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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 inom Särö 
1:504. Senast 18 maj 2022 vill vi ha 
dina synpunkter. Kom ihåg att ange 
ditt namn, adress och fastighets-
beteckning.

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

eller

samhallsbyggnadskontoret@
kungsbacka.se

men du kan också skicka 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

Jakob Lundwall,                       
exploateringsingenjör 
jakob.lundwall@kungsbacka.se 
0300 83 40 61
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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.

Granskning
Under granskningen visar vi upp det 
bearbetade detaljplaneförslaget och 
du har återigen möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget. Det här är 
sista möjligheten att tycka till om 
förslaget.

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 så beslutsunderlag som möjligt och 
att förankra förslaget.

Scanna QR-koden 
och läs mer på
projektets websida!



Sektion genom huvudbyggnad samt trädgård
Byggnaderna inom Särö 1:504 skyddas i ny 
detaljplan avseende bland annat kulturvär-
den och byggrätt för bostäder. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra för ombygg-
nation av befintlig byggnation så att flera lä-
genheter kan rymmas. Detaljplanen skyddar 
den befintliga, ursprungliga karaktären av 
byggnaderna. Naturträdgården skyddas med 
begränsning av byggrätt.

Scanna QR-koden 
och läs mer på
projektets websida!

• kungsbacka.se/aktuellaprojekt
• Stadshusets entré

Här finns planförslaget!

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

Jakob Lundwall,                       
exploateringsingenjör 
jakob.lundwall@kungsbacka.se 
0300 83 40 61

A
LL

A

 

ÄR

 

VÄ
LKOMNA

 

ATT

 

TYCKA
T

ILL

INKLUSIVE

 

BARN

Detaljplan för bostäder inom 
Särö 1:504  i Släp

Granskning 27 april - 18 maj 

Flygfoto över fastigheten, 2021

Foto visande huvudentré


