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Inledning

Gottskär har under en lång tid varit en ort för handel, sjöfart och en betydande 
besöksnäring. Från slutet av 1800-talet gick det regelbundna ångbåtsturer mellan 
Kungsbacka och Gottskär. Verksamheten blomstrade och växte, ett nytt varmbadhus 
byggdes, hotellet renoverades, 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. Under det senaste decenniet har flera 
olika föreningar bildats i syfte att utveckla Gottskär. Resultatet har dock inte motsvarat 
förväntningarna.
Nu samverkar emellertid flera olika processer som medför att det finns förutsättningar för 
ett genomförande av stora förändringar i Gottskär.
Hamnkrogen, Skällared 3:55, är en stor och centralt belägen anläggning i Gottskär. 
Fastigheten har bytt ägare och kommunen har tillsammans med ägaren inlett en 
planeringsprocess som syftar till en total förändring. I detta planprogram utreds 
förutsättningarna för att inom fastigheten bygga ett 50-tal nya bostäder, verksamhetslokaler, 
ett stort parkeringsgarage under de nya husen, flytt av restaurangen till en egen byggnad 
vid vattnet, ett bryggstråk från hamnplanen mot Utholmen samt en ny småbåtshamn. 
Om detta projekt lyckas så kommer den nya anläggningen att få mycket stor betydelse för 
utvecklingen av Gottskär och utgöra en katalysator för övrig förändring.
Mot bakgrund av planeringen för Skällared 3:55 har kommunstyrelsen beslutat om 
att ta fram en förstudie/strukturbild som lämnar förslag till ett långsiktigt grepp över 
användningen av mark och vatten i hela Gottskär. Denna förstudie ska även ligga till 
underlag för kopplingar mm som berör de nya byggnaderna, småbåtshamnen, bryggstråket 
mm - förstudien bifogas detta planprogram.
Trots att föreslagen omvandling av fastigheten Skällared 3:55 är ett mycket stort 
planeringsgrepp med betydande utmaningar så konstaterar samhällsbyggnadskontoret i 
detta planprogram att projektet sannolikt har de planeringsförutsättningar som krävs för att 
lyckas. 
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Bakgrund

Programmets syfte och huvuddrag
Planprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för en exploatering med bostäder, 
restaurang och småbåtshamn inom fastigheten Skällared 3:55 i Gottskär. Planprogrammet 
har ingen egen rättsverkan utan belyser de förutsättningar som ligger till grund för 
arbetet med kommande detaljplan. Programmet redovisar den föreslagna exploateringens 
omgivningspåverkan avvägt mot vad som är rimligt och lämpligt utifrån platsens 
förutsättningar. 
Som underlag för arbetet med programmet har samhällsbyggnadskontoret tagit fram en 
förstudie för de centrala delarna av Gottskär vilken bland annat omfattar hamnplanen, 
bryggområdena i anslutning till denna, Gottskärsvägens sträckning mellan hamnplanen 
och Klaraplan samt stråket mellan dessa målpunkter och Utholmen. Syftet med förstudien 
är 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. Målsättningen är att förstärka befintliga och utveckla nya 
attraktiva funktioner och aktiviteter i Gottskär, till exempel genom att utöka befintlig 
småbåtshamn och tydliggöra gång- och cykelstråk. 
De bedömningar och direktiv till kommande planering som presenteras i  detta program tar 
stöd i förstudien, som bifogas programmet. 

Förfrågan och uppdrag
Fastighetsägaren AB Hundra Fastigheter ansökte den 9 juni 2016 om planbesked för 
utveckling av fastigheten Skällared 3:55. Ansökan utgörs av en tidig, övergripande skiss 
och en viljeförklaring som avser en exploatering med cirka 50 bostäder med parkering i 
garage under de nya byggnaderna, en småbåtshamn med cirka 65-75 båtar och sjöbodar, en 
strandpromenad samt en ny restaurangbyggnad vid vattnet. Byggherren ser exploateringen 
som en helhet för att den ska vara möjlig att genomföra. Programförslaget har utgått 
från byggherrens önskemål, i såväl programkartan som i de bilder som tagits fram för att 
exemplifiera föreslagen bebyggelse.  
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-27 § 188 att ge kommundirektören i uppdrag att 
utarbeta förslag till planprogram för utveckling av fastigheten Skällared 3:55 i Gottskär. 

0 50 100 m

Fastigheten Skällared 3:55

Karta över Gottskär. Programområdet är inringat i rött.

Skala 1:10000
500 m

Kartredovisningen har inte rättsverkan.

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet
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Läge, areal och markägoförhållanden
Programområdet omfattar fastigheten Skällared 3:55, cirka 9 400 kvadratmeter, som 
ligger i anslutning till hamnplanen i Gottskär. Fastigheten ägs av Gottskärs Havsbad AB, 
Kungsbacka.     

Gottskärs hamn omnämns i kommunens översiktsplan. 
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Utsnitt ur den gällande byggnadsplanen från 1960. För den aktuella fastigheten medger planen hotell.

ALLMÄN PLATS
Vägmark
Parkmark

BYGGNADSMARK
Bostadsändamål 
Hotell 
Badhus

Översiktliga planer och detaljplaner
Enligt översiktsplanen är Gottskärsområdet ett utvecklingsområde som ska utvecklas som 
en egen del med ett eget centrum vid hamnplanen eftersom det redan idag naturligt har 
blivit så. Längs kommunens långa kusten 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. 
Vidare anges i översiktsplanen att etablering av icke omgivningspåverkande verksamheter  
kan vara lämpligt för att förstärka och förtäta orten. 
För stora delar av Gottskär finns en gällande byggnadsplan från 1960. För programområdet 
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.
Öster om Gottskärsvägen är en del av fastigheten planlagd som allmän plats, väg. 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. 

Området  
ej planlagt

Området  
ej planlagt
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Övriga kommunala underlag

Förstudie för Gottskär

Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-21 § 21 att ge kommundirektören i uppdrag att 
utarbeta en förstudie för utveckling av Gottskär. Syftet med förstudien är att den ska utgöra  
underlag för ett större planeringsgrepp för de centrala delarna av Gottskär. Förstudien 
omfattar således hamnplanen, bryggområdena i anslutning till denna, Gottskärsvägens 
sträckning mellan hamnplanen och Klaraplan samt viktiga stråk och kopplingar inom 
området och mot Utholmen. 
Då en exploatering inom programområdet i stor utsträckning påverkar Gottskär som helhet 
har arbetet med förstudien i väsentliga delar föregått arbetet med programmet. Förstudien 
ligger därmed till grund för rekommendationerna om fortsatt planläggning inom fastigheten 
Skällared 3:55.  
I arbetet med förstudien har mål för utveckling av Gottskär identifierats som tillsammans 
skapar och förstärker den speciella karaktär som ett attraktivt kustsamhälle präglas av. 
Målen är framåtblickande och syftar till att:
•	 utveckla Gottskär som attraktivt besöksmål, 
•	 ta tillvara och stärka ortens identitet och småskalighet samt 
•	 arbeta för minskad trafik till Gottskärs hamn, ökad trafiksäkerhet och utvecklade gång- 

och cykelstråk. 

Sammanfattningsvis innehåller förstudien följande utgångspunkter för fortsatt utveckling:
•	Förstärka och säkerställa utblickar mot havet.
•	Nytt sammanhängande bryggstråk från hamnplanens södra del till segelsällskapets 

lokaler vid Utholmsvägen.
•	Ny utformning på Gottskärsvägen med gång- och cykelbana från Klaraplan till 

hamnplanen.
•	Begränsning av parkeringsmöjligheterna på hamnplanen till förmån för nya funktioner 

och aktiviteter som stärker orten som besöksmål.
•	Möjlighet till större småbåtshamn på östra sidan av hamnplanen 
•	Ny hamnbyggnad för segelsällskapet och hamnföreningen längst ut på hamnplanen.
•	 Iordningställd parkering på Klaraplan med ny placering av återvinningsstation.

I förstudien presenteras en strukturbild som övergripande redovisar stråk, kopplingar och 
områden som ska visas särskild hänsyn och som genom olika åtgärder kan stärka ortens 
attraktivitet. 

Skällared 3:55 utgör en betydande del av det område som 
ingår i förstudien och är således en viktig pusselbit vid utveck-
lingen av Gottskär som attraktivt besöksmål.  
Bilden redovisar ett utsnitt ur strukturbilden för Gottskär som 
är resultatet av arbetet med förstudien daterad mars 2018, 
reviderad augusti 2018. >>
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Befintliga verksamheter/ 
funktioner/målpunkter

Småbåtshamn 

Hamnplanen

Skällared 3:55

Torg 

Siktlinje, utblick

Allmänt tillgängligt gångstråk

Ny hamnbyggnad 

Parkering 
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Bryggor och båthus - principer för bygglovgivning och byggande

Begreppet sjöbod används traditionellt för en enkel förrådsbyggnad, placerad i ett 
strandnära läge och avsedd för förvaring av båttillbehör och/eller fiskeredskap. Då gällande 
plan inte på ett tillfredsställande sätt ger vägledning när det gäller omfattning, storlek och 
utformning av bryggor och båthus/sjöbodar tog kommunen i början av 2000-talet fram 
riktlinjer för dessa. Policyns syfte är att värna kvaliteterna i Gottskärs kustlandskap och 
möjligheten till utblickar över havet genom att precisera riktlinjer för utformning så att 
nytillkommande båthus/sjöbodar och bryggor smälter in i miljön utan att dominera den.

Tillstånd för vattenverksamhet
Utbyggnad av småbåtshamn kräver tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kapitlet 
miljöbalken. Tillstånd meddelas av mark- och miljödomstolen och en tillståndsansökan ska 
alltid föregås av samråd med länsstyrelsen.
Mark- och miljödomstolen ställer krav på vad en ansökan om vattenverksamhet ska 
innehålla. Förutom en teknisk beskrivning av vilka åtgärder som ska vidtas och hur de ska 
genomföras ska en fullständig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) finnas med liksom en 
beskrivning av hur man begränsar negativ miljöpåverkan och för framtiden övervakar och 
kontrollerar den sökta vattenverksamheten. 
För att kunna få tillstånd för vattenverksamhet krävs dessutom att den sökande har rådighet 
över vattenområdet och att den åtgärd som avses genomföras inte strider mot eventuell 
gällande detaljplan. 
Fastighetsägaren till Skällared 3:55 har inlett arbetet med att ta fram en tillståndsansökan 
för utbyggnad av småbåtshamn inom fastigheten. Detta arbete sker parallellt med 
programarbetet eftersom det är önskvärt att klargöra om det är möjligt och lämpligt med en 
utökad hamn i det aktuella läget.
Ett samrådsunderlag som redogör för förutsättningarna för en hamnutbyggnad har tagits 
fram inför tidigt samråd med länsstyrelen. Tidigt samråd genomfördes i september 2017.
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Förutsättningar

Naturmiljö 
Kungsbackafjorden har höga naturvärden och är utpekat som Natura 2000-område. Som 
underlag för tillståndsansökan för den planerade småbåtshamnen har en marinbiologisk 
kartering av bottenfauna genomförts (maj 2017). Enligt denna består aktuellt vattenområde 
av biotoperna ålgräsängar, grunda mjukbottnar och hårdbotten. Ålgräsängar har stor 
ekologisk betydelse och är skyddsvärda habitat. Grunda mjukbottensområden hör generellt 
till en viktig miljö för biologisk mångfald längs kusten. Den sammantagna bedömningen 
är att området som helhet har ett högt naturvärde, framför allt den norra grunda delen där 
ålgräsängar finns. På land bedöms inga höga naturvärden finnas.

Kulturmiljö och fornlämningar
Gottskär är en plats med historia och skärgårdsprofil. Kontakten med havet - såväl fysisk 
som visuell - är viktig både inom fastigheten som för Gottskär som helhet. Under 1500- 
och 1600-talen antas ett fiskeläge ha funnits på platsen, den medeltida staden Gåsekil. 
I  slutet av 1800-talet gjorde bad- och kurortslivet sitt intåg vilket bland annat speglas av 
de sommarbostäder och fritidshus som byggdes från 1880- till 1950-talet.  Gottskär har 
sedan 1800-talet utvecklats från gles bebyggelse till ett tättbebyggt samhälle. Idag skiftar 
bebyggelsekaraktären i Gottskär, men bad- och hamnkaraktären präglar ortens identitet. 
Kommunen har tagit fram ett kulturhistoriskt underlag - ”Karaktärisering av Gottskär” 
(2006) - i vilken byggnader pekas ut som kommunen bedömer har ett kulturhistoriskt 
intresse. Karaktäriseringen innehåller råd och riktlinjer på flera nivåer, men är inte 
juridiskt bindande. Byggnaden inom fastigheten Skällared 3:55 är, liksom några andra av 
byggnaderna i närområdet upptaget i karaktäriseringen som en kulturhistorisk värdefull 
byggnad. Enligt riktlinjerna bör dessa byggnader visas särskild hänsyn.  
Befintlig byggnad ingår i bebyggelseinventeringen i Halland som tagits fram av läns-
styrelsen och kommunerna. I denna klassas befintlig byggnad som klass C, vilket 
innebär att den har ett kulturmiljövärde och utgör ett lokalt kulturhistorisk intresse. 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att nya byggnader på platsen för den befintliga 
kan tillföra fler kvaliteter till platsen och ge den liv och bidra till den utveckling av Gottskär 
som eftersträvas. 
En stor del av Gottskär utgörs av en fornlämning, Onsala 197:1, som härrör från den 
medeltida 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 vattenanknutna kulturmiljöer. Enligt samrådsunderlaget som tagits fram för tidigt 
samråd om vattenverksamhet med länsstyrelsen finns inga kända fornlämningar/vrak inom 
aktuellt vattenområde.

Fastigheten från ytan vid SS Kaparens lokaler. Fastigheten från Utholmsvägen.
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Fastigheten, som också utgör programområdet och de närmaste omgivningarna.
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Rekreation
Gottskär är med sin närhet till havet och naturen en viktig plats för rekreation. Utholmen 
är populärt med sin natur och fina bad och Kungsbackafjorden betraktas som ett av de bästa 
fritidsfiskeområdena längs svenska kusten. Här finns även ett rikt fågelliv som gör fjorden 
och strandmiljöerna värdefulla för ornitologer under stor del av året. På orten finns sedan 
1930-talet ett segelsällskap som anordnar populära segeltävlingar sommartid.
Programområdet är till stora delar ianspråktaget av bebyggelse och en mindre småbåtshamn.   
Även om båtplatserna är ganska få till antalet är den befintliga piren väl tilltagen. Mellan 
befintlig byggnad och kajkanten utgörs marken av en gräsmatta, enstaka träd och grusade 
ytor. I nordväst finns en delvis bevuxen bergknalle. Möjligheterna för allmänheten att röra 
sig från hamnplanen norrut genom fastigheten mot Utholmen är goda, men det aktuella 
området bedöms i sig inte innehålla några höga rekreationsvärden. 

Strandskydd

Generellt gäller att strandskydd råder utmed samtliga stränder vid havet, insjöar 
och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten. Inom detaljplanelagda områden kan strandskyddet vara 
upphävt, vilket också är fallet i den aktuella delen av Gottskär. Vid detaljplaneläggning 
återinträder strandskyddet på land och i vatten och därmed behöver det upphävas om 
marken eller vattnet önskas tas i anspråk av byggnader och anläggningar. För upphävande 
krävs att särskilt skäl anges och uppfylls samt att åtgärden inte strider mot strandskyddets 
syfte. 

Bergknallen I den norra delen av fastigheten. Segelsällskapets lokaler syns till höger i bild.

Befintlig kajkonstruktion och småbåtshamn. Gräsmatta och grusade ytor.
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Geotekniska förhållanden, radon 
Fastighetens geotekniska förhållanden har inte utretts. Berg i dagen inom fastigheten 
indikerar att avståndet till fast mark sannolikt inte är så stort. Från publikationen SGI 
(2017) Kartunderlag om ras, skred och erosion. SGI Vägledning 1, utgåva 3. Statens 
geotekniska institut, Linköping, framkommer att fastigheten Skällared 3:55 mestadels 
består av fast mark i form av urberg och svallsediment, grus. Fastighetens strand består 
enligt karteringen av berg.   
I samband med ansökan om vattenverksamhet för den nya småbåtshamnen är en geoteknisk 
utredning planerad att genomföras. Likaså kommer geotekniska utredningar för fastigheten 
genomföras under arbetet med detaljplanen och förutsättningar med avseende på 
geotekniska riskfaktorer såsom ras och skred i berg och jord samt erosion och översvämning 
redovisas.
Enligt kommunens kartdatabas ligger planområdet inom normalriskområde för radon och i 
dagsläget finns det inget som indikerar på att marken inom programområdet är förorenad.  

Befintlig bebyggelse
Befintlig byggnad inom programområdet inrymmer idag både verksamheter (restaurang, 
tandläkarmottagning) och bostäder. Byggnaden uppfördes 1942 och är den tredje 
restaurangen på denna plats i Gottskär sedan 1880-talet. Byggnaden utgjorde ursprungligen 
Gottskärs havsbad som var ett populärt utflyktsmål för besökaren från Kungsbacka och 
Göteborg. Enligt tidigare utredningar är dess karaktäristiska fasad relativt ursprunglig och 
byggnaden bedömdes vara av lokalt intresse. Byggnaden har idag en nockhöjd på cirka 8 
meter. Byggrätten i gällande plan är inte fullt utnyttjad gällande bebyggelsens höjd. 

Befintlig byggnad sedd från hamnplanen.

”Hamnkrogens” karaktäristiska fasad.
Platsen på motsatta sidan Gottskärsvägen. 
Kallas i programmet för ”tiriangeltomten”
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Fastighetens möte med Gottskärsvägen karaktäriseras av inramande bebyggelse som 
huvudsakligen inrymmer företag och service kring en mindre plats, där bussen tidigare 
vände och som i programmet kallas ”triangeltomten”. Befintlig byggnad ”Hamnkrogen” 
skymmer idag till större del sikten mot vattnet österut. 
Inom fastigheten finns en befintlig kajkonstruktion och en mindre småbåtshamn bestående 
av en äldre stenpir och ett mindre antal båtplatser. Norr om fastigheten ligger lokaler som 
används av segelsällskapet Kaparen. 
Mot söder ansluter fastigheten till hamnplanen i Gottskär som idag till största del utgörs av 
hårdgjorda ytor.

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  
begränsat. Närmaste livsmedelsbutik ligger i Onsala drygt tre kilometer nordost om 
Gottskär. Närmaste förskolor är Majblommans Montessoriskola (cirka 700 m) och Onsala 
Småbarnskola (Montessori, cirka 1,1 km). Grundskola 6-16 år finns i form av Onsala 
Montessoriskola (cirka 1,1 km) och Fjordskolan, en kommunal grundskola  i Lyngås cirka 
1,5 km norr om Gottskär.

Trafik och parkering 
Fastigheten ligger i direkt anslutning till Gottskärsvägen, för vilken Trafikverket är 
väghållare. För övriga gator är Gottskär-Dragets samfällighetsförening väghållare.  
Kommunen har låtit genomföra en trafik- och parkeringsutredning för Gottskär (januari 
2018). Denna visar att årsmedelflödet för trafiken år 2014 på Gottskärsvägen var 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 sommaren.
Gottskärsvägen är fem meter bred på det smalaste partiet. Den skyltade hastigheten på 
Gottskärsvägen är 40 km/h. Från Klaraplan är den skyltade hastigheten 30 km/h. På övriga 
gator är hastigheten i huvudsak 30 km/h. 

Gång- och cykeltrafik

Det finns gång- och cykelväg utmed Gottskärsvägen från Dragsvägen norrut mot Onsala. 
Trafiksystemet i Gottskär i övrigt är 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 finns med i kommunens Gång- och 
cykelplan 2013-2016 som ett objekt för framtida planering.

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 avgångar under 
morgon och eftermiddag med sammanlagt 23 avgångar per dag. Det tar enligt tidtabell 24 
minuter till Kungsbacka. 
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Bil- och cykelparkering

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 
stundtals mycket ansträngd. 
Inom fastigheten Skällared 3:55 finns sammanlagt ett 30-tal parkeringsplatser främst 
avsedda för de befintliga verksamheterna och de boende. 

Teknisk försörjning
Teknisk försörjning i form av el, tele, bredband, VA mm finns utbyggt i området.  
Närmaste återvinningsstation finns vid Klaraplan. 

Risk för översvämning/skred
Marken inom fastigheten sluttar, från norr till söder och från Gottskärsvägen mot 
Kungsbackafjorden. Befintliga marknivåer ligger på cirka +2,0 meter i söder mot 
hamnplanen och på cirka + 5,5 meter mot Galjonsvägen. Vid kajen vid befintlig hamn ligger 
marknivån på cirka +1,5 meter.
Stränderna i Kungsbacka kommun är utsatta för höga havsnivåer genom främst vind. I 
Gottskär föreligger dock inte samma vinduppstuvningseffekt som i de inre delarna av 
Kungsbackafjorden. 
Länsstyrelsen i Hallands län har låtit ta fram en utredning ”Klimatanalys för stigande hav 
och åmynningar i Hallands län” (2012) som ett stöd för planering av och riskbedömning 
för exploateringar i strandnära lägen. Med utgångspunkt i utredningen har länsstyrelsen 
framfört att kommunerna bör planera ny bebyggelse, till exempel genom en lägsta nivå på 
färdigt golv i bostäder, efter havsnivåer på cirka +2,5 meter och med en klimateffekt år 2100 
på cirka +3,5 meter. 
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Programförslag
Programförslaget har sin utgångspunkt i den tidiga skiss som byggherren redovisade i 
samband med ansökan om planbesked. Samhällsbyggnadskontoret har i planprogrammet 
gjort en översiktlig tolkning av denna för att göra en tidig bedömning av lämplig 
exploatering utifrån platsens förutsättningar. Detta eftersom det var viktigt att under 
programsamrådet kunna diskutera volymer och hushöjder. 
Byggherren vill dock betona att projektet är i ett mycket tidigt skede och att utformningen 
av den föreslagna bebyggelsen kommer att studeras vidare och anpassas i arbetet med 
kommande detaljplan.
Programförslaget innehåller en ny småbåtshamn inom Skällared 3:55 men öppnar också 
upp för att hamnen görs större genom utbredning söder ut in på Skällared S:1. Det råder 
dock fortfarande osäkerhet beträffande genomförandet av hamnen, då utfallet vid en 
tillståndsprövning utifrån miljöbalken fortfarande är osäkert. 

Ny bebyggelse
Programmet innebär 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. Samhällsbyggnadskontoret 
poängterar dock att gällande plan möjliggör en betydligt större byggnadsvolym än den som 
finns på platsen idag.  

Parkeringsgarage

Under bostäderna anläggs ett parkeringsgarage med infart från Gottskärsvägen i den 
södra delen av fastigheten. Parkeringsgaraget rymmer cirka 100 bilplatser. Marken inom 
fastigheten sluttar mot sydost och för att göra plats åt så många parkeringsplatser som 
möjligt sprängs marken ut i den nordvästra delen av fastigheten för att låta parkeringsgaraget 
ta upp höjdskillnaden mot söder. 

Bostäder och lokaler

Ovanpå garagets takbjälklag uppförs bostäderna (cirka 5700 m2 BTA). I byggherrens tidiga 
skiss redovisas flera mindre flerbostadshus i två till tre våningar, delvis sammanbyggda 
och placerade kring en central bostadsgård. Mot vattnet följer bebyggelsen plangränsen 
i gällande plan. Samhällsbyggnadskontoret har tolkat den tidiga skissen från byggherren 
som att entréer till bostäderna placeras mot gården och att bebyggelsen föreslås blir två 
våningar i norra delen av området där den ansluter till befintliga marknivåer och tre 
våningar i den södra delen, sett från hamnplanen och Gottskärsvägen. I bottenvåningen 
mot Gottskärsvägen och hamnplanen föreslås enkelsidiga lokaler för handel och kontor 
motsvarande cirka 700 m2 BTA för att göra bebyggelsen mer attraktiv.   
I kommande detaljplanearbete blir det viktigt att studera höjden på bebyggelsen. Höjderna 
som tillåts i gällande detaljplan för hotell ska vara en utgångspunkt. I den södra delen 
innebär parkeringsgaraget att den nya bebyggelsen sannolikt blir något högre. Dessutom är 
det av stor vikt att studera bebyggelsens utbredning mot gångstråket mot vattnet.
En viktigt förutsättning i planarbetet bör vara att den nya bebyggelsen inte ska avvika från 
Gottskärs struktur och karaktär utan ansluta till dess småskalighet. I detta skede har ingen 
alternativ utformning studerats men bedömningen är att både strukturen och utformningen 
behöver studeras vidare i kommande planarbete.
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Samhällsbyggnadskontorets tolkning av exploatering med utgångspunkt i den tidiga skiss som ligger till 
grund för planansökan.   

QPGExploateringsutredning Miljöbild
2018-01-19 Gottskärs Havsbad AB

Inspirationsbild från byggherren, som betonar att projektet är i ett mycket tidigt skede och att placering 
och utformning av den nya bebyggelsen kommer att studeras mer noga i kommande detaljplanearbete.    
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Samhällsbyggnadskontorets uppfattning är att det är positivt att förslaget möjliggör en  
utblick från Gottskärsvägen mot vattnet i den norra delen och att tillskottet av lokaler 
stärker ortens dragningskraft.  
Utgångspunkter i det fortsatta planarbetet bör vara att den nya bebyggelsen ska harmoniera 
med omgivningen med hänsyn till landskapsbilden, den övergripande bebyggelsestrukturen 
i Gottskär och bakomliggande bostäder. Lämplig placering, byggnadshöjd, nockhöjd och 
takvinkel behöver studeras vidare.  
Under kommande detaljplanearbete behöver även rimliga nivåer på färdigt golv studeras, 
med hänsyn till översvämningsrisken. Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att t ex 
lokaler och vissa byggnader kan tillåtas inom riskzonen för ovanligt höga havsnivåer.

Restaurang och sjöbodar

I anslutning till den nya småbåtshamnen önskar byggherren att en ny restaurangbyggnad 
med uteservering (cirka 500 m2 BTA) samt ett antal sjöbodar uppförs. Sjöbodarna föreslås 
innehålla service till småbåtshamnen såsom dusch/WC och byggherren öppnar även upp för 
möjligheten att samnyttja dessa faciliteter tillsammans med verksamheten vid SS Kaparen. 
En önskan är att även nyttja sjöbodarna för ”pop-up”-butiker. Detta innebär att mark som 
i gällande plan utgörs av parkmark, och där strandskyddet återinträder när en ny detaljplan 
upprättas, tas i anspråk av bebyggelse. För att detta ska vara möjligt behöver skälen till 
varför strandskyddet ska upphävas vara tydliga. Se mer under rubriken Strandskydd.
Restaurangbyggnadens omfattning och gestaltning får studeras vidare under kommande 
detaljplanearbete. En förutsättning för att få uppföra en restaurang i detta läge är att ett 
offentligt bryggstråk anläggs mot vattnet, se mer under rubriken Ny småbåtshamn. 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att sjöbodar i anslutning till den nya hamnen 
kan vara lämpligt men att sjöbodarnas användning och placering behöver tydliggöras i 
kommande planarbete. Vidare är samhällsbyggnadskontorets bedömning att bergknallen 
utgör ett karaktärsskapende inslag i miljön. 

Ny småbåtshamn
Gottskär har under lång tid varit en plats för båtliv. Området är förhållandevis 
lättillgängligt för besökare och med tiden har viss service etablerat sig inom området, såsom 
drivmedelsförsäljning, kajakuthyrning och glassförsäljning. Detta är en utveckling som 
kommunen ser positivt på och vill främja. Som ett led i att förstärka Gottskärs identitet 
som en plats för marint friluftsliv föreslår programmet därför en ny småbåtshamn inom 
fastigheten Skällared 3:55. Förslaget innebär att 50-55 fasta båtplatser och 15-20 gästplatser  
för småbåtar anläggas. Enligt byggherren ska större delen av de fasta båtplatserna i 
första hand erbjudas de boende inom fastigheten. Gästplatserna ska kunna användas av 
besökare såväl till restaurangen som till andra delar av Gottskärs centrum och omgivande 
friluftsområden. 
För att bereda plats för den nya hamnen behöver den befintliga vågbrytaren/piren rivas 
och ersättas med en ny vågbrytare i ett sydligare läge och flytbryggor. Med hänsyn till 
naturvärden på platsen är den norra delen av vattenområdet inte lämplig för hamnändamål, 
vilket programförslaget har tagit fasta på. 
Ett allmänt bryggstråk utmed hamnen och standlinjen ska iordningställas som på ett 
tydligt och inbjudande sätt kopplar samman hamnplanen och vägen ut mot Utholmen. 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att bryggdäcket bör anpassas till platsen och inte kraga 
ut för mycket över vattnet, samtidigt som det måste vara funktionellt. 
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Utökad  hamn

Om delar av vattenområdet söder om fastigheten Skällared 3:55, det vill säga vattenområdet 
inom Skällared S:1, också tas i anspråk för hamnändamål kan den planerade hamnen 
utökas. En utökad hamn kan möjliggöra totalt cirka 100 fasta båtplatser och cirka 50 
gästplatser - i princip en fördubbling av den hamn som nu illustreras i programförslaget. I 
nuläget har byggherren dock inte rådighet över detta vattenområde, men diskussioner pågår 
för att utreda möjligheten till en utökad hamn.  
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att en utökad hamn, där restaurangen och kanske 
även några av sjöbodarna fick en sydligare placering, skulle bidra till en tydligare och mer 
attraktiv struktur på hamnplanen. Med en friliggande restaurang skulle den östra sidan av 
hamnplanen möta upp bebyggelsen på den västra sidan på ett mer självklart sätt samtidigt 
som det skulle ge ett luftigare intryck inom fastigheten Skällared 3:55. Vidare skulle en 
sådan placering innebära nya möjligheter att iordningställa platser och ytor på hamnplanen 
för olika aktiviteter och därmed befolka hamnplanen på ett annat sätt än vad som är möjligt 
med ett utförande i enlighet med programförslaget. Dock uppstår frågor kopplade till ett 
genomförande på kommunal mark, som behöver utredas vidare. 

Trafik och parkering
Idag finns det redan en restaurang på platsen vilket innebär att en utbyggnad enligt 
programförslaget främst ökar trafiken på Gottskärsvägen genom tillskottet med bostäder, 
lokaler och den nya småbåtshamnen. Trafikökningen förväntas uppgå till cirka 500 trafik-
rörelser per dygn vilket är att jämföra med årsmedeltrafiken, som uppgår till cirka 1200 
fordon/dygn på Gottskärsvägen. Eftersom orten lockar besökare främst under sommaren 
innebär det att trafiken än betydligt högre då än vad den är under övriga delar av året.   

Gång- och cykeltrafik

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 
Klaraplan, förbi programområdet, hela vägen ner till hamnplanen. Trafikutredningen 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 hamnplanen föreslås en principiell utformning av Gottskärsvägen  
med en 2,3 meter bred samnyttjad gc-bana och en körbaneyta som är 2,7 meter bred. Detta 
gäller även på sträckan förbi planerad bebyggelse. En sådan utformning möjliggör för två 
bilar att mötas, men på de gåendes och cyklandes villkor.  
I arbetet med förstudien för Gottskär har Gottskärsvägens utformning studerats mer 
ingående. Förstudien lyfter fram att det är viktigt att Gottskärsvägen har en tydlig och säker 
utformning på den aktuella delen förbi programområdet.
Byggherren har framfört önskemål om parkering på ytan väster om vägen, den sk 
triangeltomten. Detta kan möjliggöras under förutsättning att parkeringarna utformas med 
hänsyn till verksamheterna i anslutning till platsen och med hänsyn till möjligheten att som 
gående tas sig ner till Hamnplan. Utmed Gottskärsvägen är kantstensparkering att föredra. 
Vidare behöver utformningen av gatan och gc-banan anpassas efter att det planeras lokaler 
i bottenvåningarna mot vägen. Förstudien presenterar ett förslag till utformning av vägen, 
se nedan, som avviker från den principiella utformning som föreslås i trafikutredningen. 
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Utformningen enligt förstudien innebär en körbana med mötande trafik och att gång- 
och cykelbanan separeras från körbanan genom kantstensparkering. Den föreslagna 
utformningen är möjlig under förutsättning att byggherren släpper 6 meter av sin fastighet 
på Gottskärsvägens östra sida. I det kommande planarbetet bör utformningen på det 
aktuella vägavsnittet studeras ytterligare. 
Utöver en ny gc-bana utmed Gottskärsvägen är det högst väsentligt för ortens attraktivitet, 
både för boende och besökare, att vid framtida planeringsinsatser ta tillvara och 
utveckla gång- och cykelstråk så att de på ett tydligt sätt knyter samman målpunkterna 
Klaraplan och hamnplan med Utholmen. Som en del i denna målsättning redovisar 
programförslaget ett bryggstråk i nordsydlig riktning som ska vara allmänt tillgängligt och 
att gångmöjligheterna i anslutning till platsen framför gamla affären och mellan planerad 
bebyggelse och hamnen behöver beaktas.  

Bilparkering

Den planerade exploateringen med fler bostäder, lokaler, ny restaurangbyggnad och ny 
småbåtshamn  förväntas generera mer trafik men också en ökad efterfrågan på parkering. 
Exploateringen måste dessutom sättas i relation till kommunens övergripande målsättning 
om att öka ortens och hamnplanens attraktivitet genom att minska biltrafiken till och 
begränsa möjligheterna att parkera på hamnplanen. Som ett led i detta har kommunen för 
avsikt att i framtiden hänvisa bilparkering till Klaraplan i större utsträckning än idag. 
Trafikutredningen redovisar parkeringstal för Gottskär, vilka har tagits fram med hänsyn 
till kommunens målsättning och platsens läge. Parkeringstalen gäller för Gottskär som 
helhet och inte enbart för den planerade exploateringen.

Förslag till utformning av Gottskärsvägen på sträckan förbi programområdet. Skiss från förstudien.

Gottskärsvägen
Normal sektion 1:100

Samnyttjad G/C
Möte Lbn ej möjlig

 
FASTIGHETSGRÄNS

 
FASTIGHETSGRÄNS

 
BYGGRÄTT

2 m
gatsten

0,5 m
gatsten

4,5m
asfalt

3 m
gatsten

2,5 m
asfalt

5,0 m
Bilväg

3 m
Parkering

Parkeringsplats
(Triangeltomten)

6 m

2,5 m
G/C

2 m
möblerbar
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Parkeringstal Antal Enhet Behov Övrigt
Boende i flerbostadshus 

inkl gästparkering
18 /1000 BTA dyngsuppställning

Kontor 25 /1000 BTA heldagsuppställning
Handel 50 /1000 BTA cirka 2 timmar
Restaurang  

inkl uteservering
25 /1000 BTA cirka 2 timmar

Hamnverksamhet 0,1 /båtplats dyngsuppställning Plats för lastning/lossning 
max 10 minuter i direkt 
anslutning till hamnen:  
1 plats/60 båtplatser

Bad och rekreation - I området behövs 40 
platser

Samma parkeringsplats kan nyttjas av flera olika bilister om efterfrågan på platsen sker vid 
olika tidpunkter. Trafikutredningen visar vad som ska vara utgångspunkt vid beräkning 
av samnyttjande av platserna. Vid samnyttjande är det alltså möjligt att iordningställa 
färre bilplatser än vad parkeringstalet föreskriver. Plats för cykel- och mopedparkering ska 
iordningställas i anslutning till målpunkter som restaurangen och hamnen.  
Utgångspunkten är att parkeringsbehovet som uppkommer till följd av exploateringen ska 
lösas inom fastigheten. För en exploatering med redovisad omfattning inom fastigheten 
Skällared 3:55 innebär detta ett behov av 135-150 parkeringsplatser, utan att samutnyttjande 
har tagits i beaktande. En utökad hamn inom fastigheten S:1 med totalt 150 båtplatser 
innebär ett ökat parkeringsbehov. Under förutsättning att det finns ett långsiktigt 
avtal om parkering (minst 25 år) kan andra ytor utanför programområdet användas för 
parkeringsbehovet som uppkommer till följd av exploateringen. 

Strandskydd
Vid detaljplaneläggning återinträder strandskyddet och behöver därför upphävas och ett eller 
flera särskilda skäl anges. Dessutom får inte åtgärden strida mot strandskyddets syfte.  
•	Avser ett område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften 
Kommentar: Området ligger inom en tätort och avgränsas i väster av bebyggelse och i öster 
av en mindre småbåtshamn. Området upplevs som allmänt tillgängligt men har inga stora 
rekreativa kvaliteter.   

•	Avser ett område som behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området 
Kommentar: Gottskär är en ort där den stora attraktiviteten utgörs av närheten till havet. 
Samhällsbyggnadskontorets uppfattning är att det är lämpligt att utveckla nya och utöka 
befintliga småbåtshamnar i redan bebyggda områden. De utredningar som tagits fram inför 
byggherrens ansökan om tillstånd för vattenverksamhet visar att det aktuella vattenområdet  
är lämpligt för en småbåtshamn. Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att det inte är 
lämpligt eller möjligt att utöka antalet båtplatser i närområdet, eftersom befintlig hamn 
väster om hamnplanen redan är trång. Däremot bedömer samhällsbyggnadskontoret att 
en ny småbåtshamn i vattenområdet öster om hamnplanen till viss del kan tillgodose den 
stora efterfrågan på båtplatser i området samtidigt som den skapar nya möjligheter att öka 
attraktiviteten på hamnplanen.  
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•	Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför det strandskyddade området 
Kommentar: Inom området finns idag en mindre småbåtshamn. Samhällsbyggnadskontorets 
bedömning är att det är lämpligt att utöka denna. 

•	Avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området 
Kommentar: Samhällsbyggnadskontorets ser ett stort behov att stärka och utveckla ett 
nordsydligt promenadstråk som binder samman hamnplanen med de attraktiva naturområdena 
och badplatserna på Utholmen. Exploateringen av fastigheten innebär en möjlighet att 
åstadkomma ett sammanhållet bryggstråk som stärker ortens attraktivitet och möjligheterna för 
besökare att ta del av såväl natur som besöksmål på ett enkelt sätt.

I och med att fastigheten ligger i direkt anslutning till hamnplanen och i övrigt är 
omgiven av bebyggelse bedöms marken sakna betydelse för strandskyddets syften. Med en 
omsorgsfull utformning av det nya bryggstråket innebär det en väsentlig förbättring för 
allmänhetens tillgång till stranden. Exploateringens påverkan på växt- och djurlivet på land 
bedöms vara mycket begränsad.
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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.  
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Direktiv till detaljplanen

Övergripande
•	Rekommendationerna som har lämnats i Förstudie - Utveckling av Gottskär ska beaktas 

och vara en utgångspunkt i det fortsatta detaljplanearbetet.
•	Detaljplanen ska utformas så att en god helhetsverkan erhålls tillsammans med övriga 

åtgärder på Gottskärsvägen och hamnplanen som syftar till att stärka och utveckla 
Gottskärs attraktivitet för boende och besökare. 

Natur, kultur, landskapsbild, rekreation och strandskydd
•	Landskapsbilden, ortens struktur och småskalighet samt möjlighet till utblickar över 

havet ska värnas. 
•	 I arbetet med detaljplanen bör det utredas vilken typ av bebyggelse som kan bidra till att 

förhöja ortens karaktär.
•	  Småbåtshamnen och bryggstråket ska utformas med hänsyn till de naturvärden som 

identifierats. 
•	Planen bör genom bestämmelser säkerställa ett allmänt tillgängligt bryggstråk utmed 

vattnet och ett gångstråk mellan bostäderna och hamnen som kopplar samman 
hamnplanen och vägen mot Utholmen.

•	Programområdet ligger inom område där strandskyddet återinträder vid planläggning. 
Ett upphävande av strandskyddet enligt 7 kap 18 § miljöbalken krävs.

•	En arkeologisk förundersökning på land och en marinarkeologisk insats i havsviken bör 
genomföras.

Bebyggelseområden
•	Befintliga byggnader inom programområdet kan tas bort.
•	Den föreslagna bebyggelsens struktur, placering och utformning bör studeras vidare.  
•	Detaljplanen bör pröva ändrad markanvändning från allmän plats park till kvartersmark 

för att möjliggöra den nya restaurangen och sjöbodar.
•	Ny bostadsbebyggelse bör följa gällande byggrättsgräns mot vattnet och inte placeras 

närmare strandlinjen än denna.
•	Planen bör genom bestämmelse reglera högsta nockhöjd för bostadsbebyggelsen som en 

plushöjd. Genom fortsatta studier behöver behovet av differentierade nockhöjder inom 
kvarteret utredas. Planen bör genom planbestämmelser säkerställa att bottenvåningarna 
möjliggör lokaler.

•	Omfattningen och avgränsningen av byggrätten för den nya restaurangbyggnaden 
behöver studeras med hänsyn till det allmänna bryggstråket och småbåtshamnens 
utformning.

•	Planen bör genom bestämmelser reglera användning, placering och utformning av 
sjöbodar. 

•	Ny bebyggelse behöver studeras i förhållande till landskapsbild och med hänsyn till 
bakomliggande bebyggelse. En solstudie bör tas fram. 



26  Planprogram Planprogram  27

Vattenområden
•	Detaljplanen bör pröva ändrad markanvändning från öppet vattenområde till 

småbåtshamn för att möjliggöra en ny småbåtshamn. 
•	Detaljplanen bör överväga möjligheten att utöka den nya småbåtshamnen söderut inom 

Skällared S:1 och inkludera området i detaljplanen.
•	Detaljplanen bör utreda behovet av att pröva ett upphävande av strandskyddet i vattnet.

Trafik, parkering, gång- och cykelvägar
•	Gottskärsvägen bör utgöra allmän plats med kommunen som huvudman.
•	En förutsättning för exploateringen ska vara att Gottskärsvägen utformas på ett säkert 

och tryggt sätt för oskyddade trafikanter. Möjligheterna till bilparkering utmed 
Gottskärsvägen bör begränsas. Gatans utformning behöver studeras vidare.

•	Angöring till restaurangen behöver studeras. 
•	Parkering för bostäder och verksamheter ska iordningställas inom fastigheten. 

Parkeringstal enligt kommunens trafik- och parkeringsutredning ska i allt väsentligt 
följas. 

•	Parkeringsmöjligheterna på ytan väster om Gottskärsvägen ska studeras vidare. 
Kopplingen mot hamnområdet bör beaktas särskilt.  

•	Cykelparkering ska iordningställas i nära anslutning till målpunkter som den nya hamnen 
och restaurangen.

•	Planen bör genom bestämmelser säkerställa att bryggstråket och gångstråket mellan 
bostäderna och hamnen blir allmänt tillgänglig genom användningen allmän plats med 
kommunen som huvudman eller genom annan lämplig reglering. 

Teknisk försörjning och geoteknik
•	Dagvatten ska tas om hand och fördröjas inom fastigheten. Hur detta kan ske ska utredas 

under detaljplaneskedet.
•	Förekomst av allmänna ledningar inom planområdet utreds under detaljplaneskedet. 

Allmänna ledningar säkerställs genom u-område och ledningsrätt. Eventuell omläggning 
av ledningar bekostas av byggherren.

•	Tillgången till brandvattenposter inom 125 meter från potentiell angreppspunkt ska 
säkerställas i detaljplanen. 

•	En geoteknisk utredning ska genomföras under detaljplanearbetet.

Hälsa och säkerhet
•	Bebyggelsen ska utformas på lämpligt sätt med hänsyn till översvämningsrisk.
•	Bebyggelsen ska utformas på lämpligt sätt med hänsyn till buller från trafik och 

verksamheter. En bullerutredning ska genomföras som en del av detaljplanearbetet. 

Genomförande
•	 Innan detaljplanearbetet påbörjas ska principavtal tecknas med byggherren. Principavtalet 

reglerar byggherrens huvudsakliga åtaganden i kommande detaljplan gällande utbyggnad 
av allmän plats, eventuella marköverlåtelser, ansvarsfördelning samt förhållanden i övrigt 
som har betydelse för kommande detaljplans genomförande.
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•	Exploateringsavtal ska tecknas och godkännas innan detaljplanen antas.
•	Kommunen ska vara huvudman för allmän plats.
•	Alla åtgärder inom kvartersmark, inklusive eventuell flytt av ledningar etc, bekostas av 

byggherren. 
•	Åtgärder på Gottskärsvägen har ett övergripande syfte vars kostnader inte ska belasta den 

aktuella exploateringen.

Överväganden och konsekvenser

Miljökonsekvenser

Förenlighet med 3 och 4 kap miljöbalken

Nästan hela Kungsbackafjorden omfattas av riksintresse för naturvård (3 kap 6 §).  Del 
av Kungsbackafjordens västra strand, som bland annat omfattar Gottskär, är dock inte 
inkluderad i riksintresset.
Vattenområdet i Kungsbackafjorden är skyddat som Natura 2000 (4 kap 8 § MB) och 
naturreservat. Länsstyrelsen har tagit fram en bevarandeplan för det aktuella området.
Vidare ingår Kungsbackafjorden i Helsingforskonventionens nätverk (HELCOM BSPA) 
av långsiktigt skyddad marin natur och Nordsjökonventionens (OSPAR MPA) nätverk av 
skyddad marin natur. 
Gottskär och Kungsbackafjorden ligger inom område som är av riksintresse för friluftsliv 
(3 kap 6 § MB) och för turism och rörligt friluftsliv (4 kap 2 § MB). Hela kustområdet 
omfattas av riksintresse för högexploaterad kust (4 kap 4 § MB). 
Förslaget bedöms inte ha negativ påverkan på berörda riksintressen eller Natura 2000. Ett 
genomförande av planförslaget bedöms inte innebära konflikt med bestämmelserna i 4 kap 
MB utan kan ses som tätortsutveckling. 

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten, 5 kap miljöbalken

Gottskär är belägen inom vattenförekomsten Yttre Kungsbackafjorden som idag har 
måttlig ekologisk status och inte uppnår en god kemisk status. De miljöproblem som 
orsakar måttlig ekologisk status är övergödning och syrefattiga miljöer som påverkar 
bottenfauna. Det är vinternivåer av löst oorganiskt kväve (DIN) som har klassats 
som måttliga 2012. Miljögifter som är grund för att vattenförekomsten inte uppnår 
god kemisk status är kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter. 
Påverkanskällor som har betydande påverkan är både industripunktkällor och diffusa källor 
från jordbruk, skogsindustri, avlopp, markanvändning och atmosfärisk deposition. Enligt 
miljökvalitetsnormen ska vattenförekomsten uppnå god ekologisk status 2027 (på grund av 
övergödningsproblematiken kan inte normen nås 2021) och god kemisk status är satt utan 
tidsaspekt på grund av att problematiken med föroreningar inte är möjliga att påverka endast 
lokalt eller regionalt.
Planerad bebyggelse och småbåtshamn bedöms inte nämnvärt påverka miljökvalitets-
normerna för vattenkvalitet i Yttre Kungsbackafjorden. I dagsläget bedöms att den utökade 
småbåtshamnen inte kommer påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer för 
vattenförekomsten eftersom den inte innebär en ökad övergödning eller orsaka syrefattiga 
miljöer. Dagvattnet inom fastigheten ska fördröjas vilket bör ske med teknik som medför att 
föroreningsbelastningen från fastigheten inte ökar jämfört med idag. 
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Ett genomförande av programförslaget innebär att trafiken på Gottskärsvägen kommer att 
öka. Då landskapet är öppet och välventilerat, samt trafikrörelserna små, föreligger det inte 
någon risk för att miljökvalitetsnormerna för luft kommer att överskridas.

Behovsbedömning

Kommunen har genomfört en behovsbedömning i vilken kriterierna i MKB-
förordningens bilaga 4 särskilt beaktats. Kommunen bedömer att detaljplanen kan 
förväntas medföra betydande miljöpåverkan (PBL 5 kap 18 §) framfört allt beroende på 
den omgivningspåverkan som kan förväntas av föreslagen småbåtshamn. Kommunens 
bedömning är att en miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behövs 
för detaljplanen. 
Småbåtshamnens miljöpåverkan-, effekter och -konsekvenser på människors hälsa och 
miljö kommer att identifieras och beskrivas i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som 
tas fram inför tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen. MKB för detaljplanen bör  
samordnas med MKB tillhörande tillståndsansökan för vattenverksamhet.

Ekonomiska konsekvenser

Kommande detaljplan innebär att Gottskärsvägen övergår till kommunalt huvudmannaskap 
och att kommunen tar över drift- och anläggningskostnader för åtgärder på vägen. 
Ägaren av Skällared 3:55 får kostnader för utbyggnad inom kvartersmark och inom 
allmän plats. Intäkter uppkommer genom att nya byggrätter och utvecklingsmöjligheter 
möjliggörs inom fastigheten. Ägaren av Skällared 3:55 får även kostnader för framtagande 
av detaljplan inklusive de för detaljplanen nödvändiga utredningarna samt genom ansökan 
om vattenverksamhet.
Beroende på vilken typ av förvaltning av bryggstråk som kommande utredning i 
detaljplanearbetet förordar, kan kommunen eller den som istället förvaltar bryggstråket att 
få kostnader för att säkerställa allmänhetens tillgång och säkerhet i området.
Kommunen har haft kostnader förenade med programarbetet.

Sociala konsekvenser
Privata initiativ och handlingsförmåga hos enskilda kan påverka social hållbarhet positivt i 
en tätort på flera olika sätt. Utvecklingen av fastigheten Skällared 3:55 är starkt kopplad till 
möjligheten att utveckla Gottskär till en ännu mer attraktiv ort för boende och besökare. Ett 
genomförande av planen bidrar till att möjliggöra en tillgänglig och vacker bryggpromenad 
som sammanbinder verksamheterna och aktiviteterna i anslutning till hamnplanen med 
gång- och cykelstråket mot Utholmen med sin vackra omgivning och fina bad.
Med fler boende och lokaler i anslutning till Gottskärsvägen ökar behovet av att 
iordningställa Gottskärsvägen så att trafiksäkerheten och den upplevda tryggheten 
för oskyddade trafikanter säkerställs. En trafiksäker och trygg GC-väg längs med 
Gottskärsvägen kommer att innebära att promenaden mellan Klaraplan och hamnplanen 
blir en upplevelse vilket ökar ortens attraktivitet. Samtidigt bidrar exploateringen till en 
ökad funktionsblandning och att befolka området under hela året. 
Med en ny, större småbåtshamn och en ny restaurang med uteservering på den sydöstra 
delen av hamnplanen skapas en ny mötesplats vilket kan öka ortens attraktivitet.
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Medverkande i programarbetet
I planprogrammet har tjänstemän från berörda förvaltningar och Radar arkitektur & 
planering AB bidragit.

Underlag
Bryggor och båthus i Gottskär - principer för bygglovgivning och byggande, Kungsbacka 
kommun, november 2002
Karaktärisering av Gottskär, Kungsbacka kommun, antagen av byggnadsnämnden  
2006-06-01
Klimatanalys för stigande hav och åmynningar i Hallands län, WSP, 2012-05-24
Länsstyrelsen - WebbGIS, http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Halland/Planeringsunderlag/, 
2017-11-21
Riksantikvarieämbetet - Fornsök, http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html, 
2017-11-21
Riksantikvarieämbetet - Bebyggelseregistret, http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/
sok/search.raa, 2017-11-21
Samrådsunderlag för vattenverksamhet inom fastighet Skällared 3:55 samt del i Skällared 
S:1, Gottskär, Gottskärs havsbad AB/COWI, oktober 2017
Strandskydd - en vägledning för planering och prövning, Naturvårdsverket, handbok 2009:4 
utgåva 2, februari 2012
Trafik- och parkeringsutredning för Gottskär, Kungsbacka kommun, januari 2018
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