
Detaljplan för utveckling av Annebergs centrum 
Samråd 18 augusti – 22 september 2020

I Anneberg planeras ett kommun-
delscentrum med 400 bostäder, mötes-
platser, centrumlokaler, vård- och 
omsorgsboende och förskola. Byggna-
tionen kräver nya gator och infartsvägar 
från Älvsåkersvägen och Norra Anne-
bergsvägen. Längs Kungsbackaån pla-
neras ett rekreationsområde med gång- 
och cykelväg. 

Planområdet ligger i anslutning till korsning-
en Älvsåkersvägen/Norra Annebergsvägen intill 
Annebergs pendelstationen. Planområdet ligger i 
en dalgång utmed Kungsbackaån och utgörs till 
största delen av brukad åkermark.  Marken ägs av 
Kungsbacka kommun och en privat fastighetsäga-
re och upptar cirka 10 hektar.
Detaljplaneförslaget medger byggnation av 400 
bostäder, 2 600 kvm verksamheter, mötesplatser, 
vård- och omsorgsboende som kombineras med 
en förskola samt bostäder med särskild service 
(BmSS).
Bebyggelsen anpassas till de olika förutsättning-
arna och placeringen inom området. Längst i 
söder närmast pendeltågsstationen planeras för 
ett centrum med en tätare och högre bebyggelse. 
Närmare ån och naturen blir istället volymerna 
mindre och mer fritt placerade. Huskropparna 
placeras i längsgående riktning med vägnätet där 
gatusidan av husen blir av en mer ordnad karaktär 
medan gårdssidan inbjuder till en friare utform-
ning.

Illustration av planförslaget med ett nytt kommundelscentrum 
i Anneberg

Volymstudie av planförslaget, Semrén & Månsson.

• kungsbacka.se/aktuellaprojekt
• Stadshusets entré

Här fi nns planförslaget!

Orienteringskarta: Planområdet ligger i Anneberg 
i norra Kungsbacka.

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 
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 defi -
nierad process med syfte att säkra insyn för berörda, få fram ett 
så bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplan för 
utveckling av Annebergs centrum inom fastig-
heterna Alafors 2:16, 3:13, 3:3, 2:49 och Skårby 
22:5. 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

Samrådsmöte hålls 31 augusti och 1 september kl 
18.00 i Anneberg vid korsningen Norra Annebergs-
vägen - Älvsåkersvägen. Då fi nns det tjänsteperso-
ner som kan svara på eventuella frågor. Det fi nns 
ett begränsat antal platser och föranmälan krävs. 
Meddela ditt namn och önskat datum för delta-
gande via mail eller brev, se adressuppgifter ovan.

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

Kontakta gärna:
Maria Malone, planarkitekt
maria.malone@kungsbacka.se 0300 83 40 41

Anna Wibling, exploateringsingenjör
anna.wibling@kungsbacka.se 0300 83 44 23

Välkommen med synpunkter!

• Plankarta

• Planbeskrivning

• Illustrationskarta

• Utredningar

Vy från korsningen Norra Annebergsvägen/Älv-
såkersvägen, Semrén & Månsson.

Ett större grönstråk med gång- och cykelväg längs 
Kungsbackaån, från en större yta i norra delen till södra 
delen.


