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Uppdraget

Bakgrund
Gottskär har under lång tid varit en ort för fiske, handel, sjöfart och 
besöksnäring. Genom sin närhet till havet och naturen har orten en 
tydlig dragningskraft som utflyktsmål, såväl för badande gäster som för 
alla som vill komma nära havet.

Idag finns flera aktörer som verkar i området kring hamnplanen och 
som bidrar till att sätta Gottskär på kartan. Bland de tongivande 
aktörerna finns ett segelsällskap som har en varierande verksamhet 
under mer än sex månader om året i form av seglarskola och kappseg-
ling. Även hamnföreningen som arrenderar och förvaltar kommunens 
del av Gottskärs hamn har stor betydelse för båtlivet på orten bland 
annat genom att bidra till moderniseringen av hamnverksamheten. 
Tillsammans med övriga verksamheter som erbjuder service av olika 
slag till boende och besökare utgör de kärnan i Gottskär under som-
marhalvåret. 

Orten har dock inte förnyats i den takt som krävs för att kunna 
utveckla en modern besöksnäring. Kommunstyrelsen har därför 
beslutat att genomföra en förstudie i syfte att ge underlag för ett större 
planeringsgrepp för de centrala delarna av Gottskär.

I februari 2017 beslutade kommunstyrelsen att ta 
fram en förstudie för Gottskärs utveckling. Syftet 
med förstudien är att utgöra underlag för ny 
detaljplan för Gottskärs hamnområde. 

Förstudiens fokus ligger i huvudsak på hamnområ-
dena, Gottskärsvägen och kopplingarna mot Uthol-
men.>>
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Utgångspunkter
För stora delar av Gottskär gäller en gammal detaljplan från år 1960 
som reglerar användningen av mark och vatten. Planen är i flera avse-
enden föråldrad och utgör inte något tydligt beslutsunderlag i dagens 
prövningsärenden. Därmed är den ett hinder för en fortsatt utveckling 
av samhället och en god bebyggd miljö. 

Stråk
Gottskärsvägen är smal och uppfattas som otrygg för oskyddade 
trafikanter. För att utgöra ett attraktivt besöksmål är tillgängliga och 
trygga stråk en viktig del i ett framtida Gottskär. Ett utbyggt gång- 
och cykelstråk mellan Klaraplan och hamnplanen är en sedan länge 
efterlängtad förbindelse. Vidare är stråket mellan hamnplanen och 
Utholmen av central betydelse ur besöksnäringens perspektiv. 

Hamnplanen
Hamnplanen har potential att förstärkas med fler aktiviteter som 
bidrar till att öka platsens attraktivitet. Det är samtidigt viktigt att 
friluftslivet och idrotten – i detta fall segelsällskapet – kan fortsätta 
bedriva sina verksamheter liksom att hamnverksamheten tryggas. 
Sommartid har biltrafiken till Gottskär och parkeringen på hamnpla-
nen dock en omfattning som medför konflikter och begränsningar för 
områdets utveckling.  

Trafik och parkering
Om Gottskär ska kunna utvecklas behöver trafiken och parkerings-
situationen ses över och åtgärder vidtas. En trafikutredning har tagits 
fram för att belysa vilka åtgärder som kan vara relevanta att vidta på 
Gottskärsvägen. Utredningen ger även vägledning om parkeringsbeho-
vet inom området.  

Hamnverksamhet
Båtlivet är en viktigt del av karaktären i Gottskär och ska fortsatt vara 
så. För flera av bryggorna inom befintligt hamnområde råder osäker-
het om de har stöd i gällande plan. Mark- och miljödomstolen har 
förklarat att två av båtbryggorna är för långa och inte förenliga med 
detaljplanen. Länsstyrelsen har därför meddelat att dessa ska rivas. Det 
är högst väsentligt att klargöra vilka förutsättningar som ska gälla för 
hamnverksamheter i området så att dessa långsiktigt kan tryggas. 

Syfte & ambition
Det övergripande syftet med förstudien är att underlätta och skapa 
förutsättningar för Gottskärs framtida utveckling som hamnmiljö, 
besöksmål och boendemiljö. 

En målsättning är att visa lösningar som syftar till att göra hamnpla-
nen tillgänglig och attraktiv för alla under en större del av året än idag. 

Föreslagna åtgärder fokuserar på att:

•	öka tillgängligheten och tryggheten för gående och cyklister samt 
stärka och skapa nya stråk.

•	minska biltrafiken till och begränsa parkeringsmöjligheterna på 
hamnplanen

•	 säkerställa goda parkeringslösningar inom gångavstånd från hamn-
planen

•	 skapa förutsättningar för befintliga och nya verksamheter

•	 stärka samarbete och samförstånd bland aktörerna i Gottskärs 
hamnområde

Ambitionen är att förstudien ska ge en tydlig bild för framtida utveck-
ling och därmed vara ett användbart och inspirerande styrdokument 
som underlättar den fortsatta planeringsprocessen och dialog med 
fastighetsägare, privata aktörer och allmänhet.

Avgränsning
I arbetet med förstudien har det varit viktigt att så långt som möjligt 
avgränsa projektet och inte behandla problemställningar som primärt 
inte har bäring på markanvändningen i anslutning till hamnplanen. 

Med utgångspunkt i kommunstyrelsens beslut den 21 februari 2017 
§ 23 har representanter från kommunens förvaltningar under 2017 
formulerat mål och åtgärdsinriktningar för Gottskärs utveckling som 
sedan legat till grund för framtagandet av denna förstudie. 
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Området

Landskapet & orten
Gottskär ligger på Onsalahalvöns östra sida, cirka 15 kilometer söder 
om Kungsbacka. Onsalahalvön utgör den västsvenska skärgårdskustens 
sydligaste utlöpare och karaktäriseras som en fortsättning av Bohuslän 
med berg och odlade dalgångar, klippig kust och många öar som 
lockar besökare. De naturliga skogarna utgörs ofta av lövträd medan 
ek- och tallskog dominerar på hällmarken. I smala zoner mellan odlad 
mark och bergbranter finns ofta lummiga artrika lövridåer.  Mot 
Kungsbackafjorden är kusten skyddad och därför lummig med inslag 
av strandängar.  

Relationen mellan bebyggelse och landskap är en viktig del av 
Gottskärs karaktär.  Vägen till Gottskär följer landskapets naturliga 
förutsättningar, slingrande och mjukt, vid gränsen mellan berg och 
odlingslandskap eller strandäng. Utmed vägen och i anslutning till 
naturliga hamnar har bebyggelsen vuxit fram. 

Under 1500- och 1600-talen antas ett fiskeläge ha funnits i Gottskär, 
dåvarande Gåsekil. Under 1600- och 1700-talen blev skeppsbyggandet 
en viktig näring. Vid slutet av 1800-talet blev Gottskär känd som 
bad- och kurort med regelbundna ångbåtsturer mellan Kungsbacka 
och Gottskär. Verksamheten blomstrade och växte, ett nytt varmbad-
hus byggdes, hotellet renoverades, ett handelshus och flera magasin 
byggdes. Från 1930-talet fram till 1960-talet byggdes ett stort antal 
fritidshus i området. Sedan dess har bebyggelsen markant förtätats 
med enbostadshus, ofta placerade högre i terrängen än den tidiga 
bebyggelsen, vilket bitvis  har förändrat ortens siluett.   

Idag är Gottskärsområdet en tätort med cirka 3000 invånare.  

Gottskär på Onsalahalvöns östra sida är en plats 
med historia och skärgårdsprofil. Härifrån når 
man med båt flera av besöksmålen som ligger i 
skärgården.

Gottskär i förhållande till närliggande besöksmål. >>
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Planeringsförutsättningar
Vid utveckling av Gottskär finns det 
övergripande förutsättningar som behöver 
beaktas. En del av dessa behöver studeras mer 
ingående i det fortsatta arbetet. 

Planer & policies
För stora delar av Gottskär gäller en byggnadsplan från 1960. Delar 
av denna har genom åren ersatts med senare detaljplaner, men kring 
hamnplanen är det i huvudsak planen från 1960 som fortfarande 
gäller. En del av fastigheterna är undantagna detaljplanen, se utdraget 
ur detaljplanen på bilden här intill. För fastigheten Skällared 3:55 
anger planen hotell, den triangulära platsen i anslutning till gatuköket 
är planlagd som allmän plats för väg och park, och marken närmast 
vattnet inom Skällared 3:55 är planlagd som allmän plats, park. För 
vattenområde betecknat Vb gäller att området inte får utfyllas eller 
överbyggas med annat än vad som behövs för att uppföra mindre 
bryggor och båthus. 

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 
sådana. Policyns syfte är att värna kvaliteterna i Gottskärs kustland-
skap 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. Samhällsbyggnads-
kontorets bedömning är att policyn ska beaktas, men att placering och 
utformning av sjöbodar inom befintliga och nya hamnområden behö-
ver studeras i samband med eventuell planläggning i syfte att uppnå en 
god helhetsverkan med hänsyn till områdets skala och karaktär.  

Utdrag ur gällande detaljplan från 1960 >>
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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 strandområ-
den 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 med Gottskär. När en ny detaljplan upprättas inträder 
dock det generella strandskyddet med 100 meter. Om marken önskas 
tas i anspråk av byggnader och anläggningar och bedömningen är att 
en ny detaljplan behövs för att möjliggöra detta krävs det särskilda skäl 
för att få dispens från eller upphäva strandskyddet.  

Som särskilda skäl kan endast något av de sex särskilda skäl som anges 
i miljöbalken 7 kapitlet 18 c § användas. Dispens får bara medges om 
det är förenligt med strandskyddets syften. Något av följande skäl kan 
åberopas om det område som upphävandet eller dispensen avser:

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar bety-
delse för strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploa-
tering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen 
inte kan genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse.

Förstudien för Gottskär syftar bland annat till att förbättra tillgäng-
ligheten till målpunkter och allmän plats vilket sammanfaller väl med 
strandskyddets syften.

Översvämningsrisk
Effekterna av den globala uppvärmningen gör att vi i framtiden, 
kommer att uppleva ett annat klimat än idag. Klimatförändringarna 
skapar nya förutsättningar för hur strandnära områden kan användas 
och det vi planerar att bygga måste anpassas för andra förhållanden än 
de som råder idag. 

Stränderna i Kungsbacka kommun är utsatta för höga havsnivåer 
genom främst vind. I Gottskär föreligger dock inte samma vindupp-
stuvningseffekt som i de inre delarna av Kungsbackafjorden.

Länsstyrelsen i Hallands län har låtit ta fram en utredning ”Klima-
tanalys 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 anser länsstyrelsen 
att kustkommunerna 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.

Samhällsbyggnadskontorets uppfattning är att viss översvämning 
måste kunna tillåtas i byggnader eller lokaler som inte används som 
bostäder. Frågan utreds närmare i kommande planläggning.

Geoteknik 
De geotekniska förutsättningarna inom området är i nuläget inte 
kända. Genom åren har hamnplanen till viss del utökats genom utfyll-
nad med massor och det är känt att kajkanterna eroderar. De geotek-
niska förutsättningarna är avgörande för förändring och utveckling 
på hamnplanen. Därmed finns det anledning att så tidigt som möjligt 
genomföra geotekniska undersökningar för att klarlägga stabilitets- 
och sättningsförhållanden samt behov av eventuella restriktioner och 
åtgärder. 

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att genomföra åtgärder om 
marken och de konstruktioner och byggnader som finns inom området 
inte är geotekniskt tillfredsställande. 

Geotekniken kommer att vara en väsentlig fråga att beakta i kom-
mande planprogram. 
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Analys
Som grund för arbetet med förstudien 
har analyser gjorts av de platsspecifika 
förutsättningarna och behoven i Gottskär. I 
detta avsnitt presenteras några av analyserna 
kortfattat.  

Möjligheten till utblickar över landskapet och kontakten med havet - såväl 
fysisk som visuell - är av betydelse för Gottskärs identitet. För besökaren är det 
i första hand möjligt med direktkontakt med vatten på Utholmen, men även till 
viss del på hamnplanen. Två landmärken är speciella för orten; tävlingstornet 
”Tribune” på hamnplanen och skulpturen ”Neptun & delfinen” strax söder om 
Utholmen.

Det finns flera etablerade verksamheter i Gottskär i form av företagshotell, 
glasscafé, restaurang, båtuthyrning, tandläkare m fl. Kring hamnplanen är de 
flesta verksamheterna inriktade mot besöksnäringen och därmed säsongsbe-
tonade. För besökaren är Utholmen en viktig målpunkt med sina badplatser, 
hopptornet och möjlighet till klippbad. Hamnplanen och småbåtshamnarna har 
betydelse för båtlivet. Förutom den service som tillhandahålls är det inte myck-
et som erbjuds den besökare som inte är båtintresserad. 

Kontakt med havet Verksamheter & målpunkter

Målpunkter

Verksamheter

Siktlinje/Utblick

Fysisk kontakt

Landmärke

Kommunen äger stora delar av området som ingår i förstudien. En betydande 
del av området utgörs av två privata fastigheter, Skällared 3:55 -”Hamnkrogen”, 
och Sellmans hamn. Skrotstenslänten och vattenområdet på den östra sidan av 
hamnplanen är samfällt område som förvaltas av Onsala socken skifteslag. 

Trafikverket ansvarar för Gottskärsvägen i sin helhet och för de lokala gatorna 
ansvarar Gottskär-Dragets samfällighetsförening. 
 

Markägoförhållanden

Kommunal 
mark

3:55

Sellmans 
hamn

Onsala 
socken 
skifteslag

Utholmen Utholmen Utholmen

Klaraplan Klaraplan Klaraplan

Hamnplanen Hamnplanen Hamnplanen
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På stora delar av sträckan från Klaraplan ner till hamnen upplevs gaturummet 
som trångt och otryggt. Trottoar saknas helt på vissa delar och på andra är trot-
toaren mycket smal. Gångavstånden är inte så långa, men ibland är det svårt 
att hitta vägen och att veta var man får gå och inte.  
Gångavstånd mellan olika målpunkter:
Klaraplan - Utholmen  900 m ca 9 min
Klaraplan - hamnplanen  600 m ca 7 min
Hamnplanen - Utholmen  500 m  ca 6 min

Årsmedelflödet för trafiken på sträckan Dragsvägen-hamnplanen var 1210 
fordon/dygn år 2014. Det är dock stor skillnad på trafikflödet under året. Som-
martid nästan dubbleras trafiken på Gottskärsvägen till följd av besökare och 
den livliga verksamheten i småbåtshamnarna. Det är också då som trängseln 
på hamnplanen är som mest påtaglig. Idag finns cirka 190 allmänt tillgängliga 
bilparkeringsplatser i Gottskär, Inom Sellmans hamn finns ett 60-tal privata 
parkeringsplatser. Bussen vänder vid Klaraplan.

Rörelser - cyklister & gående Trafik & parkering

Parkering

Trottoar saknas  

Trottoar

Karaktär

1. Villorna är placerade en bit från vägen och vägsträckan upplevs luftig.  
2. Gottskärsvägen är smal och bebyggelsen ligger nära vägen vilket skapar ett 
trångt och intimt rum som bidrar till den speciella skärgårdskänslan. 
3. En tydlig plats med inramande bebyggelse.
4. Stor öppen parkeringsyta med vacker utblick över havet. 
5. Området kring hamnbyggnaden präglas av båtlivet och upplevs privat.  
6. Området präglas av parkeringsytor. 
7. Områdets enda inslag av grönska i form av gräsmatta, träd och en bevuxen 
bergknalle. Ingen tydlig koppling norrut.

Upplevda områden

1

2
3

4

5

6

7

ca 80 P
ca 20 P

ca 90 P

Utholmen Utholmen Utholmen

Klaraplan Klaraplan Klaraplan

Hamnplanen Hamnplanen Hamnplanen
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Markhöjder

Stora delar av hamnplanen och hamnområdena ligger lågt med hänsyn till 
översvämningsrisk. 

+5

+1

+1,5

+2
1+

0,5+
2+

1+

Det omfattande båtlivet sätter sin prägel på Gottskär. En tongivande aktör är 
segelsällskapet Kaparen vars verksamhet har funnits på orten sedan 1930-ta-
let. Segelsällskapet anordnar kappseglingstävlingar och bedriver segelskola.  I 
anslutning till hamnplanen finns två viktiga hamnverksamheter - hamnförening-
en, som driver kommunens del av Gottskärs hamn, och Sellmans hamn. Längst 
in i viken låg tidigare Ottossons hamn. Bryggorna togs bort våren 2018 efter 
beslut i Länsstyrelsen.

Båtliv 

Gottskärs hamn, 
inkl hamnbyggnad

Småbåtshamn

Hamnfunktioner

I den södra delen av hamnplanen finns flera av de faciliteter och funktioner 
som är viktiga för ett fungerade båtliv.

ca 120 st

ca 130 st

15-20 st

SS Kaparen,  
2 lokaler

Utholmen Utholmen

Klaraplan Klaraplan

Hamnplanen Hamnplanen

Liten ramp, ej färdigställd
Kran

Pumpar

Sjömack, brygga Kiosk/hamnkontor

Påfyllning bränsle

Vändmöjlighet 

Kontrolltorn vid tävling
Stor ramp
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Gottskärs potential   
•	Besöksmålet Gottskär - kontakt med havet, historisk dragnings-

kraft, seglartävlingar, småbåtshamn mm.

•	Besöksmålet Utholmen - naturupplevelse, bad.

•	Det kommunala markinnehavet.

•	Möjligheterna att röra sig den ”kortaste vägen” mellan områden.

•	Starka drivkrafter.

...och utmaningar
•	Betydande invenstering. 

•	Geotekniska förhållanden på hamnplanen. 

•	Strandskyddets hantering.

•	Begränsat utrymme på Gottskärsvägen och hamnplanen.

•	Skapa en helhet av hamnområdet. 

•	Flera fastighetsägare - ansvarsfördelning vid genomförande 

•	Göra Klaraplans parkering attraktiv. 

•	Bussen vänder vid Klaraplan och inte på hamnplanen.

•	Översvämningsrisk till följd av stigande vatten.



Gottskär kan bli ett besöksmål även på vintern.
Bild: Gullmarsstrand Hotell och Konferens, Fiskebäckskil

Strandpromenad som anpassats till terrängen.
Grundsund14 Gottskär förstudie • mars 2018

Målbilder

Attraktivt besöksmål
•	 I Gottskär finns aktiviteter och upplevelser att ta del av oavsett din 

ålder och tid på året. Du kan äta en god bit mat, umgås med vänner, 
bada bastu, svalka sig med en glass, hyra en kajak eller promenera 
längs strandpromenaden för ett kvällsdopp på Utholmen.

•	Gottskär är en nod i Kungsbackafjorden från vilken det är självklart 
för besökare att ta sig vidare med båt till andra målpunkter i när-
området.

•	Både unga och gamla vill bada på Utholmen. Blir du trött på sol 
och salta bad går du en promenad till hamnen för att titta på folk 
eller kika i någon av butikerna. Kanske träffar du någon bekant som 
äter lunch i hamnen, som du stannar till och pratar med.

•	De populära kappseglingstävlingarna sätter Gottskär på kartan och 
hela samhället lever upp vid dessa tillfällen.

•	Gottskär är inte bara en sommarort utan här finns liv och rörelse 
året om - du kan alltid ta en uppfriskande vinterpromenad eller ett 
vinterbad som avslutas med en god bit mat eller en värmande fika i 
hamnen.

Relevanta målbilder att arbeta och styra 
utvecklingen mot har identifierats och legat 
till grund för arbetet. Tillsammans skapar och 
förstärker de den speciella karaktär som ett 
attraktivt kustsamhälle präglas av. 

Identitet & karaktär
•	Gottskär upplevs som ett genuint kustsamhälle med fina utblickar 

mot havet.

•	 I Gottskär syns ortens framväxt genom åren, där omsorg visas den 
äldre bebyggelsen samtidigt som det nya speglar sin tid.

•	Gottskär är ett levande kustsamhälle med boende, service och han-
del året om.

•	Det starka båt- och seglingsintresset sätter prägel på Gottskär. 

Bryggor & båtplatser
•	Båtplatserna i hamnen är attraktiva. Bor du i Gottskär tar du helst 

cykeln ner till hamnen, men behöver du långtidsparkering finns det 
goda möjligheter till det, en bit bort.

•	För den som är båtburen besökare finns möjlighet att lägga till i 
någon av gästhamnarna där nödvändiga faciliteter tillhandahålls.

Trafik & stråk
•	Att parkera bilen vid Klaraplan känns som en självklarhet för besö-

karen. Promenaden till hamnen eller Utholmen är trevlig och det är 
lätt att hitta vägen, även om man inte har varit i Gottskär tidigare.

•	Besökaren kan enkelt ta bussen till Klaraplan. Missar man bussen 
blir inte väntan på nästa buss så lång eftersom man alltid kan strosa 
en stund i hamnen, ta en kaffe eller bara sitta ned och titta på utsik-
ten från en bänk vid havet.

•	Utmed den östra stranden, från hamnen till Utholmen, finns en 
vacker och händelserik strandpromenad som knyter samman de två 
målpunkterna.



Restaurang med fina utblickar och kontakt med havet.
Bild: Gullmarsstrand Hotell och Konferens, Fiskebäckskil

Lekinslag med båttema.
Tjörn, Skärhamn

Naturstig.
Bohus-Malmön, Sotenäs

Småbåtshamnen kan bli en trevlig plats även för flanören.
Tjörn, Skärhamn

Liten platsbildning med inramande grönska och utblick över havet
Bild: Gullmarsstrand Hotell och Konferens, Fiskebäckskil

Uteservering som möter ett allmänt stråk på ett inbjudande sätt.
Bild: Gullmarsstrand Hotell och Konferens, Fiskebäckskil
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Förslag

Förslaget i korthet
Nedan ges en kortfattad bild av förslaget till utveckling i Gottskär. 
Mer om förändringarna går att läsa i efterföljande texter där en tydli-
gare bild av förslaget ges.

•	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.

•	Övergripande förutsättningar för planläggning för nya bostäder, 
restaurangbyggnad och småbåtshamn inom fastigheten Skällared 
3:55 - ”Hamnkrogen”.

•	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 återvin-
ningsstation.

Kontakt med havet
Ortens attraktivitet ligger till stora delar i kontakten med havet och 
möjligheterna till utblickar. För besökarens helhetsupplevelse är det 
därför viktigt att värna om de utblickar som finns men även skapa nya 
om möjlighet uppstår. Tre viktiga utblickar mot havet som ska beaktas 
vid utvecklingen av Gottskär är: 

1. Utblicken österut från Gottskärsvägen. Denna finns delvis idag 
och med rätt utformning på den nya bostadsbebyggelsen som ska 
uppföras på platsen kan utblicken blir tydligare.  

2. Utblicken mot sydost från Gottskärsvägen och hamnplanen. En 
befintlig utblick som ska värnas då denna bjuder betraktaren en 
magnifik vy över Kungsbackafjorden. Denna vy ska tas tillvara och 
begränsar således möjligheterna till hamnutbyggnad på östra sidan 
av hamnplanen.

3. Utblicken söderut från hamnplanen. Denna blockeras idag till 
stora delar av befintlig hamnbyggnad. Med en ny karaktärsska-
pande hamnbyggnad längst ut på hamnplanen kan utblicken 
utvecklas på ett intressant sätt. 

Stråk & rörelser
Vid all förändring i Gottskär ska fokus ligga på att öka tryggheten och 
framkomligheten för oskyddade trafikanter, det vill säga fotgängare 
och cyklister. Genom att iordningställa bryggstråk och ytor för olika 
funktioner och aktiviteter förstärks hamnplanen som målpunkt. Detta 
ökar kraven på att tydliggöra och förstärka befintliga förbindelser mot 
och genom hamnplanen.  

Gottskärs befintliga kvaliteter och potential har 
varit vägledande vid framtagande av förslaget 
till utveckling. Målsättningen är att förstärka 
befintliga och utveckla nya attraktiva funktioner 
och aktiviteter. 

Hamnplanen
På hamnplanen tas ett samlat grepp i syfte att öka attraktiviteten hos 
denna viktiga målpunkt. Utmed vattnet iordningställs ett bryggstråk 
med bland annat sittplatser och badstegar. Härifrån har man god 
utblick över vattnet och vad som händer på hamnplanen. Bryggstråket 
blir ryggraden för besökaren som knyter samman den stundtals livliga 
aktiviteten i anslutning till befintlig hamn och hamnbyggnaden i syd-
väst med den nya hamnen och bostadsbebyggelsen i den norra delen. 

De hårdgjorda ytorna i anslutning till bryggstråket ska ha en flexibel 
utformning och användning så att olika behov kan tillgodoses under 
året. Det kan t ex handla om torghandel eller uppställning av fiskbil/
foodtruck under sommaren och parkering under andra delar av året. 
Här ska även finnas aktiviteter som lockar såväl äldre som yngre och 
som gör det till en självklarhet att stanna en stund på platsen.

Söder om det nya bostadskvarteret iordningställs en plats - ett torg 
- för allmänheten för att länka samman det allmänna stråket på hamn-
planen med den restaurang som uppförs i anslutning till den nya små-
båtshamnen på hamnplanens östra sida. Härifrån ska man kunna röra 
sig obehindrat två vägar norrut mot Utholmen. Dels mellan den nya 
hamnen och bostadsbebyggelsen, dels via bryggstråket som fortsätter 
utmed hamnen förbi restaurangen och vidare mot Utholmsvägen. 

För att det ska vara enkelt för besökaren att hitta rätt ska det finnas 
skyltar som visar hur man tar sig till Utholmen och vad man som 
besökare kan ta del av där. En tydlig skyltning knyter de två målpunk-
terna närmare varandra och stärker Gottskär som besöksmål.
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I anslutning till bryggstråk:
- Sittplatser, lek, boule, grill etc
- Badstegar/kallbadhus/bastu
- Fiskbil/rökeri/foodtruck
- Ställplatser husbilar

Gottskär strukturbild

Möjlig utbyggnad 
av småbåtshamn

Exploatering med:
- Byggnader i 2-3 våningar
- Bostäder ca 50 lgh
- Parkeringsgarage
- Lokaler i bottenvåning
- Restaurang i ny byggnad
- Utökad småbåtshamn
- Sjöbodar
- Bryggstråk

Separerad GC-bana

Upprustad parkering, 
80-110 platser
Ny placering av  
återvinningsstation

Korsningar 
tydliggörs

Samnyttjad 
GC-bana

Separerad 
GC-bana

Hamnfunktioner:
- Parkering 
- Spolplatta
- Hamnservice

Trafik/parkering på hamnplanen:
- Besökare ca 40 platser
- Vändmöjlighet större fordon/buss

Separerad GC-bana
Kantstensparkering

Befintliga verksamheter/ 
funktioner/målpunkter

Småbåtshamn 

Hamnplanen

Exploatering

Torg 

Siktlinje, utblick

Allmänt tillgängligt 
gångstråk

Ny hamnbyggnad 

Parkering 

Sellmans hamn 

KLARAPLAN

HAMNPLANEN
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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

 
TOMTGRÄNS

(varierar)

Gottskärsvägen
Normal sektion 1:100

Separat G/C
Möte Lbn möjlig i låg hastighet

Gottskärsvägen
Smal sektion 1:100

Samnyttjad G/C
Möte Lbn ej möjlig

 
TOMTGRÄNS

0,5 m
gatsten

0,5 m
gatsten
m. pållare

4,75 m
asfalt

1,75 m
asfalt

5,0 m
VÄG

2,5 m
G/C

 
TOMTGRÄNS

 
TOMTGRÄNS

0,3 m
gatsten

gatsten till 
tomtgräns

0,6 m
gatsten

2,4 m
asfalt

1,70 m
asfalt

2,7 m
VÄG

2,3 m
G/C

gatsten till 
tomtgräns

Gottskärsvägen, Klaraplan-Dragsvägen
Normal sektion A-AA, skala 1:100

Separat GC.

Gottskärsvägen, Dragsvägen-Onsala Danska väg 
Smal sektion B-BB, skala 1:100

Samnyttjad GC.

Gottskärsvägen, i anslutning till Skällared 3:55
Bred sektion, C-CC, skala 1:100

Separat GC och möblerbar yta framför nya lokaler.
Kantstensparkering utmed gatan. 

Sektioner genom Gottskärsvägen

Smal sektion

Normal sektion

Bred sektion
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Gottskärsvägen
Som ett led i att öka Gottskärs attraktivitet och för att öka trafiksä-
kerheten på Gottskärsvägen iordningställs en gång- och cykelbana 
på vägens östra sida, från Klaraplan till hamnplanen. Det ska kännas 
enkelt och tryggt att röra sig utmed vägen. Eftersom vägen bitvis är 
mycket smal behöver gc-banans bredd och utformning variera så att 
både biltrafik och oskyddade trafikanter får plats. På den smalaste 
sträckan från Dragsvägen till Onsala Danska väg blir gc-banan 2,3 
meter. Där får fotgängare och cyklister samsas med biltrafiken vid 
möte mellan två fordon eftersom körbanebredden blir 2,7 meter. 
På övriga delar blir gc-banan 2,5 meter bred och separerad från 
biltrafiken. Vid separat gc-bana blir körbanebredden 5 meter. Över-
gångsställen och gatukorsningar markeras, exempelvis med annan 
markbeläggning, för att tydliggöra möten mellan olika trafikslag och 
uppmärksamma trafikanterna på detta.  

På sträckan från Galjonsvägen ner till hamnplanen kompletteras 
Gottskär med nya bostäder och lokaler i bottenvåningen mot Gott-
skärsvägen. Bredden på stråket måste anpassas för att ge utrymme för 
besökare och kunder att stanna upp framför lokalerna utan att komma 
i vägen för dem som rör sig på gc-banan. 

Från gamla affären och vidare ner mot hamnen kompletteras stråket 
med ett gångstråk utmed bebyggelsen på Gottskärsvägens västra sida 
för ökad tillgänglighet till verksamheterna på denna sida. 

Trafik & parkering
Det är genom en begränsning av antalet parkeringsplatser på hamn-
planen som ytor frigörs för nya funktioner och aktiviteter. Samtidigt 
har verksamheterna i och besökare till området ett parkeringsbehov 
som behöver tillgodoses i närområdet. En trafikutredning har tagits 
fram i syfte att ge riktlinjer för hur parkeringssituationen ska hanteras 
i Gottskär (Trafik- och parkeringsutredning för Gottskär, Kungsbacka 
kommun, januari 2018). Utredningen redovisar så kallade parkeringstal 
som ska vara vägledande för bedömning av parkeringsbehovet från 
olika typer av verksamheter och intressen. 

Hamnplanen
På hamnplanen begränsas parkeringsplatserna till 40-50 stycken som 
i huvudsak ska vara tillgängliga för besökare. Ett mindre antal platser 
kan iordningställa som kantstensparkeringar utmed Gottskärsvägen i 
höjd med de nya bostäderna. Övriga platser placeras på hamnplanen så 
att de fungerar bra ihop med de övriga funktioner och aktiviteter som 
iordningställs i anslutning till stråket på hamnplanen. I anslutning till 
betydelsefulla målpunkter inom området ska det finnas både cykel- 
och mopeduppställning. 

Parkeringsbehovet för småbåtshamnarnas verksamhet avgörs av antalet 
båtplatser. Det behövs 1 p-plats/10 båtplatser för dyngsuppställning 
och ett antal korttidsparkeringar i direkt anslutning till hamnen för 

att möjliggöra i- och urlastning, motsvarande 1 p-plats/60 båtplatser.  
Hamnverksamheternas behov av långtidsparkering ska i första hand 
hänvisas till Klaraplan. Det kommer även fortsatt vara möjligt att 
parkera på kommunens mark i anslutning till Onsala Danska väg. 

Det har framförts önskemål om att iordningställa ställplatser för 
husbilar. För att ställplatserna ska vara attraktiva och fylla sin funktion 
är bedömningen att ställplatserna bör placeras på hamnplanen, där 
eventuellt servicebehov även kan samordnas med hamnens service-
funktioner. Uppställning av husbilar ska endast tillåtas på anvisad plats. 

Klaraplan
För den bilburne besökaren och för båtfolket i Gottskär ska det finnas 
goda möjligheter att långtidsparkera vid Klaraplan. Ytan iordningställs 
med 90-110 parkeringsplatser och får en tydligare och mer attraktiv 
utformning. Från Klaraplan är det sedan tryggt att promenera mot 
hamnplanen och Utholmen utmed den nya gc-banan. Något som 
säkert skulle vara mycket uppskattat var om det fanns möjlighet att 
låna en dragkärra eller liknande för att underlätta bärandet av eventu-
ell packning mot badet eller båten.  

För att begränsa söktrafik till hamnplanen är det viktigt att parkerings-
möjligheterna i Gottskär tydligt skyltas vid Gottskärsvägen.

Återvinningsstationen får en ny placering i den norra delen av Klara-
plan för enklare angöring. Kring stationen uppförs insynsskydd.
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Parkering vid Onsala Danska väg
Ytan iordningställs och används tillsvidare som parkering, cirka 30 
platser. Fastighetens centrala läge i Gottskär innebär dock att kommu-
nen vill ha framtida handlingsfrihet för annan markanvändning.  

Platsen framför gatuköket
Den triangulära platsen framför gatuköket ingår i fastigheten 
Skällared 3:55 och under många år var det här bussen vände. Med 
tillkommande bostäder inom fastigheten behövs ytan för parkering. 
Parkeringsplatser iordningställs så att det finns möjlighet till en plats-
bildning framför gatuköket. Inlastning till före detta affären sker också 
från denna plats, vilket behöver beaktas.  

Skällared 3:55
Ägaren till fastigheten Skällared 3:55,  som idag utgörs av byggna-
den med ”Hamnkrogen”, har framfört önskemål om att uppföra ett 
femtiotal bostäder, en ny restaurangbyggnad och ny småbåtshamn. 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-27 § 188 att ett planprogram 
för utvecklingen ska tas fram. Med stöd av förstudien har ett program 
tagits fram. Samråd om programmet sker under våren 2018.  

Exploateringen innebär att befintlig byggnad rivs och att det istället 
uppförs flerbostadshus i två till tre våningar på platsen. Restaurang-
verksamheten flyttas till en egen byggnad i anslutning till en ny hamn, 
där även sjöbodar uppförs vid vattnet. Under bostäderna anläggs ett 
parkeringsgarage med cirka 100 platser.  I bottenvåningarna mot kan 

Traditionellt har båtliv inneburit egen tillgång till båtplats, men idag 
blir det allt vanligare att båtägare nyttjar båttrailer. Därmed blir till-
gängligheten till sjösättningsramper allt viktigare för båtlivet liksom 
möjligheten att parkera bil och båttrailer. För att hamnen ska vara 
funktionell och tillgänglig ska det vara möjligt att nå hamnen från 
land på ett godtagbart sätt. Eftersom småbåtshamnar är platser där 
människor möts är det av stor betydelse att det finns anläggningar som 
hjälper till att stötta den sociala funktionen och öka trivseln i området. 

I kommande planläggning avser kommunen studera hamnarnas 
lämplighet med utgångspunkt i: 

•	 tillgång till faciliteter

•	 tillgänglighet för bil och båttrailer

•	parkeringsmöjligheter

•	allmänhetens tillgänglighet

Befintliga hamnar
I Gottskär finns goda förutsättningar för att utveckla de befintliga 
småbåtshamnarna så att de blir ännu mer attraktiva. Flera av de 
funktioner och faciliteter som behövs finns redan idag i anslutning till 
hamnbyggnaden i den södra delen av hamnplanen. Spolplatta saknas 
dock varför en sådan ska anläggas, företrädelsevis i anslutning till 
båtramperna. 

Sellmans hamn saknar egna faciliteter och tillfarten till hamnen har 
begränsad tillgänglighet, är svår att hitta och upplevs privat. Hamnen 
har dock potential att kunna stärkas på flera punkter vilket kan bear-
betas i kommande planarbete. 

lokaler för handel och kontor möjliggöras, vilket gör bebyggelsen mer 
attraktiv mot hamnplanen och Gottskärsvägen.

En viktig förutsättning för exploateringen är att den nya bebyggelsen 
ska anpassas till Gottskärs struktur och småskalighet. 

Företagande & service
För att Gottskär ska kunna utgöra ett attraktivt besöksmål men 
också en trevlig boendemiljö är det av stor betydelse att det finns 
verksamheter som erbjuder service. De aktörer som redan nu verkar 
kring hamnplanen ska fortsatt ha möjlighet att bedriva, och i viss mån 
även utveckla, sin verksamhet. En målsättning är att det även ska vara 
möjligt för nya verksamheter att etablera sig i området och stärka 
företagarandan på orten. 

Ett steg i denna riktning är att restaurang ”Hamnkrogen” flyttar till en 
ny byggnad vid bryggstråket. Restaurangen ska på placeras och utfor-
mas på ett sätt som gör att den stärker uppfattningen att bryggstråket 
och det nya hamnområdet är öppet och tillgängligt för allmänheten. 

Hamnverksamheter
I småbåtshamnar behöver det finnas mer än bara båtplatser, framför 
allt om det finns gästplatser. Faciliteter i form av toaletter, duschar 
och sophantering är något som ska kunna erbjudas och det är även 
en fördel om det finns tankmöjlighet, båttupptagning, spolplatta och 
enklare verkstad att tillgå inom rimligt avstånd. 
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Ottossons hamn saknar förutsättningar för att uppfylla kraven på 
en tillgänglig hamn. Samhällsbyggnadskontorets bedömning är där-
med att denna hamnanläggning saknar förutsättningar för att ingå i 
kommande planarbete. Bryggorna har våren 2018 tagits bort efter ett 
föreläggande från länsstyrelsen, då de har bedömts strida mot gällande 
plan.

Båtuppställning bör begränsas på hamnplanen och i anslutning till 
småbåtshamnarna. 

Ny hamnbyggnad
Eftersom den befintliga hamnbyggnaden är i dåligt skick behöver 
kommunen investera i en ny byggnad, främst för segelsällskapets och 
hamnföreningens behov. I arbetet med förstudien har kommunen låtit 
ta fram en idéskiss över hur området i anslutning till en ny hamnbygg-
nad kan disponeras. Viktiga utgångspunkter har varit placeringen av 
hamnbyggnaden med hänsyn till logistiken i anslutning till småbåts-
hamnen och målsättningen att hamnplanen ska vara inbjudande och 
tillgänglig för allmänheten. 

Byggnaden har placerats längst ut på hamnplanen, vilket frigör ytor 
mellan bryggorna och båtramperna och förenklar logistiken kring de 
olika hamnfunktionerna, t ex bränslepåfyllning, upphämtning av avfall, 
lossning av stora båtar med kran samt hantering av mindre båtar längs 
med ramperna i öster.

Byggnaden ska förutom servicefunktioner till hamnen även innehålla 
samlingslokal och pentry. Siktlinjer är viktiga att respektera för att 
byggnaden ska stötta hamnplanen som en utsiktspunkt för allmän-
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GOTTSKÄR  //  Förstudie: Hamnbyggnad  

Bearbetning av programmet på platsen

Siktlinjer:

Siktlinjer är viktiga att respektera för att byggnaden skall
stötta hamnplanen som ett utsiktspunkt för allmänheten.
• Vid de tillfällen då det är tävlingar/evenemang bör man 

ha en god sikt från samlingslokalen i byggnaden.
• Ev. kan hela eller delar av byggnaden användas som 

läktare för att även tillåta att byggnaden används under 
alla timmar vilket stärker dess funktion som allmän 
målpunkt för Gottskär.

• Hamnföreningens lokaler inklusive macken bör ha 
visuell kontakt med den västra kajen

• Någon form av utsiktspunkt vid pirens yttersta spets.

Trafik:

• Trafikrörelser för lastning och lossning av båtar är 
grundläggande för verksamheterna på platsen.

• Mackens påfyllningsstation av gasol behöver vara till-
gänglig för lastbil på 12 m. Svängradie 24 m.

• Större båtar tas upp med kran vid västra kajkanten och 
behöver kunna vara tillgängliga med kranbil/bil med 
släp.

• Mindre båtar tas upp och ner ur vattnet längs med ram-
perna i den östra delen av kajen.

• De mindre båtarna förvaras till dels på land. ca 20 upp-
ställningsplatser finns idag. Personbil med släp fraktar 
båtar till och från hamnplanen.

• ÅVC bör inte ligga längre än 25m från uppställnings-
plats för sopbil

Övrigt:

• HWC skall vara tillgänligt utifrån under alla timmar
• Gemensam ÅVC, bör placeras nära vändplatsen för Lb.
• ev. tänka in offentlig badplats/bastu



Ny hamn inom Skällared 3:55

Restaurangbyggnad och sjöbodar placeras inom fastigheten Skällared 3:55 i enlighet med det 
programförslag som tagits fram parallellt med förstudien.

Maximalt utbyggd hamn på östra sidan hamnplanen

Om hamnutbyggnaden maximeras kan en restaurangbyggnad och kanske även några sjöbodar få 
en mer sydlig placering.  
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heten. Hela eller delar av byggnaden kan användas som läktare för att 
tillåta att byggnaden används under alla timmar vilket stärker dess 
funktion som allmän målpunkt för Gottskär.

Byggnadens orientering skiljer den västra kajen och den östra kajens 
funktioner åt, men införlivar dem med varandra och samnyttjar stora 
delar som omklädning, kök, WC m.m. Byggnadens fasad sluttar åt 
öster vilket möjliggör att hela fasaden kan fungera som läktare vid 
tävlingar och evenemang. Resten av byggnaden kan även användas 
som takterass.

Platsen är väderutsatt och en vågbrytare söder om hamnplanen skulle 
lugna vattnet, vilket skulle vara många till gagn. 

I den fortsatta planläggningen behöver hamnplanens geotekniska 
förutsättningar liksom de ekonomiska förutsättningarna för en ny 
hamnbyggnad studeras mer ingående.

Ny hamn i öster
Inom fastigheten Skällared 3:55 iordningställs en ny hamn, vilket 
innebär att piren som är på platsen idag tas bort och ersätts med en pir 
i ett sydligare läge. Viktiga förutsättningar för hamnutbyggnaden är att 
den anpassas efter de naturvärden som identifierats i vattenområdets 
norra del och att det finns ett allmänt tillgängligt bryggstråk utmed 
strandkanten som förbinder hamnplanen med Utholmsvägen. I anslut-
ning till den nya hamnen uppförs sjöbodar.

Den nya hamnen kan ge plats åt cirka 65-75 båtplatser. Huvuddelen 
av dessa är fasta platser som i huvudsak ska erbjudas de boende inom 
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fastigheten, men hamnen har även gästplatser för besökare till restau-
rangen och andra delar av Gottskär.  

Det kan vara möjligt att utöka hamnen på den östra sidan av hamn-
planen med ytterligare cirka 50-60 meter söderut inom Skällared S:1. 
För att värna andra kvaliteter såsom möjlighet till utblickar över havet 
från hamnplanen, kappseglingstävlingarna som sker i området och 
möjligöra bad i anslutning till det nya bryggstråket är det inte lämpligt 
att ta större del av vattenområdet än så i anspråk för en småbåtshamn. 
En maximalt utbyggd hamn möjliggör cirka 100 fasta båtplatser och 
cirka 50 gästplatser. Utbyggnaden av en ny hamn på östra sidan hamn-
planen förutsätts ske i ett steg. Det är inte aktuellt att först anlägga 
en hamn inom Skällared 3:55 för att vid ett senare tillfälle bygga ut 
hamnen ytterligare inom Skällared S:1. Detta innebär att en maximalt 
utbyggd småbåtshamn ska ingå i detaljplanen för Skällared 3:55. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att en maximalt utbyggd 
hamn där restaurangen och kanske även några sjöbodar får en sydli-
gare placering bidrar till en tydlig och attraktiv struktur på hamnpla-
nen. En friliggande restaurang på hamnplanen innebär att den östra 
sidan möter upp bebyggelsen på den västra sidan på ett mer självklart 
sätt samtidigt som det ger ett luftigare intryck inom fastigheten 
Skällared 3:55. Vidare möjliggör en sådan placering andra förutsätt-
ningar för att skapa rumslighet och iordningställa platser och ytor på 
hamnplanen för olika aktiviteter vilket ”befolkar” hamnplanen på ett 
annat sätt än vad som är möjligt med en hamnutbyggnad enbart inom 
Skällared 3:55.  
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Fortsatt arbete

Planläggning
En detaljplan bestämmer hur mark och vatten ska användas inom 
ett visst område. I detaljplanen ska det gå att se vad som är allmänna 
platser, kvartersmark och vattenområden. Allmänna platser är oftast 
gator, torg och parker och detaljplanen reglerar hur dessa ska användas 
och utformas. Kvartersmark är mark som kan användas för exempelvis 
bostäder, affärer och kontor och inom kvartersmark kan planen till 
exempel reglera hur stora eller höga husen får vara eller hur långt det 
får vara mellan hus och tomtgräns. 

En detaljplan är juridiskt bindande och när detaljplaneprocessen är 
klar och en detaljplan har vunnit laga kraft kan bygglov ges i enlighet 
med denna. Detaljplanen gäller tills den antingen upphävs, ändras eller 
ersätts av en ny detaljplan

Planprocessen regleras av plan- och bygglagen och är en demokratisk 
och politisk process där du som medborgare och/eller sakägare har rätt 
att yttra dig och lämna åsikter om kommunens planeringsförslag.

Ett planprogram är inte obligatoriskt i planprocessen men kan tas 
fram om förändrad markanvändning behöver prövas i ett större sam-
manhang. Ett planprogram anger förutsättningar och riktlinjer och 
kan ligga till grund för en eller flera detaljplaner i området. 

Målsättningen är att kommunen med en eller flera nya detaljplaner ska 
kunna erbjuda snabb handläggning och ge relevanta råd och riktlinjer 
till fastighetsägare och verksamhetsutövare vid önskemål om föränd-
ring.

Genomförandefrågor
I Gottskär är det många aktörer som behöver involveras och samverka 
för att det ska vara möjligt att genomföra de förändringar som föreslås, 
det gäller bland annat: 

•	utbyggnad av gång- och cykelbana utmed Gottskärsvägen.
•	 iordningställande av allmänt tillgängligt bryggstråk från hamnpla-

nen till Utholmsvägen.
•	uppförande av ny hamnbyggnad på hamnplanen.
•	maximalt utbyggd småbåtshamn på östra sidan av hamnplanen.
•	 förstärkning av hamnplanen
•	 samverkan kring gemensamma nyttigheter

Huvudmannaskap
Alla allmänna platser ska ha en huvudman som är ansvarig för att 
ställa iordning och förvalta de allmänna platserna. I en detaljplan är 
huvudmannaskapet antingen kommunalt eller enskilt. Som regel är 
det kommunen som är huvudman, men undantag finns och i mindre 
samhällen är det inte ovanligt att vägföreningar är huvudman för 
exempelvis gatorna.  

Vid utvecklingen av Gottskär är det av högsta vikt att stråk och 
platser som har betydelse för allmänheten säkerställs och blir allmänt 
tillgängliga av den anledningen behöver huvudmannaskapet inom nya 
detaljplaner uppmärksammas. Ett förslag är att kommunen övertar 
huvudmannaskapet över Gottskärsvägen från Trafikverket och att 
gång- och bryggstråken genom Skällared 3:55 som utgör en naturlig 
fortsättning på stråket på hamnplanen får kommunalt huvudmanna-
skap. 

Tillstånd enligt miljöbalken
Byggande och åtgärder i eller i direkt anslutning av vatten utgör i de 
allra flesta fall så kallad vattenverksamhet och kräver generellt tillstånd 
från mark- och miljödomstolen. Mindre omfattande åtgärder är i vissa 
fall enbart anmälningspliktiga till länsstyrelsen. 

Åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge genom 
muddring, grävning eller rensning, anläggning av pirar och bryggor, 
kabel- och ledningsdragningar eller rivning av befintliga anläggningar 
i vattenområde är exempel på åtgärder som per definition är vatten-
verksamhet. 

Utbyggnad av småbåtshamn kräver således tillstånd för vattenverksam-
het 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 vatten-
verksamhet 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 överva-
kar 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.

Vägen fram till ett ”nytt” Gottskär kommer att 
ske stegvis. En del åtgärder kan genomföras 
redan nu, medan andra kräver mer utrednings-
arbete och att nya detaljplaner tas fram. 
Åtgärder som rör vattenområdet kräver även 
prövning enligt annan lagstiftning.



Föreslagen avgränsning av område som ska studeras i kommande planprogram. I huvudsak ska 
planprogrammet omfatta förutsättningar för förändringar på hamnplanen och utveckling av befintli-
ga hamnar.
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Utredningsbehov
I det fortsatta arbetet krävs att vissa frågor studeras mer 

•	Geotekniska förutsättningar på hamnplanen

•	Strandskyddets hantering

•	Huvudmannaskap - ansvarsfördelning

•	Gestaltning trafik- och parkeringsytor, allmänt tillgängliga ytor

•	Bryggstråket - vattenverksamhet

•	Ekonomiska kalkyler

•	Samverkansformer

Nästa steg
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna denna förstudie, 
daterad mars 2018, reviderad augusti 2018. Förstudien kommer efter 
beslut att finnas tillgänglig på kommunens hemsida. 

Nästa steg är att inleda arbetet med ett planprogram i syfte att klar-
göra förutsättningarna för planläggning av hamnplanen och intillig-
gande hamnområden. Området som i nuläget bedöms vara aktuellt att 
studera i planprogrammet framgår av bilden här intill.

Underlag
•	Trafik- och parkeringsutredning i Gottskär, Kungsbacka kommun,  

januari 2018
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