
Välkommen med synpunkter! 

Kommunen jobbar med att göra en ny 
detaljplan för området. Det gör vi för 
att skapa förutsättningar för det be-
fintliga reningsverket och det befintliga 
värmeverket att utvecklas. Verksam-
heterna behöver kunna utvecklas för 
att tillgodose behovet från den växan-
de staden och de ökade miljökraven.

Detaljplanen möjliggör för renings-   
verket att utveckla verksamheten med 
nya reningssteg. För att göra detta    
behöver nya ytor skapas för värmever-
kets bränsleupplag som ligger på plat-
sen idag. Dessutom skapas långsiktiga 
möjligheter för verksamheterna att 
bygga ut med ytterligare byggnader. 
Tillkommande byggnader ska vara läg-
re än de kringliggande bergen. 

Nu kan du lämna synpunkter på förslaget. Senast 8 oktober 2022 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
via e-post: samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se                         
eller via post: Samhällsbyggnadskontoret, Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka                        
Kom ihåg att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning.

Barnens synpunkter är viktiga! Fråga gärna barn i din närhet vad de tycker om förslaget.

Detaljplan för industri inom Kungsbacka 6:27 och 
Hammargård 1:7 mfl i Kungsbacka
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Kartan visar hur området kan komma att utvecklas.Kartan visar det område vi jobbar med. 
Området ligger söder om Kungsbacka 
stad.

Samråd 13 september - 8 oktober



Samråd
Det här är första gången vi skickar ut förslaget för att få era synpunk-
ter. När tiden för att lämna synpunkter är slut sammanställer vi det som 
kommit in och om det behövs gör vi ändringar i förslaget.

Detaljplaneprocessen
Arbetet med att göra en ny detaljplan är styrt av Plan- och bygglagen för att alla som 
påverkas ska få veta vad som är på gång och kunna lämna synpunkter. Det gör också 
att kommunen kan få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Scanna QR-koden 
och läs mer på

projektets websida!

Kontaktuppgifter

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

Jakob Lundwall, exploateringsingenjör 
jakob.lundwall@kungsbacka.se 
0300 83 40 61 

Mer information

Alla planhandlingar finns att ta del av 
här:
• www.kungsbacka.se/aktuella projekt

• Stadshusets entré
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Antagande
När de alla synpunkter sammanställts och de sista ändringarna har gjorts 
fattar politikerna beslut om det färdiga förslaget. Om du lämnat synpunk-
ter under samrådet eller granskningen och anser att kommunen inte tagit 
hänsyn till dem, har du rätt att överklaga detaljplanen inom tre veckor 
efter att beslutet fattats.

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. Att de-
taljplanen vinner laga kraft betyder att den börjar gälla och man kan nu 
söka bygglov för att bygga inom området. 

Granskning
Det här är andra gången vi skickar ut förslaget för att samla in era syn-
punkter. Om du skickat in synpunkter under samrådet finns de med i sam-
rådsredogörelsen där kommunen svarat och kanske förslagit någon änd-
ring. Det här är sista möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. När 
tiden för att lämna synpunkter är slut sammanställer vi det som kommit in 
och om det behövs gör vi ändringar i förslaget.

Eftersom detaljplanen ligger intill järnvägen innehåller den bestämmelser om hur 
marken får användas och hur byggnader ska utformas för att det ska vara säkert att 
vistas i området. Planen innehåller också bestämmelser om säkerheten kopplat till 
att man får spränga bort delar av berget inom planområdet. Bland annat ställs det 
krav på att det ska finnas stängsel högst upp vid bergskanterna för att förhindra att 
någon ramlar ner.

Nästan all mark i området är redan hårdgjord. Därför innehåller detaljplanen bestäm-
melser om att diken längs järnvägen och i områdets södra kant ska bevaras och att 
marken här inte får hårdgöras. Detta för att kunna fånga upp och fördröja dagvatten i 
området.


