjöboden och berget har plank hindrat
gångväg. Detta plank har avlägsnats efter överenskommelse mellan parterna.
Strandområdet och hamnen
Strandområdet och hamnen tjänar inte bara fastigheterna i denna detaljplan utan även
närliggande planområden. Stranden, som är strandskyddad, saknar idag organiserad
förvaltning. Den västligaste pontonbryggan för båtar förvaltas idag och även
fortsättningsvis av Stora Vattnets bryggförening. Övriga bryggor förvaltas av ett
förvaltningsbolag som ägs av markägaren. Även förvaltningen av den närliggande
”kommunala badplatsen” måste beaktas då framtida förvaltning läggs fast.
Idag deltar 69 bostadsfastigheter, 6 sjöbodsägare och Tanums kommun (andel för
kommunens badplats) i gemensamhetsanläggningen Hamburgsund ga:4. Kommunens
dispositionsrätt till badplatsen regleras i arrendeavtal.
Då detaljplanens strandområde vid Pluret, den ”kommunala badplatsen” och hamnen har
ett väsentligt större upptagningsområde än den aktuella detaljplanen behöver
förvaltningen av dessa anläggningar skiljas från detaljplanens vägförvaltning.
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Föreslagen parkering vid Kärret med gång- och cykelväg till den kommunala badplatsen
Ejgdebadet.

För att säkerställa tillgängligheten skall det område som i detaljplanen är angivet som
”sommar-p-plats” upplåtas genom servitut till förmån för kommunal fastighet. Med
sommar-p-plats avses det större området som ligger intill ordinarie ”p-plats”. Aktuellt
område kan alternativt inrättas som en gemensamhetsanläggning där kommunens ansvar
för framtida drift då regleras.
För hamnen gäller det att finna den förvaltningsform som bäst säkerställer syftet med
småbåtshamnen. Att reglera hamnens förvaltning genom g-bestämmelse innebär att
hamnen ska utgöra en gemensamhetsanläggning, som förvaltas av en separat
samfällighetsförening. Härigenom kan båtplatserna fastighetsrättsligt knytas till fastigheter
i Hamburgsund (ev. närliggande planområden). Det finns dock ett antal skäl som talar mot
en sådan förvaltning. Att finna kriterier för avgränsning av hamnens omland utifrån
lantmäteriets regler är vanskligt. Att inte kunna erbjuda båtplats till närboende som saknar
egen fastighet inger betänkligheter. Det avgörande skälet mot gemensamhetsanläggning
är dock möjligheten att hyra ut platsen i andra hand. En samfällighetsförening för
båthamnen saknar skarpa möjligheter att förhindra andrahandsuthyrning till andra än
närboende.
Eftersom syftet med båthamnen är att i första hand erbjuda båtägare i grannskapet
båtplats uppfylls syftet bäst genom bryggföreningsförvaltning eller bolagsförvaltning. En
förvaltning av västra bryggan genom Stora Vattnets bryggförening skapar rimliga garantier
att närboende prioriteras. En förvaltning av övriga bryggor genom ett av markägaren ägt
förvaltningsbolag skapar också rimliga garantier att närboende prioriteras. Bolaget
kommer att driva hamnen samt att genom skötselavtal med kommunens
fastighetsavdelning svara för drift och underhåll av strandområdet med toalett och
sophantering, samt parkeringen för hamnen och strandområdet vid Pluret. Kommunen
kommer att driva kommunala badet (Ejgdebadet) med tillfartsväg samt nyuppförd byggnad
för toalett och soprum vid Kornhagsvägen (Kärret).
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Markägaren kommer genom förvaltningsbolaget att även fortsättningsvis reglera
uthyrningen genom båtplatsavtal, som närmare beskrivs i planbeskrivningen.
Även förvaltningsavtalet mellan kommunen fastighetsavdelning och förvaltningsbolaget
kan bidra till att säkerställa syftet med småbåtshamnen. I avtalet kan ställas krav på
förvaltningsbolaget att prioritera småbåtshamnen för närboende i första hand.
Det här beskrivna skötselavtalet mellan markägaren och kommunens fastighetsavdelning
kompletteras med ett nytt arrendeavtal, som reglerar upplåtelsen av den ”kommunala
badplatsen”. Detta avtal ersätter det idag gällande arrendeavtalet. Som alternativ till nytt
arrendeavtal kan kommunen förvärva Ejgdebadet efter avstyckning. Markägaren har
erbjudit kommunen en sådan lösning.
Exploatören ansvarar för och bekostar anläggandet av parkering och gångväg till
Ejgdebadet. Detta åtagande säkerställs i exploateringsavtalet.
De båtplatsavtal, som hittills upprättats, säkerställer redan idag att avtalen inte får
överlåtas –helt eller delvis- utan upplåtarens medgivande. Avtalen kommer fortsättningsvis
att kompletteras med föreskrifter med ordningsregler för båtplatsen. Därvid används de
föreskrifter som används av Tanums Hamn & Turism AB, som behöver anpassas till
detaljplanens förhållanden.
Stora Vattnets bryggförenings rätt till vattenområde med tillhörande strand är reglerad i
arrendeavtal med markägaren. Nu behöver båtplatser flyttas för att utvidga strandområdet
för friluftsbad. Därför kommer avtalet att omförhandlas för att reglera frågan om en
förlängning av pontonbryggan, som möjliggör flyttning av berörda båtplatser. Exploatören
kommer att bekosta tillbyggnaden av en ny ponton på bryggföreningens brygga. Detta
innebär att den föreslagna flytten av befintliga båtplatser inte kommer att medföra några
kostnader eller förlorade platser för föreningen. Denna omförhandling skall genomföras
och säkerställas i exploateringsavtalet.
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Föreslaget förvaltningsobjekt för Pluret AB. Bryggföreningens båtbrygga ingår inte

Strandområdet med tillhörande naturområde och parkeringar kommer att ställas i ordning
av exploatören. Iordningsställandet och kostnaderna härför bekostas av exploatören och
regleras i exploateringsavtal. Även kommunens badplats samt gång- och cykelvägar dit
kan avses ställas i ordning samtidigt. Denna fråga regleras i exploateringsavtalet.
Strandområdet vid Pluret är tillgänglig för allmänheten, en tillgänglighet som säkerställs
genom strandskyddet. Det krävs regler för drift och övervakning. Genom att reglera dessa
frågor i det planerade förvaltningsavtalet mellan markägare och kommunen kan en
styrning erhållas som tillgodoser både de boendes och det rörliga friluftslivets behov.
Vatten och avlopp
För de nytillkommande fastigheterna i denna plan sker utbyggnad av VA och dagvatten
med kommunal standard genom avtal mellan kommunen och exploatören. Dessa VAanläggningar ansluts till kommunens anläggning vid av VA-avdelningen anvisad punkt.
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Ansvarsfördelningen sammanfattas i nedanstående tablå:
Anläggning
Genomförandeansvarig Driftsansvarig
(Kartbeteckning)
Allmän plats
LOKALGATA
(huvudväg mot
Kornhagen)

Exploatör

Hamburgsunds vägförening (initialt ny förening
för berörda planer)

NATUR

Exploatör

Samf.förening (alla
fastigheter i planen)

LOKALGATA
(internt vägnät)

Exploatör

Se NATUR

VA-och dagv.anläggningar
(vid nya
byggrätter)

Exploatör

Kommunen

PARK 1, (q)

Exploatör

Samf.förening
(närliggande fastigheter)

GCVÄG, GÅNG

Exploatör

Hamnförv.bolaget

P-PLATS

Exploatör

Hamnförv.bolaget

P-PLATS
SOMMAR

Exploatör

Hamnförv.bolaget
(servitut/g-anläggning)

W

Hamnförv.bolaget

Kvartersmark
B

Fast.ägare

Fast.ägare

C1

Exploatör

Se samf.för.
(kornhagenv)/Alt.hamnbolag

E1

Kommunen

Kommunen

E2

Eldistributör

Eldistributör

WV1

Fast.ägare

Hamnförvaltningsbolag

V2

Fast.ägare

Hamnförvaltningsbolag
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Ägoförhållanden
All mark inom planområdet (ca 22 ha) är i enskild ägo.
Fastighetsbildning
Med fastighetsbildning avses alla ändringar av fastigheters gränser, inrättande av
gemensamhetsanläggningar och upplåtelse av servitut och ledningsrätter.
Fastighetsbildning prövas genom lantmäteriförrättningar av Lantmäteriet i Strömstad.
Lantmäteriförrättningar för genomförande av föreslagen förvaltningsorganisation söks av
markägare/exploatör eller av kommunen. Förrättningar för bostadsbebyggelse söks av
berörda markägare. Det gäller både utvidgade byggrätter inom befintliga
bostadsfastigheter, utvidgning av befintliga fastigheter samt nya byggrätter för
bostadsändamål.
Strand och hamn vid Pluret förvaltas av separat bolag. Förvaltningen kan utövas antingen
genom arrendeavtal mellan bolag och markägare eller genom bildande av en strand- och
hamnfastighet.
Planen redovisar byggrätt för 6 befintliga och 11 nya sjöbodar. För sjöbodarna införs en så
kallad en-tomtsbestämmelse. Bestämmelsen innebär att enskild sjöbod inte får utgöra
separat fastighet. Bestämmelsen utgör däremot inte hinder mot fastighetsreglering
varigenom sjöbodstomt (husgrund) överförs till bostadsfastighet i grannskapet.
Gemensamhetsanläggningar
Hur förvaltningen av vägar och naturmark kan organiseras är beskrivet ovan under
”morgondagens förvaltning”. Organisationen läggs fast genom
gemensamhetsanläggningar som förvaltas av samfällighetsförening(-ar).
El
För områdets elförsörjning svarar lokalt eldistributionsföretag. På beställning dras ledning
fram till mätarskåp innanför tomtplatsgräns.
Avtal
Ett planavtal finns undertecknat mellan Tanums kommun och exploatören som bland
annat reglerar kommunens kostnader i samband med planarbetet. Ett förslag till
exploateringsavtal skall finnas mellan exploatören och Tanums kommun i samband med
utställningen av detaljplanen avseende kostnader och utförande av åtgärder inom och
kompensationsåtgärder utanför planområdet. Detta exploateringsavtal skall vara
undertecknat av parterna före antagandet av detaljplanen.
Längs den befintliga hamnen finns idag en promenadstig/bryggdäck fram till den ostligaste
av sjöbodarna. Här har den vidare framkomligheten stoppats av en tillbyggd skärmvägg
mot berget. Denna tillbyggnad har tagits bort efter överenskommelse mellan parterna.
Bakom den tredje sjöboden från norr hindras passagen i dag mot berget. Denna sjöbod
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kommer att rivas eller flyttas och byggrätten flyttas ut för att skapa en passage mellan
boden och berget. Nytt arrendeavtal har slutits mellan parterna som säkerställer att berörd
sjöbod rivs och byggs upp enligt detaljplanen.
Bygglov / marklov
Bygg- och marklov prövas av Miljö- och byggnadsnämnden, Tanums kommun, enligt Planoch Bygglagen (PBL). Om den sökta åtgärden inte strider mot detaljplanen lämnas
bygglov under förutsättning att genomförandetiden börjat löpa och att de allmänna
villkoren i 3 kap PBL är uppfyllda.

TOLKNING AV BYGGRÄTTER PÅ PLANKARTAN
Användningen (t ex B för bostadsändamål) av ett område avgränsas med
användningsgränser. Så långt möjligt har användningsgränserna lagts i befintliga
fastighetsgränser för att undvika onödiga fastighetsbildningar. Vissa befintliga
fastighetsgränser har dock justerats efter önskemål från berörda ägare. Det område som
får bebyggas på tomterna avgränsas av egenskapsgräns på plankartan. Prickad mark får
inte bebyggas.
Det finns dock ytterligare begränsningar genom en bestämmelse om minsta avstånd mot
tomtgräns mot annan bostadstomt. I övrigt finns det flera egenskapsbestämmelser som
reglerar detaljutformningen av husen. För att underlätta tolkningen av planen har, så långt
möjligt, egenskapsgränserna lagts parallellt med användningsgränserna.
Byggnadshöjd är höjden från skärningspunkten mellan takfall och fasadliv och till den
omgivande markens nivå. Nockhöjd är höjden mellan byggnadens nock och den
omgivande markens medelnivå.
Byggnadsarea är den yta som en byggnad upptar på marken.

EKONOMISKA FRÅGOR
Exploatören skall betala alla med detaljplanearbetet förenade kostnader. Kostnaderna för
genomförande av detaljplanen regleras i exploateringsavtal.
Erforderliga lantmäteriförrättningar för plangenomförandet betalas av exploatören
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TEKNISKA FRÅGOR
Grundläggning av ny byggnad, utformning med hänsyn till radonrisk samt utformning av
eventuella enskilda avloppslösningar redovisas i samband med bygglovsansökan. Vid
grundläggning av ny bostadsbebyggelse skall den geotekniska utredningen beaktas.
I ansökan om bygglov skall finnas med en nybyggnadskarta där gatunivå, befintliga
marknivåer och höjd på färdigt golv finns angivet.
Färdigt golv i byggnader skall ligga minst 0,3 m över anslutningsnivån för VA.
Med anledning av den bergtekniska utredningen gäller följande:
-

-

-

Den som ansöker om bygglov för byggrätter som berörs av risker enligt
bergrasutredningen ansvarar för genomförande av besiktning och eventuella
åtgärder vid bygglovprövning. Dessa byggrätter är på plankartan markerade a1.
Markägaren till naturmarken ansvarar för den bergrasbesiktning och eventuella
åtgärder, som kan bli aktuella inom naturmark, dvs de områden som inte kan
komma att beröra planens byggrätter och därtill kopplade bygglovsprocesser.
Detta ansvar omfattar även det område som i bergrasutredningen betecknas som
område 2. Detta ansvar för bergrasbesiktning och eventuella åtgärder gäller så
länge ansvaret inte överförts till samfällighetsförening genom myndighetsbeslut
(lantmäteribeslut).
Markägaren till naturmarken ansvarar för att upplåta den mark som behövs
För vidtagande av eventuella åtgärder. Detta gäller så länge ansvaret inte
överförts till en samfällighetsförening genom myndighetsbeslut
(lantmäteriförrättning).

Exploatören och tillika markägaren till Hamburgsund 2:2 har skrivit under en utfästelse i
vilken dennes ansvar för åtaganden kopplade till bergrasrisker enligt ovan regleras. Denna
utfästelse har bilagts planhandlingarna inför planens antagande.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Allmän platsmark i detaljplanen kommer att förvaltas av en nybildad samfällighetsförening.
Med hänsyn till den nytta markens ägare kan förväntas få av planen är det skäligt att den
allmänna platsmarken skall upplåtas till den nybildade samfällighetsföreningen utan
ersättning.
Denna fråga kan regleras i exploateringsavtalet eller genom länsstyrelseförordnande. Då
badplatsens förvaltning i en framtid kan läggas under samfällighetsförvaltning föreslås att
vederlagsfri upplåtelse av allmän platsmark säkerställs genom länsstyrelseförordnande.
Ansökan om tillstånd respektive dispens avseende strandskydd och landskapsbildsskydd
skall sökas före antagandet av detaljplanen.
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