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Detaljplan för Resö Hamn och Vallbostrand, Tanums kommun Program 
 
Miljö- och byggnadsnämnden avser att upprätta en detaljplan för området vid 
Resö Hamn och Vallbostrand . Förslag 

 
Syftet med planen är att kunna bygga en entré till Kosterhavets nationalpark med 
tillhörande parkering, utvecklingsmöjligheter för Hamnmagasinet med 
övernattningsmöjligheter, seniorboende, nya bostäder, varav ett större 
bostadsområde vid Vallbostrand samt utveckling av hamnen. 

Utställning 

 
Som ett första steg i arbetet har ett planprogram tagits fram av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Antagande 

 
Planprogrammet översänds nu för information och eventuella synpunkter. 
Förslaget finns också tillgängligt på kommunens hemsida 
www.tanum.se/programsamrad och affären i Resö hamn.  
 
För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit, helst 
skriftligen, till: 
 
Tanums kommun 
Miljö- och byggnadsnämnden 
457 81 TANUMSHEDE 
 
senast 2009-04-20  
 
Upplysningar lämnas av planarkitekt Lena Belfrage tel 0303-230 660 

 
När förslag till detaljplan utarbetats kommer fortsatt samråd ske med 
fastighetsägare, myndigheter och organisationer som då får ytterligare möjligheter 
att lämna synpunkter. 
 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
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