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Syftet med detaljplanen är att möjlig-
göra bostäder och verksamheter på del av 
fastigheten Söderbro 10 m.fl.. Ny bebyg-
gelse ska binda samman Kungsbacka 
innerstad med stadens yngre årsringar. 
Kulturhistoriska värden i form av befint-
lig garveribyggnad och gårdskaraktär på 
den västra sidan av Söderå ska bevaras.

Nuläge
Planområdet ligger i centrala Kungsbacka och 
angränsar till Lindens torg. Området omfattar 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och ingår 
i influensområde för riksintresset Kungsbacka 
innerstad. De verksamheter, tryckeri och garveri, 
som historiskt har funnits på platsen har bidragit 
till markföroreningar. Söderå skär genom området 
och bidrar till att området ligger inom riskområde 
för översvämning. Den östra delen av planområ-
det är en öppen yta i staden som bryter innersta-
dens kvartersstruktur.

Planförslag 
Planförslaget innebär att bostäder och en min-
dre del verksamheter i entréplan kan uppföras. 
Byggnaderna tillåts en högre höjd i den östra de-
len, närmast Lindens torg för att möta den nyare 
stadsdelen Aranäs i höjd. Byggnadshöjderna trap-
pas ned västerut för att möta de lägre byggnads-
höjderna i stadskärnan.  

Garveribyggnaden föreslås bevaras för att inrym-
ma exempelvis kafé- eller ateljéverksamhet. Öv-
riga kulturbyggnader föreslås rivas till förmån för 
nya bostäder och en gårdsmiljö som återspeglar de 
kulturhistoriska värdena. Ett översvämningsskydd 
föreslås uppföras längs Söderå.

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen 
att den aktuella detaljplanen inte bedöms
kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan.

Planen medför en förtätning av centrala Kungs-
backa. En förtätning av staden medför flera
positiva effekter för en hållbar stadsutveckling, så 
som närhet till god kollektivtrafik och underlag
för ett rikt näringsliv. Detta har legat till grund 
till avvägningen att bebygga området trots risken 
för översvämning.

Planförslaget går i linje med gällande fördjupning 
av översiktsplan för Kungsbacka stad, kommun-
fullmäktige 2009.

Ovan: Perspektivbild sett från söder. Visualiseringen visar en möjlig  
utformning av byggnaderna. Byggnadshöjderna är högsta möjliga 
som plankartan möjliggör. Garveribyggnaden syns centralt i området.

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

Översiktskarta. Planområdets lokalisering i 
Kungsbacka stad markerat med lila linje.

Här finns planförslaget!

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplan för 
bostäder inom del av Söderbro 10 m.fl. Senast 
7 december 2021 vill vi ha dina synpunkter. 
Kom ihåg att ange ditt namn, adress och fast-
ighetsbeteckning.

Ett digitalt samrådsmöte kommer hållas  
17 november kl 17:30 till 18:30. Föranmälan 
krävs. Anmälan görs via  
www.kungsbacka.se/aktuellaprojekt

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
• Biblioteket Fyren, Kungsbacka

Kontakta gärna: 
Johanna Vinterhav, planarkitekt 
johanna.vinterhav@kungsbacka.se 0300 83 40 17

Lisa Carlsson, exploateringsingenjör 
lisa.carlsson2@kungsbacka.se 0300 83 54 32

Scanna QR-koden med kame-
ran på din smartphone och läs 
mer på projektets websida!
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Detaljplan för bostäder inom del av Söderbro 10 m.fl.
i Kungsbacka Samråd 9 november – 7 december 2021
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