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Protester kan stoppa tomterna
K U N G S B A C K A : Det blir inga
tomter på parkmark i
Kullavik om man ska tro
kommundirektör Lasse
Järvsén. Och det beror på
grannarnas protester.

Kommunstyrelsen tog förra
våren beslut om att pröva
den kontroversiella lösningen att skapa tomter på
parkmark. Avsikten var att
kompensera en fastighetsägare för att kommunen
sålt dess vattenrätt till
Kullaviks hamn.
Men ärendet är känsligt.
Byggnadsnämnden valde

”Då måste de gå
emot de boende”
Lasse Järvsén
Kommundirektör

nyligen att inte yttra sig
över förslaget till detaljplan
utan skickade det vidare till
kommunstyrelsen. Enligt
Lasse Järvsén beror det på
att nämndens politiker och
tjänstemän är emot förslaget.
– De ansåg det inte som

genomförbart och därför
har de överlämnat det till
kommunstyrelsen.
Själv tror han att det blir
svårt för politikerna att gå
emot grannarna. Ett 20-tal
skrivelser som ifrågasätter
förslaget har kommit in till
kommunen.
– Då måste de gå emot de
boende.
Förtroendet för Kungsbackas kommunledning
försvinner fullständigt,
skrev ett 15-tal fastighetsägare i en gemensam inlaga.
Andra ifrågasatte om förslaget följer den kommunala
likställighetsprincipen.
Roy Söderqvist som protesterat mot tomterna har
även fått signaler om att
politiker i kommunstyrelsen är emot parkmarkslösningen.
– Vi är jätteglada. Det
finns en stark opposition,
och inte bara här området,
mot det här.
Inför kommunstyrelsens
möte 31 maj har bevis på att
en del av parkmarken redan
sålts för 3,6 miljoner kronor
lämnats till kommunen.
Spekulationssyfte hävdar
motståndarna men affären
har ingen inverkan på beslutet att skapa tomter.
– Ja, jag har sett det. Det
tror jag inte kommunstyrelsen kommer att ha
några synpunkter på. För
kommunen är det mer
intressant vem som äger

Historien från 1957 till 2011
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Vacker utsikt. Här på berget vid en populär promenadstig
i Kyvik ska tomterna ligga enligt förslaget till detaljplan.

vattnet än mark på land.
Kommunstyrelsen har
inte lovat mer än att pröva
lösningen med tomter på
parkmark.
Om det inte blir några
tomter ser Järvsén tre alternativ.
* Hamnens utbyggnad
skrotas och båtplatser i ”fel
vatten” tas bort.
* Fastighetsägarna säljer
vattenrätten.
* Nya diskussioner om
lösningar inleds.

* 1957 styckas en fastighet
och badplatsen ges till Särö
kommun.
* 2001 säljer Kungsbacka
Kullaviks hamn med servitut
på ett större vattenområde.
* 2008 konstateras att vattenrätten inte följde med
gåvan 1957 utan ligger kvar
på ursprungsfastigheten,
samt att en del av den sålda
vattenrätten tillhör en annan
fastighetsägare.
* 2010 lovar kommunstyrelsen att pröva möjligheten att
skapa tomter på parkmark åt

fastighetsägare som kompensation.
* 2011 (mars) vill Kullaviks
hamn kompenseras för att
hamnens utbyggnad försenas.
Samtidigt blir kommunen,
hamnen och fastighetsägare
överens om ett förslag till
kompensation i form av
servitut på båtplatser samt
upphävt strandskydd och fastställd hemfridszon.
* 2011 (april). Byggnadsnämnden avstår från att yttra
sig över detaljplanen på parkmark.
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