
Detaljplan för bostäder, verksamheter, restaurang 
och småbåtshamn inom Skällared 3:55 i Gottskär

Detaljplanen som föreslås medger bygg-
nation av cirka 70 lägenheter, lokaler för 
verksamheter, en fristående restaurang-
byggnad och en småbåtshamn. Detaljpla-
nen gör det också möjligt att anlägga vägar 
och gångstråk för gående, cyklister och 
bilister. Parkering för bostäder och verk-
samheter inom planområdet ordnas före-
trädesvis i ett parkeringsgarage under 
bostadshusen och innergården. 
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Illustrationsplan (QPG 2020). Den streckade linjen visar planområdets utbredning.

Samråd 25 augusti – 21 september 2020

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

Granskning
Under granskningen visar vi upp det bearbetade de-
taljplaneförslaget och du har återigen möjlighet att läm-
na synpunkter på förslaget. Det här är sista möjligheten 
att tycka till om förslaget.

Antagande
Politiken antar det färdigbearbetade förslaget. Efter an-
tagande har de som inte fått sina synpunkter tillgodo-
sedda rätt att inom tre veckor överklaga detaljplanen.

Laga kraft
Tidigast tre veckor efter det att politiken har antagit de-
taljplanen vinner den laga kraft. Då är det inte längre  
möjligt att överklaga den. 

Detaljplaneprocessen
När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en väl de-
finierad process med syfte att säkra insyn för berörda, få fram 
ett bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.
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Orienteringskarta: 
Planområdet ligger i 
Gottskär, i den sydös-
tra delen av Onsala-
halvön

Här finns planförslaget!

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplan 
för bostäder, verksamheter, restaurang och 
småbåtshamn inom Skällared 3:55 i Gottskär. 
Senast 21 september 2020 vill vi ha dina syn-
punkter. Kom ihåg att ange ditt namn, adress 
och fastighetsbeteckning.

Ett samrådsmöte kommer hållas utomhus i 
Gottskär den 7 september 2020 klockan 18:00. 
Samling vid restaurang Hamnkrogen.

Lämna dina synpunkter via vår e-tjänst:    
www.kungsbacka.se/aktuellaprojekt

Skicka till: 
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

eller

Samhällsbyggnadskontoret 
Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka

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

Välkommen med synpunkter!

• kungsbacka.se/aktuellaprojekt
• Stadshusets entré

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

Anna Wibling, exploateringsingenjör 
anna.wibling@kungsbacka.se 0300 83 44 23
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INKLUSIVE BARN
Detaljplanen som föreslås tar avstamp i förstudien 
för Gottskär och planprogrammet för Skällared 3:55, 
som godkändes av kommunstyrelsen i oktober 2018. 
De nya byggnadernas utformning ska ta till vara de 
bebyggelsetraditioner som finns i Gottskär vilket 
kan bidra till att stärka ortens identitet. Byggnader-
nas placering i förhållande till gator och gångstråk 
skapar rumslighet och bidra till att stärka den kust-
nära 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 detaljplanen tillåter centrumverksamhet 
i kvarterets sockelvåning, en ny restaurangbyggnad 
samt möjlighet för mindre verksamheter i sjöbodar 
intill småbåtshamnen kan dragkraften till Gottskär 
öka och Gottskär kan stärkas som besöksmål.  En 
utökning av befintlig småbåtshamn, med ett be-
tydande tillskott av gästplatser, stödjer det marina 
friluftslivet och gör Gottskär till en målpunkt för de 
som färdas på havet. 
Detaljplaneförslaget har arbetats fram med stöd 
av flera utredningar och en miljökonsekvensbe-
skrivning. Du kan ta del av samtliga handlingar på 
kungsbacka.se/aktuellaprojekt.


