
Detaljplan för förskola och bostäder vid Bostället, 
inom del av Frillesås-Rya 2:1

Syftet med detaljplanen är att möjlig-
göra för en ny förskola som kan ersätta 
den befi ntliga paviljongförskolan. 
Detaljplanen syftar även till att möjlig-
göra fl erbostadshus, radhus och 
kedjehus.

Nuläge
Planområdet ligger i södra delen av Frillesås 
och är cirka 6 hektar stort. Den norra delen av 
planområdet består idag av en befi ntlig paviljong-
förskola samt bostäder i fl erfamiljshus som byggs 
just nu. Den södra delen av planområdet består av 
åkermark.

Planförslag
Detaljplanen möjliggör förskola, cirka 50 
lägenheter i fl erbostadshus samt cirka 40 rad- 
och kedjehus för att skapa en blandning av 
bostadstyper i området.

Planförslaget tillåter både förskolan, fl er-
bostadshusen samt några av radhusen att vara två 
våningar höga. De fl esta rad- och kedjehusen har 
en något lägre nockhöjd men kan ändå bli två 
våningar.

Genom området går en bilväg med en parallell 
gång- och cykelväg. Vägen planläggs som en 
återvändsgata men placeras på ett sådant sätt 
att den vid framtida planläggning kan förlängas 
till en slinga och ombesörja de tillkommande 
bostäderna i en kommande etapp. 

Detaljplanen innehåller naturmark där detalj-
planens dagvatten kan omhändertas samt för att 
skapa ett grönt stråk från Löftaån norrut genom 
Frillesås.

Hela planförslaget fi nns att läsa på kommunens 
hemsida eller i stadshusets entré.

Granskning 23 november – 14 december 2021

Samråd
Under samrådet har du möjlighet att lämna synpunkter på 
detaljplaneförslaget. Inkomna synpunkter används som 
underlag och för att bearbeta planförslaget om det fi nns 
skäl för ändringar.

Granskning
Under granskningen visar vi upp det bearbetade de-
taljplaneförslaget och du har återigen möjlighet att läm-
na synpunkter på förslaget. Det här är sista möjligheten 
att tycka till om förslaget.

Antagande
Politiken antar det färdigbearbetade förslaget. Efter an-
tagande har de som inte fått sina synpunkter tillgodo-
sedda rätt att inom tre veckor överklaga detaljplanen.

Laga kraft
Tidigast tre veckor efter det att politiken har antagit de-
taljplanen vinner den laga kraft. Då är det inte längre 
möjligt att överklaga den.

Detaljplaneprocessen
När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en väl 
defi nierad process med syfte att säkra insyn för berörda, få 
fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra 
förslaget.

ulla

Särö

Anneberg

Vallda

Kungsbacka

Fjärås

Hjälm

Onsala

Åsa

Frillesås

Planområdets läge i kommunen

Här fi nns planförslaget!

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplan för 
förskola och bostäder inom del av Frillesås-
Rya 2:1. Senast 14 december 2021 vill vi ha 
dina synpunkter. Kom ihåg att ange ditt namn, 
adress och fastighetsbeteckning.

Lämna dina synpunkter via vår e-tjänst:    
www.kungsbacka.se/aktuellaprojekt

Skicka till:
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

eller

Samhällsbyggnadskontoret
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka

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

För mer information gå in på vår webbsida:

www.kungsbacka.se/aktuella projekt

Välkommen med synpunkter!

• kungsbacka.se/aktuellaprojekt
• Stadshusets entré

Kontakta gärna:
Emma Johansson, planarkitekt
emma.johansson@kungsbacka.se 0300 83 40 19

Susanne Calming, specialist Mark & Exploatering
susanne.calming@kungsbacka.se 0300 83 40 33
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Scanna QR-koden 
och läs mer på

projektets websida!

Planområde (rött) i förhållande till Frillesås centrum

Illustrationsskarta enligt granskningsföslaget som visar hur 
området skulle kunna se ut när det är utbyggt.


