
Ändring av detaljplan för småbåtshamn inom 
Skällared 4:1 i Gottskär 
Samråd 8 september – 22 september 2020

Kommunen vill att Gottskär ska utveck-
las som hamn, besöksmål och boen-
demiljö. Småbåtshamnen i Gottskär är 
viktig för platsens utveckling som kust-
centra i Kungsbacka kommun. 

En av förutsättningarna för Gottskärs utveck-
ling är en detaljplan som stödjer användningen av 
hamnplan och vattenområdena runt om som verk-
samhetsområde för hamn- och besöksnäring. Den 
gällande detaljplanen reglerar att vattenområdet 
inte får utfyllas eller överbyggas i annan mån än 
vad som erfordras för mindre bryggor, badhus, 
båthus eller dylikt. Genom nu aktuell detaljplane-
ändring vill kommunen tydliggöra användningen 
av vattenområdet inom del av Skällared 4:1 som 
småbåtshamn i den omfattning som finns idag.

Parallellt med processen att ändra detaljplanen för 
vattenområdet pågår en prövning av tillstånd för, 
alternativt lagligförklaring av flytbryggor, våg-
brytare och andra bryggor som hör till hamnen. 
Prövningen omfattar inte muddring. 
Planändringen är en av förutsättningarna för att 
småbåtshamnen ska kunna få tillstånd för vatten-
verksamhet.

Skala 1:1000
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Kartan visar vilket område som planärndingen omfattar. 

• kungsbacka.se/aktuellaprojekt
• Stadshusets entré

Här finns planförslaget!

Kullavik

Särö

Anneberg

Vallda

Kungsbacka

Fjärås

Hjälm

Onsala

Åsa

Frillesås

Området som planändringen gäller ligger i Gott-
skär. 

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

Granskning
Under granskningen visar vi upp det bearbetade de-
taljplaneförslaget och du har återigen möjlighet att 
lämna synpunkter på förslaget. Det här är sista möjlig-
heten 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 
detaljplanen 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 de-
finierad process med syfte att säkra insyn för berörda, få fram 
ett bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.

Nu kan du lämna synpunkter på ändring av 
detaljplan för småbåtshamn inom Skällared 
4:1. Senast 22 september 2020 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.

Välkommen med synpunkter!

Kontakta gärna: 
Stina Wikström, planarkitekt 
stina.wikstrom@kungsbacka.se 0300 83 40 24

Anna Wibling, exploateringsingenjör 
anna.wibling@kungsbacka.se 0300 8344 23
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