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Detaljplan på samråd 
Tanums-Åseröd 1:30 med flera, östra Veddökilen 
 
Ett förslag till detaljplan för Tanums-Åseröd 1:30 med flera, östra Veddökilen, i Tanums 

kommun är nu ute på samråd. 
 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad med bostäder, mindre café, samt brygga 

med promenadstråk och sjöbodar i samhället Långesjö, norr om Fjällbacka. Allmänhetens 

tillgång säkerställs med allmänt gångstråk utmed vattnet som binds samman med gångvägar 

norr respektive söder om planområdet. 
  
Detaljplanen medger för den östra delen av planområdet utbyggnad av bostäder inklusive 

bostadsparkering. Bostadshusen föreslås uppföras som flerbostadshus och kommer att 

inrymma 20-25 lägenheter. Inom den sydvästra delen av planområdet medges utbyggnad av 

sjöbodar samt café. I den västligaste delen av planområdet omfattas mindre vattenområde 

inom vilket muddring för ett mindre antal båtplatser föreslås. 
  
Planförslaget har stöd i Tanums kommuns översiktsplan (ÖP 2030). Planområdet är inte 

planlagt sedan tidigare.  
 

Samrådstid: 2 juli 2019 till och med 30 augusti 2019 

 

Utställningsplatser 

Förutom på kommunens hemsida, www.tanum.se/pagaendedetaljplaner, finns detaljplane-

handlingarna (planbeskrivning, plan- och illustrationskarta) tillgängliga på följande platser 

under samrådstiden:  

• Tedacthuset, entré H, Storemyrsvägen 2, Tanumshede 

Öppettider: måndag-fredag kl. 08:00-16:30 
 

• Fjällbacka bibliotek, Nestorsvägen 2, Fjällbacka 

Öppettider: måndag kl. 15:00-18:00, torsdag kl. 10:00-14:00     
 

Information lämnas av Roger Rosengren, planeringsarkitekt, (semester 29 juli - 18 augusti), 

telefon: 0525-184 36, e-post: mbn.diarium@tanum.se 

 

Synpunkter 

Har du synpunkter på detaljplaneförslaget ska du skicka in dem till miljö- och 

byggnadsnämnden senast den 30 augusti 2019.  
 

Skriv ner dina synpunkter och skicka till Tanums kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 

457 81 TANUMSHEDE eller e-post: mbn.diarium@tanum.se. Uppge vilket ärende det gäller 

samt ditt namn, fastighetsbeteckning, och adress.  

 

Den som inte senast under granskningen har framfört sina synpunkter kan förlora rätten att 

senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.  
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