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Inledning
BAKGRUND  OCH  SYFTE
Bebyggelsen i och kring Gottskär, har under de senaste decennierna genomgått 
stora förändringar. Den gamla bebyggelsen med äldre villor och enkla som-
marstugor har förvandlats. Gottskärs attraktivitet som bostadsort har medfört 
ett kontinuerligt byggande av nya och ofta stora villor.

Bebyggelsen i Gottskär regleras i en femtio år gammal detaljplan. Planen 
fungerar tillfredsställande i många avseenden, men den ger inte tillräcklig 
vägledning när det gäller omfattningen, storleken och utformningen av bryggor 
och sk båthus/sjöbodar.

Behovet av en policy, eller gemensamma riktlinjer, har blivit uppenbart sedan 
stadsarkitektkontoret fått ta emot flera bygglovsansökningar gällande större 
båthus/sjöbodar. Byggnadsnämnden uppdrog därför i december 2001 åt stads-
arkitektkontoret att upprätta förslag till policy beträffande båthus/sjöbodar och 
bryggor inom planområdet.

Policyns syfte är att värna de stora gemensamma kvaliteterna i Gottskärs kust-
landskap. Att värna landskapsbildens karaktär och möjligheten till utblickar ut 
över havet, samt att strandlinjen även fortsättningsvis är synlig utan att döljas 
av sammanhängande trädäck. Ett annat syfte är att precisera riktlinjer kring 
utformning så att nytillkommande sk båthus/sjöbodar och bryggor smälter väl 
in i den befintliga miljön utan att dominera den.
Ur ”rättvisesynpunkt” är det också viktigt att genom en policy skapa förutsätt-
ningar för att bygglovsansökningar får en likartad bedömning.

  Detta förslag till policy har tagits fram i en arbetsgrupp bestående av:
  
  Eva Örneblad, distriktsarkitekt                  Kungsbacka kommun 
  Börje Nilsson, distriktsarkitekt      -”-                          
  Annika Törneblad-Lundell, planarkitekt   -”-             
  Göran Berg, arkitekt                                       GF Konsult AB

Kungsbacka i november 2002
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Alla fotografierna är tagna av Christine Larsson där ej annat anges. De är hämtade från 
”Program för Gottskärs bebyggelsemiljö”. Stadsarkitektkontoret 2001.
Illustrationerna är utförda av Göran Berg.



Gottskär förr och nu
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Vy över 
Gottskär 
från söder, 
ca 1900. 

Vykort från omkring 1950. SK

Tre bilder av 
Gottskär som 
spänner över 
100 år!
Här finns 
mycket att 
reflektera över.

Gottskär 2002.  Foto: Eva Örneblad

Foto: Hugo Svensson

Utställningen ”Gottskärs själ” 
producerades av 
stadsarkitektkontoret under 
2001. Den är en utveckling 
av ”Program för Gottskärs 
Bebyggelsemiljö”. Materialet 
i programmet och utveck-
lingen behandlar Gottskär 
både förr, nu och i framtiden 
och det finns tillgängligt på 
stadsarkitektkontoret.



Varför behövs gemensamma regler?
DEN GAMLA  DETALJPLANEN  ÄR  OTYDLIG!
Detaljplanen (O78) upprättades 1953. På den tiden hade man naturligtvis 
ingen möjlighet att förutse dagens starka byggtryck. När det gäller byggandet 
av bostäder, garage, etc, fungerar planen i de flesta fall väl. När det gäller 
bryggor och båthus/sjöbodar är det dock sämre. Såhär står det att läsa i 
plandokumenten: 

”Med Vb betecknat område ska utgöra vattenområde, som inte får 
utfyllas eller överbyggas i annan mån än som erfordras för mindre 
bryggor, båthus eller dylikt”. 

Mindre båtar på 50-talet var ekor, jullar, passbåtar, etc. En folkbåt var ganska 
stor…
När vi idag vill bygga bryggor och båthus/sjöbodar som komplement till båtlivet 
blir det något helt annat än vad planförfattaren såg framför sig.

SKYDDA  GEMENSAMMA  VÄRDEN!
Varför är det viktigt att reglera vad man får och inte får bygga på den enskilda 
fastigheten? – Beroende på var man befinner sig kan detta uttryckas på olika 
sätt: - ”Ditt hus är din grannes utsikt!”  Eller - ”Det är din brygga och sjöbod, 
men vårt Gottskär!”

Utan tydligare regler finns en risk att gemensamma värden går förlorade! 
Strandkanten kan då på sikt komma att domineras av stora trädäck för solbad 
och fest, av lusthus och gäststugor. Klippornas möte med vattnet försvinner. 
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Fortfarande ser 
man mötet 
mellan klipporna 
och vattnet.



HUR  KAN  PLANEN  TOLKAS  IDAG?
Planen ger ägarna av strandtomt rätten att bygga ”mindre bryggor, båthus/
sjöbodar eller dylikt”. Ägare till övriga tomter hänvisas till småbåtshamnarna. 
Platsens förutsättningar gäller. Vattendjupet är vad det är. Man garanteras inte 
rätten till en bra, eller djup båtplats. Bryggan är till för båtlivet. Det är ingen 
altan vid vattnet. 

Vad är ett båthus?
Med ”båthus” avser planen ett klimatskydd för en mindre båt. Eftersom båtarna 
idag är större, betyder det i praktiken en mindre förrådsbyggnad för förvaring 
av tillbehör och utrustning för båtlivet, - dvs en sjöbod!

GEMENSAMMA  RIKTLINJER  OCH  RÅD
Policyn innehåller både RIKTLINJER och RÅD. Riktlinjerna är en gemensam 
”minsta gemensamma nämnare” som skall följas. Råden är just goda råd, som 
bidrar till vackra och funktionella lösningar både för den enskilde och för 
Gottskär som helhet. 

BYGGANDE  AV  BRYGGOR  OCH  BÅTHUS/SJÖBODAR 
KRÄVER  BYGGLOV !
En bygglovsansökan skall, i tillämpliga delar, bestå av:

 -situationsplan i skala 1:400
 -måttsatta planer och fasader i skala 1:100 av byggnader
 -ansökningsblankett

Ritningar inlämnas i fyra omgångar, ansökan i en omgång.
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Riktlinjer och råd

BRYGGOR - RIKTLINJER
· Bryggan får ha en totallängd på högst 18 m och en bredd på högst 1,8 m. 

Längst ut, på en sträcka av 3,0 meter, kan bredden ökas till 3,0 m

· Altaner får ej byggas i vattnet eller i strandlinjen. En förändring av befintlig 
marknivå med mer än en halv meter kräver bygglov.
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Bostadshusen ligger en bit upp på berget. Dom syns väl. Bryggorna och båthusen/sjöbodarna hör till strandzonen. 
Dom underordnar sig naturlandskapet genom en enkel utformning och en lågmäld färgsättning.



NÅGRA  GODA  RÅD  FÖR EN  VACKER  BRYGGA
Bygg enkelt, lätt och genomsiktligt! Låt vattenytan synas under och genom 
bryggan. Då syns vattnet och den naturliga strandkanten så mycket som 
möjligt.
Använd rejäla virkesdimensioner både på gångytan och för eventuella ”fender-
plank” på sidorna. Täck inte sidorna med stående ”träkjolar”. 
Använd enkla fundament och bryggpålar av trä eller grå plast. Större anord-
ningar kräver vattendom från Länsstyrelsen. 
Bygg eventuella räcken eller ljugarbänkar så lätta och enkla som möjligt.
Låt bryggan vara omålad.
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Enklare och vackrare än såhär kan man knappast göra en brygga.



Båthus / Sjöbodar 

RIKTLINJER
· Största tillåtna byggnadsyta, dvs. utvändiga mått, är 15 m2. 
· Båthuset/sjöboden skall ha sadeltak med lutning på mellan 
 27 och 38 grader. 
· Högsta nockhöjd, är 3,6 m. 
· Taknocken skall vara parallell med långsidan.
· Båthuset/sjöboden placeras helt och hållet över vattnet. 
· Båthuset/sjöboden får inte inredas för boende. 
· Vatten och avlopp får inte installeras.

NÅGRA  GODA  RÅD  FÖR  ETT  VACKERT  BÅTHUS
Båthuset/sjöboden är ett uthus för förvaring av båtlivets nödvändigheter! 
Bygg den med enklare detaljer och formspråk än bostadshuset.

Placera boden så att naturen och strandkanten påverkas så lite som möjligt. Det 
är fint när klipporna kommer ända fram till bodväggen!

Lägg riktigt tegel, papp eller plåt på taket. Taket har tegelfärg eller är grått/
svart. Använd inte samma färgsättning som på bostadshuset. Måla fasaden i en 
mörk kulör, gärna faluröd eller med järnvitriol som gör träet silvergrått med 
tiden. Låt bodens fundament, ”knäppen”, synas. Använd helst natursten. Det 
är oslagbart vackert!
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