
Detaljplan för bostäder inom Skårby 2:3 i Anneberg

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för 
permanent bygglov för de flerbostads-
hus som finns inom fastigheten. Syftet 
är även att möjliggöra för komplement-
byggnader och parkering. 

Nuläge
Planområdet ligger i södra delen av Anneberg i 
nära anslutning till kommande Anneberg cen-
trum och pendeltågsstationen. Området består 
idag av bostadsbebyggelse som uppförts med tids-
begränsade bygglov. Inom området finns 77 lä-
genheter som i nuläget hyrs ut med tidbegränsade 
hyreskontrakt för nyanlända.

Planförslag
Detaljplanen möjliggör för att befintlig bebyg-
gelse ska bli permanent samt för att området ska 
kunna kompletteras med förrådsbyggnader samt 
en parkeringsyta. Byggrätterna är anpassade till 
befintlig bebyggelse för de mindre flerbostadshu-
sen. För det så kallade modulhuset är byggrätten 
något större än befintlig byggnad för att möjlig-
göra för en byggnad av mer permanent karraktär, 
men även fortsättningsvis i två våningar.

Då området i dag saknar tillräckligt med cykel-
förråd, cykelparkering samt bilparkering möjlig-
gör detaljplanen för att området kompletteras med 
detta.

Övrig information 
Åkermarken i direkt anslutning till detaljplanen 
håller på att planläggas för villabebyggelse samt 
parkytor. Den detaljplanen kommer skickas ut på 
samråd under 2022. Dessa båda detaljplaner kom-
mer komplettera varandra och tillsammans bilda 
ett område med både villabebyggelse och flerbo-
stadshusbebyggelse samt möjlighet till mötesplat-
ser genom park och lekplats.

Planområdet markerat i rött.

Samråd 7 september – 28 september

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 defi-
nierad process med syfte att säkra insyn för berörda, få fram ett 
så bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.
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Planområdets läge i kommunen

Här finns planförslaget!

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplan för 
bostäder inom Skårby 2:3 i Anneberg. Senast 
28 september 2021 vill vi ha dina synpunkter. 
Kom ihåg att ange ditt namn, adress och fast-
ighetsbeteckning.

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 på samrådsmöte

Vi erbjuder samrådsmöte i digital form. För mer 
information,  tider och anmälan gå in på vår 
webbsida:

www.kungsbacka.se/aktuella projekt

Välkommen med synpunkter!

• kungsbacka.se/aktuellaprojekt
• Stadshusets entré
• Biblioteket i Kungsbacka

Kontakta gärna: 
Sofia Wiman, planarkitekt 
sofia.wiman@kungsbacka.se 0300 83 49 24

Susanne Calming, Specialist Mark och exploatering 
susanne.calming@kungsbacka.se 0300 83 40 33
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Scanna QR-koden 
och läs mer på

projektets websida!


