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Sammanfattning av planförslaget
Detaljplanen medger byggnation av cirka 70 lägenheter, lokaler för verksamheter, en fristående restaurangbyggnad 
och en småbåtshamn. Detaljplanen gör det också möjligt att anlägga vägar och gångstråk för gående, cyklister och 
bilister. Parkering för bostäder och verksamheter inom planområdet ordnas företrädesvis i ett parkeringsgarage 
under bostadshusen och innergården. 
Byggnadernas utformning ska ta till vara de bebyggelsetraditioner som finns i Gottskär vilket kan bidra till att 
stärka ortens identitet. Byggnaderna ska ha sadeltak och fasader ska vara i trä. 
Byggnadernas placering  i förhållande till gator och gångstråk skapar rumslighet och bidrar till att stärka den 
kustnära bebyggelsetraditionen. Den nya bebyggelsen innebär att nya siktlinjer och utsikter mot havet öppnas upp 
vilket gör det lättare att orienteras sig. 
Fler bostäder i Gottskär innebär att fler människor kommer att röra sig inom, till och från platsen och därigenom 
utgöra kundunderlag för verksamheter och service i Gottskär som helhet. Genom att tillåta centrumverksamhet 
i kvarterets sockelvåning kan Gottskär stärkas som besöksmål året runt. En möjlighet för mindre verksamheter i 
sjöbodar intill småbåtshamnen ger ytterligare dragkraft, framför allt under sommarmånaderna. 
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Illustrationsplan (QPG 2020). Den streckade linjen visar planområdets utberedning. 

En ny byggnad för restaurang kan bli en del 
av ortens identitet och stärka besöksmålet 
Gottskär. En utökning av befintlig småbåts-
hamn, med ett betydande tillskott av gäst-
platser, stödjer det marina friluftslivet och gör 
Gottskär till en målpunkt för de som färdas på 
havet. Genom detaljplanens utformning stärks 
och tydliggörs de publika stråk och mötesplatser 
som finns inom området. 
Kommunen bedömer att detaljplanen inte 
kan utesluta betydande miljöpåverkan och en 
miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits 
fram enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. En av de 
direkta konsekvenserna av planförslaget är att 
fler människor kommer att bo och vistas inom 
området jämfört med idag. Antalet fritidsbåtar 
i området kommer att öka och därmed en större 
beskuggning av vattenområdet. Konsekvenserna 
för bevarandevärdena för Natura 2000 bedöms 
dock bli obetydliga då förändringarna i vat-
tenflöde och strömmar beräknats bli mycket 
små med exploateringen. Ålgräsängen norr om 
hamnen bedöms inte påverkas negativt. Vat-
tendjupet inom fastigheten är tillfredsställande 
och ingen muddring behövs vid anläggningen. 
Planförslaget bedöms inte påverka möjligheten 
att uppnå miljökvalitetsnormerna. Exploateringen medför också positiva konsekvenser i form av ökade möjligheter 
till rörligt friluftsliv, ökad allmän tillgång till stranden och en förbättrad situation för oskyddade trafikanter på 
Gottskärsvägen. Planförslaget har utvärderats mot relevanta nationella miljökvalitetsmål och bedöms inte mot-
verka möjligheterna att nå målen.
Kvartersmarken inom planområdet ägs till största del av exploatören Gottskärs Havsbad och en mindre del ägs 
av kommunen. Gottskärs Havsbad AB ansvarar för utbyggnad av kvartersmark för bostäder, verksamheter och 
småbåtshamn. 
För allmän plats inom planområdet råder delat huvudmannaskap.
Trafikverket ansvarar för väg 940, Gottskärsvägen, och kommunen har inlett en process med att överta väghållar-
ansvaret för del av denna väg.
Avtal om genomförande av detaljplanen kommer att tecknas mellan kommunen och Gottskärs Havsbad AB innan 
detaljplanen antas.
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Synpunkter Synpunkter

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFTUPPDRAG

Detaljplaneprocessen
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Planprocessen

Vad är en detaljplan?
En detaljplan är juridiskt bindande och regleras i Plan- och bygglagen, PBL kap 4. De-
taljplanen reglerar markanvändningen för ett avgränsat område och kan omfatta ett större 
kvarter, några eller enstaka fastigheter. Detaljplanen reglerar till exempel om marken ska an-
vändas 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. 

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 kommunfullmäktige, KF. Detaljplaneprocessen tar 
olika lång tid men oftast cirka 1,5 - 2 år efter det att byggnadsnämnden, BN tar beslut om 
att upprätta ny detaljplan.  

Samråd

När kommunen tagit fram ett första utkast på detaljplanen skickas den ut på samråd. Infor-
mation om samrådet meddelas på kommunens anslagstavla och i den lokala dagstidningen. 
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.

Synpunkter Synpunkter

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFTUPPDRAG
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Granskning

Efter samrådet arbetar kommunen vidare med förslaget och gör eventuella ändringar utefter 
inkomna synpunkter från samrådet. Därefter skickas planförslaget ut på granskning tillsam-
mans med en redogörelse av inkomna synpunkter. Information om granskningen meddelas 
på kommunens hemsida. Granskningen är en andra remissrunda där berörda myndigheter, 
fastighetsägare och enskilda med flera återigen får möjlighet att ta del av kommunens slut-
giltiga 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.
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Bakgrund
Gottskär har under en lång tid varit en ort för handel, sjöfart och en betydande besöksnä-
ring. Från slutet av 1800-talet gick det regelbundna ångbåtsturer mellan Kungsbacka och 
Gottskär. Verksamheten blomstrade och växte, ett nytt varmbadhus byggdes, hotellet reno-
verades, ett badhus och flera magasin byggdes. I början av 1930-talet bildades en båtklubb 
som så småningom fick namnet Segelsällskapet Kaparen. Båtklubben har idag en mycket 
omfattande verksamhet som i hög grad bidrar till att ge Gottskär sin charm.
Gottskär har fortfarande kvar sin dragningskraft men har inte förnyats i den takt som krävs 
för att kunna utveckla en modern besöksnäring. 
Hamnkrogen, Skällared 3:55, är en stor och centralt belägen anläggning i Gottskär. Fastig-
heten ägs av Gottskärs Havsbad AB och kommunen har tillsammans med ägaren inlett en 
planeringsprocess som syftar till att utveckla området.

Uppdrag
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2018-11-28 §465 att uppdra åt förvaltningen att 
upprätta detaljplan för bostäder, verksamheter, restaurang och småbåtshamn inom Skällared 
3:55, i Gottskär. 

Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder, verksamheter, restaurang och småbåts-
hamn inom fastigheten Skällared 3:55. Byggnadernas utformning ska ta till vara de bebyg-
gelsetraditioner som finns i Gottskär och bidra till att stärka ortens identitet. 
Fler bostäder i Gottskär innebär att fler människor kommer att röra sig inom, till och från 
platsen och därigenom utgöra kundunderlag för verksamheter och service i Gottskär. 
Genom att tillåta centrumverksamhet i kvarterets sockelvåning kan Gottskär stärkas som 
besöksmål året runt. En möjlighet för mindre verksamheter i sjöbodar intill småbåtshamnen 
ger ytterligare dragkraft, framför allt under sommarmånaderna. 
En ny byggnad för restaurang kan bli en del av ortens identitet och stärka besöksmålet 
Gottskär. 
En utökning av befintlig småbåtshamn, med ett betydande tillskott av gästplatser, syftar till 
att stödja det marina friluftslivet och göra Gottskär till en målpunkt för de som färdas på 
havet. 
Detaljplanen syftar också till att stärka och tydliggöra de publika stråk och platser som finns 
inom området samt öka säkerheten för oskyddade trafikanter. 

Läge, areal och markägoförhållanden
Gottskär ligger på Onsalahalvöns östra sida, cirka 15 kilometer söder om Kungsbacka stad. 
Planområdet ligger i direkt anslutning till Hamnplanen och Onsalafjorden och är idag 
bebyggt med en verksamhetslokal innehållande bland annat en restaurang och en tandlä-
karmottagning. Här finns också några bostadslägenheter. Planområdet är på cirka 3 hektar 
varav drygt hälften utgörs av vattenområde. Marken ägs av Gottskärs Havsbad AB.
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Skala 1:2500
100 m

2020-05-18 - 

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

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet

Bilden illustrerar planområdet.
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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 
utvecklingsområde som ska utvecklas som en egen del med ett eget centrum vid Hamnplan 
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, till 
exempel genom att utöka befintlig småbåtshamn och tydliggöra gång- och cykelstråk.

Befintliga verksamheter/
funktioner/målpunkter

Småbåtshamn 

Hamnplanen

Exploatering

Torg 

Siktlinje, utblick

Allmänt tillgängligt gångstråk

Ny hamnbyggnad 

Parkering 

Sellmans hamn 

Strukturplan från förstudien för Gottskär (Kungsbacka kommun 2018)
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Planprogram

Ett planprogram för Skällared 3:55 godkändes av kommunstyrelsen i oktober 2018. 
Programmet föreslår att befintlig byggnad rivs och att det istället uppförs ett femtiotal 
bostäder på platsen, att restaurangen flyttas till en egen byggnad i anslutning till en ny hamn 
samt att sjöbodar uppförs vid vattnet. Sammantaget innebär de önskade förändringarna att 
en större del av fastigheten bebyggs jämfört med idag. 

0 50 100 m

Fastigheten Skällared 3:55

Lokaler i bottenvåningarna.

 Infart till p-garage.

Mot hamnplanen blir ny bebyggelse 
cirka 3 våningar.

Bergknalle som ger området karaktär. 

Ny restaurangbyggnad med uteservering. 

Sjöbodar med faciliteter för hamnen, 
möjlighet till pop-up”-butiker.

Allmänt tillgängligt bryggstråk kopplar 
samman hamnplanen och vägen mot 
Utholmen. 

Ny småbåtshamn
50-55 fasta båtplatser 
15-20 gästplatser
Befintlig pir rivs, ny pir och flyt-
bryggor anläggs.

Hänsyn till naturvärden i norra 
delen av vattenområdet. 

Eventuell möjlighet att utöka 
småbåtshamnen inom  
Skällared S:1. 

Kräver överenskommelse med 
skifteslaget.

Utökad hamn ger totalt
ca 100 fasta båtplatser ca 50 
gästplatser

Befintlig byggnad rivs.

Nya bostäder, ca 50 lägenheter 
Parkeringsgarage, ca 100 platser, 
under byggnaderna.

Norra delen: 2 våningar
Södra delen: 3 våningar

Viktigt stråk mot Utholmen

GC-banans utformning studeras 
vidare.

Platsen har potential att bli mer  
attraktiv. Parkering studeras vidare.

Viktigt stråk för gående. 
Möjliggör att nå målpunkter på rätt 
sida av vägen. 

Viktigt stråk för gående. 

Ny GC-bana utmed 
Gottskärsvägen.  

Från planprogrammet för Skällared 3:55 (Kungsbacka kommun 2018)



12  Planbeskrivning Planbeskrivning  13

Detaljplaner

För stora delar av Gottskär finns en gällande byggnadsplan från 1960. För detaljplaneom-
rådet medger byggnadsplanen hotell- och restaurangverksamhet, med en till ytan generös 
byggrätt som tillåter bebyggelse i två våningar med en högsta byggnadshöjd av 7,6 meter. 
Nuvarande detaljplan för hotell medger en betydligt större volym än vad befintlig byggnad 
utgör. Mellan strandlinjen och byggrätten för hotelländamål är marken planlagd som allmän 
plats väg respektive park. För vattenområdet föreskriver byggnadsplanen att vattenområdet 
inte får utfyllas eller överbyggas i annan mån än för mindre bryggor, båthus eller dylikt.

Utsnitt ur den gällande byggnadsplanen från 1960. För den aktuella fastigheten medger planen hotell. Planområdet un-
gefärliga utberedning är markerat med svart streckad linje. 

Kommunala beslut i övrigt

Göteborgsregionen (GR) har, tillsammans med Orust och Uddevalla, arbetat fram Fördju-
pad strukturbild för kustzonen - Överenskommelser för framtida planering i Göteborgsre-
gionen, Orust och Uddevalla (Godkänd av GR:s förbundsstyrelse 2019-10-18). Det är ett 
strategidokument som innehåller sex gemensamma överenskommelser och en kartbild som 
visar på element i kustzonens framtida fysiska struktur. Överenskommelserna utgör en ge-
mensam grund för hur kust- och havsområdet från Kungsbacka i söder till Uddevalla i norr 
ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.
En utveckling av Gottskär bedöms vara i linje med överenskommelserna och ett bra exempel 
på hur Kungsbacka kan arbeta vidare med kustzonsplaneringen på lokal nivå. 

ALLMÄN PLATS

Vägmark

Parkmark

BYGGNADSMARK

Bostadsändamål 

Hotell

Badhus
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Förutsättningar

Natur 

Mark och vegetation

Landmiljö

Området på land är idag till stora delar ianspråktaget av bebyggelse och en mindre små-
båtshamn. Området mellan den befintliga byggnaden och vattnet utgörs av en gräsmatta, 
enstaka träd och grusade ytor. I nordost finns en delvis bevuxen bergknalle. Enligt miljö-
konsekvensbeskrivningen innehåller landområdet idag inte några större naturvärden. 

Vattenmiljö

Vattenmiljön består framför allt av de tre olika biotoperna ålgräsängar, grunda mjukbott-
nar och hårdbotten. Djupet i området varierar men är 1 till 7 meter. Miljökonsekvensbe-
skrivningen bedömer att området som helhet har ett högt naturvärde, då detta komplex av 
olika habitat bör kunna möjliggöra existensen av många olika organismer med olika krav på 
habitat.

Riksintressen

Nästan hela Kungsbackafjorden omfattas av riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § 
MB. Dock är en kortare sträcka längs med Kungsbackafjordens västra strand, som omfattar 
Gottskär, inte inkluderad i riksintresse för naturvård. Kungsbackafjorden i stort har dock ett 
stort naturvärde. 
Kungsbackafjorden och Gottskär är riksintressen för friluftsliv (3 kap. 6 § MB) och för 
rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB). Områden inom dessa riksintressen har stor betydelse för 
människornas utevistelse och för friluftsknutna aktiviteter. Gottskär och Utholmarna är ett 
attraktivt friluftsområde med segling, badplatser och andra friluftsaktiviteter. 
Hela kustområdet omfattas av riksintresset för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § MB. 
Riksintresset innebär att fritidsbebyggelse får komma till stånd enbart i form av komplet-
tering till befintlig bebyggelse. Bestämmelserna ska dock inte hindra att tätort- och nä-
ringslivet i området utvecklas. Ingrepp får göras endast om de inte påtagligt skadar/påverkar 
natur- och kulturvärden som finns i området. 

Natura 2000

Vattenområdet utanför Gottskär är Natura 2000-område enligt både fågeldirektivet och art- 
och habitatdirektivet och har flertal rödlistade (ej marina) och regionalt intressanta arter. 
Kungsbackafjorden omfattar 16 habitattyper enligt Natura 2000 uppdelning. Länsstyrelsen 
i Hallands län har tagit fram en bevarandeplan för Natura 2000 området. De områden som 
pekas ut i bevarandeprogrammet och som är relevanta för planen är grunda bottnar som har 
en hög biologisk betydelse som lek-, uppväxt- och födosöksområde för ett flertal arter. Ål-
gräsängar är viktiga habitat i grunda bottnar, de utgör den strukturella grunden för mycket 
artrika och produktiva ekosystem. Innanför ålgräsängarna finns vegetationslösa områden 
som är grundare än ca 1 meter, den senare är viktig för exempelvis juvenila plattfiskar och 
kräftdjursarter. Klipp- och blockbottnar är beväxta av framförallt makroalger (tång) som 
skapar värdefulla livsmiljöer för t.ex. små kräftdjur, snäckor och fiskar. Djupa mjukbottnar 
är viktiga för bl.a. havsborstmaskar och musslor.
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Strandskydd

Generellt gäller att strandskydd råder utmed samtliga stränder vid havet, insjöar och vatten-
drag. Det generella strandskyddet sträcker sig 100 meter från strandlinjen både in över land 
och ut över vattnet. Utöver detta kan länsstyrelsen besluta om ett utökat strandskydd upp till 
300 meter på land och i vattnet. 
Planområdet omfattas idag inte av generellt strandskydd då nu gällande detaljplan antogs 
1960, det vill säga före strandskyddslagstiftningen trädde i kraft. Om detaljplanen upphävs 
eller ersätts med en ny inträder dock generellt strandskydd om 100 meter på land och i vatt-
net.
För planområdet har Länsstyrelsen i Halland i april 2019 beslutat att det inte omfattas av 
det utökade strandskyddet då området saknar värden för strandskyddets syften. Om nuva-
rande detaljplan upphävs eller ersätts med en ny kan i vissa fall det utökade strandskyddet 
börja gälla för de delar av planområdet som ligger mellan 100 och 300 meter från strandlin-
jen, på land och i vattnet. 

Landskapsbild och rekreation 

Planområdet ligger i direkt anslutning till 
havet i Gottskär. Kungsbackafjorden och 
Onsalahalvön utgör den västsvenska skär-
gårdskustens sydligaste utlöpare och karak-
täriseras som en fortsättning av Bohuslän 
med berg och odlade dalgångar, klippig 
kust och många öar som lockar besökare. 
Gottskär är populärt som utflyktsmål och 
utgångspunkt för båtliv och bad. 
Planområdet utgör en del av stråket mellan 
Gottskärs hamn och den populära badplat-
sen Utholmen. 

Förorenad mark 

Planområdet innehåller inga sedan tidigare 
kända markföroreningar. Då det finns en 
tandläkarmottagning i planområdet bör 
eventuellt sediment i spillvattenledningar kontrolleras för innehåll av kvicksilver inför spol-
ningar och omläggningar.
För att undersöka föroreningshalterna i sedimenten på havsbotten har sex stycken sediment-
prov tagits på olika ställen i vattenområdet. Bedömningsgrunderna delar in halterna i ingen 
avvikelse (klass 1) till mycket stor avvikelse (klass 5). I alla provpunkter återfanns PAH:er 
och PCB:er, flera ämnen är klassificerade som mycket stor avvikelse (klass 5). Avseende 
metaller är det provpunkterna nära den gamla stenpiren som har halter som avviker. I punkt 
5 är det metallerna kadmium, kvicksilver och zink som uppvisar halter som hamnar i klass 3 
och koppar i klass 4. I punkt 4 är det endast kvicksilver som visar en tydlig avvikelse (klass 
3). Övriga metaller och punkter uppvisar halter som har ingen eller liten avvikelse (klass 
1-2). Tennorganiska föreningar är medelhöga i området och mycket varierande mellan prov-
punkterna. De högsta halterna återfinns i punkt 5. Mer om föroreningar i havssedimenten 
går att läsa i Miljökonsekvensbeskrivningen (Cowi 2020-06-02).

Radon

Enligt kommunens kartdatabas ligger större delen av planområdet inom normalrisk för 
radon men den norra delen inom område med lokala förekomster av högradonmark. 
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Fornlämningar

En stor del av Gottskär utgörs av en fornlämning, Onsala 197:1, som härrör från den med-
eltida staden Gåsekil. Inom fastigheten finns även en övrig kulturhistorisk lämning, Onsala 
26:1, som utgörs av en minnessten. I vattenområdena som omger Gottskär finns även vat-
tenanknutna kulturmiljöer.
Vattenområdet utanför Gottskär utgörs till stor del av vattenanknutna kulturmiljöer. Inom 
vattenområdet finns inga kända fornlämningar/vrak vilket inte heller sjömätningen har 
indikerat.

Geotekniska förhållanden 

I samband med detaljplanen har en geoteknisk utredning tagits fram som utreder och analy-
serar stabiliteten och sättningsbenägenheten inom planområdet (COWI, 2020-03-02).  
På land utgörs jordlagerföljden av fyllning ovan en friktionsjord som vilar på berg. Jord-
djupet varierar mellan 1 och 18 meter. Markytan lutar svagt från nordväst till sydost och 
marknivån varierar mellan ca +1 och +6.  Fyllningen utgörs i huvudsak av humusjord, grus, 
sand, lera och tegelrester och mäktigheten bedöms variera mellan ca 0 och 0,5 meter. Frik-
tionsjorden utgörs av något siltig, grusig sand och mäktigheten bedöms variera mellan ca 0 
och 18 meter. Grundvattennivån ligger ca 3,4 meter under markytan enligt utförda grund-
vattenmätningar.  
Längs med strandkanten söder om befintlig vågbrytare finns sprängsten utlagt, som delvis 
har rasat. Längs strandkanten finns även rester av en tidigare kajkonstruktion. Längst i syd-
ost finns en dansbrygga som är grundlagd på pålar. Jorddjupet är som minst längs strand-
kanten, där även berg i dagen återfinns, och ökar mot öster och väster. Längs strandkanten 
är djupet till berg ca 1-2 meter norr om befintlig vågbrytare och 6-7 meter söder om befintlig 
vågbrytare.
Havsbottensnivån varierar mellan ca -1 och -7 inom undersökningsområdet och havsbotten 
lutar från väster mot öster. Jordlagerföljden under havsbotten utgörs av mellansensitiv lera 
med låg hållfasthet, som via ett lager av friktionsjord vilar på berg. Berg ligger på mellan 4 
och 26 meters djup under havsbotten. Lerans mäktighet varierar mellan ca 0,5 och 18 meter 
och friktionsjordens mäktighet varierar mellan ca 0 och 13 meter.

Hälsa och säkerhet

Buller

Planområdet är beläget i slutet på Gottskärsvägen vilket medför relativt lågt antal trafikrö-
relser. Planområdet är därför inte utsatt för höga trafikbullernivåer i nuläget. I nära anslut-
ning finns Gottskärs hamn vilket kan medföra en störande ljudbild under båtsäsong.

Risk för översvämning

Planområdets direkta anslutning till havet gör området utsatt för höga havsnivåer i samband 
med stormar. Klimatförändringar gör att medelvattenståndet i havet ökar vilket innebär 
att översvämningsrisken ökar med tiden. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
(MSB) har låtit ta fram en utredning om höga havsnivåer vid Kungsbacka vilken ligger till 
grund för bedömningen av översvämningsrisk och förslag till höjdsättning utifrån det (Ex-
tremvattenstånd i Kungsbacka, SMHI, 2018-11-26).
Utredningen visar på vattenstånd med återkomsttid på 100 år och 200 år samt ett ”Högsta 
beräknade vattenstånd” (se tabell 1). Nivåerna är anpassade efter klimatscenarier för slutet av 
seklet. ”Högsta beräknade vattenstånd” definieras som den högsta stormhöjningen observe-
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rad på en plats plus det högsta genomsnittliga vattenståndet före stormen för havsbassängen. 
Den händelsen går inte att sätta en statistisk sannolikhet för.
Extremvattenstånd vid havet är relativt kortvariga med en varaktighet på upp till ett dygn.

Förutsättningarna för översvämningsrisk på grund av stigande havsnivå beskrivs även i 
framtagen dagvattenutredning (Tyréns, 2019-10-10). I den finns figurer som visar vattnets 
utbredning vid 100-årsnivån, 200-årsnivån och högsta beräknade vattenstånd. Dagvattenut-
redningen tar även upp förutsättningarna för rinnvägar vid kraftiga regn. Den lyfter vikten 
av att inte placera bebyggelse i naturliga avrinningsstråk och att skapa sekundära rinnvägar 
för dagvatten vid kraftiga regn.

100 år 200 år Högsta beräknade havsvat-
tenstånd

Skattat värde år 2100 205 212 269

Konfidensintervall 155-254 160-264 -

Tabell 1. Återkommstvärdet i centimeter i RH2000 för återkomstperioden 100 år och 200 år, samt ett högsta beräknat 
havsvattenstånd. Konfidensintervallet innehåller med 95% sannolikhet det riktiga värdet. 

Social hållbarhet - nulägesanalys 
Under arbetet med detaljplanen har kommunen 
gjort en social konsekvensanalys som mynnat ut i 
en rapport, Social konsekvensanalys för Skällared 
3:55 i Gottskär (Norconsult 2020-05-12). Rap-
porten innehållande en nulägesanalys, en konse-
kvensbeskrivning och rekommendationer som rör 
det som detaljplanen inte har kunnat ta om hand. 
Arbetet har gjorts både ur ett allmänt perspektiv 
och ett barnperspektiv. 
Gottskär är en kustort med framförallt större 
villor och den största andelen invånare är mellan 
40-70 år. Gottskärs hamn är en naturlig cen-
trumpunkt i orten för såväl boende som besökare. 
Inom planområdet finns idag en större verksam-
hetsbyggnad med bland annat restaurang och 
tandläkare. Strax intill vid Hamnplan finns även 
en större parkeringsyta, glasskiosk samt småbåts-
hamn. Tidigare låg en livsmedelsbutik i närheten.
Området har förutsättningar för sociala möten 
tack vare sin funktion som hamn och centrum-
punkt, men påverkas av den stora parkeringsytan 
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I Kungsbacka kommun används den sociala värdecirkeln för att ar-
beta med social hållbarhet i fysisk planering. Värdecirkeln består av 
fem teman som tillsammans fångar de viktigaste delarna av social 
hållbarhet. Dessa fem teman är mångfald, vardagsliv, trygghet, mo-
bilitet och samvaro.

som gör platsen mindre trivsam. Sommartid finns flera aktiviteter och mötesplatser som alla 
lockar människor till platsen. När antalet aktiviteter dras ner under lågsäsong gör bristen på 
bostäder och aktiva fasader att platsen troligtvis upplevs som mer ödslig och otrygg. 
Gottskärsvägen som leder ner till hamnen är smal och slingrande. Längs större delen av 
vägen finns varken gångbanor eller övergångsställen och sikten är dålig. I planens närom-
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råde är framförallt platsen vid Triangeltomten och Hamnplanens parkeringsyta trafikosäkra. 
Det är stor skillnad på trafikflödet under året. Sommartid nästan dubbleras trafiken på 
Gottskärsvägen till följd av besökare och verksamheten i småbåtshamnarna.
Planområdet och Hamnplanen riktar sig idag inte till barn. Seglarsällskapet ordnar seg-
larskolor och tävlingar, men därutöver finns inga tydliga aktiviteter runt Hamnplanen. 
Platsen är tvärtom trafikosäker och kan upplevas som otrygg med anledning av avsaknaden 
av liv och rörelse.

Bebyggelseområden

Det historiska Gottskär

Gottskär har en lång historia som fortfarande är avläsbar i det organiskt utformade väg-
systemet och den bevarade äldre bebyggelsen. I äldre tider försörjde man sig på lantbruk i 
kombination med fiske och även sjöfarten hade en stor betydelse för befolkningen i Gottskär 
och Onsala under 1600-talet fram till början av 1800-talet. De äldre husen består idag 
mestadels av mindre fiskarstugor, kaptensstugor och större sekelskiftesvillor som är välbe-
varade i varierande grad. Karaktäristiskt för husens placering i kustnära miljöer är att de är 
anpassade efter vind, vatten, mark och rörligheten mellan husen. Även sikten ut över havet 
är avgörande. I fiskelägen slingrade sig vägar och stigar mellan husen, gärna med husliven 
tätt intill gatan – en informell karaktär som även är avläsbar i Gottskär. Det finns några få 
sjöbodar kvar i Gottskär, panelklädda med sadeltak och rödmålade. Båthus och magasins-
byggnader är också karaktäristiskt för kustnära bebyggelse. I Gottskärs hamn finns ett äldre 
båthus bevarat. Magasinsbyggnader kan beskrivas som en blandning av sjöbod och ladugård, 
de var högresta och krävde stor yta. 
Gottskär var i äldre tider uppdelat på två hemman. Skällared nr 3 såldes år 1881 till ett 
konsortium, som övertog gästgivarrättigheterna från ett andra hemman, Skällared nr 2, och 
öppnade badrestaurang i manhuset. Framför restaurangen anlades en brygga för ångbåtarna. 
Det första varmbadhuset ordnades år 1882 i en gammal sjöbod. Året därpå uppfördes ett 
kallbadhus kombinerat med varmbadhus. Det var starten till ”Badanstalten Gottskär”. 

 
Äldre foto från Gottskär, 1940-talet. 
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Restaurangen byggdes till och försågs med veranda, sommarvillor byggdes, pensionat inrät-
tades och inhyrningslägenheter anordnades i kringliggande gårdar. Många göteborgare 
skrev in sig i Societetssalongen, badrestaurangen, och fick tillgång till badkurer och brunns-
drickning under ledning av badortens läkare, liksom sjukgymnastik och massage. 
Intresset för segling medförde att Gottskärs Segelklubb bildades 1883, den existerade bara 
några år och 1931 bildades segelsällskapet SS Kaparen som fortfarande är aktiv. Den nya 
restaurangen som fortfarande står kvar uppfördes strax innan hamnen byggdes ut under åren 
1937-39. Under 1960-70 talet påbörjades en period av byggande för permanentboende, vilket 
har accelererat under följande decennier. 

Befintlig bebyggelse

Planområdet är idag bebyggt med en större byggnad innehållande bland annat en restaur-
ang, en tandläkarmottagning och ett antal bostäder. Byggnaden ingår i bebyggelseinven-
teringen i Halland som tagits fram av Länsstyrelsen och kommunerna. I denna klassas 
befintlig byggnad som klass C, vilket innebär att den har ett kulturmiljövärde och utgör ett 
lokalt kulturhistoriskt intresse. 

1. Restaurang Hamnkrogen, 2017
2. Gottskärsvägen och Triangeltomten sett från norr, 2017
3. Platsen mellan Hamnkrogen och befintlig småbåtshamn, sett från norr, 2017
4. Stråket mellan Hamnkrogen och befintlig småbåtshamn, sett från söder, 2017

1. 2.

3. 4.

Allmänna platser

Inom planområdet finns idag områden som är allmänt tillgängliga. Väster om restaurang-
byggnaden finns den så kallade Triangeltomten. Den omgärdas på två sidor av byggnader 
och öppnar upp sig mot Gottskärsvägen i öster. Den har i gällande detaljplan användningen 
allmän plats, vägmark och park/plantering. Idag används den i huvudsak till parkering men 
där finns också en iordningställd plats med bänkar och bord. 
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Öster om restaurangbyggnaden, intill den befintliga småbåtshamnen och vågbrytaren finns 
en bredare gångväg och klippta gräsytor. Också denna plats har användningen allmän plats, 
vägmark och park/plantering enligt gällande detaljplan. Området är framför allt en del av 
det gångstråk som förbinder Hamnplan med Utholmen. 
Längs med planområdets norra gräns går AU Bååths väg som används som tillfartsväg för 
ett antal hushåll längre norrut. Vägen ligger inom område som idag är allmän plats, park/
plantering. 
Genom planområdet går Gottskärsvägen som ligger inom allmän plats, vägmark, enligt gäl-
lande detaljplan. 

Kommersiell och kommunal service

I Gottskär finns etablerade serviceverksamheter, varav de flesta är av enklare karaktär och 
inriktade mot besöksnäringen. Serviceutbudet är starkt säsongsbetonad och därmed begrän-
sat. Närmaste livsmedelsbutik ligger i Onsala drygt tre kilometer nordost om Gottskär. När-
maste förskolor är Majblommans Montessoriskola (cirka 700 m) och Onsala Småbarnsskola 
(Montessori, cirka 1,1 km). Grundskola 6-16 år finns i form av Onsala Montessoriskola 
(cirka 1,1 km) och Fjordskolan som är en kommunal grundskola i Lyngås cirka 1,5 km norr 
om Gottskär.

Gator och trafik

Biltrafik

Fastigheten Skällared 3:55 ligger i direkt anslutning till Gottskärsvägen, för vilken Tra-
fikverket är väghållare. För övriga gator i området är Gottskär-Dragets samfällighetsfören-
ing väghållare. 
Gottskärsvägen är fem meter bred på det smalaste partiet. Den skyltade hastigheten på vä-
gen är 30 km/h. Från Klaraplan norrut till Gathes väg är den skyltade hastigheten 40 km/h. 
På övriga gator i Gottskär är hastighetsgränsen i huvudsak 30 km/h.
Enligt mätningar utförda av Trafikverket var årsmedelflödet för trafiken år 2014 på 
Gottskärsvägen 1210 fordon/dygn mellan Dragsvägen och hamnen. Det är dock stor 
skillnad på trafikflödet under året. Under högsommaren är flödet på sträckan 84% högre än 
årsmedelvärdet, vilket tydligt speglar att hamnen är en betydelsefull målpunkt under som-
maren.

Gång- och cykeltrafik

Det finns gång- och cykelväg utmed Gottskärsvägen från Klaraplan och norrut mot Onsala. 
Trafiksystemet i Gottskär är i övrigt trångt vilket blir extra påtagligt sommartid när trafiken 
ökar på Gottskärsvägen och trycket på parkeringen på Hamnplan är stort. Gångtrafikanter, 
cyklister och bilister samsas om utrymmet och vägen upplevs som osäker och otrygg för 
framför allt oskyddade trafikanter. På Gottskärsvägens sträckning förbi programområdet 
finns en mycket smal trottoar. 
Gång- och cykelväg längs med Gottskärsvägen mellan Klaraplan och hamnen finns med i 
målbilden för gång- och cykelvägnätet i kommunens gång- och cykelstrategi.
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Parkering

Det finns idag cirka 190 allmänt tillgängliga bilparkeringsplatser i Gottskär, av dessa finns 
ett 80-tal platser vid Klaraplan och drygt 90 platser vid Hamnplan. Cyklar och mopeder 
parkeras i direkt anslutning till målpunkterna. Sommartid är parkeringssituationen stund-
tals mycket ansträngd. 
Inom fastigheten Skällared 3:55 finns sammanlagt ett 30-tal parkeringsplatser främst av-
sedda för de befintliga verksamheterna och de boende. 

Kollektivtrafik

Gottskär trafikeras av buss 731 till hållplats ”Gottskär” vid Klaraplan, drygt 400 meter norr 
om programområdet. Hållplatsen ligger på stråket Onsala-Kungsbacka (-Göteborg) som 
utpekats som ett mycket starkt kollektivtrafikstråk i Halland. Bussen har sammanlagt 44 
avgångar per vardag mot Kungsbacka. Det tar enligt tidtabell 30 minuter till Kungsbacka. 

Teknisk försörjning

Dagvatten

I samband med detaljplanen har en dagvattenutredning tagits fram (Tyréns 2019-10-10). 
Dagvattenutredningen redogör och redovisar flöden för fyra avvattningsområden som berör 
planområdet: fastigheten Skällared 3:55, Gottskärsvägen med parkering längs med vattnet, 
den triangelformade ytan Skällared 3:55 (2) samt ett större avrinningsområde på ca 5,5 ha 
som avvattnas mot havet i småbåtshamnen via planområdet, benämnt ”område D”.

 
Ett större område norr om Skällared 3:55 avvattnas via planområdet. (Dagvattenutredning, Tyréns, 2019)
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Området ligger inte inom verksamhetsområde för kommunalt dagvatten. Planområdet lig-
ger i direkt anslutning till havet som är en del av yttre Kungsbackafjorden. Fastigheten Skäl-
lared 3:55 består främst av takytor men marken runt fastigheten består antingen av gräsmat-
tor eller grusytor. Gottskärsvägen samt parkeringsplatsen i den södra delen av planområdet 
är hårdgjorda. Befintlig mark lutar i huvudsak sydöst mot havet och har marknivåer som går 
från +6 meter till +1,5 meter.
Idag finns inga dagvattenanläggningar eller avskärande diken inom planområdet utan 
vattnet leds ytledes till havet. Fastighet Skällared 3:55 avvattnas både åt väst och öst. Ge-
staltningen och utformningen av planområdet kommer att spela stor roll för hur dagvattnet 
hanteras inom planområdet, speciellt dagvattnet från område D.

Vatten och avlopp

Huvudledningar för kommunalt dricksvatten och spillvattenavlopp finns inom planområ-
det. Kommunens ledningsnät för dricksvatten och spillvatten har tillräcklig kapacitet för att 
klara den volymökning som detaljplanen innebär. Området är kommunalt verksamhetsom-
råde för dricksvatten och spillvatten. 

Brandvattenförsörjning

Närmaste brandvattenpost ligger inom planområdet i anslutning till korsningen Gottskärs-
vägen – Galjonsvägen. 

Värme

Inom området finns det ingen möjlighet att ansluta sig till fjärrvärme.

El och Tele

Inom området finns ledningar under mark för belysningsstolpar. 

Bredband

Det finns infrastruktur för bredband i området.

Avfall

Närmsta återvinningsstation finns vid Klaraplan, cirka 300 meter väster om planområdet.
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Detaljplaneförslaget
Detaljplanen medger byggnation av bostäder, lokaler för verksamheter, en restaurang-
byggnad och en småbåtshamn samt utbyggnad av erforderlig infrastruktur. Byggnadernas 
utformning ska ta till vara de bebyggelsetraditioner som finns i Gottskär och bidra till att 
stärka ortens identitet. 
Fler bostäder i Gottskär innebär att fler människor kommer att röra sig inom, till och 
från platsen och därigenom utgöra kundunderlag för verksamheter och service i Gottskär.  
Genom att tillåta centrumverksamhet i kvarterets sockelvåning kan Gottskär stärkas som 
besöksmål året runt. En möjlighet för mindre verksamheter i sjöbodar intill småbåtsham-
nen ger ytterligare dragkraft, framför allt under sommarmånaderna. En ny byggnad för 
restaurang kan bli en del av ortens identitet och stärka besöksmålet Gottskär. En utökning 
av befintlig småbåtshamn, med ett betydande tillskott av gästplatser, stödjer det marina 
friluftslivet och gör Gottskär till en målpunkt för de som färdas på havet. Genom detaljpla-
nens utformning stärks och tydliggörs de publika stråk och platser som finns inom området. 
Kvartersmarken inom planområdet ägs till största del av exploatören Gottskärs Havsbad och 
en mindre del ägs av kommunen. Gottskärs Havsbad AB ansvarar för utbyggnad av kvarter-
smark för bostäder, verksamheter och småbåtshamn. 
För allmän plats inom planområdet råder delat huvudmannaskap.
Trafikverket ansvarar för väg 940, Gottskärsvägen, och kommunen har inlett en process 
med att överta väghållaransvaret för del av denna väg.
Avtal om genomförande av detaljplanen kommer att tecknas mellan kommunen och 
Gottskärs Havsbad AB innan detaljplanen antas.

Illustration - Vy från havet (QPG 2020) 
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Bebyggelse, småbåtshamn och stråk
Detaljplanen innebär att befintlig byggnad inom Skällared 3:55 kan rivas och ersättas med 
nya byggnader i syfte att tillföra fler kvaliteter till platsen och ge den liv. Möjlighet till kom-
mersiell service bidrar till den utveckling av Gottskär som eftersträvas.
Området planeras med utgångspunkten att fastigheten ska bebyggas med flerbostadshus, 
verksamhetslokaler och parkeringsgarage (område A), en restaurangbyggnad (område B) och 
sjöbodar (område C). En småbåtshamn kan anläggas i vattenområdet i öster (område D). 
Detaljplanen säkerställer också rörelsestråk för gående, cyklister och bilar (område E) samt 
värdefulla siktlinjer mot havet (område F). 

Illustrationsplan som visar de olika bebyggelseområdena och stråken, A - F. 

Byggnadernas utformning och gestaltning ska utgå från bebyggelsetraditionen på orten 
och det kustnära läget. Fasader utförs panelklädda av trä med en rik detaljering där fot-
lister, fönsterfoder, vindskivor och balkongräcken är varierande i kvarteret. Byggnaderna 
mot hamnplanen hämtar sin detaljering från kustnära tätortsbebyggelse och badorter längs 
Bohuskusten där Bohusläns Museum har gjort flera inventeringar och beskrivningar hur 
detta bör se ut. Bäst sammanfattas Bohusläns färgtraditioner i planschen ”Färgtradition i 
Bohuslän” som har tagits fram tillsammans med Målarmästarnas Riksförening och Svenska 
Målarförbundet. Förutom kulörer beskriver planschen detaljering och karaktärer i fyra 
typiska situationer; Fiskeläget, Gården, Staden och Badorten. 
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Detaljplanen föreslår att verksamhetslokaler kan grundläggas med en lägsta golvhöjd över 
nollplanet på + 2,5 meter. För bostäderna gäller att dessa ska ha en lägsta golvnivå på + 3,2 
meter. För sjöbodarna gäller en lägsta golvhöjd över nollplanet på +2,2 meter. Under förut-
sättning att byggnaderna skyddas mot översvämning motsvarande dessa nivåer kan golvhöj-
den vara lägre. 

Urklipp från Färgtraditioner i Bohuslän - Fiskeläget (Bohusläns Museum) 

Urklipp från Färgtraditioner i Bohuslän - Badorten (Bohusläns Museum) 
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Område A - flerbostadshus, verksamhetslokaler och parke-
ringsgarage

Bebyggelsen föreslås placeras så att byggnaderna tillsammans bildar 
en gård för gemensam utevistelse. På gården ges också plats för cy-
kelförråd samt gemensamma och privata uteplatser. Området har en 
naturlig nivåskillnad på cirka 3,5 meter vilket möjliggör byggnader i 
suterräng och att innergården byggs under med ett parkeringsgarage 
med infart från Gottskärsvägen. Parkeringsgaraget förläggs under 
gården och byggnaderna, men i de delar av suterrängplanet som till 
stor del ligger ovan mark kläs garaget in med verksamhetslokaler i 
en så kallad sockelvåning, se bild på nästa sida. Sockelvåningen i de 
västra och södra delarna av kvarteret ska användas för centrumända-
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Sektion som illustrerar vad som avses med sockelvåning.

mål, exempelvis livsmedelsbutik, café och bageri. I de östra delarna tillåts, utöver centrum-
ändamål, även bostäder. I de delar av byggnaderna som ligger ovanför sockelvåningen och 
parkeringsgaraget tillåts både bostäder och verksamheter kopplade till centrumändamål. 
Undantaget från området är hotell och vandrarhem. 

Förslag på utformning av fasad mot Gottskärsvägen

Förslag på utformning av fasad mot Hamnplan

Byggnaderna föreslås uppföras 
i två och en halv våning samt 
med sockelvåning där så med-
ges. Byggnadernas utbredning i 
plan regleras dels av byggrätten 
och dels av en bestämmelse som 
begränsar gavlarnas bredd. För 
hela kvarteret regleras den hög-
sta nockhöjden i förhållande till 
nollplanet (RH 2000). Taken 
ska i huvudsak utformas som 
sadeltak men takkupor tillåts. 
Takens lutning regleras liksom 
takmaterialets färg. Fristående 
cykelförråd och miljöhus ska 
underordna sig bostadshusen 
vad gäller färgsättning och 
detaljer. 
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Område B - restaurangbyggnad

Den nya restaurangbyggnaden placeras i direkt anslutning till vattnet 
och småbåtshamnen. Genom att reglera högsta nockhöjd i kombina-
tion med takvinkel kan byggnaden med fördel delas upp i två paral-
lella byggnadskroppar som förskjuts i förhållande till varandra. På så 
sätt kan byggnadskroppen brytas ner och trots sin storlek upplevas 
som småskalig. I anslutning till restaurangbyggnaden kan ytor iord-
ningställas för uteservering.  

Förslag på utformning av restaurangbyggnad. Fasad mot söder.

Område C - sjöbodar

Längs med strandkanten i öster är det möjligt att uppföra sjöbodar. 
Detta är mindre byggnader av traditionell sjöbodskaraktär som kan 
användas för centrumändamål och ändamål kopplade till småbåts-
hamnen. Undantaget är hotell och vandrarhem som inte är tillåtet.  
Öster om byggnaderna, mot småbåtshamnen finns ytor för exempel-
vis uteservering. Området får fyllas ut. 

Område D - småbåtshamn

Planområdet omfattar också ett område i vattnet. Inom en stor del av 
vattnet möjliggörs anläggningar för ändamålet småbåtshamn. I den 
norra delen finns dock ett område som även fortsättningsvis i huvud-
sak ska vara öppet vatten. Detsamma gäller för den sydöstra delen av 
vattenområdet. 
Småbåtshamnen ligger inom kvartersmark men får inte fyllas ut. 
För att skapa en lämplig miljö för hamn kan en vågbrytare placeras 
i områdets södra del. Vågbrytaren får utföras som en flytande pon-
tonbrygga som angörs från hamnplanen. För vågbrytaren möjlig-
görs, utöver användningen småbåtshamn, också användning som har 
kopplingar till centrumändamål, dock ej hotell och vandrarhem. En 
möjlig användning kan vara tillfällig försäljning såsom marknads-
stånd. Här tillåts inte att permanenta byggnader uppförs med undan-
tag för den yttersta delen av vågbrytaren som har en byggrätt för fyr 
och bastu med badbrygga. Parkering är inte tillåtet.  
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Illustrationen visar att detaljplanens utformning säkerställer siktlinjer mot havet. (QPG 2020)

Område E - rörelsestråk och torg

Inom planområdet säkerställs allmänt tillgängliga stråk för gående, 
cyklister och fordon genom allmänplatsmark och servitut. 
Längs med Gottskärsvägens östra sida finns ett stråk för gående 
inom allmän plats. Gångstråket ansluter i söder till ett torgstråk och 
därifrån leds gående norrut via ett bryggstråk öster om sjöbodarna 
och söder ut längs med restaurangbyggnadens västra fasad och vidare 
ut mot Hamnplan. 
Cyklister hänvisas till Gottskärsvägen och via torgstråket mot Uthol-
men i norr och Hamnplan i söder. Även bilar får köra på torgstråket 
men på de oskyddade trafikanternas villkor. 
Torgstråket omfattar en större yta i söder som öppnar upp för annan 
användning är enbart trafik, exempelvis sittbänkar, planteringar och 
lekskulptur. 
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Område F - siktlinjer

Genom detaljplanens reglering av byggrätter säkerställs två viktiga 
siktlinjer som identifierades redan under arbetet med planprogram-
met för Skällared 3:55.
Från korsningen Gottskärsvägen - Galjonsvägen säkerställs fri sikt 
mot havet i öster och mot sydost, över Hamnplan. 
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Gator och trafik

Biltrafik

För att beräkna antalet resor som genereras inom planområdet till följd av exploatering har 
Trafikverkets trafikalstringsverktyg använts. Indata i Trafikverkets trafikalstringsverktyg 
är tagna från Statistiska centralbyrån. Enligt trafikalstringsverktyget kommer området att 
alstra 1892 resor per dygn, varav 54% med bil. Idag finns det bostäder, restaurang och andra 
verksamheter på platsen vilken kommer att flyttas eller inhysas i de nya lokalerna. Detta 
innebär att tillskottet av trafik blir mindre än uträkningen visar. 

Gång och cykel 

En förutsättning för Gottskärs utveckling är att säkerheten och den upplevda tryggheten för 
oskyddade trafikanter som rör sig utmed Gottskärsvägen säkerställs på ett acceptabelt sätt. 
För att uppnå detta krävs ett helhetsgrepp kring Gottskärsvägens utformning från Klara-
plan, förbi planområdet, hela vägen ner till Hamnplan. Trafik- och parkeringsutredning för 
Gottskär (januari 2018) visar att det behövs en kombination av flera åtgärder för att uppnå 
acceptabel trafiksäkerhet, bland annat farthinder och ett gång- och cykelstråk utmed vägens 
östra sida, eftersom denna ansluter till befintligt stråk och busshållplatsen vid Klaraplan.
Utredningen visar också att utformningen av gång- och cykelbanan behöver variera då 
utrymmet på vägsträckan är mycket begränsat. På större delen av sträckan från korsningen 
med Dragsvägen ner till Hamnplan föreslås en principiell utformning av Gottskärsvägen 
med en 2,3 meter bred samnyttjad gång- och cykelbana och en körbaneyta som är 2,7 meter 
bred. En sådan utformning möjliggör för två bilar att mötas, men på de gåendes och cyklan-
des villkor. 

I förstudien för Gottkär presenteras förslag 
på hur Gottskärsvägen kan utformas i syfte 
att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. 

Längs med den del av Gottskärsvägen 
som passerar genom planområdet möjlig-
gör detaljplanen en körbaneyta som är 5,0 
meter bred samt en gångbana som är 2,5 
meter bred. Dessa stråk skiljs åt med en 0,5 
meter bred remsa för exempelvis plante-
ring, belysningsstolpar och linjeavvattning. 
Cyklister hänvisas längs med denna sträcka 
till körbanan. 

Parkering

Parkering för planområdets behov löses 
företrädesvis inom kvartersmark inom 
fastigheten Skällared 3:55. Under den till-
kommande bebyggelsen anläggs ett parke-
ringsgarage med infart från Gottskärsvägen 
i den södra delen av fastigheten. Parke-
ringsgaraget rymmer drygt 100 bilplatser. 
Utöver detta finns möjlighet att anlägga 
markparkering. I och med byggnationen av 
restaurangen kommer några av parkerings-
platserna för bil på Hamnplan försvinna. 
Dessa avses att ersättas på Klaraplan. 



28  Planbeskrivning Planbeskrivning  29

Parkeringstal för planen anges i tabell nedan: 

Verksamheter Yta m2 (BTA) Parkeringsbehov 
antal parkeringsplatser 
per m2 BTA

Antal parkerings-
platser

Livsmedelsbutik 300 50/1000 15

Café/Bageri 200 25/1000 5

Kontor 150 25/1000 4

Restaurang 500 25/1000 13

Sjöbodar 330 25/1000 8

Hamnverksamhet 100 båtplatser 0,1 p-plats/båtplats 10

Bostäder 18/1000 127

Summa 182

Det teoretiskt framtagna parkeringstalet ovan, 182, ska ses som ett maximalt uppskattat 
behov. Beroende på upplåtelseform är det troligt att ett visst samutnyttjande av parkerings-
platser kan ske. 
Parkeringsredovisning inom planen redovisas i tabell nedan. Beroende på upplåtelseform 
kan differensen mellan teoretiskt behov och faktiskt antal parkeingsplatser överbyggas ge-
nom samutnyttjande.

Parkeringsyta Antal parkeringsplatser
Triangeltomten 17

Hamnstråket 22

Galjonsvägen 4

Garage 126

Summa platser 169

Differens mot teoretiskt 
behov

13

Det ska finnas 1 cykelplats/boende under tak, helst i förråd, samt en cykelplats/lägenhet i 
direkt anslutning till bostadsentréerna. Vid alla platser bör det finnas möjlighet att låsa fast 
cykeln i ramen. Cykelplatser för exempelvis lastcyklar bör också tillhandahållas då denna 
typ av fordon blir mer vanliga och kan vara ett komplement till bilen för kortare resor. Vid 
butik och restaurang ska parkeringsplatser finnas i tillräcklig utsträckning.

Teknisk försörjning

Dagvatten

Marknivåerna inom planområdet ligger mellan +1,5 meter till + 6 meter och området har 
en genomsnittslutning på cirka 5 %. Ett avrinningsområde på ca 5,5 ha rinner ner mot den 
norra sidan av planområdet. Eftersom planområdet gränsar till recipienten finns inget behov 
av att fördröja dagvattnet men avledningen behöver ske på ett sådant sätt att det inte orsakar 
skada på angränsande fastigheter. Detaljplanens utformning möjliggör att dagvatten leds 
både norr och väster om bostadskvarteret, mot recipienten Onsalafjorden. Översilningsytor 
möjliggörs i torgstråket och inom kvartersmark. 
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För den triangelformade ytan i västra delen av planområdet behövs linjeavvattning för att 
skära av flödet mot angränsande fastighet söder om. Detaljplanen möjliggör linjeavvattning i 
detta läge, genom exempelvis dagvattenbrunnar i parkeringsytan. I den norra delen av denna 
triangelformade yta reglerar detaljplanen att marken inte får användas till parkering. Vid 
behov kan därför även denna yta användas för omhändertagande av dagvatten som kommer 
norr ifrån. 
Dagvattenutredningen föreslår att parkeringsgaragets avlopp renas. Övriga ytor kommer 
inte att behöva rening av dagvatten om byggmaterial med liten påverkan på dagvattenkvali-
tet väljs.

Vatten och spillvatten

Området kan anslutas till kommunalt vatten och spillvatten. 

Brandvattenförsörjning

Närmaste brandvattenpost ligger inom planområdet i anslutning till korsningen Gottskärs-
vägen – Galjonsvägen. 

Värme

Hur byggnaderna ska uppvärmas är inte klarlagt. Krav på byggnadernas energianvändning 
ska följa bestämmelserna enligt BBR (Boverkets byggregler).

El

Planförslaget innebär att en transformatorstation kan placeras inom ett område i detaljpla-
nens norra del.

Avfall

Planförslaget innebär att avfallshanteringsfordon kan tas sig fram via Gottskärsvägen och 
AU Bååths väg. Detaljplanen möjliggör för miljörum i lägen där avstånd till entréer uppfyl-
ler kraven. 
Erforderliga utrymmen för källsortering av sopor ska finnas inomhus och utomhus. Sop-
hanteringen ska ske med största hänsyn till miljön samt återvinning av energi och material. 
Utformningen ska se enligt Handbok för avfallsutrymmen (Avfall Sverige, 2009).

Hälsa och säkerhet

Buller

En utbyggnad enligt detaljplaneförslaget medför en ökning av trafiken på Gottskärsvägen 
genom tillskottet med bostäder, lokaler och den nya småbåtshamnen. För att bedöma hur 
trafiken från Gottskärsvägen påverkar de nybyggda bostäderna med avseende på buller har 
tabellerna i broschyren ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?” (Boverket 2016) använts. Tabellen 
visar att bullernivåerna från Gottskärsvägen kan antas bli låga, även om trafikflödena ökar. 
Med en 20% ökning av trafiken år 2040 beräknas det maximala värdet bli 59 dBA, vilket 
är under riktvärdet på 60 dBA för bullernivåer vid fasad. Miljökonsekvensbeskrivningen 
hanterar vägtrafikbuller. 
Verksamheterna inom planområdet får inte vara störande för omgivande bostadsbebyggelse. 
En småbåtshamn kan ge upphov till ljudstörning som är svår att reglera genom planbestäm-
melser. Störningar från framtida verksamhet hanteras inom ramen för ordinarie miljötillsyn.  
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Solstudie

Hur föreslagen bebyggelse påverkar omgivningen i form av skuggbildning har analyserats 
i en solstudie (QPG 2020-03-11). Studien har utgått från solens läge vid vår- och höstdag-
jämning samt vid midsommar. Fyra klockslag har analyserats - klockan 9:00, 12:00, 15:00 
och 18:00. 
Resultatet visar att bebyggelsens placering inom planområdet, i förhållande till omkringlig-
gande bebyggelse, är fördelaktigt och byggnaderna skuggar inte omkringliggande bebyg-
gelse mer än vad som kan förväntas i den här typen av bebyggd och kuperad miljö. 

Geoteknik, grundläggning och markplanering

Totalstabiliteten för befintliga förhållanden på land för planerad byggnation med 2,5 och 
3,5 våningsplan bedöms som tillfredställande och grundläggning bedöms kunna utföras 
med platta på mark. Innan grundläggning sker ska det säkerställas att all organisk jord har 
schaktats bort för att undvika sättningar, samt att grundläggning av byggnader och ledning-
ar sker på frostfritt djup.  
Stabilitetsförhållandena för strandkanten bedöms som tillfredställande och uppfyller gäl-
lande krav. Stabilitetsanalysen visar att en utbredd last om 50 kPa klaras fram till 2 meter 
från strandkanten, och 30 kPa klaras mellan 0 och 2 meter från strandkanten. Dock bör de 
befintliga erosionsskydden längs med stranden ses över och vid behov åtgärdas för att säker-
ställa stabiliteten längs med strandkanten och motverka framtida erosion. 
Norr om befintlig vågbrytare är jorddjupen små längs med strandkanten och grundläggning 
för brygga rekommenderas utföras på plintar eller betongfundament som förankras i berget. 
Söder om befintlig vågbrytare rekommenderas grundläggning på pålar som installeras ner 
i berget för konstruktioner, anläggningar och uppfyllnader som placeras intill och utanför 
befintlig strandkant. 
Leran under havsbotten är sättningsbenägen och den varierande lermäktigheten inom om-
rådet under vatten kan ge upphov till differenssättningar under planerad byggnation. Den 
nya vågbrytaren längst i sydost rekommenderas att grundläggas på bankpålar alternativt att 
vågbrytaren konstrueras som en flytande konstruktion som inte generar någon belastnings-
ökning på havsbotten.
Kompletterande geoteknisk undersökning rekommenderas att utföras vid detaljprojektering.

Från solstudien - höst- och vårdagjämning, klockan 12 och klockan 15. 
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Räddningstjänsten

Körbarhet och tillgänglighet för Räddningstjänstens fördon har beaktats under planarbetet. 
Detta kontrolleras i bygglovskedet.

Överväganden och konsekvenser

Nollalternativ
Nollalternativet ska beskriva den framtida utvecklingen om planen inte antas. I detta fall 
innebär nollalternativet att verksamheter fortsatt kan bedrivas och utvecklas enligt vad som 
gäller i rådande detaljplan. Småbåtshamnen skulle även fortsättningsvis erbjuda ett mindre 
antal båtplatser och antalet bostäder i Gottskär skulle vara konstant. Byggnaden som idag är 
restaurang skulle stå kvar och kulturhistoriska värden skulle bevaras. 
Konsekvenserna av detta blir att Gottskär som kustcentra får svårare att utvecklas till en 
modern besöksnäring. Färre bostäder innebär att färre människor rör sig i området och 
befolkar platsen året om. En småbåtshamn utan gästplatser lockar inga besökare och verk-
samheter får därigenom ett minskat kundunderlag. 

Miljökonsekvenser

Behovsbedömning

Under arbetet med planprogrammet för aktuellt område (Kungsbacka kommun, 2018) fram-
går att kommunen bedömer att den planerade utvecklingen av området inte kan utesluta 
betydande miljöpåverkan, framför allt på grund av den omgivningspåverkan som en kraftig 
utökning av småbåtshamnen i området innebär. Under detaljplanearbetet genomförs därför 
en strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (Cowi 2020-06-
02). 
MKB:n utgör ett underlag till planbeskrivningen och redovisar fördjupade resonemang och 
bedömningar inom detaljplanens miljökonsekvenser. 

Natur

Med planförslaget kommer marken närmast vattnet att ianspråktas av ett bryggstråk med 
sjöbodar och en restaurang. Då området idag inte innehåller några större naturvärden be-
döms planförslaget inte ha några negativa konsekvenser på naturmiljön på land.
Som underlag till tillståndsansökan för vattenverksamhet har en strömmodellering genom-
förts samt en marin naturvärdesinventering. För att undvika skada på områden med höga 
naturvärden har anläggningen skjutits söder ut. Den samlade bedömningen är att en ut-
byggnad av småbåtshamnen kommer resultera i små negativa konsekvenser genom tillkom-
mande beskuggning av vattenområdet. 

Kulturmiljö

Vid genomförande av planförslaget kommer Hamnkrogen rivas och ersättas med bostäder, 
vilket bedöms vara en måttlig negativ effekt. Kommunens bedömning att byggnaden med 
dess nuvarande gestaltning inte har ett så stort kulturhistoriskt värde att det föranleder 
några krav på helt eller delvis bevarande av byggnaden. De negativa konsekvenserna bedöms 
därför bli små.  



32  Planbeskrivning Planbeskrivning  33

Småbåtshamnen bedöms ha obetydliga effekter på eventuella kulturminnen i vattenområdet 
då en flytande vågbrytare och bryggor endast föranleder liten påverkan på bottenmiljöerna. 
Konsekvenserna bedöms därför bli små för marina kulturvärden. 

Rekreation

Detaljplanen innebär förbättrade möjligheter till ett rörligt friluftsliv och innebär därmed 
inga negativa effekter på riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv. Konsekvenserna 
bedöms bli positiva för riksintressen för friluftsliv.

Fornlämningar

En arkeologisk förundersökning på land kommer ske med syfte att klarlägga omfattning 
och karaktär på förekommande kulturlager. En marinarkeologisk förundersökning kommer 
att ske i vattenområdet med syfte att undersöka eventuell förekomst av skeppslämningar i 
havsviken. Undersökningarna kommer att behöva ske före detaljplanen antas. 

Förorenad mark

En sanering av tandläkarklinikens ledningar behöver göras innan rivning av huset.  
Arbeten i vattenområdet innebär viss risk för grumling av sediment vilket skulle kunna 
innebära viss spridning av föroreningar i vattenområdet, särskilt från området innanför be-
fintlig stenpir. I syfte att minimera risken för spridning av förorenade sediment vid arbete i 
vattenområdet bör arbetsområdet skärmas av med en siltgardin som hängs i flytkroppar och 
förankras i botten. Skyddsåtgärder föreslås närmare i tillståndsansökan för småbåtshamn. 

Vattenförhållanden

Som en del av dagvattenutredningen har StormTac föroreningsmodellering använts för att 
bedöma den förväntade föroreningshalterna i dagvattnet. Modelleringen visar att det kan 
komma att behövas reningsanläggningar i form av översilningsyta eller diken för att hantera 
dagvattnet från Gottskärsvägen, övriga ytor behöver inte rening. Vatten från parkeringsytan 
som anläggs under flerbostadshusen kommer att behöva renas och passera en oljeavskiljare 
innan det, som det föreslås, leds till dagvattennätet. Vid genomförande av föreslagna dag-
vattensystem eller motsvarande bedöms dagvattenhanteringen inte ge upphov till några 
negativa konsekvenser.

Hälsa och säkerhet

Om detaljplanen byggs ut enligt förslaget innebär det ökade trafikrörelser i form av person-
transporter och godstransporter till verksamheterna. Rörelserna är dock förhållandevis få 
och eftersom hastigheten är låg på vägen bedöms trafikbullernivåerna bli låga. De tillkom-
mande bostäderna bedöms därför inte få problem med höga bullernivåer. 

Miljökvalitetsnormer för luft, 5 kap miljöbalken

Aktuellt område ligger i ett landskapsavsnitt som är öppet och mycket välventilerat. Erfa-
renhetsmässigt görs därför bedömningen att risken att överskrida miljökvalitetsnormerna för 
luft är mycket liten. 

Miljökvalitetsnormer för yt-och grundvatten, 5 kap miljöbalken

Detaljplanen berör kustvattenförekomsten Yttre Kungsbackafjorden, främst genom recipient 
för dagvattnet och genom utbyggnad av småbåtshamn. De biologiska och fysikalisk-kemiska 
kvalitetsfaktorerna för vattenförekomsten bedöms inte påverkas av vattenverksamheten, då 
ny hamnutformning inte innebär en ökad övergödning eller syrefattiga miljöer. Den aktuella 
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detaljplanen med småbåtshamn bedöms inte påverka möjligheten att uppnå miljökvalitets-
normerna för vattenförekomsten.

Påverkan på Natura 2000

Exploateringen påverkar vattenområdet lokalt genom beskuggning och ökad båttrafik men 
äventyrar inte bevarandevärdena för Natura 2000-området Kungsbackafjorden i stort. Om-
rådet där flytbryggorna planeras att anläggas är idag redan påverkat av bryggor och båtrörel-
ser och förändringen som kommer med hamnens nya utformning är störst över djupen större 
än 3 m. Ålgräsängen som är en del i bevarandevärdena för Natura 2000-området bedöms 
inte påverkas, då förändringen i vattenflöde och spridning av partiklar är små. Ålgräsäng-
arna i övriga delar av Kungsbackafjorden påverkas inte av den nya verksamheten. Förutsätt-
ningar för gynnsam status av bevarandevärdena estuarier och rev kommer inte att påverkas 
negativt eller förändras inom Gottskärområdet och Kungsbackafjorden med exploateringen.

Strandskydd

När nuvarande detaljplan ersätts inträder strandskydd på land och i vattnet. Förslag till 
detaljplan föreslår att strandskyddet upphävs på land inom kvartersmark. De delar bedöms 
idag vara ianspråktagna på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften 
(MB 7 kap 18 c §).  Allmänhetens tillgänglighet till stranden säkerställs i planen genom 
det nya bryggstråket som kommer att utformas med hänsyn till platsen och omgivning-
arna. Planen innehåller bestämmelser om att gångstråken ska hållas öppna för allmänheten, 
vilket kommer att säkerställas genom servitut. Det innebär en förbättring för allmänhetens 
tillgång till stranden.
De delar av detaljplanen som omfattas av vatten föreslås bibehålla strandskydd förutom om-
rådet för vågbrytaren. Där upphävs strandskyddet i syfte att möjliggöra en mindre byggnad 
längst ut samt användning av vågbrytaren för tillfälliga, säsongsbetonade aktiviteter såsom 
matvagn och marknadsstånd. Avseende planerad småbåtshamn och vågbrytare så hanteras 
bedömning av tillåtligheten i tillståndsansökan. Enligt MB 7 kap 16 § gäller inte förbuden. 
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i strandskyddslagstiftningen för verksamheter eller åtgärder som omfattas av ett tillstånd 
enligt Miljöbalken. Således görs bedömningen att strandskyddet inom område för småbåts-
hamnen inte behöver prövas i detaljplanen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Huvudmannaskap

I detaljplanen förslås delat huvudmannaskap för allmän plats, där kommunalt huvudman-
naskap gäller för Gottskärsvägen och enskilt huvudmannaskap för övrig allmän plats inom 
planområdet. 
Kungsbacka kommun har en något säregen uppbyggnad med en liten centralort i förhål-
lande till det höga invånarantalet. Detta har sin förklaring i att kommunens västra delar 
under åren exploaterats med omfattande fritidsbebyggelse. Inom kommundelarna Släp, 
Vallda, Onsala, Åsa och Frillesås finns sammanlagt ca 500 gällande detaljplaner som till 
betydande del ursprungligen upprättades för fritidsbebyggelse med enskilt huvudmannaskap 
för allmänna platser.
I takt med att utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar genomförts har 
dock planerna successivt ändrats för att medge permanentboende. 
Med hänsyn till det stora antalet gällande planer inom områdena har kommunen inte 
bedömt det som realistiskt att vare sig ur allmänt eller enskilt intresse påbörja en planerings-
process i syfte att ta över huvudmannaskapet för allmänna platser. 
Mot bakgrund av de befintliga planförhållandena gör kommunen bedömningen att det 
finns särskilda skäl enligt plan- och bygglagen kap 4 § 7 att annan än kommunen kan vara 
huvudman för de allmänna platserna även i de nya planerna som upprättas inom de aktuella 
kommundelarna.

Sociala konsekvenser
Genom att satsa på Hamnplanen blir Gottskär en tydligare målpunkt för besökare och ge-
nom nya bostäder och verksamheter befolkas platsen större delen av dygnet och året. Verk-
samheterna och torget kan bidra positivt till de boendes vardagsliv och locka fler att passera 
platsen. Med ökad andel människor som rör sig i hamnen ökar också känslan av trygghet, 
social samvaro och granngemenskap. Bryggstråket blir en del av ett längre vattennära pro-
menadstråk, vilket är positivt för rekreation och rörelse. 
Planförslagets lägenheter bidrar till att öka mångfalden av bostadsformer i Gottskär. Lägen-
heter i ett småhusområde är en möjlighet för dem som vill bo kvar och samtidigt inte vill, 
har råd eller möjlighet att ta hand om hus och trädgård. 
Jämfört med nuläget är förslaget positivt för trafiksäkerheten. I ett intimt gaturum kan has-
tigheterna sänkas och hänsynen öka. Den minskade parkeringsytan leder till en trevligare 
och mer uppbruten miljö men med konsekvensen att besökare måste parkera längre bort. 
Planförslaget medför inga nya funktioner som specifikt kommer locka en ny grupp av barn. 
Däremot ger utemiljöerna bättre förutsättningar för barn att leka separerat från trafiken. 
Ytorna kommer tydligare definieras utifrån funktion, vilket är en positiv konsekvens för 
barns säkerhet och mobilitet. Förbättrade gång- och cykelvägar ökar barns mobilitet, särskilt 
för äldre barn som rör sig mer självständigt. Det finns inte utrymme för en lekplats inom 
denna plan, men det vore positivt att ha en lekplats i åtanke vid det fortsatta arbetet med 
Hamnplanens utveckling. Det skulle gynna både boende och besökare. 
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Beskrivning av planbestämmelser
I detta kapitel listas de planbestämmelser som ingår i plankartan. Syftet med respektive 
bestämmelse beskrivs för att öka förståelsen för vad och hur detaljplanen reglerar. Samtliga 
planbestämmelser är formulerade enligt plan och bygglagen (2010:900). 

Användning allmän plats
Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov 
och kan till exempel vara en gata, ett torg eller en park.

NATUR Naturområde Allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap

TORG1 Torgstråk, ej parkering Allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap

GATA1 Gata Allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap

GATA2 Lokalgata Allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap

GÅNG1 Gångväg Allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap

GÅNG2

Strandpromenad, 
ska hållas öppen för 
gående

Allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap

Användning av vattenområde
Bestämmelsen vattenområde används vid planläggning av områden som ska vara öppet vat-
ten eller för områden där kommunens avsikt med planeringen är att karaktären av öppet vat-
ten ska finnas kvar. Om det finns vattenområden inom en detaljplan ska de alltid avgränsas 
och användningen ska anges. 

W1 Öppet vatten Öppet vattenområde för att säkerställa vattnets an-
vändbarhet för allmänt ändamål.

Användning av kvartersmark
Med kvartersmark avses all mark inom ett planområde som inte ska utgöra allmän plats eller 
vattenområde. Användning av kvartersmark kan till exempel vara bostäder, detaljhandel el-
ler industri. Användningen av ett markområde kan också anges som en kombination av flera 
användningar.

B Bostäder
Mark för bostadsändamål. 
Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för fler 
bostäder i Gottskär.

C1 Centrum

Mark avsedd för centrum. 
Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för cen-
trumverksamhet i Gottskär vilket kan stärka orten 
som besöksmål året runt.
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C2
Centrum, utom hotell 
och vandrarhem

Mark avsedd för centrum. 
Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för cen-
trumverksamhet i Gottskär vilket kan stärka orten 
som besöksmål året runt. Hotell och vandrarhem 
tillåts inte.

P Parkering Mark avsedd för parkering.

E Tekniska anläggningar Mark avsedd för tekniska anläggningar såsom trans-
formatorstation. 

V1

Småbåtshamn, bastu 
och fyr. Flytande 
vågbrytare. Öppet för 
allmän gångtrafik.

Vatten inom kvartersmark som är avsett för småbåts-
hamn inklusive flytande vågbrytare. Vågbrytaren får 
bebyggas med mindre byggnad för bastu och fyr. 
Syftet med bestämmelsen är att, genom att tillåta en 
flytande vågbrytare, möjliggöra för en småbåthamn 
norr om vågbrytaren. Vågbrytaren ska vara öppen för 
allmän gångtrafik. 

V2

Småbåtshamn, flyt-
bryggor. Området får 
inte fyllas ut.

Vatten inom kvartersmark som är avsett för småbåts-
hamn inklusive flytbryggor. 
Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för en 
utökning av befintlig småbåtshamn samt antalet gäst-
platser och på så sätt stödja det marina friluftslivet 
och göra Gottskär till en målpunkt för de som färdas 
på havet. 

V3 Småbåtshamn

Mark avsedd för småbåtshamn.
Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för 
exempelvis landförvaring av båtar och trailers samt 
uppförandet av mindra sjöbodar för förråd och andra 
faciliteter kopplade till verksamheten inom småbåts-
hamnen. 

Egenskapsbestämmelser

Kvartersmark

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark reglerar bland annat bebyggelsens omfattning, 
utformning och skydd av marken.

e1 Utnyttjandegrad

Största sammanlagda byggnadsarea för komplement-
byggnader är 150 kvadratmeter. Största byggnadsarea 
för enskild komplementbyggnad är 50 kvadratmeter.
Syftet med planbestämmelsen är att begränsa bygg-
naders utbredning på gården för att ge plats åt 
gemensam utevistelse.

e2 Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea är 500 kvadratmeter inom an-
vändningsområdet. 
Syftet med planbestämmelsen är att begränsa bygg-
nadens utbredning inom byggrätten.
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e3 Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea är 45 kvadratmeter per bygg-
nad. Byggnader får byggas samman. 
Syftet med planbestämmelsen är att främja flera min-
dre byggnader som ger karaktär till platsen.

e4 Utnyttjandegrad
Största byggnadsarea är 45 kvadratmeter.
Syftet med planbestämmelsen är att begränsa bygg-
nadens utbredning inom byggrätten.

e5 Utnyttjandegrad

Största sammanlagda byggnadsarea för komplement-
byggnader är 50 kvadratmeter. 
Syftet med planbestämmelsen är att begränsa bygg-
naders utbredning inom byggrätten

Begränsning av mar-
kens utnyttjande Marken får inte förses med byggnad.

Begränsning av mar-
kens utnyttjande

Marken får endast förses med komplementbyggnader 
såsom cykelförråd, miljöhus eller annan byggnad för 
gemensamt ändamål. För en sådan byggnad är högsta 
tillåtna nockhöjd 3,5 meter. Murar får finnas upp till 
en höjd om 1,0 meter.

Utformning

Följande gäller inom hela detaljplanen:
Fasader ska vara i trä. Undantaget är tekniska anlägg-
ningar. 
Balkonger får inte glasas in.

a-b Utformning

Mellan a och b ska minst 30% av fasadens längd i 
fasadplanet förskjutas minst 1,0 meter i förhållande 
till övrigt fasadplan.
Syftet med planbestämmelsen är att den förhållande-
vis lång fasad längs med Gottskärsvägen ska brytas 
upp och bidra till en variation i gaturummet.

f1 Utformning
Gavlar får ges en maximal bredd om 12,0 meter.
Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa hus-
volymernas gavelproportioner.

f2 Utformning

Sockelvåning ska vara tydligt markerad i förhållande 
till övrig fasad och utförd i sten- eller putsmaterial.
Syftet med planbestämmelsen är att värna traditionen 
och skärgårdskaraktären i Gottskär

f3 Utformning

Husen ska utföras med sadeltak med takvinkel mellan 
30-35 grader. Takkupor tillåts fördelat över taket upp 
till en längd om 60 % av takfallets längd. En enskild 
takkupa får ges en maximal längd om 7,0 meter.
Syftet med planbestämmelsen är värna bebyggelse-
karaktären i Gottskär samt att möjliggöra en ända-
målsenlig användning av byggnadens vindsplan för 
bostadsändamål. 

f4 Utformning
Fasad ska vara i ljus kulör.
Syftet med planbestämmelsen är att värna kustbebyg-
gelsens karaktäristiska färgsättning.
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f5 Utformning
Högsta nockhöjd över angivet nollplan är +17,0 meter.
Syftet med bestämmelsen är att begränsa byggnads-
volymernas höjd.

f6 Utformning

Lokalyta för centrumfunktioner och bostäder ska an-
ordnas i sockelvåningen. Dessa utrymmen ska ha ett 
djup om minst 5,0 meter och lokaler ska ha en sådan 
rumshöjd att verksamhetslokaler kan inrättas.
Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa att 
byggnadernas användning parallellt med allmän plats 
blir levande och att undvika slutna fasader.

f7 Utformning

Lokalyta för centrumfunktioner ska anordnas i sock-
elvåningen. Dessa lokaler ska ha ett djup om minst 
5,0 meter och en sådan rumshöjd att ovanstående 
lokaler kan inrättas. Bostäder medges inte i sockelvå-
ning.
Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa att 
användningen inom planområdet bidrar till fler mål-
punkter av skiftande art i Gottskär

f8 Utformning

Balkonger och loftgångar får kraga ut från byggna-
dens fasad.
Syftet med planbestämmelsen är att möjliggöra bal-
konger på samtliga våningsplan även om dessa går ut 
över prickad mark. Det samma gäller för loftgångar. 

f9 Utformning

Takvinkeln ska vara mellan 35 - 38 grader. Takkupor 
tillåts fördelat över taket upp till en längd om totalt 
30 % av takfallets längd. En enskild takkupa får ges 
en maximal längd om 4,5 meter.
Syftet med planbestämmelsen är värna bebyggelse-
karaktären i Gottskär samt att möjliggöra en ända-
målsenlig användning av byggnadens vindsplan för 
centrumändamål.

f10 Utformning
Högsta nockhöjd över nollplan är +10,5 meter.
Syftet med bestämmelsen är att begränsa byggnads-
volymens höjd.

f11 Utformning
Högsta nockhöjd över nollplan är +6,0 meter.
Syftet med bestämmelsen är att begränsa byggnads-
volymens höjd.

f12 Utformning

Byggnader ska utföras med sadeltak med takvinkel 
mellan 30-35 grader.
Syftet med planbestämmelsen är värna bebyggelseka-
raktären i Gottskär.

f13 Utformning
Fasad ska vara i röd kulör, likt faluröd kulör.
Syftet med planbestämmelsen är att värna kustbebyg-
gelsens karaktäristiska färgsättning.
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a1

Administrativ bestäm-
melse inom kvarters-
mark

Bygglov krävs inte för tillfällig uppställning av 
matvagn och liknande verksamhet som är säsongsbe-
tonad. 
Syftet med planbestämmelsen är att möjliggöra för en 
flexibel och säsongsanpassad användning av vågbryta-
ren vilket kan stärka Gottskär som besöksmål.  

u
Administrativ bestäm-
melse inom kvarters-
mark

Markreservat för allmännyttiga underjordiska led-
ningar.
Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa att 
befintliga ledningar för vatten och spillvatten kan 
ligga kvar i befintligt läge. 

f14 Utformning

Utöver högsta nockhöjd få en (1) av byggnaderna 
inom egenskapsområdet ges en högsta nockhöjd på 
+8,0 meter över nollplan.
Syftet med planbestämmelsen är att möjliggöra varia-
tion i höjd mellan byggnaderna.

f15 Utformning
Högsta nockhöjd är 5,0 meter.
Syftet med bestämmelsen är att begränsa byggnads-
volymens höjd.

f16 Utformning

Nivå på färdigt golv och öppningar i konstruktioner 
ska vara lägst +2,5 meter för verksamhetslokaler res-
pektive lägst + 3,2 meter för bostäder, om inte annat 
översvämningsskydd anordnas till denna nivå. 

f17 Utformning Nivå på färdigt golv och öppningar i konstruktionen 
ska vara lägst +2,2 meter.

b1 Utförande

Marken får underbyggas med parkeringsgarage, för-
råd eller övriga komplement till bostäder och verk-
samhetslokaler.
Syftet med planbestämmelsen är att möjliggöra 
anläggande av parkeringsgarage, samt andra komple-
ment till bostäder och verksamheter, under innergår-
den.

n1
Markens anordnande 
och vegetation

Marken får inte användas för parkering.
Syftet med planbestämmelsen är att möjliggöra för 
uteservering och dylikt samt linjeavvattning.

Stängsel och utfart
Utfartsförbud.
Syftet med planbestämmelsen är att styra placeringen 
av utfarter. 

Administrativa bestämmelser
Administrativa bestämmelser används för att reglera administrativa frågor som rör planom-
rådet. Det kan handla om bestämmelser för exempelvis huvudmannaskap, genomförandetid 
och markreservat.



40  Planbeskrivning Planbeskrivning  41

Genomförandebeskrivning
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

För detaljplanen gäller följande tidsplan:
Samråd   3 kv. 2020
Granskning  1 kv. 2021
Antagande  3 kv. 2021
Laga kraft  3 kv. 2021

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet 
med detaljplanen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 
genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram en ny plan eller 
ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut ingen rätt till 
ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen.

Administrativ bestäm-
melse som gäller inom 
hela planområdet

Genomförandetiden är 10 år.

Administrativ bestäm-
melse som gäller inom 
hela planområdet

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats, un-
dantaget GATA1 och GÅNG1. 

a2 Strandskydd
Området inom vilket strandskyddet gäller. Strand-
skyddet som återinträder vid planläggning upphävs 
inom områden som inte betecknats med a1.
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Markägoförhållanden

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsför-
teckningen.

Fastigheter Fastighetsägare
Skällared 4:1 Kungsbacka kommun
Skällared 3:55 Gottskärs Havsbad AB
Skällared s:5 Kungsbacka kommun avser att lösa 

in innan detaljplanen antas
Skällared 3:33 Kungsbacka kommun

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Anläggningar inom allmän plats

Detaljplanen anger så kallat delat huvudmannaskap för allmän plats, med kommunalt 
huvudmannaskap för allmän plats GATA1 och GÅNG1 samt enskilt huvudmannaskap för 
GATA2, GÅNG2, TORG1 och NATUR.
Uppdelningen innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad, framtida drift och underhåll 
av GATA1 och GÅNG1 som omfattar Gottskärsvägen. 
Exploatören är ansvarig för utbyggnad av GÅNG2 och TORG1. GATA2 avser AU Bååths 
väg som är befintlig och en del av gemensamhetsanläggningen Skällared ga:2. Fastighetsä-
garna inom planområdet ansvarar för framtida drift och underhåll av GÅNG2, TORG1 och 
NATUR. Efter utbyggnaden bör anläggningarna överlämnas till en gemensamhetsanlägg-
ning/samfällighetsförening, se avsnittet om fastighetsrättsliga frågor nedan.

Anläggningar inom kvartersmark

Exploatören ansvarar för utbyggnad av kvartersmark för bostads- och centrumändamål samt 
småbåtshamn vad avser utförande, kostnader samt framtida drift och underhåll. Ansvaret 
omfattar samtliga anläggningar inom kvartersmark såsom bostadshus, restaurangbyggnad, 
sjöbodar, småbåtshamn, miljöhus/förråd, gemensamma gårdar, dagvattenanläggningar, 
parkeringar för bil och cykel samt lek- och grönytor. Exploatören ansvarar även för rivning 
av befintliga byggnader och anläggningar inom fastigheten Skällared 3:55.
Ansvaret för drift och underhåll av anläggningar som tillgodoser flera fastigheters behov bör 
överlämnas till en nybildad gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening. Se avsnittet 
om fastighetsrättsliga frågor nedan.
Område norr om AU Bååths väg, planlagt för kvartersmark bostäder, nyttjas idag av intillig-
gande bostadsfastigheter och detaljplanen möjliggör för en reglering av marken.

Anläggningar inom vattenområde

Planområdet omfattar vattenområde som ska hållas öppet.
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Fastighetsrättsliga konsekvenser

Mark ingående i allmän plats

Detaljplanen medför en rättighet och skyldighet för kommunen att lösa in den mark som 
utgör allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Allmän plats med kommunalt hu-
vudmannaskap omfattar del av kommunens fastighet Skällared 4:1 och del av samfälligheten 
Skällared 3:55.
Mark som utgör allmän plats med enskilt huvudmannaskap ska upplåtas till den gemensam-
hetsanläggning som får ansvar för att förvalta den allmänna platsen. Upplåtelse av mark för 
gemensamhetsanläggning förutsätts ske utan krav på ersättning.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder ska ske med stöd av detaljplanen. 
Genomförandet av detaljplanen kommer att innebära lantmäteriåtgärder såsom fastighets-
reglering, anläggningsåtgärd och ledningsrättsåtgärd.
Före beviljande av bygglov ska erforderlig fastighetsbildning i enlighet med detaljplanen vara 
genomförd.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Genomförandet av detaljplanen medför att ett område om totalt cirka 200 kvadratmeter av 
Skällared 4:1 planläggs för kvartersmark för bostäder och centrum, utom hotell och vand-
rarhem (BC2) samt centrum (C1) som avses regleras till Skällared 3:55. En överenskommelse 
om fastighetsreglering ska tecknas med exploatören innan detaljplanen antas.

Gemensamhetsanläggningar

En gemensamhetsanläggning kan inrättas för funktioner/anläggningar som flera fastighe-
ter har behov av vilket sker genom en anläggningsförrättning som utförs av Lantmäteriet. 
Vid förrättningen beslutar Lantmäteriet om anläggningens omfattning och standard, vilka 
fastigheter som ska delta samt vilka andelstal som ska gälla för fördelning av kostnader för 
anläggningens utförande och drift. Varje deltagande fastighet är skyldig att betala utifrån 
sitt andelstal.

Nya gemensamhetsanläggningar

En ny gemensamhetsanläggning avses att bildas för område planlagt som TORG1, där 
delägande fastigheter är Skällared 3:55 och Skällared 4:1. Kommunen är delägare i gemen-
samhetsanläggningen för att säkra allmänhetens tillgång till gångstråk inom allmän plats 
med enskilt huvudmannaskap.

Befintliga gemensamhetsanläggningar

Skällared ga:2 som förvaltar AU Bååths väg idag kommer inte att påverkas av genomföran-
det av detaljplanen. Vägen ligger inom allmän plats park inom gällande detaljplan och i den 
nya detaljplanen kommer vägområdet att planläggas för allmän plats gata. 
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Servitut

För planens genomförande har det inte bedömts nödvändigt att reglera att enskilda anlägg-
ningar ska kunna förläggas på annan plats än inom den egna fastigheten. Servitut kan ändå 
komma att bildas genom initiativ från de berörda fastighetsägarna. I tabellen nedan listas 
befintliga servitut inom planområdet med förmånsfastighet och belastad fastighet, ändamål 
samt om rättigheten påverkas eller ej.

Aktnr Förmån Last Ändamål Påverkas
1. D202000014909 Hammerö 

14:3 
(Ellevio)

Skällared 
3:55

Kraftledning Nej

2. D201500118399 Hammerö 
14:3 
(Ellevio)

Skällared 
3:55

Kraftledning Nej

3. 1384IM-09/14027.1 Skällared 
3:46

Skällared 
3:55

Av- och pålast-
ning, kioskser-
vering

Nej

4. 1384IM-94/45.1
(Syns inte i fastig-
hetsregistret)

Skällared 
3:25 och 
Skällared 
3:115

Skällared 
3:55

4 m brett om-
råde för väg

Nej

5. 13-IM2-88/27685.1 Yngereds-
fors Kraft 
AB 
(Fortum)

Skällared 
3:55

El-nätstation 
och el-kablar 

Nej

6. 13-IM2-85/10469.1 Skällared 
3:46

Skällared 
3:55

In- och utfart, 
ur- och ilast-
ning, reparation 
och underhåll av 
byggnader 

Nej

7. 13-IM2-74/3086.1 Danne-
backa 3:4 
(Kungs-
backa 
kommun)

Skällared 
3:55

Vatten- och 
avloppsledning-
ar 

Delvis 
nytt läge, 
ersätts av 
lednings-
rätt.

8. 13-IM2-70/9810.1 Yngereds-
fors Kraft 
AB 
(Fortum)

Skällared 
3:55

El-kabel (jord-
kabel) och 
transformator-
station (kiosk)

Nytt läge 
för trans-
formator-
station. 
Ersätts av 
nytt ser-
vitut.

9. 13-IM2-26/161A.1 Skällared 
3:27

Skällared 
3:55

Utfartsväg till 
allmän väg

Nej

Nyttjanderätter

Nyttjanderättshavare bedöms inte påverkas av detaljplanens genomförande. 
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Ledningsrätt

I detaljplanen finns reservat för underjordiska allmänna ledningar (u-område). Ledningar 
inom u-område kan upplåtas med ledningsrätt. Det huvudsakliga syftet med u-området är 
att säkerställa utrymme för befintliga vatten- och spillvattenledningar inom planområdet, 
men även nya allmänna ledningar kan komma att förläggas där. 
Befintliga vatten– och spillvattenledningar som påverkas av den nya byggrätten för bostäder 
och centrum, utom hotell och vandrarhem (BC2) i detaljplanen avses att flyttas och förläggas 
inom allmän plats. Exploatören står kostnaden för flytt av ledningarna.
Allmänna ledningar som kommunen ansvarar för (vatten- och spillvattenledningar) kommer 
att säkerställas med ledningsrätt. 
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende 
projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende omläggning av ledningar 
bör tecknas mellan ledningsägaren och exploatören, innan detaljplanen antas av kommunen, 
för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt.

Transformatorstation

Befintlig transformatorstation i den nordvästra delen av planområdet planläggs för teknisk 
anläggning (E) och säkerställs genom bildande av ledningsrätt. Ansökan om bildande av 
ledningsrätt söks och bekostas av ledningshavaren.

Ansökan om lantmäteriförrättning

Exploatören ansöker om och bekostar nödvändig fastighetsbildning för detaljplanens ge-
nomförande.
Respektive ledningsägare för allmänna ledningar ansvarar för att ansöka om och bekosta 
lantmäteriförrättning avseende ledningsrätt. 
Kommunen ansöker om och bekostar fastighetsreglering avseende Skällared s:5.

Avtal

Avtal mellan kommunen och exploatör

Enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer för exploateringsavtal ska sådant avtal ingås i alla 
projekt där det behövs för att en detaljplan ska kunna genomföras på ett rationellt och ända-
målsenligt sätt. Exploateringsavtalet förhandlas löpande under planprocessen och ska vara 
undertecknat av exploatören innan detaljplanen antas. Detaljplanen antas först efter det att 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige godkänt exploateringsavtalet. 
I det här projektet kommer exploateringsavtalet att omfatta:
• definition av exploateringsområdet.
• tidplan för exploateringsområdets utbyggnad inklusive eventuell etappvis utbyggnad.
• fördelning av ansvar och kostnader för utbyggnad inom exploateringsområdet. 

Vid kommunalt huvudmannaskap utför kommunen utbyggnad av allmän plats och   
står kostnaden. 
Vid enskilt huvudmannaskap utför exploatören utbyggnad av allmän plats och an läggning-
arna överlåts senare till en gemensamhetsanläggning utan ersättning. Exploatören ansvarar 
för samordning med eventuell befintlig gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening.
Åtgärder inom kvartersmark för bostads- och centrumändamål samt småbåtshamn ansvarar 
exploatören för. 
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• reglering av marköverlåtelser mellan kommunen och exploatören. 
• reglering av exploatörens ansvar att erlägga avgift enligt kommunens VA-taxa.
• reglering av exploatörens ansvar för att bekosta undersökningar som inte omfattas av 

plankostnadsavtalet.
• fördelning av ansvar för ansökan om och bekostande av lantmäteriåtgärder.
• övriga frågor som behöver regleras för exploateringsområdets rationella och ändamålsen-

liga utbyggnad.
Avtalet medför bland annat att detaljplanens genomförande säkerställs ekonomiskt samt att 
samordningen mellan exploatören och kommunen regleras avseende utbyggnad av kvar-
tersmark respektive allmän plats. För exploatören innebär avtalet att kostnader för planens 
genomförande tydliggörs och att exploatören känner till kommunens intentioner avseende 
utbyggnad av allmän plats med mera.
Överenskommelse om fastighetsreglering och överenskommelse om bildande av ledningsrätt 
kommer även att upprättas mellan kommunen och exploatören.

Tekniska frågor

Gator

Kommunen bekostar upprustning och breddning av Gottskärsvägen planlagt som GATA1 
som är en del av ett större projekt som kommunen har för hela sträckan mellan Hamnplan 
och Klaraplan. 
Trafikverket är idag väghållare för Gottskärsvägen och kommunen har för avsikt att överta 
väghållaransvaret för den aktuella vägsträckan, för att sedan kunna rusta upp vägen och göra 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Kommunen avser att starta upprustningen av vägsträckan 
när processen om övertagandet av väghållaransvaret är avslutad. 

Gång- och cykelvägar

Kommunen ansvarar för anläggande och bekostandet av ny gångväg utmed Gottskärsvägen 
som är planlagd som allmän plats GÅNG1.
Exploatören ansvarar för anläggande och bekostande av ny strandpromenad inom område 
som är planlagt som allmän plats GÅNG2. 

Parkering

All parkering för den nya bebyggelsens behov ska anordnas av exploatören inom kvarters-
mark inom den egna fastigheten Skällared 3:55. Läs mer om parkeringstal och antal parke-
ringsplatser på sida 28-29.

Park och natur

Befintligt naturområde som utgörs av ett mindre bergsparti och som ligger i planområdet 
nordöstra del ska bevaras och är planlagd som allmän plats, NATUR.

Vatten, spillvatten och dagvatten

Inför byggnation ska exploatören kontakta kommunens tekniska förvaltning för information 
om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutning
Flytt av befintliga kommunala vatten- och spillvattenledningar inom planområdet bekostas 
av exploatören.
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Ingen fördröjning av dagvattnet bedöms behövas inom planområdet. 

Övriga ledningar

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende 
projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende omläggning av ledningar 
bör tecknas mellan ledningsägaren och exploatören, innan detaljplanen antas av kommunen, 
för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt.

El

Befintlig transformatorstation i den nordvästra delen av planområdet flyttas och det nya 
området för transformatorstationen planläggs för teknisk anläggning (E) och säkerställs 
genom bildande av ledningsrätt. Ansökan om bildande av ledningsrätt söks och bekostas av 
ledningshavaren Ellevio. 

Ekonomiska frågor

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Kommunens investeringsekonomi

Kommunen genom Tekniska förvaltningen får kostnader för utbyggnad av nya vatten- och 
spillvattenledningar samt nya anslutningspunkter, vilket finansieras genom uttag av anslut-
ningsavgifter.
Kommunen genom tekniska förvaltningen får även kostnader för upprustning av del av 
Gottskärsvägen och anläggande av ny gångväg.

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi

Kommunen får kostnad för drift och underhåll av del av Gottskärsvägen.

Ekonomiska konsekvenser för exploatören

Exploatören bekostar samtliga åtgärder inom den egna kvartersmarken. Exploatören får 
vidare utgifter för markförvärv, flytt av ledningar, bygglov, lantmäteriförrättning, anslut-
ningsavgifter till el-, tele/bredband- och VA-ledningar mm. 
Exploatören ska bekosta utbyggnad av samtliga anläggningar inom allmän plats med enskilt 
huvudmannaskap och samtliga åtgärder som krävs för att ansluta planområdet till angräns-
ande allmänna och enskilda vägar.
Exploatören får en inkomst i samband med försäljning och uthyrning av sina skapade bostä-
der.



Vy från Gottskärsvägen, österut genom kvarteret. (QPG 2020)

Samhällsbyggnadskontoret
Kungsbacka kommun

0300-83 40 00 
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se 

www.kungsbacka.se/aktuellaprojekt


