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• kungsbacka.se/aktuellaprojekt
• Stadshusets entré

Här finns planförslaget!
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Nu kan du lämna synpunkter på 
detaljplan för bostäder och verk-
samhet inom Nötegång 2:207 m. fl. 
Senast 7 april år 2022 vill vi ha dina 
synpunkter. Kom ihåg att ange ditt 
namn, adress och fastighetsbe-
teckning.

Ett samrådsmöte kommer att 
hållas den 23 mars kl 18 i Särösko-
lans matsal - ingen föranmälan 
krävs.

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

eller skicka e-post till:

samhallsbyggnadskontoret@kungs
backa.se

Du kan också skicka brev till:

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!

Kontakta gärna: 
Maria Brink, planarkitekt 
maria.brink@kungsbacka.se 0300 
83 43 98

Lisa Carlsson, mark- och exploa-
teringsingenjör 
lisa.carlsson@kungsbacka.se 
0300 83 54 32
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Samråd
Under samrådet har du möjlighet att 
lämna synpunkter på detaljplaneför-
slaget. Om inga synpunkter inkommer 
under samrådet kan detaljplanen 
antas.

Antagande
Politiken antar det färdigbearbetade 
förslaget. Efter antagande har de som 
inte fått sina synpunkter tillgodosed-
da rätt att inom tre veckor överklaga 
detaljplanen.

Laga kraft
Tidigast tre veckor efter det att poli-
tiken har antagit detaljplanen 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 bra beslutsunderlag som möjligt och 
att förankra förslaget.

Scanna QR-koden 
och läs mer på
projektets websida!



Detaljplan för bostäder och verksamhet 
inom Nötegång 2:207 m. fl. i Särö 

Samråd 10 mars – 7 april

Illustration över detaljplanerområdets utformning

Nötegång 2:207 m. fl. detaljplaneläggs för 
bostäder i varierande upplåtelseform. Nö-
tegång 2:153 har tagits med i planområdet 
för att planläggas för verksamheter samt 
infartsväg till området. Till planområdet in-
kluderas även ett dagvattendike som rinner 
in i området söderifrån.

Illustrationen visar planerad struktur i om-
rådet.
Bostäderna kompletteras med grönstråk i 
ytterkanterna samt längs dagvattensytemet. 
Gång- och cykelkoppling genom området 
finns.
Norr om ladan planeras för gemensam yta 
med lekplats.

Scanna QR-koden 
och läs mer på
projektets websida!
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