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Planprocessen

Vad är en detaljplan?
En detaljplan är juridisk bindande och regleras i Plan- och bygglagen, PBL kap 4. Detaljpla-
nen reglerar markanvändningen för ett avgränsat område och kan omfatta ett större kvarter, 
några eller enstaka fastigheter. Detaljplanen reglerar till exempel om marken ska användas 
till bostäder, industri eller kontor. Den kan också reglera var gator ska anläggas, hur höga 
byggnaderna får vara och hur stor del av fastigheten som får bebyggas. När kommunen tar 
fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för 
berörda, få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.

Hur tas en detaljplan fram?

Processen med att ta fram en detaljplan inleds oftast med att en markägare eller någon an-
nan ansöker om planbesked hos kommunen, även kommunen kan skicka in en planbeskeds-
ansökan. Om kommunen lämnar ett positivt planbesked inleds därefter ett planarbete. En 
planprocess kan bedrivas på ett antal olika sätt som i plan- och bygglagen kallas för förfa-
randen som reglerar vilka steg som ska ingå i detaljplaneprocessen. Det vanligaste är stan-
dardförfarande, vid planer som är särskilt omfattande eller av stort intresse för allmänheten 
används ett utökat förfarande. Om en plan tvärtom är av begränsad omfattning och inte 
berör särskilt många kan ett begränsat förfarande användas. 
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Detaljplaneprocessens olika steg
Detaljplaneprocessen regleras i plan och bygglagen, PBL och innefattar ett antal steg innan 
en detaljplan kan antas, se nedan för beskrivning inom varje steg i processen (samråd, 
granskning, antagande och laga kraft). Mellan de olika skedena redovisas de framförda 
synpunkterna och politiska beslut tas om ändringar och om hur det fortsatta arbetet ska 
bedrivas. Detaljplanen antas slutligen av byggnadsnämnden, BN eller kommunfullmäktige, 
KF. Detaljplaneprocessen tar olika lång tid men oftast cirka 1,5 - 2 år efter det att bygg-
nadsnämnden, BN tar beslut om att upprätta ny detaljplan.  

Samråd

När kommunen tagit fram ett första utkast på detaljplanen skickas den ut på samråd. 
Samrådet är en första remissrunda där berörda myndigheter, fastighetsägare och enskilda 
med flera ges möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter. De personer som anses 
vara direkt berörda av planförslaget kallas sakägare och får ett utskick med information om 
planarbetet. Syftet är att ge möjlighet till insyn och påverkan under planprocessen och bidra 
till ett bättre underlag i planarbetet. Under tiden som samrådet pågår har du möjlighet att 
skicka in skriftliga synpunkter på planförslaget. Efter samrådet sammanställs de synpunkter 
som inkommit.

Granskning

Efter samrådet arbetar kommunen vidare med förslaget och gör eventuella ändringar 
utefter inkomna synpunkter från samrådet. Därefter skickas planförslaget ut på gransk-
ning. Granskningen är en andra remissrunda där berörda myndigheter, fastighetsägare och 
enskilda med flera återigen får möjlighet att ta del av kommunens slutgiltiga förslag.

Antagande

Efter granskningen sammanställs återigen inkomna synpunkter och mindre ändringar kan 
göras på detaljplaneförslaget utifrån de synpunkter som inkommit. När synpunkterna är 
sammanställda och eventuellt mindre revideringar gjorts på förslaget tar politikerna beslutet 
om att anta det färdigbearbetade detaljplaneförslaget.

Laga kraft

Efter beslut om antagande följer en period på tre veckor innan detaljplanen vinner laga kraft. 
Tidigast tre veckor efter det att politiken har antagit detaljplanen vinner den laga kraft och 
börjar gälla, förutsatt att ingen har överklagat detaljplanen.  Om man har lämnat synpunkter 
under processen som man upplever inte blivit tillgodosedda kan man inom denna tre veckors 
period överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen till mark- och miljööverdomstolen 
för en rättslig prövning.

Synpunkter Synpunkter

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFTUPPDRAG



6  Planbeskrivning Planbeskrivning  7

Bakgrund
Kommunen vill att Gottskär ska utvecklas som hamn, besöksmål och boendemiljö. Små-
båtshamnen i Gottskär är viktig för platsens utveckling som kustcentra i Kungsbacka kom-
mun. Hamnen inom Skällared 4:1 saknar dock tillstånd för vattenverksamhet. Kommunen 
har i egenskap av lagfaren ägare till Skällared 4:1 fått ett föreläggande från Länsstyrelsen 
om att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet alternativt en lagligförklaring för de bryg-
gor som finns i Gottskärs hamn. 
En av förutsättningarna för Gottskärs utveckling är en detaljplan som stödjer användningen 
av hamnplan och vattenområdena runt om som verksamhetsområde för hamn- och besöks-
näring. Den gällande detaljplanen reglerar att vattenområdet inte får utfyllas eller över-
byggas i annan mån än vad som erfordras för mindre bryggor, badhus, båthus eller dylikt. 
Genom nu aktuell detaljplaneändring vill kommunen tydliggöra användningen av vatten-
området som småbåtshamn i den omfattning som finns idag. 
Parallellt med processen att ändra detaljplanen för vattenområdet pågår en prövning av till-
stånd för, alternativt lagligförklaring av flytbryggor, vågbrytare och andra bryggor som hör 
till hamnen. Prövningen omfattar inte muddring. Planändringen är en av förutsättningarna 
för att småbåtshamnen ska kunna få tillstånd för vattenverksamhet. 

Uppdrag
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2018-11-28 §466 att uppdra åt samhällsbygg-
nadskontoret att ändra detaljplanen för vattenområdet inom Skällared 4:1, i Gottskär. 
Uppdraget innebär att möjliggöra för en fortsatt användning av vattenområdet som småbåts-
hamn. 

Planens syfte och huvuddrag
Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt användning av vattenområ-
det för småbåtshamn. Användningen inkluderar flytbryggor, vågbrytare och övriga bryggor 
invid gränsen mellan vatten och land.

Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet ligger i Gottskär på Onsalahalvön. Planområdet består av ett vattenområde om 
cirka 8 400 kvadratmeter. Området ägs av Kungsbacka kommun. Planområdet angränsar 
till en asfalterad hamnplan där det finns några byggnader som hör till hamnverksamheten.

Kullavik

Särö

Anneberg

Vallda

Kungsbacka

Fjärås

Hjälm

Onsala

Åsa

Frillesås
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Skala 1:1000
50 m

2020-02-04 - 

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

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet
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Tidigare ställningstaganden

Översiktliga planer 

Fastigheten ligger inom utvecklingsområdet för Gottskär i kommunens översiktsplan, 
antagen av kommunfullmäktige 2006. Enligt översiktsplanen är Gottskärsområdet ett ut-
vecklingsområde som ska utvecklas som en egen del med ett eget centrum vid hamnplanen 
eftersom det redan idag naturligt har blivit så. 
Längs kommunens långa kust finns flera småbåtshamnar. Gottskärs hamn är en av de äldsta 
och tillsammans med hamnarna i Kullavik, Lerkil och Sandö, en av de större. Här erbjuds 
redan idag flera av de faciliteter och funktioner som är viktiga för ett fungerande båtliv. En-
ligt översiktsplanen utgör dessa småbåtshamnar en del av det rörliga friluftslivet.
Vidare anges i översiktsplanen att etablering av icke omgivningspåverkande verksamheter 
kan vara lämpligt för att förstärka och förtäta orten Gottskär.

Förstudie

I oktober 2018 godkände kommunstyrelsen den förstudie som har tagits fram för Gottskär.  
I förstudien ingår de centrala delarna av Gottskär vilket bland annat omfattar hamnplanen, 
bryggområdena i anslutning till denna, Gottskärsvägens sträckning mellan Hamnplan och 
Klaraplan samt stråket mellan dessa målpunkter och Utholmen. Syftet med förstudien var 
att ta ett helhetsgrepp på utvecklingen i Gottskär med fokus på att förstärka Gottskärs 
attraktivitet för boende och besökare. I förstudien har Gottskärs befintliga kvaliteter och 
potential varit vägledande. Kommunens målsättning är att genom planering underlätta för 
att förstärka befintliga och utveckla nya attraktiva funktioner och aktiviteter i Gottskär. 
Gottskärs hamn och nu aktuell detaljplaneändring är en viktig pusselbit för att röra sig mot 
detta mål. 

Detaljplaner

För området gäller idag byggnadsplan O 78, från 1960, som detaljplan. Inom nu aktuellt 
planområde anges användningen Vb som ska utgöra vattenområde som inte får utfyllas eller 
överbyggas i annan mån än som erfordras för mindre bryggor, badhus, båthus eller dylikt. 
Nu aktuellt planområde ligger i direkt anslutning till hamnplanen som enligt detaljplanen 
O78 ska utgöra område för hamntrafik och därmed samhörigt ändamål. Hamnens lokalise-
ring i Gottskär anses därmed ha prövats i samband med att detaljplanen O 78 antogs 1960.  

Skala 1:1500
75 m

2020-02-04 - 

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

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet

Figur 1. Urklipp från befintlig 
detaljplan O78 från 1960.
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Förutsättningar

Natur

Marina naturvärden

Planområdet omfattas nästan enbart av vatten som lång tid tillbaka har används som små-
båtshamn. Enligt den marinbiologiska inventeringen (Sweco, 2020-02-27) som genomförts i 
vattenområdet finns höga naturvärden i form av ålgräs inom planområdet. 
Sydväst om vågbrytaren finns en relativt tät ålgräsäng med sparsam påväxt av fintrådiga 
alger och rikliga mängder av så kallade betare (snäckor, kräftdjur mm). Ålgräsängen och 
dess organismer i sig bedöms utgöra ett högt naturvärde. Dessutom bedöms ålgräsängen 
vara mycket värdefull för fiskfaunan, vilket sammantaget innebär att området bedöms ha ett 
mycket högt naturvärde. Längre in, i den nordvästra delen av undersökningsområdet växer 
ålgräs i måttliga mängder med måttlig till riklig påväxt av fintrådiga alger. Påväxten och 
utglesningen av plantor gör att detta område bedöms ha högt naturvärde.

Figur 2, Bedömt naturvärde enligt Översiktlig marinbiologisk inventering gjord av Sweco 2020. Mörkröd inramning visar 
var det finns mycket höga naturvärden. Inom röd inramning finns höga naturvärden och inom gul inramning finns låga 
naturvärden. 
Kartkälla: Marin miljöanalys, bearbetad av Sweco.

Landskapsbild och rekreation

Planområdet består av vatten som sedan lång tid använts som småbåtshamn. Området som 
sådant bedöms därför inte innehålla några högre rekreationsvärden. Däremot möjliggör 
småtåtshamnen för det marina friluftslivet. 
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Strandskydd

Det vattenområde som detaljplaneändringen omfattar ingår idag i detaljplan O 78, en 
tidigare byggnadsplan som vann laga kraft 1960. Området omfattas inte av strandskydd och 
strandskyddet inträder inte då detaljplanen endast ändras. 

Riksintressen  

Riksintresse är geografiska områden som har pekats ut av staten för att de är av nationell be-
tydelse för olika samhällsintressen. Syftet med utpekandet av riksintressena i miljöbalken är 
en från allmän synpunkt god hushållning med mark- och vattenområden. Gottskärs hamn 
är belägen inom eller i anslutning till flera sådana områden som utpekats som riksintressen, 
vilket framgår nedan.
Gottskärs hamn är belägen drygt 300 meter ifrån ett riksintresse för naturvård enligt 3 kap 
6 § miljöbalken (MB). Namnet på området är ”Kungsbackafjorden - Södra Onsalahalvön 
– Nidingen - Rolfsån”. Befintliga vattenanläggningar bedöms inte innebära någon risk för 
negativ påverkan på detta riksintresse.
Gottskärs hamn är belägen inom område med riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 
3 kap 6 § MB. Området berör Kungsbacka och Varbergs kommun. Områdets värden består 
bland annat av den nordhalländska skärgårdstypen där omväxlingen mellan kala klippor, 
betade strandängar och ljunghedar samt lövskogsklädda strandpartier utgör ett unikt inslag. 
De omväxlande miljöerna i området ger stora värden för såväl bad- och båtliv som för fågel-
skådare. Området erbjuder även fina möjligheter till sportdykning och snorkling.
Kustområdet i Hallands län omfattas av riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap 2 
§ MB. Här ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt 
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i mil-
jön. Bestämmelserna utgör inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter, utveckling av 
det lokala näringslivet eller utförande av anläggningar som behövs för totalförsvaret.
Aktuellt hamnområde är beläget inom Kungsbackafjordens Natura 2000-område 
(SE0510058, SPA, SCI), enligt 7 kap 28 § MB. Syftet med Natura 2000-området är att 
bidra till att bevarandestatusen hos naturtyperna är gynnsam inom kontinental region samt 
att gynnsam bevarandestatus uppnås inom kontinental region för växt- och djurarterna 
(Länsstyrelsen 2005). Åtgärder eller verksamheter, som på ett betydande sätt kan påverka 
miljön i ett Natura 2000-område, erfordrar tillstånd enligt 7 kap 28a MB. Enligt miljö-
balkens övergångsbestämmelser (2001:437) så krävs emellertid inte ett sådant tillstånd för 
verksamheter som påbörjats före den 1 juli 2001.
Gottskärs hamn är belägen drygt 300 meter från Kungsbackafjordens naturreservat och 
omfattas således inte av gällande reservatsföreskrifter.

Förorenad mark

Planområdet innehåller inga kända markföroreningar. Däremot har vattenområdet använts 
som hamn under flera decennier vilket medför stor risk för föroreningar som härrör från 
bland annat båtbottenfärger i bottensediment.  

Fornlämningar

Delar av Gottskärs hamn är belägen inom fornlämning (RAÄ Onsala 197:1) som utgörs av 
ett bebyggt stadslager härrörande från den medeltida staden Gåsekil. Fornlämningar uppbär 
lagstadgat skydd enligt 2 kap 1 § kulturmiljölagen. I enlighet med lagen är det Länsstyrel-
sen som beslutar i ärenden som rör fornlämningar och den som på något sätt vill förändra en 
fornlämning måste ha Länsstyrelsens tillstånd. 
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Anläggningar inom och i anslutning till vattenområdet
Planområdet används idag i sin helhet till småbåtshamn. Här finns fyra flytbryggor, två 
fasta träbryggor, en betongdäckskaj samt en vågbrytare. I hamnen finns det plats för cirka 
100 båtar.
I direkt anslutning till planområdet finns en hamnplan. Här erbjuds försäljning av bränsle 
till båtar samt toalett och dusch för gäster i hamnen. Här finns också en kran för i- och 
urtagning av båtar, en ramp för sjösättning med trailer samt möjlighet att slänga avfall.  

Skala 1:1500
75 m

2020-08-21 - 

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

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet

Flytbrygga

Flytbrygga

Betong-
däckskaj

Träbrygga

Vågbrytare

Träbrygga
Flytbrygga

Flytbrygga
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Gator och trafik
Planområdet kan angöras med bil, båt, cykel och till fots. Parkering för bil och cykel finns 
på hamnplanen. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp

Vattenområdet som ingår i planändringen ansluter till hamnplanen där det idag finns kom-
munalt vatten- och spillvatten. Här finns också möjlighet att tömma båtarnas avloppstankar.

Brandvattenförsörjning 

Närmaste brandvattenpost ligger cirka 200 meter från planområdet. 

Detaljplaneförslag

Användning inom planområdet
Planförslaget innebär att vattenområdet som idag utgör Gottskärs hamn även fortsättnings-
vis kan användas som småbåtshamn. 
Området som planändringen omfattar föreslås i detaljplanen ligga dels inom kvartersmark 
för småbåtshamn, betecknat V1 på plankartan, dels inom vattenområde för öppet vatten, 
betecknat W1 på plankartan. Planen reglerar att ingen del av området inom användningen 
småbåtshamn får fyllas ut, men överbyggas med flytbryggor. 
Planförslaget prövar inte någon förändring av hamnen utifrån hur den ser ut idag. Eventu-
ella framtida ändringar i anläggningen kommer att prövas genom tillstånd för vattenverk-
samhet. Delar av planområdet kommer då att stödja en användning av området som små-
båtshamn. 

Gator och trafik
Antalet trafikrörelser till och från planområdet förväntas inte ändras genom föreslagen plan-
ändring. Området används redan idag som småbåtshamn och hamnverksamhetens omfatt-
ning är planerad att bibehållas som den är idag.
Körbarhet och tillgänglighet för Räddningstjänstens fördon påverkas inte av planändringen.

Teknisk försörjning
Befintlig hamn inom planområdet har tillgång till vatten och avlopp, inklusive möjlighet till 
tömning av septitank, genom faciliteter på den till planområdet direkt anslutande hamnpla-
nen. 
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ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Lagstöd
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Småbåtshamn, flytbryggor. Området får inte fyllas ut PBL (2010_900) 4kap 5§V 

1

Vattenområde
Öppet vatten PBL (2010_900) 4kap 5§W 

1
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Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft PBL (2010_900) 4kap 21§
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W1
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W1

PLANKARTA
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TECKENFÖRKLARING GRUNDKARTA  Aktualiseringsdatum för grundkarta: åååå-mm-dd

Fastighetsgräns
Traktnamn, kvartersnamn
Registernummer, tomtnummer
Bostadshus fasad, resp tak
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5

Uthus fasad, resp tak
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Höjdkurva 1 m
Höjdkurva 5 m
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2:14          5 Vägkant, matarväg
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Figur 3, Plankartan med kvartersmark för småbåtshamn V1 och vatternområde för öppet vatten W1.
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Överväganden och konsekvenser

Nollalternativ
Om detaljplaneändringen inte antas kommer småbåtshamnen inom Skällared 4:1 att behöva 
tas bort, helt eller delvis, då tillstånd för vattenverksamhet för befintlig hamnanläggning 
inte kan ges utan detaljplanens stöd. 
Mark- och miljödomstolen har i dom1 rörande andra bryggor inom hamnbassängen i 
Gottskär gjort bedömningen att bryggor som är 65 meter långa inte är planenliga. Mark- 
och miljödomstolen gör i samma dom en hänvisning till skriften ”Bryggor och båthus/
sjöbodar i Gottskär, Principer för bygglovgivning och byggande” (Kungsbacka kommun, 
november 2002). Av den skriften framgår att en brygga får vara högst 18 meter. Ett möjligt 
scenario är att tillstånd kan ges till 18 meter långa bryggor med stöd av nuvarande detalj-
plan. Detta innebär i praktiken att antalet båtplatser minskar från omkring 100 stycken idag 
till cirka 45 stycken. Det vill säga mer än en halvering av antalet båtplatser. 

Miljökonsekvenser

Naturvärden

Nuvarande anläggning är delvis belägen inom område med förekomst av ålgräs. Planför-
slaget medger dock inte utbyggnad inom område som hyser de högsta naturvärdena varför 
påverkan på de lokala naturvärdena inne i hamnområdet bedöms som måttlig. Småbåtsham-
nen har varit i drift under många decennier och befintliga värden bedöms därför tåla nuva-
rande störning. En legalisering av anläggningen innebär i praktiken inte innebär fler båtrö-
relser och de kumulativa effekterna av småbåtshamnens drift bedöms inte äventyra befintliga 
naturvärden. 
Den största negativa påverkan på grundområdet i hamnen bedöms härröra från anläggandet 
av vågbrytaren på 30-talet. Vågbrytaren som skyddar hamnen från vågor innebär en föränd-
ring av vågexponering inne i grundområdet jämfört med det naturliga tillståndet, eftersom 
fintrådiga alger inte utsätts för samma vågexponering och i mindre omfattning spolas upp 
på land. Istället riskerar mer fintrådiga alger, indrivna ålgräsplantor samt tång, dvs organiskt 
material, med tiden att hamna i de djuphålor som finns i hamnområdet innanför vågbry-
taren. Vågbrytaren innebär samtidigt en etablering av hårdbotten, vilken i sig kan medföra 
ett ökat naturvärde genom ökad biodiversitet med påväxt av makroalger såsom blåstång och 
sågtång. 
Den negativa påverkan från flytbryggorna med tillhörande båtar är något svår att bedöma i 
relation till vågbrytarens påverkan. Flytbryggor medför generellt en något försämrad ytlig 
vattencirkulation och vågexponering, men försämringens omfattning är avhängig vatten-
djupet under bryggan samt hur djup och strömförhållanden ser ut runt omkring bryggan. 
Flytbryggor ger också en viss skuggning av bottnar. Det kan också uppstå en viss negativ 
påverkan från propellerrörelser (de grundare innersta delarna), samt läckage av bensin, oljor 
och föroreningar från båtbottenfärger. Flytbryggorna bedöms medföra liten påverkan på 
området med lågt naturvärde och de negativa konsekvenserna för området öster om våg-
brytaren bedöms därför bli obetydliga. Den negativa påverkan från vågbrytaren på områ-
det med högt naturvärde består av en försämrad vågexponering i de nordligaste grundaste 
delarna av området. Detta medför mer påväxt av fintrådiga alger på ålgräs och nating. Den 
negativa påverkan bedöms där bli måttlig. 

1 MMD målnummer 4129-13
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Öster om vågbrytaren är påverkan måttligt positiv beroende på tillskottet av hårdbotten, 
som kan öka heterogeniteten i området utan att påverka vattencirkulationen där negativt. 
Flytbryggornas påverkan på området bedöms som liten. Flytbryggorna utgör en liten andel 
av det området. Trots flera flytbryggor finns fortsatt ålgräsängar med måttlig påväxt av 
fintrådiga alger kvar norr och väster om flytbryggorna, till skillnad från området direkt 
nordväst om vågbrytaren som har en relativt steril botten. Detta är ett tecken på att vatten-
cirkulationen i den inre nordligaste delen fortsatt är acceptabel, om än i viss mån påverkad 
av bryggorna.
Sammantaget bedöms den negativa konsekvensen för området med höga naturvärden som 
måttlig. Området med den ur naturvårdssynpunkt mycket värdefulla ålgräsängen sydväst 
om vågbrytaren, bedöms påverkas i obetydlig grad av vågbrytaren och flytbryggor. Konse-
kvensen för den delen blir därför obetydlig.
Vid en summering av de olika påverkansfaktorerna och graden av påverkan på de olika 
naturvärdena i området, bedöms den samlade negativa konsekvensen för naturvärdena i 
hamnområdet som måttlig under förutsättning att någon muddring inte sker.

Kulturmiljö & rekreation

Rekreationsvärdena inom planområdet bedöms inte påverkas av föreslagen planändring.
Föreslagen planändring påverkar inte fornlämningen. Åtgärder som på sikt kan bli aktuella 
inom planområdet, såsom muddring, kräver tillstånd för vattenverksamhet och frågan om 
påverkan på fornlämning kommer att hanteras inom ramen för tillståndsprövningen. 

Landskapsbild

Planförslaget har inte påverkan på landskapsbilden då området använts som hamn under 
mycket lång tid. Vattenområdet som planområdet omfattar är en del av en mindre vik. 
Förutom den småbåtshamn som finns inom planområdet finns ytterligare bryggor av olika 
storlek längs med hela stranden i viken. Planområdet gränsar till en hamnplan som enligt 
gällande detaljplan får användas för hamn- och trafikändamål. De mindre bryggorna i viken 
angränsar till privata bostadsfastigheter. 

Markförhållanden

Planförslaget innebär att befintlig småbåtshamn får ett tydligt stöd i detaljplanen. De natur-
värden som finns i vattenområdet bedöms inte påverkas i någon större utsträckning.
Åtgärder som på sikt kan bli aktuella inom planområdet, såsom muddring, kräver tillstånd 
för vattenverksamhet och frågan om förorenad mark kommer att hanteras inom ramen för 
tillståndsprövningen. 

Buller

Aktuellt planområde ligger i direkt anslutning till en hamnplan som enligt detaljplanen O78 
ska utgöra område för hamntrafik och därmed samhörigt ändamål. Hamnens lokalisering i 
Gottskär anses därmed ha prövats i samband med att detaljplanen O 78 antogs 1960. 
Verksamheterna inom planområdet får inte vara störande för omgivande bostadsbebyggelse. 
En småbåtshamn kan generera störande ljud för närboende från till exempel segelmaster och 
förtöjningar. Störningar från verksamheten får regleras genom tillsyn. 
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Miljökvalitetsnormer för luft, 5 kap miljöbalken

Planområdet ligger i ett öppet landskap och erfarenhetsmässigt kan bedömningen göras att 
föreslagen ändring av detaljplan inte medför risk för överskridanden av gränsvärden för luft.

Miljökvalitetsnormer för yt-och grundvatten, 5 kap miljöbalken

Gottskärs hamn är belägen inom vattenförekomsten Yttre Kungsbackafjorden som har en 
area av cirka 30 km2. För vattenförekomsten gäller miljökvalitetsnormerna God kemisk sta-
tus (med undantag för kvicksilver och PBDE). I dagsläget uppnås inte miljökvalitetsnormen. 
Av VISS (Länsstyrelsen 2019) framgår att en expertbedömning har gjorts med avseende på 
förekomsten av tributyltenn (TBT). Förekomst av TBT medför en expertbedömning att inte 
god kemisk status uppnås. För vattenförekomsten gäller också miljökvalitetsnormen God 
ekologisk status 2027. I dagsläget är den ekologiska statusen klassificerad som Måttlig.
Befintliga vattenanläggningar bedöms sammantaget varken medföra en försämring av mil-
jökvalitetsnormerna eller försvåra möjligheten att nå fastställda miljökvalitetsnormer. Detta 
då statusen avseende de relevanta kvalitetsfaktorerna eller förutsättningarna att uppnå god 
ekologisk status inte bedöms påverkas nämnvärt av de befintliga anläggningarna.

Påverkan på riksintressen

Aktuella vattenanläggningar bedöms inte innebära någon risk för påtaglig skada på riksin-
tressena naturvård, rörligt friluftsliv och högexploaterad kust. Småbåtshamnen har snarare 
en positiv effekt för det rörliga friluftslivet då tillgängligheten och möjligheten att vistas på 
havet ökar. 

Påverkan på Natura 2000

Under förutsättning att ingen muddring sker bedöms påverkan på miljön i Natura 
2000-området och de utpekade Natura 2000-värdena som liten. Befintliga anläggningar, 
dvs flytbrygga B-D med tillhörande fritidsbåtstrafik bedöms inte riskera att skada den livs-
miljö eller de livsmiljöer i Natura 2000-området som avses att skyddas, eller medföra att den 
art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning. Något tillstånd enligt 7 kap 
28a § MB bedöms inte erfordras för flytbrygga B-D.

Strandskydd

Berörd fastighet och nuvarande detaljplan omfattas inte av strandskydd. Kommunen har för 
avsikt att ändra befintlig detaljplan vilket inte medför att strandskydd inträder.

Undersökning och samlad bedömning

Med stöd av befintligt underlag så har en undersökning genomförts för att ta reda på om 
förslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Kommunen gör den sam-
manvägda bedömningen att föreslagen ändring av detaljplanen inte kan anses innebära 
betydande miljöpåverkan (som avses i miljöbedömningsförordningen SFS 2017:966 och mil-
jöbalkens 6 kap). Parallellt med ändring av detaljplan pågår en tillståndsprövning alternativt 
lagligförklaring av befintlig anläggning. Den prövningen innebär betydande miljöpåverkan i 
enlighet med miljöbedömningsförordningen (2017:966) § 2 p. 1.
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Genomförandebeskrivning

Inledning
Denna del av planbeskrivningen redogör för hur detaljplanen är tänkt att genomföras. Här 
redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som be-
hövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan utan fungerar som väg-
ledning vid planens genomförande. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället 
av plankartan och planbestämmelserna. Beskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 
genomförandesynpunkt.

Organisatoriska frågor

Detaljplanens tidsplan

Samråd:    3 kv. 2020
Granskning:    1 kv. 2021
Godkännande byggnadsnämnden: 2 kv. 2021
Antagande kommunfullmäktige: 3 kv. 2021

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga enligt detalj-
planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomför-
andetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram en ny plan eller ändrar 
gällande plan. Fastighetsägaren har efter genomförandetidens slut ingen rätt till ersättning 
för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen.

Markägoförhållanden

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av detaljplanens fastighetsförteckning. Plan-
området omfattar del av kommunens fastighet Skällared 4:1. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Anläggningar inom allmän plats

Ingen allmän platsmark ingår i planområdet. Planområdet nås via intilliggande parkerings-
plats som ägs av kommunen och är planlagd som trafik- och hamnändamål (specialområde) i 
gällande detaljplan. Närmsta allmänna väg är Gottskärsvägen.

Anläggningar inom kvartersmark

Detaljplanen säkerställer nuvarande användning som är småbåtshamn med tillhörande 
bryggor och anläggningar, bland annat en kran för i- och urtagning av båtar. Området med 
bryggor och anläggningar är planlagt som kvartersmark småbåtshamn.
Kommunen avser inte att riva befintliga eller uppföra nya anläggningar inom planområdet. 
Nyttjanderättshavaren Föreningen Gottskärs hamn har ansvar för underhållet av befintliga 
bryggor med tillhörande kran, drivmedelsanläggning mm. inom planområdet.
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Anläggningar inom vattenområde

Den del av småbåtshamnen som utgörs av öppet vatten är planlagt som vattenområde öppet 
vatten.

Anläggningar utanför planområdet

Utanför planområdet finns en befintlig hamnbyggnad som delvis arrenderas av Föreningen 
Gottskärs hamn och delvis av seglarklubben SS Kaparen. I Hamnbyggnaden finns även 
en allmän toalett som kommunen ansvarar för. Hamnbyggnaden ligger inom kommunens 
fastighet Skällared 4:1 och ägs av kommunen. 
Det finns en drivmedelsanläggning utom planområdet söder om hamnbyggnaden, som ägs 
av kommunen och arrenderas av Föreningen Gottskärs hamn och är en del av småbåtsham-
nen. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Fastighetsbildning

Detaljplanen bedöms inte ge upphov till några fastighetsbildningsåtgärder. 

Servitut

Detaljplanen bedöms inte ge upphov till nya servitutsupplåtelser och inom planområdet 
finns inga befintliga servitut. 

Ledningsrätt

Inom planområdet finns inga allmänna ledningar som kommunen ansvarar för och detalj-
planen bedöms inte ge upphov till några nya ledningsrätter eller påverka befintlig lednings-
rätt. 

Avtal

Befintliga avtal som berörs

Kommunen har tecknat ett nyttjanderättsavtal med Föreningen Gottskärs hamn som ger 
nyttjanderättshavaren rätt att nyttja markområde inom Skällared 4:1 med kran, drivmedels-
anläggning mm. och tillhörande vattenområde med båtbryggor samt del av hamnbyggnad 
inom Skällared 4:1. Detaljplanen påverkar inte tecknat nyttjanderättsavtal och kommunen 
avser att fortsätta upplåta småbåtshamn med tillhörande bryggor och anläggningar till För-
eningen Gottskärs hamn. 

Dispenser och tillstånd

Dispenser med mera

Tillstånd för vattenverksamhet behöver finnas innan detaljplanen kan antas för att säker-
ställa detaljplanens genomförande. 

Tekniska frågor
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Parkering

Detaljplanens genomförande medför inget ökat behov av parkeringsplatser. Innehavare av 
båtplats inom nyttjanderättsområdet har rätt att nyttja parkering inom Skällared 4:1 i mån 
av plats. 

Vatten och avlopp

Det finns kommunala vatten- och spillvattenledningar framdragna till hamnbyggnaden 
direkt öster om planområdet inom Skällared 4:1. 

Övriga ledningar

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med kommunen angåen-
de projektets påverkan på ledningarna. Avtal angående omläggning av ledningar bör tecknas 
mellan ledningsägaren och kommunen, innan detaljplanen antas, för att säkerställa åtagan-
den vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt.

Ekonomiska frågor

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Kommunen får kostnader för ändring av detaljplan samt ansökan om tillstånd för vatten-
verksamhet. 

Övriga

Genomförandet av detaljplanen medför inga ekonomiska konsekvener för övriga fastighetsä-
gare, rättighetshavare, nyttjanderättshavare med flera.
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