
Välkommen med synpunkter! 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för prövning av bygglov för 
ett enbostadshus inom del av Frillesås-Rya 1:71 respektive inom Fril-
lesås-Rya 1:192, genom ett upphävande av gällande detaljplaner inom 
dessa delar.

I samband med detta arbete upphävs också områden för allmän plats 
inom Frillesås-Rya 1:190 och Frillesås-Rya 1:193. Syftet med ett upphä-
vande här är att möjliggöra för en fortsatt användning av hela fastighe-
terna Frillesås-Rya 1:190 och Frillesås-Rya 1:193 för bostadsändamål. 

Detaljplanen tas fram genom ett så kallat förenklat standardförfarande enligt plan- och 
bygglagen 2010:900. Detta innebär att samrådet är det enda tillfället att lämna synpunk-
ter på för att senare ha rätt att överklaga beslutet.
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Samråd 27 september till 14 oktober 2022
Nu kan du lämna synpunkter på förslaget. Senast 14 oktober 2022 vill vi ha dina syn-
punkter. Kom ihåg att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. 

Lämna dina synpunkter via vår e-tjänst

via e-post till: 

samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

eller

Brevledes till: 

samhällsbyggnadskontoret, Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka

Upphävande av del av detaljplan LF17 och LF17b 
inom Frillesås-Rya 1:192 m fl.
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Planområdet (svart streckad linje). Inom området före-
slås att nuvarande detaljplan upphävs. 
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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: 
Björn Vikström, planarkitekt 
bjorn.vikstrom@kungsbacka.se 
0300 83 50 13

Stina Wikstrom, planarkitekt 
stina.wikstrom@kungsbacka.se 
0300 83 40 24

Mer information!

Samråd
Under samrådet har du möjlighet att lämna synpunkter på detaljplan-
eförslaget. Om inga synpunkter inkommer under samrådet kan de-
taljplanen antas.

Antagande
Politiken antar det färdigbearbetade förslaget. Efter antagande har de 
som inte fått sina synpunkter tillgodosedda rätt att inom tre veckor 
överklaga detaljplanen.

Laga kraft
Tidigast tre veckor efter det att politiken har antagit detaljplanen vin-
ner den laga kraft. Då är det inte längre möjligt att överklaga den. 

www.kungsbacka. se/aktuella projekt 
(Alla planhandlingar inklusive utredningar) 
 
Stadshusets entré,  
Kungsbacka 
(Läsex planhandlingar)
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Scanna QR-koden 
och läs mer på

projektets webbsida!


