SAMRÅD ENLIGT 6 KAP MILJÖBALKEN
Datum

2020-03-02
Diarienummer

KS 7.2 2017-00110

Inbjudan till skriftligt samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför ansökan om
lagligförklaring av och tillstånd till vattenanläggningar i Gottskärs hamn, Kungsbacka
kommun
Kungsbacka kommun har för avsikt att hos Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, ansöka
om lagligförklaring av och tillstånd till befintliga vattenanläggningar, i form av flytbryggor, fasta
träbryggor, kaj samt vågbrytare, belägna inom kommunens fastighet Kungsbacka Skällared 4:1 i
Gottskärs hamn.
Hamnområdet ligger på sydöstra delen av Onsalahalvön i Kungsbacka kommun. Vågbrytare och kaj
anlades troligen mellan åren 1937–1939, medan de fyra flytbryggorna, i dess nuvarande utformning
och placering, sannolikt anlades under 1980- och 1990-talet. Det aktuella vattenområdet har alltsedan
1600–1700-talet nyttjats som hamn.
Ett samrådsunderlag har upprättats, med en beskrivning av lokalisering, projektförutsättningar,
befintliga vattenanläggningar, den förutsedda miljöpåverkan samt preliminärt innehåll och en
övergripande utformning av kommande miljökonsekvensbeskrivning.
Trots att Kungsbacka kommun gör bedömningen att sökt verksamhet inte medför betydande
miljöpåverkan och inte heller kräver Natura 2000-tillstånd genomför kommunen, i enlighet med 6 kap.
24 § andra stycket miljöbalken, undersökningssamrådet så att det också uppfyller kraven på det
avgränsningssamråd som ska göras inom ramen för en specifik miljöbedömning. Detta med anledning
av att Länsstyrelsen i Hallands län i samband med tidigt samrådsmöte uppgett att länsstyrelsen anser
att ansökan även bör innefatta en ansökan om Natura 2000-tillstånd. Det samordnade undersökningsoch avgränsningssamrådet ska ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan
antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden samt de övriga statliga myndigheter, de
kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten eller åtgärden. Syftet härmed
är att ge möjlighet för dessa att lämna synpunkter i ärendet.
Ni bereds därför möjlighet att lämna skriftliga synpunkter i ärendet.
Samrådsunderlaget finns att tillgå på Kungsbacka kommuns hemsida,
www.kungsbacka.se/aktuellaprojekt eller kan beställas på e-post
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se
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Skriftliga synpunkter ska vara Kungsbacka kommun tillhanda senast den 31 mars 2020 till
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se
eller
Samhällsbyggnadskontoret, 434 81 Kungsbacka.
Synpunkter kan också lämnas via e-tjänst, www.kungsbacka.se/aktuellaprojekt
Ange diarienummer KS 2017-00110, ditt namn, din fastighetsbeteckning och adress i skrivelsen.
Önskar ni få mer information om projektet eller har frågor i ärendet kan ni kontakta Anders Lund,
anders.lund@kungsbacka.se.

