Detaljplan för bostäder inom Norra
Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik.
Samråd 29 mars - 22 april 2022
Skala 1:7000

350 m

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet

Välkommen med
synpunkter!
Nu kan du lämna synpunkter på detaljplan för
bostäder inom området Norra Kyvik och Ekekullen i Kullavik. Senast 22 april 2022 vill vi
ha dina synpunkter. Kom ihåg att ange namn,
adress och fastighetsbeteckning.
Samrådsmöte kommer hållas digitalt onsdagen
den 6 april kl 17:30 och kl 19:00.
Lämna gärna dina synpunkter via vår e-tjänst:
www.kungsbacka.se/aktuella projekt
eller skicka till:
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka
eller mejla till:

Bildtext Vent, a num cone volluptatis
quasitaqui doluptatem asin comnis

samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se
2022-03-21

Detaljplanens syfte är att bekräfta
befintlig användning av marken samt
möjliggöra för nya byggrätter för enbostadshus i enlighet med planprogrammet för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet.

Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.

Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen
om du inte lämnar skriftliga synpunkter under
samråd eller granskning.

Detaljplaneprocessen
När kommunen tar fram en detaljplan görs
det enligt en väl definierad process med
syfte att säkra insyn för berörda, få fram
ett bra beslutsunderlag som möjligt och
att förankra förslaget.
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Här finns planförslaget!
kungsbacka.se/aktuellaprojekt
Stadshusets entré
Kontakta gärna:
Stina Wikström, planarkitekt
stina.wikstrom@kungsbacka.se
Susanne Calming, exploateringsingenjör
susanne.calming@kungsbacka.se ÄLKOMNA ATT T
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Scanna QR-koden
och läs mer på
projektets websida!
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Laga kraft
Tidigast tre veckor efter det att politiken har antagit detaljplanen vinner
den laga kraft. Då är det inte längre
möjligt att överklaga den.
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Samråd
Under samrådet har du möjlighet att
lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Om inga synpunkter inkommer
under samrådet kan detaljplanen
antas.
Antagande
Politiken antar det färdigbearbetade
förslaget. Efter antagande har de som
inte fått sina synpunkter tillgodosedda rätt att inom tre veckor överklaga
detaljplanen.
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