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Bostäderna blir hyresrätter om 2-5 rum och kök. Husen blir låga i 1-2 plan med inredda vindar med traditionell och 
varierad arkitektur i trä. Om kommunens planprocess går enligt plan så blir projektet med bostäder godkänt för statliga 
investeringsstöd vilket sänker byggkostnaderna och hyrorna för hyresrätterna i motsvarande grad.

Hyresrätter
Referensbilder är inte det som direkt avses att byggas, utan det är mer ett försök att visa på skala, höjder, 
material och karaktär på den blivande bebyggelsen. Hur det egentligen blir avgörs när detaljplanen är klar 
och därefter genom en normal bygglovsprocess. 

Vi kommer att bygga bostäder med hyresrätt med lägenheter om 2-5 rok. Husen blir låga i 1-2 plan 
med inredda vindar med traditionell och varierad arkitektur i trä. Om vi får möjlighet genom en snabb 
planprocess, så kan vi använda de statliga investeringsstöden som just nu finns att tillgå. Detta sänker 
våra byggkostnader och i motsvarande grad även månadshyran. 

REFERENSBILDER BOSTÄDER

REFERENSBILDER HOTELL OCH KAJSTRÅK

SEKTION GENOM HOTELLET

Ett levande Glommen
Sammanfattningsvis vill vi skapa ett levande och service-
inriktat centrum för Glommens hamn. Där man kan bo i 
nyproducerade hyresrätter, jobba i lämpliga kontors- och 
affärslokaler samt kunna erbjuda stora valmöjligheter kring 
mat, dryck, handel och aktiviteter för alla besökare. 

När Glommens Fisk var som störst arbetade ett stort antal 
invånare i hamnen. Den nya detaljplanen innebär, förutom 
arbetet med byggnationen, att det kan skapas många nya 
jobb utöver de lokala entreprenörer som kan driva sina verk-
samheter i hamnen.

Det förslag som kommunen nu skall lämna till samråd är väl 
överensstämmande enligt det förslag som togs fram gemen-
samt på ett stormöte med Glommens Samhällsförening den 
21 november 2015. 

Skillnaden är ytterst liten jämfört med Glommabornas 
förslag. Det som tillkommit nu är, att personer med starka 
känslor för Glommen, som har både kompetens och intresse 
för att på bästa sätt utveckla projektet tillsammans med kom-
munen och invånarna, även har förbundit sig att finansiera 
och driva projektet i ”hamn”. 
Se stormötesförslaget och jämför med föreslagen plankarta 
på insidan av denna folder. 

Tidsplanen för samråd påbörjades fredagen den 4 Juni och 
pågår i 4 veckor, då invånare kan lämna in synpunkter till 
planarkitekten och dess team. Om allt går enligt plan kan 
detaljplanen godkännas i slutet av 2021 vilket betyder att 
bygglov skulle kunna godkännas och byggnation kunna 
påbörjas under våren 2022.

Referensbilderna är inte det som direkt avses att byggas, utan det är mer ett försök att visa på skala, höjder, 
material och karaktär på den blivande bebyggelsen. Hur det egentligen blir avgörs när detaljplanen är klar och 
därefter genom en normal bygglovsprocess.

Hemsida för projektet
www.glommenshamn.se



i hamnen och som ska användas för kommersiellt bruk. Övriga 
markytor samt kajerna i hamnen avses att säkras upp för fort-
satt användande av fisket och fiskebåtarna samt kunna utveckla 
konceptet ”Blue food”, d.v.s omhändertagande av näring från 
havet i alla dess former för att möta behovet av den snabbt 
växande marknaden av framtidens sjömat. Genom att bevara 
ytorna för fiskeriet blir Glommen en viktig hamn och kan vara 
med i den snabba expansionen av hållbar sjömat med produk-
tion i Sverige.

En annan betydande del är att de stora öppna gräsytorna från 
Minan (vändplatsen) och söderut, bevaras och sparas från 
bebyggelse.

Markytan där Trålbinderiet ligger avses att bebyggas med cirka 
30 hyreslägenheter med förtur för Glommabor.

De äldre fiskebodarna längs Fiskhamnsvägen ska bevaras och 
likaså Båtklubbens uppställningsområde.

Det finns även förslag för en bastu vid betongbryggan väster om 
fiskekrogen.

Magnus Månsson, helg- och sommarbo-
ende i Glommen sedan 25 år och delägare 
i Arkitekt och fastighetsbolaget, Semrén 
& Månsson har ingått ett ramavtal, att i 
samråd med kommunen och Glommens 
invånare förverkliga en utveckling av 
Glommens hamn. 

Äntligen en detaljplan!
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats,  4 kap. 8 § 1 st 2 p.

LokalgataGATA1

HuvudgataGATA2

ParkeringP-PLATS1

ParkPARK1

NaturområdeNATUR1

Naturområde där bastu får anläggasNATUR2

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Bostäder. Friliggande villor. Minsta fastighetsstorlek 600 m2.
Största byggnadsarea 200 m2 per fastighet. Högsta
nockhöjd 7 meter.

B1

Bostäder. Friliggande villor. Minsta fastighetsstorlek 700 m2.
Största byggnadsarea 250 m2 per fastighet. Högsta
nockhöjd 7 meter.

B2

Bostäder. Friligganse villor. Minsta fastighetsstorlek är 900 m2.
Största byggnadsarea 250 m2 per fastighet. Högsta
nockhöjd 7 meter.

B3

Bostäder.B4

Tekniska anläggningarE

DetaljhandelH

Tillfällig vistelseO

Småbåtshamn med tillhörande service.V1

Fiskehamn med tillhörande service, verksamheter och kontor.
Försäljning i mindre skala.

V2

VerksamheterZ

Vattenområde,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Småbåtshamn,fiskehamnW1

Öppet vattenW2

Vattenområde där bastu får anläggasW3

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

bod för
fågelskådning1

bod för fågelskådning,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

stenbrygga1 stenbrygga,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED ENSKILT HUVUDMANNASKAP
Skydd av kulturvärden

q-skydd1 Glumstenen ska bevaras,  4 kap. 8 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Varsamhet
k1 Byggnadernas karaktärsdrag vad gäller träfasad och sadeltak ska

bibehållas,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k2 Sjöbodarnas karaktärsdrag vad gäller skala, färgsättning, och
sadeltak ska bibehållas,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år,  4 kap. 21 §

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt.,  4 kap. 17 §

Skala: 1:100
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Detaljplan för småbåtshamn/fiskehamn/verksamheter/bostäder
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Höjd: RH 2000
Plan: Sweref 99 12 00
Planen är ritad i koordinatsystem

A3 = Skala 1:2000
A1 = Skala 1:1000
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UPPLYSNINGAR
Till planen hör:
 - Plankarta med bestämmelser
 - Planbeskrivning
 - Illustrationskarta
 - Fastighetsförteckning

Övriga handlingar:
-Behovsbedömning, Falkenbergs kommun,
2019-04-30
-Trafikutredning, WSP, 2020-11-27
-Markmiljöteknisk undersökning, AFRY, 2020-01-20
-VA- och dagvattenutredning, Markera, 2021-04-22
 - Geoteknisk utredning, AFRY, 2020-05-08

PLANENS SYFTE:
Huvudsyftet med planarbetet är att möjliggöra för en utveckling av Glommens hamn. Avsikten med planförslaget är att säkerställa att besöksnäringen och turismen
värnas om och att området närmast vattnet ska vara allmänt tillgängligt. Detaljplanen syftar till att säkerställa att hamnområdet även fortsättningsvis nyttjas för
ändamålet småbåtshamn och fiskehamn. Samtidigt vill man öppna upp för möjligheten att bedriva andra verksamheter så som handel, restaurang och tillfällig
vistelse i form av exempelvis hotell. Här finns stora allmänna ytor i form av natur, park och gata. Förslaget möjliggör för cirka 30 nya bostäder. Detaljplanen säkrar
och förtydligar även byggrätten för befintliga bostadsfastigheter.

I snart 15 år har Samhällsföreningen efter önskemål från 
Glommens invånare kämpat för att få till en utökad och mer 
flexibel användning av hamnen och dess byggnader.

Sedan senaste detaljplanen fastslogs 1961, har hamnen och dess 
byggnader bara i princip fått användas till fiskeri- och industri-
verksamhet.
Vi kan nu med glädje meddela att framtidsplanerna för Glom-
mens hamn tagit ett stort kliv framåt. I en riktning som i 
princip följer det förslag flera hundra Glommabor under åren 
arbetat fram, genom alla de möten och sammankomster som 
anordnats av Glommens Samhällsförening och som gått under 
namnet Glommens Framtid.

”En av de starkaste utgångspunkterna är att Glommen är 
och ska förbli ett fiskesamhälle med en aktiv och fungerade 
fiskeindustri i kombination med turism och besöksnäring.”

Kortfattat om framtidsplanerna:
Den stora förändringen innebär att byggnaderna som i folkmun 
kallas “Glommens Fisk” kommer att ersättas med några mindre 
byggnader som innehåller hotell- och restaurang. Hotellet 
beräknas till cirka 30 rum och 10 semesterlägenheter som även 
kan användas som konferensrum.

En mindre saluhall med fokus på fisk- och skaldjursproduk-
ter, ett rökeri och kräftkokeri i anslutning till saluhallen och 
en ”sillalucka” där det serveras enklare rätter som passar alla 
plånböcker. 

Därutöver ska det byggas butiker och andra lokaler för uthyr-
ning med förtur till entreprenörer från Glommen. 

Byggnaderna där Glommens Fisk haft sin verksamhet kommer 
att rivas och ersättas av nya tidsenliga byggnader som passar in 


