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Många är de, som känner Sture Johansson som
framgångsrik arkitekt, konstnär och inte minst visionär!
Sture bor och verkar i Tanums kommun sedan länge,
och har i decennier särskilt engagerat sig i frågor
kring ”framtidens Veddökilen” och dess omgivning.
Detta projekt är den mognande frukten av kreativa
tankar som under lång tid vuxit fram och gestaltats
genom Stures penna. Planillustrationen sammanfattar dessa tankar inför stundande planprocess och
arbete med idéer om ett vackert och levande samhälle kring Veddökilen.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
ALLMÄN INFORMATION

SID 3

PLANPROCESSEN

SID 4

VEDDÖKILEN - EN UNIK PLATS!

SID 6

INLEDNING

SID 8

PLANDATA

SID 11

FÖRUTSÄTTNINGAR

SID 12

FÖRSLAG

SID 24

KONSEKVENSER

SID 37

ALLMÄN INFORMATION
Handlingar till programmet
- Landskapsanalys, LILJEWALL arkitekter, 2012-05-09
- Naturinventering Veddökilen 2012, Naturcentrum ab, 2012-05-14
- Behovsbedömning, Tanums kommun

Tidplan
Programsamråd beräknas ske under dec - jan 2012
Preliminär tidplan för den fortsatta planprocessen bedöms enligt nedan:
Samråd: 2:a kvartalet 2013
Granskning: 3:a kvartalet 2013
Antagande: (tidigast) 4:e kvartalet 2013
Planen vinner laga kraft inom tre veckor efter antagande om inte Länsstyrelsen beslutar att
överpröva kommunens beslut eller om kommunens beslut överklagas.
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PLANPROCESSEN

Programsamråd

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Planprogram
Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ska kommunen
ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program. Tanums kommun har gjort bedömningen att detaljplanen för Veddökilen skall föregås av ett planprogram. Programmet samråds
med myndigheter och de kommuner och sakägare som berörs av programmet.
Synpunkterna från samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse som också ska innehålla
kommunens kommentarer och förslag med anledning av synpunkterna.

Samråd
Med grund i de ställningstagandena som framkommit genom samrådet av planprogrammet tas
planhandlingar fram i form av detaljplanekarta, illustrationsplan och planbeskrivning. Dessa
handlingar samråds sedan med berörada myndigheter och sakägare.
Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och samtidigt ge alla
berörda möjlighet till insyn och påverkan. Kommunen ska samråda med Lantmäterimyndigheten, Länsstyrelsen och de kommuner som berörs av förslaget. Länsstyrelsen har en särskild uppgift att bland annat ta tillvara och samordna statens intressen. Kommunen ska också
ge kända sakägare och andra berörda tillfälle till samråd.
Om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska samrådet genomföras så att
det uppfyller miljöbalkens bestämmelser.
Synpunkterna sammanställs i en samrådsredogörelse som också ska innehålla kommunens
kommentarer och förslag med anledning av synpunkterna.

Granskning
Kungörelse och granskning innebär att kommunen annonserar och presenterar det planförslag man avser att anta. Kända sakägare och övriga som är berörda får besked om var och
när förslaget finns tillgängligt. Är det många berörda som ska meddelas, anges i plan- och
bygglagen hur kommunen kan hantera det.
Länsstyrelsen bevakar särskilt frågor om riksintressen, miljökvalitetsnormer, strandskydd, mellankommunala intressen samt frågor om hälsa och säkerhet eller risk för olyckor, översvämning och erosion.
Granskningstiden är minst tre veckor. Kommunen sammanställer och kommenterar sedan alla
skriftliga synpunkter i ett granskningsutlåtande som också ska innehålla kommunens förslag
med anledning av synpunkterna. Det är särskilt viktigt att notera vilka synpunkter som kommunen inte har tagit hänsyn till.
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Antagande
Detaljplanen antas av MBN eller Kommunfullmäktige. Kommunen meddelar därefter bland
annat länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten samt de berörda som, senast under granskningstiden, lämnat synpunkter som inte tillgodosetts.

Laga kraft
Beslutet vinner laga kraft inom tre veckor efter antagande om inte länsstyrelsen beslutar att
överpröva kommunens beslut eller om kommunens beslut överklagas.

Cirkeln nedan visar processen som legat till grund för framtagande av planprogrammet för
Veddökilen.
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VEDDÖKILEN - EN UNIK PLATS!

“Vår vision är att utveckla Veddökilens åretruntliv samt tillföra
mänskliga mötesplatser och ny vacker bebyggelse på denna
unika plats.”
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INLEDNING
Bakgrund
Veddökilen Properties AB förvärvade under våren 2011 fastigheterna som inrymt Långsjö
camping. Långsjö Familjecamping hade drivit campingrörelsen under många år, egentligen
under mer än en generation. De senaste åren kantades dock av lönsamhetsproblem. Att driva
campingen vidare fungerade inte, varpå ägarna bestämde sig för att avveckla campingrörelsen och sälja fastigheterna. Efter säsongen 2011 avvecklades campingen och under vintern
2011/2012 påbörjades arbetet med att ta fram detta planprogram för området kring Veddökilen.
Till grund för detta planprogram ligger en ansökan om planprövningstillstånd för Heljeröd 1:11
och Tanum-Åseröd 1:15, Långsjö camping som beviljades av Kommunstyrelsen 2010-01-27.
Ansökan om planprövningstillstånd gjordes av Långsjö Familjecamping. Samhällsbyggnadsförvaltningen tillstyrkte planprövningstillståndet i en skrivelse daterad 2010-04-07 och menar
att en ny detaljplan ska omfatta hela Lerekilen och tillhörande strandområden.
2011-07-05 inkom Veddökilen Properties AB med en ansökan om förnyelse och utökning
av befintligt planbesked för Långsjö camping, Heljeröd 1:11 och Tanum-Åseröd 1:15 samt
Tanum-Åseröd 1:9 och del av Veddö 1:3 (”Veddö Hamn”) samt närliggande fastigheter som
kan komma att bli berörda. Ändrade ägoförhållanden för fastigheterna som tidigare tillhörde
Långsjö camping var anledningen till önskan om förnyelse av planbeskedet. Ärendet behandlades i plangruppens möte 2011-09-07 och i kommunstyrelsen 2011-10-05. Kommunstyrelsen
beslutade att medge planbesked enligt ny ansökan. Kommunstyrelsen beslutade även 201110-05 att planen ska inrymma fastigheten Tanum-Åseröd 1:30 som har ett separat planbesked.
Planprogrammet behandlar de i planbeskeden angivna frågeställningarna. Det
et är uppbyggt
kring de platser som förslaget primärt berör, och innefattar de fastigheter som anges ovan.
Planprogrammet behandlar även den inverkan förslaget har på övriga delar av programområdet i resonemang om traktens utveckling och tillgänglighet.

Syfte och huvuddrag
Veddökilen har redan idag en unik attraktionskraft genom sitt natursköna läge, närheten till
havet och stora möjligheter till ett rikt och varierat friluftsliv.
Genom att bygga vidare på och utveckla de befintliga miljövärdena i det natursköna Bohusläns
storslagna kustlandskap sker en hållbar utveckling.
En förbättrad tillgänglighet medför att fler människor söker sig till platsen, antingen man nalkas från land eller från havet, och därigenom inbjuda alla till att vistas på platsen är planens
huvudsyfte.
Genom att skapa möjligheter för nya målpunkter och attraktioner i området skapas
förutsättningarna för en levande plats året runt vilket gynnar turismen i området och hela
kommunen.
En varsam nybyggnation av bostadshus, stugor, sjöbodar, båtbryggor och komplementbyggnader i varierande skala, hänsynsfullt placerade inom fastigheterna Heljeröd 1:11 och Tanum-Åseröd 1:15, 1:9 och 1:30 ger goda förutsättningar för ett levande samhälle.
Bad- och strandlivet prioriteras genom att den kommunala badstranden blir lättillgänglig.
Strandpromenaden utmed kilens stränder skapar förutsättningar för ett framtida stråk mot
Kämpersvik/Grebbestad eller Veddö/Fjällbacka.

Platsens historik
Olika tidsepoker har avlöst varandra från kustfiske till sillperioderna under 1700- och 1800-talet. Från slutet av 1800-talet och fram till omkring 1940-talet bröts sten i områdets norra del.
Den senare turism- och campingepoken tog fart på 1960-talet och varade fram till 2011, då
Långsjö camping avvecklades och tömdes på campingvagnar. Kring Veddökilen har genom
åren fritidsbåtshamnen byggts ut i etapper till att idag omfatta cirka 600 permanenta båtplatser.
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Veddökilen är sedan generationer en av Bohusläns kanske mest utsökta naturhamnar, skyddad från höststormarna och synnerligen naturskön!
Under senare år har flera nya bostadshus samt ett antal sjöbodar uppförts i anslutning till bryggor och strand.

Äldre flygfoto över hamnen i Långsjö.

Äldre foton från Långsjö.
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Foton från campingepoken då husvagnar och villavagnar tog i anspråk större delar av den norra dalgången samt
Lerekilens strandlinje

Under de senaste decennierna har flera förslag på en utökning av campingen varit uppe, ovanstående bild visar
ett förslag till utökning med fritidsbebyggelse utmed Lerekilens västra sida.
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PLANDATA
Läge
Programområdet är beläget kring Veddökilen ca 4,5
km norr om Fjällbacka i Tanums kommun. Området
avgränsas enligt planbekedet i söder av Veddö, i väster
mot Vikarna och i öster av Långsjö samhälle. Programområdets norra del utgör förslagsområdet i vilket förändringar föreslås enligt detta planprogram. Programområdets och förslagsområdets gränser redovisas på
nedanstående flygfoto.
Veddökilen

Areal
Programområdet omfattar drygt 42 ha, varav förslagets
område omfattar cirka 16 ha.

Markägoförhållanden
Marken ägs till största delen av privata fastighetsägare.
Inom förslagsområdet ägs marken av Veddökilen Properties AB (Heljeröd 1:11, Tanum-Åseröd 1:15 och 1:9
samt Veddö 1:3) och Bo Löfqvist (Tanum-Åseröd 1:30).
Området för badplatsen (Tanums-Åseröd 1:14>1 och
1:14>2) ägs av Tanums kommun.

Förslagsområde

Gräns för
programområde
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Kulturmiljö och fornlämningar
Kustområdena kring Fjällbacka har starka traditioner i maritima näringar med hamnen som
central punkt i samhället. Bebyggelsen utgörs av äldre bostadsbebyggelse kompletterad med
ett antal nyare bostadshus utmed slingrande, smala vägar och stigar. Utmed bryggorna grupperar sig sjöbodar och magasin. De äldsta bebyggda delarna kring Veddökilen är troligen bebyggelsen på höjdryggen vid Veddökilens nordöstra strand, i anslutning till Långsjö hamnplan.
Byggnaderna är i huvudsak i traditionell bohuslänsk stil och orienterar sig tydligt mot väg 1001.
Nere vid hamnplanen kantas strandlinjen av mindre bodar och bryggor.
På höjden väster om programområdet finns en fast fornlämning (RAÄ-nummer. Tanum 904:1)
i form av ett stenröse (grav från bronsåldern). Fornlämningens placering redovisas på kartan
på sid 21.

Naturmiljö
Naturcentrum AB har genomfört en naturvärdesinventering med en naturvärdesbedömning
som i huvudsak omfattar landsområden inom förslagsområdet (daterad 2012-05-14).
Området kännetecknas av typiska bohuslänska naturmiljöer som hällmark, ädellövskog med
skalgrus och en grund havssvik med strandäng. Inom området finns också bebyggelse och
spår av äldre stenbrytning.
Nio områden med allmänna eller höga naturvärden har pekats ut. Två av områdena bedöms
ha höga naturvärden (klass II). Det rör sig om ett klapperstensområde med äldre lövträd och
en mindre ädellövskog med skalgrus. Området innehåller också en del rödlistade arter bl.a.
strandstarr Carex paleacea NT som växer mellan fiskebodarna i söder och en del ask Fraxinus
excelsior VU som finns spridd området.

Vattenområden
Inom området återfinns en grund lerig havsvik, Lerekilen, och en djupare havsvik, Veddökilen.
I västra delen finns en bäck som mynnar ut i ett vassområde i Lerekilens sydvästra del.

Geoteknik
Området består till stora delar av berg i dagen samt berg med tunt jordtäcke i de lägre delarna.
Berggrunden utgörs av granit. En begränsad geoteknisk undersökning genomfördes i samband med planläggningen för stugor i början av 1990-talet. Undersökningen konstaterar att de
ytliga jordlagren består av sand och att berggrunden ligger nära markytan. Kring bäcken finns
ett vassområde och i Lerekilens inre del en låglänt plan gräsyta.

Hälsa och säkerhet
Risk för höga vattenstånd
Delar av programområdet löper risk att översvämmas vid högvatten och vid en framtida havsnivåhöjning. För nytillkommande bebyggelse finns riktlinjer kring zonering och höjdnivåer för
färdigt golv med hänsyn till framtida havsnivåhöjning. Bebyggelsens användning får styra vilka
nivåer som ska gälla. Detta kommer att utredas vidare under planprocessen.

Trafik
Gång- och cykeltrafik sker idag uteslutande på befintliga bilvägar. Under sommarhalvåret har
vägnätet varit hårt belastat, framför allt sträckan mellan väg 163 och campingplatsen, detta
har medfört köbildningar och otrygghet för oskyddade trafikanter. Sikten vid befintlig anslutning
till väg 163 är inte tillfredsställande och bör därför studeras vidare i en trafikanalys med avseende på trafiksäkerhet under det fortsatta planarbetet.

Buller
Väg 163 passerar öster om Veddökilen och visst trafikbuller kan förekomma. Området kan
även påverkas av flygbuller från Anrås flygfält.
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Översiktliga planer
För Tanums kommun gäller ÖP 2002, (antagen 2002-05-27, § 62).
Programområdet ligger inom den inre kustzonen med särskilda rekommendationer. Den inre
kustzonen omfattar delar av den obrutna kusten, som i sin helhet är av riksintresse enligt
4 kap 2§ miljöbalken. En i huvudsak oförändrad markanvändning för jord- och skogsbruk
eftersträvas. Landskapsbild, natur- och kulturmiljövård skall ägnas särskilt stor omsorg. Ny
bebyggelse bör kunna tillkomma, i första hand som komplettering till befintlig bebyggelse.
Särskilda krav ska ställas på tillkommande byggnaders anpassning till landskapsbild och
lokal byggnadstradition.
Programområdet gränsar till Veddöhalvön, naturreservat (rekommendationsområde Fr 4),
som bedöms vara av stor betydelse för det rörliga friluftslivet, med en vacker landskapsbild
och god tillgång till badstränder. Veddö anses även ha en intressant kalkflora.
Programområdet ingår i skyddszon runt flygfält. Kommunen avser att verka för att flygfältet
skall kunna klassificeras som godkänd enskild flygplats. Flygsäkerhet, hinderfrihet och risk
för bullerstörningar beaktas i planprocessen.

KÄ

Musön



Utdrag ur gällande översiktplan över Veddökilen redovisar endast området som detaljplanelagt område utanför
samhällsområde (skrafferad yta) och samhällsområde.

13

Gällande detaljplaner
Större delen av planområdet är planlagt enligt följande, se även en sammanslagning av gällande detaljplaner inom förslagsområdet på sid 15.

Detaljplan för del av Långsjö camping, fastigheterna Heljeröd 1:10, 1:11 m.fl. (Laga
kraft 1991-04-10)
Detaljplanen omfattar södra delen av campingen, samt badet i norr. En del av campingen beläget mellan dessa undantogs från antagande. Kvartersmarken utgörs till stor del av område för
campingplats, med undantag för två mindre fastigheter i öster som är planlagda för bostäder.
Inom campingplatsen tillåts uppställning av husvagnar, byggnader för service, campingstugor
och sjöbodar. I områdets södra del finns ett utrymme för ett reningsverk. Den allmänna platsmarken består av en allmän badstrand i norr. Genomförandetiden har gått ut.

Detaljplan för del av Långsjö camping Heljeröd 1:11 m.fl. (Laga kraft 1992-06-23)
Avser den del som tidigare undantogs från antagande i detaljplanen för campingen (se ovan).
Kvartersmarken utgörs av område för campingplats med möjlighet att ställa upp tält och husvagnar samt förvaring av husvagnar. Den allmänna platsmarken utgörs av lokalväg, parkering
till badplatsen samt ett naturområde som sträcker sig utmed planens östra sida. Genomförandetiden har gått ut.

Detaljplan för Lilla Anrås s:16 och del av 1:9. (Laga kraft 2009-10-08)
Söder om programområdet gäller en detaljplan som innefattar två småbåtshamnar med ca 300
nya båtplatser (kvartersmark och vattenområde), naturområde (allmän platsmark) och anslutande lokalväg (allmän platsmark). Genomförandetid t.o.m. 2014-10-08.

Område idag planlagt som campingplats med tillåtelse att upplåta marken för tält, husvagnar och förvaring av
husvagnar
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Gällande detaljplaner över Heljeröd 1:11 m.fl . redovisade i samma bild.
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Natura 2000
Naturreservatet Tanumskusten, del V och Veddöarkipelagen (se beskrivning nedan) ingår i
EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Natura 2000-områdena redovisas på kartan på sid 17.

Naturreservat
Programområdet angränsar i väster till naturreservatet Tanumskusten, del V och innefattar
i söder del av naturreservatet Veddöarkipelagen. Landskapet präglas av en nästan kal yttre
skärgård med mindre öar. Klippstränder dominerar men här och var finns även block- och
sandstränder. I vissa lägen finns välutvecklade strandängar. Förslagsområdet består av mycket skiftande vattenmiljöer, dels den inre skärgården med djupt inskurna vikar och leror, dels
den yttre skärgården med större vattendjup.
Det finns betydande marinbiologiska värden i naturreservatet. Den goda vattencirkulationen
och den förhållandevis höga vattentemperaturen bidrar till en hög produktion av mikroorganismer i de grunda vattenområdena. Förekomsten av vidsträckta ängar av sjögräs (Zostera
marina) spelar en stor roll. Massproduktion av mikroorganismer, småsnäckor, småkräftdjur,
borstmaskar och en mångfald andra ryggradslösa djur är en viktig näringsresurs för högre djur.
Den rika näringstillgången gör innerskärgårdens vatten till viktiga rekryteringsområden för stor
del av den konsumtionsfisk som fångas efter kusten. Ostronbottnarna hör till de rikaste efter
kusten.
Under vår, sensommar och höst utgör de grunda vattenområdena en viktig miljö för stora skaror av rastande vadar- och sjöfåglar och en populär plats för häckande fåglar.
Programområdets södra del innefattar en liten del av naturreservatet Veddöarkipelagen som i
sin helhet utgörs av Veddö och kringliggande öar och vattenområdet. Området har stor betydelse för det rörliga friluftslivet. Området bedöms som geologiskt intressant och har stort värde
som reproduktions- och uppväxtområde för kustens fiskarter. Området är även intressant som
rast- och näringsplats för sjöfågel och vadare.
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TECKENFÖRKLARING
Naturreservat
Natura 2000-område
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Avvägningar enligt miljöbalken
Riksintresse naturvård
Stora delar av programområdet omfattas av riksintresse för naturvård (3 kap 6 § MB). Naturliga betesmarker finns på Veddö. Naturbetesmarker och ängar i kustlandskapet utgörs av havsstrandäng, öppen hagmark, buskrik utmark, annan öppen utmark, ljunghed, betad skog och
annan öppen äng. Granitkustens landskaps- och terrängformer är spektakulära och belyser
väl landskapets utveckling under skilda geologiska perioder. Under våren 2012 genomfördes
en naturinventering av förslagsområdet som inriktas på naturvärdesbedömning och arter enligt
artskyddsförordningen, inventeringen bifogas planprogrammet.

Riksintresse turism och friluftsliv
Stora delar av programområdet innefattas av riksintresse för friluftsliv ligger inom Särskilda
hushållningsbestämmelser enligt 4 kap, 1-3 § MB. Kustzonen i kommunen ingår i det bohuslänska kustområde, den s.k. obrutna kusten från Lysekil och norrut, som värderats högt i riksplaneringen bland annat p.g.a. dess särskilda natur- och kulturvärden.
Enligt bestämmelserna i 2 § ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen, särskilt beaktas vid bedömningen av om exploatering eller andra ingrepp ska tillåtas.
Enligt bestämmelserna i 3 § får inte anläggningar av visst slag, som tung industri, anläggas.
Samtidigt ska bestämmelserna inte vara ett hinder för utveckling av befintliga tätorter eller av
det lokala näringslivet. Planområdet ingår i område av riksintresse för friluftsliv. Riksintressena
finns redovisade på kartan på sid 19.
Det rörliga friluftslivet (avser främst bad, båtliv, fritidsfiske, promenader och motion) bedöms
påverkas positivt av förslaget då tillgängligheten till strandkanten runt Lerekilen/Veddökilen
stärks med nya ståk genom området.
De negativa konsekvenserna på riksintressena avseende friluftlivet begränsas då påverkan
främst berör markområden som redan tidigare är påverkade av campingens verksamhet.
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TECKENFÖRKLARING
Naturvård
Höga naturvärden
Rödlistad art - ask VU
Friluftsliv gäller för området vänster om linjen
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Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB
Enligt 5 kapitlet i miljöbalken skall en miljökvalitetsnorm ange de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som
miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. Miljökvalitetsnormerna baseras på EG-direktiv. Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet inom ett geografiskt område.
Programområdet omfattas av miljökvalitetsnormen gällande fisk- och musselvatten (SFS
2001:554) som av länsstyrelsen benämns som Fjällbacka inre skärgård.
Enligt den MKB som utgör underlag för tillståndsansökan enligt Miljöbalkens 11 kap. för vattenverksamhet samt 15 kap för mudderdeponering i enlighet med gällande detaljplanen för
Lilla Anråd s:16 och del av 1:9, strax söder om planområdet, (daterad 2010-11-03) bedöms
havsbotten i Veddökilen ha låga kvaliteter som musselvatten jämfört med övriga bottnar i Fjällbacka-skärgården.

Förordnanden (strandskydd)
Strandskyddsbestämmelserna finns i miljöbalkens (SFS 1998:808) 7 kapitel om skydd av områden. Strandskyddet syfte är att långsiktigt trygga att medborgarna har tillgång till strandområden genom allemansrätten. Dessutom ska strandskyddet bevara goda livsvillkor för djuroch växtlivet.
Den norra delen av området omfattas av strandskyddsförordnande. Gällande detaljplan innebär att norra delen av förslagsområdet vid badstranden får tas i anspråk för tält och husvagnar
vilket främst sker under sommarhalvåret. Vintertid får husvagnarna stå kvar på platsen vilket
innebär att platsen kan nyttjas under hela året. Den norra delen av förslagsområdet har i sin
helhet sedan tidigare tagits i anspråk för uppställning av villavagnar (campingplats) under
stora delar av året.
Bryggorna inom ”Veddö Hamn”, Veddö 1:3 (Diarienummer 521-021300-2007) och bryggan
inom fastigheten Tanum-Åseröd 1:9 (Diarienummer: 515-1569-2009) har beviljats dispens från
strandskyddet. Övriga delar av förslagsområdet är undantagna från strandskyddsbestämmelser.
Förslaget innebär att strandskyddsområdet förblir planlagt som friluftsområde med möjlighet
att upplåta/bedriva campingrörelse och dylikt. Då ny detaljplan upprättas för ett område med
strandskydd återinträder strandskyddet per autmatik. Om den nya detaljplanen föreslår bebyggelse inom stranskyddat område måste en ansökan om ny dispens göras.
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Sammanfattning förutsättningar
Kartbilden på sid 23 visar de förutsättningar som måste tas hänsyn till i den fortsatta
planeringen. Kartan visar även befintliga marknivåer i de delar av området där marken
ligger 1-3 meter över havet.
Den norra delen som omfattas av strandskyddet lämpar sig väl för turistisk inriktning.
Området behöver förstärkas som turistisk målpunkt med fler attraktiva platser som i sig
drar till sig besökare.
Västra delen av förslagsområdet omfattas av riksintresse för naturvård. Genomförd
naturinventering redovisar att området innehåller allmänna naturvärden och någon enstaka rödlistad art. Området är redan idag bebyggt med ett bostadshus högst upp på
berget som skulle förankras bättre på platsen med hjälp av ytterligare bebyggelse i
anslutning till det befintliga huset.
Öster om Lerekilen ligger marken delvis mellan en och tre meter över havet vilket
innebär att ny bebyggelse bör placeras högre än befintliga marknivåer p.g.a. stigande
vatten. Inom dessa områden krävs åtgärder vid en ev. byggnation. Exempelvis kan
detta ske genom att bygga däck på lämplig nivå ovanpå befintlig mark. Befintlig väg
ligger dock på ca 3 m över havet varpå bebyggelse kan angöras direkt från vägen. Det
är viktigt att ta hänsyn till påverkan för befintliga bostadshus med avseende på utsikt
och placering.
Naturinventeringen visar inga kända naturvärden vid hamnplanen.

Bebyggelsen på västra sidan om Lerekilen bör samverka med samhället på östra sidan vad gäller byggnaders
placering, skala och kulörer.
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FÖRSLAG
Långsjö har i hundratals år fungerat och utvecklats till en plats där vattenverksamheten är en
naturlig del av samhällets fysiska miljö. Veddökilens lugna vik bjuder på Västkustens kanske
absolut bästa naturhamn. Båtlivet har historiskt sett varit en viktig del av samhällets identitet
och bör förbli så även i framtiden. Sedan 1960-talet då campingverksamheten startade har
besökare förknippat platsen med sommar, sol, bad, båtliv och rekreation. Med historien som
bakgrund utvecklar förslaget Veddökilen till en ännu mer attraktiv plats för besökare och bofasta. Genom en varsam och långsiktig exploatering kan samhället utvecklas på ett hållbart sätt.
Veddökilen är en plats för aktiviteter och rekreation under alla årstider. Sommaren bjuder på
naturupplevelser, rekreation och avkoppling som för tankarna till strand, klippor, bad, lek, hav
och båtliv. Under höst och vår bjuds besökarna på en annan typ av starka naturupplevelser
och ett rofyllt kustsamhälle som får representera årstidsväxlingarna. Naturupplevelserna kan
upplevas till fots, cykel eller t.ex. från en kajak. Vintern ger möjlighet till promenader i fridfull
skärgårdsnatur men även skridskoåkning i kilen när isen lagt sig.
I förslaget förstärks platsens attraktionskraft bl.a. genom att utveckla båtlivet med fler båtplatser, knyta samman bebyggelsen kring Lerekilen, möjliggöra boende på olika premisser i området, öppna upp badstranden för allmänheten, utveckla gångstråket mot Veddö naturreservat
samt skapa möjligheter för att anlägga ett kallbad/friluftsbad i nordöst om badplatsen. Även
förbi friluftsbadet skapas möjlighet att i framtiden kunna vandra längs kusten norrut. Möjligheten skapas att promenera omkring i en vacker miljö, på bryggor och strandpromenader
runt hela kilen alldeles vid havet med siktlinjer i gatt över berg och hav och vatten var du än
befinner dig i området.
För att hålla samman det mycket varierande området föreslås ett antal centrala, lättillgängliga
platser mellan vilka det är lätt att förflytta sig, där utblickar erbjuds och där det finns tydliga
målpunkter. Badstranden, kallbadet, båtplatserna, bryggdäcket kring caféet vid flytbryggan
över Lerekilen och sjöbodarna är exempel på sådana mål- och mötespunkter.
Även gångstråken mellan platserna, vilka idag främst ligger i dalgångarna, förstärks och
kopplas samman både utmed strandlinjen och till de olika intressepunkterna.
Förslaget omfattar de norra delarna av programområdet, se avgränsningen på kartan sid 11.
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Turism
Då området varit ianspråktaget av campingområdet under många decennier har det förekommit en frekvent ström av besökare på platsen under sommarmånaderna. Många har varit
återkommande med täta intervaller under längre perioder då villavagnarna stått uppställda
relativt permanent. Denna återkommande turism efterfrågas inom området varpå området direkt söder om badplatsen föreslås behållas som område för friluftsliv/camping. Området öster
om Lerekilen kan också nyttjas som friluftsområde/camping. Här föreslås även möjlighet att
bygga vandrarhem/hotell/korttidsbostäder/uthyrningsstugor i form av mindre stugor som kan
hyras ut. Läs mer om stugorna under rubriken ”Ny bebyggelse”.
Turism omfattar både övernattande gäster och dagbesökare. Nya aktiviteter på platsen skapar
nya målpunkter och mötesplatser för besökare och boende vilket ökar besöksfrekvensen i
området.
Målpunkter
Hela Veddökilen är en viktig målpunkt för båtturismen och har även varit en stor målpunkt för
semesterfirande campinggäster och badgäster. Badplatsen föreslås rustas upp och utökas
med ett kallbad/friluftsbad ca 150 meter norr om stranden.
Nya bryggor med båtplatser föreslås placeras i Lerekilens södra del, vilket förstärker platsen
som en viktig plats för båtturismen och för besökare till Veddö naturreservat. Skärgårdsbåten
skulle kunna angöra bryggan och på så sätt utöka dagturismen. För att öka tillgängligheten till
Veddökilen föreslås en båtupptagningsplats med parkering samlat i det låglänta området söder
om bäckens mynning.
En flytbrygga tvärs över Lerekilen binder ihop de östra och västra bebyggelsegrupperna till ett
samhälle och stärker tillgängligheten till de västra klipporna och stranden. I anslutning till flytbryggan över Lerekilen föreslås även en mindre byggnad för café/kiosk/restaurang med ett
bryggdäck som sträcker sig ut i kilen. Andra verksamheter såsom kajakuthyrning/vandrarhem/
hotell kan även placeras i direkt anslutning till bryggdäcket och flytbryggan. Bryggan blir då en
ny central plats i området som genererar liv och rörelse.
Stråk
En målsättning med planarbetet är att öka tillgängligheten runt Veddökilen genom att tillskapa
och säkerställa en sammanhållen gångpromenad utmed hela kilen, även inom områden där
tillgängligheten inte är säkerställd idag. Idag finns alla förutsättningar för en ökad tillgänglighet
till platsen för ”folk flest” genom att skapa nya gångstråk utmed Veddökilens strandkant och
öppna upp mot den befintliga badstranden i norr. Under de 50 år som campingen har funnits
i Långsjö har området varit svårtillgängligt för externa besökare, då campingvagnarna stått
tätt inom campingens område. De interna stråken inom området är lika viktiga att lyfta för att
skapa ett levande rum kring både Veddökilen och Lerekilen. Planen bör även möjliggöra för ett
framtida stråk utmed kuststräckan i norr liksom gång- och cykelstråk söderut mot Veddö och
Fjällbacka. Förutom stråk med direkt vattenkontakt är det viktigt att tillgängligheten till kommunikationer såsom buss och bil underlättas.
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Ny bebyggelse
Programmet redovisar ny bebyggelse endast i anslutning till Veddökilen/Lerekilen och lämnar
området söder om badplatsen obebyggt. Utmed Lerekilens västra sida föreslås en sammanhängande bostadsbebyggelse som en randbebyggelse utmed berget. Bebyggelsen ska anpassas till befintlig terräng men kan placeras på flera olika nivåer för att skapa en täthet likt
äldre bohuslänsk bebyggelsetradition. Ny bostadsbebyggelse ska planeras enligt Länsstyrelsens rekommendationer för bebyggelse som kan drabbas av framtida havsnivåhöjningar och
översvämningar. Byggnaderna kan uppföras som en variant av det klassiska dubbelhuset och
i ljusa kulörer. Ambitionen är att skapa vackra byggnader i harmoni med landskapet och med
varandra som tillför samhället nya värden utan att dominera i landskapet. Utformning och användning av bebyggelsen kring den centrala platsen mellan Lerekilen och området söder om
badstranden ska studeras närmare i under planprocessen. Avgränsningen i programmet har
inte studerats utförligare, vilket kommer att göras inför samrådsskedet. Närmare utformning
och placering av all ny bebyggelse studeras inför samråd av detaljplanen.
Den nya bebyggelsen på Lerekilens västra sida knyts samman med Långsjö samhälle, på
Lerekilens östra sida, genom att nya sjöbodar placeras utmed kilens sydvästra och sydöstra
sida. För att förstärka rummet som bildas av sjöbodarna placeras en pontonbrygga över kilen
norr om sjöbodsbebyggelsen. Sjöbodarna föreslås uppföras enligt Tanums kommuns sjöbodspolicy och i en röd kulör.
Utmed Lerekilens östra sida föreslås en flexibel plan med flera alternativ till markanvändning.
Användningen friluftsområde/ camping/ vandrarhem/ hotell/ korttidsbostäder/ uthyrningsstugor
möjliggör olika typer av upplåtelseformer och alternativa ägandeformer. Bebyggelsen bör utformas småskaligt oavsett upplåtelseform eller användning för att boendet främst ska rikta sig
mot ett turistiskt boende såsom fritidsbostäder. Byggnadernas volymer bör styras och begränsas till mindre enheter i detaljplanen. Öppenheten mellan den bebyggda dalgången norr om
Lerekilen och Lerekilen är viktig att bevara när Lerekilens norra sida bebyggs. Ny bebyggelse
bör därför placeras så att öppenheten och siktlinjerna från dalgången bevaras och förstärks.
Under planprocessen bör man utreda om det även finns möjlighet att placera ett trygghetsboende/kollektivt seniorboende inom området öster om Lerekilen. Området på Lerekilens östra
sida ligger lågt, mellan 0-2 meter ovan havsnivån vilket innebär att ny bebyggelse måste kunna anpassas till de krav som ställs för att klara framtida havsnivåhöjningar och översvämningar. Länsstyrelsen i Västra Götaland rekommenderar att bebyggelse för bostadsändamål
(helårsboende) enbart ska uppföras inom översvämningszon 1 och 2 vilket innebär en placering på 3,3 meter över havet. Delårsboende och besöksboende tillåts uppföras inom översvämningszon 3 förutsatt att man säkert kan evakueras från boendet om risk finns för att en
plötslig översvämning inträffar. Byggnaden ska då säkerställas så att den inte kan skadas vid
en översvämning. Bebyggelsen kan placeras på en höjd av 2,8 meter över havet. Syftet med
planen är inte att fylla upp det låglänta området till en högre nivå utan att bebyggelsen och
träspänger till bebyggelsen utformas med en konstruktion som innebär att byggnaderna kan
höjas och sänkas med hjälp av pontoner under husen/träspängerna. Bebyggelsen och
träspängerna förankras kring pålar som står stadigt i marken. Förankringen kring pålarna är
rörlig så att bebyggelsen på pontoner höjs när vattnet stiger. Utformningen av området kräver
särskild omsorg.
Utmed väg 1001 förslås en komplettering av 3 friliggande villor som placeras mellan befintliga
bostadshus. Dessa anpassas till omkringliggande bebyggelse.
Vid hamnplanen föreslås en mindre enklav med sammanlänkade byggnader för bostadsändmål. Framför bostäderna byggs ett för alla tillgängligt bryggdäck som skapar en offentlig plats
mot havet. Planen föreslås möjliggöra, inom ramarna för fortsatt planarbete, ett tillgängligt
gångstråk bakom befintliga sjöbodar så att promenaden runt Veddökilen/Lerekilen kan knytas
samman.
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Bryggor och båtplatser
En utökning av bostäder/fritidsbostäder inom området ger ett ökat behov av båtplatser i Veddökilen, vilka med fördel placeras i närheten av den nya bebyggelsen. Man bör även ge besökare möjlighet att angöra området från havet. Ett tillskott av båtplatser förstärker Lerekilens centrala plats i området och ger liv och rörelse på platsen.
Besökare “till båts” lägger till vid gästbryggor i den södra delen av Veddökilen samt vid mindre
gästplatser inne i Lerekilen. En upptagningsramp föreslås i den östra delen av Lerekilen, med
angöring via en större parkeringsplats där besökare och boende parkerar sina bilar. Skärgårdsbåten ska också kunna angöra bryggan i Lerekilen.
Den föreslagna flytbryggan mellan kilens inre och yttre del binder ihop gångstråket runt Veddökilen från naturreservatet till Lerekilens västra sida. Stråket ger en närmare och tydligare vattenkontakt än vad de befintliga gångstråken erbjuder. Att skapa liv och rörelse kring Lerekilen
och Veddökilens norra del är en förutsättning för att kunna göra området attraktivt för turister
och boende.
Båttrafiken är tät inom Tanums kommun och det råder för närvarande stor brist på båtplatser. Förslaget innebär en utbyggnad av cirka 170 nya båtplatser i Veddökilen. Då den s.k.
D-bryggan med drygt 70 båtplatser på den norra sidan av Veddöhalvön håller på att moteras
ner kommer nettotillskottet bli cirka 100 st båtplatser. De ska i första hand försörja den nya
bebyggelsen. Cirka 20 båtplatser föreslås nyttjas som gästplatser då området har och kommer
att få många besökare utifrån. Rådande synsätt i Tanums kommun innebär att i första hand
vidareutveckla befintliga hamnområden. En utökning av småbåtshamnen i Veddökilen/Lerekilen är tillståndspliktig vattenverksamhet.
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Muddring
Vinterns ankomst till Veddökilen ska inte utgöra något hinder för aktiviteter i området. Genom
att underhållsmuddra Lerekilens inre del kan kilens vattenspegel frysa till fin blankis, lämplig
för skridskoåkning. Kring Lerekilens inre del kan man då skapa en central plats i området där
vattenspegeln blir en tillgång för de som vistas på platsen under alla årstider. Vattenspegeln
förstärker kontakten mellan bebyggelsen kring kilens västra och östra sida men utgör även ett
viktigt identitetsskapande element som länkar samman Veddökilen med Musefjorden. Muddring av kilen skulle även minska olägenheter så som t.ex. luktproblem som kan uppkomma då
kilen är torrlagd vid lågvatten. Detta skulle kunna påverka förslagets bärande idé som bygger
på turism knuten till vatten och natur. Användandet av strand- och vattenområdet förutsätter en
muddring till cirka en meters vattendjup inom den inre delen av Lerekilen.
Den yttre delen av Lerekilen kräver en djupare underhållsmuddring till cirka 2,5 meter för att
utöka framkomligheten för båtar och möjliggöra en utökning av båtplatser i Veddökilen och en
båtupptagningsramp vid kilens östra sida.
Muddring av Lerekilen kräver tillstånd enligt miljöbalken.
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Kommunikationer
Med bil kommer man till området från riksväg 163. Från väg 163 till hamnplanen på den östra
sidan om Veddökilen går en befintlig väg (vägnr: 1001) där Trafikverket är väghållare.
Angöring till området sker via befintligt och utbyggt vägnät.
Parkering sker primärt på en större terminalparkering placerad vid områdets infart från väg
163. Den försörjer stora delar av förslagsområdet, så att området kan bli så bilfritt som möjligt.
För boendet öster om Lerekilen sker av- och pålastning vid befintlig väg och långtidsparkering
på terminalparkeringen. Parkering för rörelsehindrade anordnas inom området. För bostadshusen väster om kilen sker parkering i anslutning till byggnaderna. Besöksparkering sker
primärt på terminalparkeringen och i mindre parkeringsfickor utmed den nya vägen.
För hamnverksamheten inom Tanum-Åseröd 1:30 ordnas separat parkeringsyta inom fastigheten.

Kollektivtrafik till området sker med buss. Busshållplatsen är belägen vid Långesjö vägskäl
cirka 500 m från förslagsområdet i korsningen mellan väg 163 och lokalvägen. Hållplatsen
trafikeras av busslinje 875 (Tanumshede - Dingle).
Om gång- och cykelvägar byggs ut inom samt till och från området ökar tillgängligheten till
området och det rörliga friluftslivet stärks.
Inom området rör man sig tryggt på gångstigar, bryggpromenader och på de svagt trafikerade
vägarna. Runt Veddö naturreservat går ett välfrekventerat gångstråk. Nya målpunkter, till exempel kallbadet och de nya båtplatserna, görs mer lättillgängliga ut med nya stråk. Förutsättningar skapas för att sammankoppla stråken med befintliga gång- och cykelvägar utmed kusten.

Tillgängligheten för funktionsförhindrade
Förslagets ambition innebär att en god tillgänglighet för alla ska infrias. Detta gäller inom
rimliga gränser både utemiljön, serviceinrättningar och samtliga nya bostäder. Tillgänglighetskraven omfattar inte fritidsbebyggelse.

Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och dagvatten
Förslaget är utformat utifrån ett övergripande hållbarhetsperspektiv, så även vad gäller frågorna kring vatten och avlopp. Frågan bör utredas vidare under planprocessen för att säkerställa
funktionerna för fortsatt exploatering av området. Närheten till Natura 2000-området är viktigt
att beakta, framför allt när det gäller dagvattenhanteringen. I så stor utsträckning som möjligt
bör VA-frågorna hanteras lokalt och med befintligt utbyggda system, detta är i linje med ett
långsiktigt hållbart samhällsbyggande.
Området ligger idag inte inom kommunens verksamhetsområde för spillvattenavlopp. Kommunen kan dock utöka verksamhetsområdet när planen är antagen. Sedan ett antal år tillbaka
finns det, med anledning av att det under lång tid bedrivits campingverksamhet, ett befintligt
fungerande VA-system. För avloppshanteringen finns en befintlig avloppsledning, dimensionerad för 1200 personer. Avloppsledningen ansluter till kommunens avloppssystem vid huvudledningen i Musöfjorden. Nytillkommen bebyggelse ska ansluta till det kommunala avloppsnätet.
Utöver tillkommande bebyggelse finns önskemål från omkringliggande hushåll att ansluta sig
till den kommunala avloppsledningen. Ledningarna förutsätts ha tillräcklig kapacitet för den
nya bebyggelsen samt för befintliga bostäder.
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För färskvatten finns idag två vattentäkter, den ena, i områdets norra del, är ”åretrunt-vatten”.
Det innebär att täkten är tjänlig och tillräcklig, och används av ett antal hushåll året runt. Den
andra vattentäkten är ”sommarvatten” och har genom åren försett campingrörelsen med tillräckliga mängder vatten för det utökade behovet under sommartid. Vattenprover har tagit kontinuerligt och som visat tillräckliga nivåer på kvalitet för ändamålet.
Färskvattentillgången kommer att utredas vidare under planprocessen. Förhoppningen är att
kunna nyttja dessa vattentäkter för planerad exploatering, förutsatt att de uppfyller ställda krav.

Energi
Energieffektiva lösningar inom den nya bebyggelsen eftersträvas inom ramen för det hållbara
samhällsbyggandet.

Tele
Inom förslagsområdet har Skanova teleledningar, vilka beaktas längre fram i planprocessen.
En ev. flytt av ledningarna ska ske i samråd med Skanova och bekostas av exploatören.

Avfall
Avfallshanteringen för exploateringen utreds vidare under planprocessen. Allt avfall skall hanteras på ett hållbart sätt och i enlighet med kommunens riktlinjer
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KONSEKVENSER
Behovsbedömning
Kommunens planavdelning har gjort en behovsbedömning av programförslaget som kommer
att samrådas med Länsstyrelsen innan plansamrådet.

Landskapsbild
En landskapsanalys (2012-05-09) är gjord över hela planområdet med fokus på den norra
delen, analysen bifogas planprogrammet.
Förslagsområdet är ett typiskt bohusländskt sprickdalslandskap med omväxlande kala granitklippor och insprängda dalar med lerjordar. De markanta höjdskillnaderna mellan berg och dal
skapar tydligt avgränsande landskapsrum. I det studerade området finns tre stora landskapsrum som förbinds med varandra via relativt smala passager som bildar tydliga entréer. Detta
är element av stor betydelse för upplevelsen av landskapet och som därför bör bevaras och/
eller utvecklas i det kommande planarbetet. Siktlinjerna mellan de olika rummen är också
viktiga och bör hållas fria. Delar av området upplevs som mindre attraktiva, i huvudsak beroende på lämningarna från den tidigare stenindustrin. Detta är en viktig del av landskapets
historia, men tillgängligheten och de visuella värdena på dessa platser skulle behöva förstärkas. De befintliga rörelsestråken skulle också behöva kompletteras med fler kopplingar till
omgivande områden.

Förslagets påverkan på hela planområdet
Programområdet som avgränsats i planbeskedet är ett omfattande område. Förslagsområdet
utgör det norra delen av programområdet. I inledningen till detta planprogram beskrivs hur
övriga områden i programområdet påverkas i text och resonemang om traktens utveckling och
tillgänglighet.
Delar av programområdet är mycket beaktansvärda, då såväl Natura 2000-områden som
strandskyddade områden och naturreservat innefattas. Detta återspeglas i förslagets utformningsprinciper om varsam exploatering och hög tillgänglighet för allmänheten. De turistiska
inslagen i förslaget domineras av målpunkter och attraktioner för dagsturismen och förslagets
utformning inbjuder till ett högt besöksantal genom god tillgänglighet för såväl båt- bil- cykeloch kollektivtrafik. Den ökade tillgängligheten inom hela programområdet avser att knyta samman området kring Veddökilens norra och södra del med strandpromenader, stigar och bryggor. I förlängningen kan detta ge en vidare koppling norrut mot Grebbestad och söderut mot
Fjällbacka, för t.ex. cyklister och fotgängare. Dessutom innebär en sammanlänkning av hela
planområdet en fantastisk promenad ”Veddö och Långsjö-runt” om knappt 10 km. Tillgängligheten ökar och förutsättningar för rörligt friluftsliv blir därmed bättre.
Bilden av antalet besökare skall ställas i relation till att det inte längre bedrivs campingverksamhet. Tidigare var besöksbelastningen mycket hög på sommaren. Det medförde ett antal
problem för tillgängligheten; obefintligt antal gästplatser för båtar samt mycket begränsad parkeringsmöjlighet för bilar som inte tillhörde campingbesökare. Denna mycket säsongsbetonade
besöksnäring medförde en väldigt hög belastning på tillfartsvägarna och således en tidvis svår
trafiksituation. Förslaget ger möjlighet för hela området att bli lättillgängligt för fler och turistnäringen i hela trakten blir mindre säsongsbetonad. Besökarna ökar i antal och sprids över
hela året. Det blir en mer attraktiv plats och oavsett hur besökaren väljer att ta sig dit blir det
möjligt att stanna kvar, då fler platser för både båtar och bilar anordnas.
Vidare utredningar får säkerställa förslagets påverkan på natur, miljö hälsa och hushållning av
naturtillgångar. En naturinventering (bilagd planprogrammet) är framtagen och en marinbiologisk utredning är planerad.
Vid Veddökilens östra strand pågår ett exploateringsprojekt sedan tidigare (detaljplan för Lilla
Anrås s:16 och del av Lilla Anrås 1:9). Detta projekt ingår enligt planbeskedet i planområdet,
men kommenteras inte mer ingående i detta sammanhang då planen har vunnit laga kraft.
En något utökad båt- och biltrafik genereras av det ökande antalet hushåll och fler besökare.
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Detta medför viss ökad belastning på Veddökilen, och omhändertas i förslaget genom både
ökad tillgång på båtplatser och besöksparkeringar.

Medverkande vid framtagandet av planprogrammet
Medverkande tjänstemän från kommunen:
AnnaKarin Sjölén, Tanums kommun
Martin Kvarbäck, Tanums kommun

Uppdragsgivare:
Calle Sahlin, Veddökilen Properties ab
Håkan Sahlin, Veddökilen Properties ab
Stefan Johansson, Veddökilen Properties ab

Medverkande konsulter:
Planvision: Sture Johansson, Veddö arkitektur
Uppdragsansvarig arkitekt: Lissie Rossing, LILJEWALL arkitekter
Handläggande planarkitekt: Emma Lindberg, LILJEWALL arkitekter
Medverkande planarkitekt: Marlene Bro, LILJEWALL arkitekter
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