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FÖRESLAGEN FRAMTIDA
MARKANVÄNDNING

Camping, uppställning
Tanumstrand, boende

Allmän och 
kommersiell service
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Större byggnad

NUVARANDE MARKANVÄNDNING
OCH INTRESSEN

Camping,
idrott/park/vistelse
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Rörligt friluftsliv
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Gräns för
programstudien

Utredningsområde
småbåtshamn

Fastighetsgräns/
Traktgräns

Parkering

30-meters skyddszon
till väg

200 300 m

Ädellövskog i värdefull 
brynzon

Utveckling av den befi ntliga 
campingen i norra delen av dalen

Strandpromenaden 
är en viktig länk mellan Greb-

bestad och Tanumstrand och även 
vidare söderut. Den är av stor 

betydelse för det rörliga fri-
luftslivet. 

Strandpromenaden är en del av 
ett landskapsavsnitt präglat av hav, strand, 

granit och gammal utmark. Promenaden är väl 
utnyttjad och kräver ett orört omland.

Ett nytt gång- och cy-
kelstråk genom dalen mellan Ta-

numstrand och campingen. Stråket leder 
genom campingen och vidare utmed 

Rörviksvägen.

Ny bostadsbebyggelse 
föreslås i ett väl avgränsat land-

skapsrum med anslutning till befi ntlig 
bostadsbebyggelse.

Kompletterande 
bostadsbebyggelse föreslås i 

anslutning till befi ntlig bebyggelse 
och Tanumstrandsvägen

Ett nytt gång och cykelstråk 
förbinder Mon, handels- och verksamhets-
områdena och campingen. Stråket leder 

vidare in till Grebbestad

Natur som präglas av skog, 
berg och jordbruksmark bildar samman-

hängande landskapsavsnitt. Obebyggda höjd-
partier är viktiga för närrekreation och för att 

knyta samman landskapet.

Viktigt landskapsav-
snitt för dalens kontakt med 

havet

Öppna ytor och den 
västra brynzonen bibehålls i 

dalen

Bostäder föreslås i anslutning 
till äldre bebyggelse.

Etablering här bör ta stöd i 
landskapet och handelsetableringen i 
norr. Området ska också ge plats för 

besöksparkering.

Möjlig utbyggnad av 
boende tillhörande Tanumstrand.

Dalens kontakt med havet bibehålls.
Strandskyddsområdet berörs. 

Redan planerade ut-
byggnad av Tanumstrand med 

tillhörande p-platser
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Buss-
angöring och nya 

P-platser samordnas

Utrednings-
område båthamn

Utvecklingsområde 
för befi ntlig verksamhet.

Öppna ytor mellan be-
fi ntlig verksamhet och eventuell 

etablering

En större handelsetable-
ring längs vägen. Det är möjligt att 

röra sig i det ursprungliga landskapet i norr 
och väster. Träridåer avskiljer området 

mot öster och söder.


