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TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Ett förslag till detaljplan för Utsiktsberget, del av Skaftö-Fiskebäck 1:6 m. fl., Lysekils 
kommun har varit utsänt på samråd från 2014-02-24 till 2014-03-07. Planförslaget 
skickades till myndigheter, statliga- och kommunala instanser, politiskta partier och 
sakägare enligt särskild sändlista.  Ett samrådsmöte hölls i Skaftö folketshus i 
Grundsund 2014-02-05.  
 

Alla inkomna yttranden har behandlats och redovisas var för sig i denna 

samrådsredogörelse. Yttranden från myndigheter, statliga- och kommunala 

instanser, politiska partier och sakägare kommenteras var för sig medan övriga 

inkomna yttranden redovisas i sin helhet men hänvisas till 

samhällsbyggnadsförvaltningen kommentarer av huvudsakliga ämnesområden.  

 

Dokumentet inleds med samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till 

huvudsakliga ämnesområdet för inkomna synpunkter. Där efter följer yttranden 

enligt nedanstående lista över inkomna yttranden. I slutet av dokumentet återfinns 

en sammanfattning av föreslagna kompletteringar och justeringar av 

planhandlingarna som kommer göras med andledning av inkomna yttranden vid 

fortsatt planarbet.  

 

LISTA ÖVER INKOMNA YTTRANDEN        

Myndigheter och statliga instanser: 

1. Länsstyrelsen 

Kommunala instanser: 

11.Räddningstjänsten 

2. SGI 12.Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

3. Bohusläns museum 13.LEVA i Lysekil AB 

4. Trafikverket 14. RAMBO  

5. Skanova, TeliaSonera 15.Utvecklingsenheten 

6. Polismyndigheten i Västra Götaland 16.Byggnadsnämnden 

7. Västtrafik Politiska partier: 

17.Skaftöpartiet 

8. Vattenfall 18.Miljöpartiet 

9. Lantmäteriet 19.Lysekilspartiet 

10. Försvarsmakten 

Detaljplan för  

UTSIKTSBERGET  
Del av Skaftö-Fiskebäck 1:6 m.fl. 
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Sakägare: 

20.Anna och John Afzelius-Jenevall, Skaftö-Fiskebäck 

1:429 

34.Bo-Eric Dahlqvist, Skaftö-Fiskebäck 1:254 

21.Jan Gren och Catharina Silfverhielm, Skaftö-

Fiskebäck 1:331 

35.Ingrid Ranmarker, Skaftö-Fiskebäck 1:376 

22.Lars-Evert Larsson, Johan Larsson och Anna-Karin 

Åkerlund, Skaftö-Fiskebäck 1:352 

36. Jan Anders From, Skaftö-Fiskebäck 1:543 

23. Pauline och Tom Josephson, Skaftö-Fiskebäck 

1:564 

37. Annika och Örnulf Asker, Skaftö-Fiskebäck 

1:398 

24. Susanna och Hampus Mörner, Skaftö-Backa 1:564 38. Advokatbyrån Hellgren Linander för: 

Charlotta och Christer Wiberg Skaftö-Fiskebäck 

1:561 

Pauline och Tom Josephson Skaftö-Fiskebäck 1:564 

Ninna och Simon Romanus Skaftö-Fiskebäck 1:562 

Siv och Kjell Mellander Skaftö-Fiskebäck 1:377 

Jan Anders From Skaftö-Fiskebäck 1:543 

Jacob Gunterberg Skaftö-Fiskebäck 1:358 (ej 

sakägare) 

25. Tom och Barbro Larsson, Skaftö-Fiskebäck 1:164 39. Carolina och Simon Romanus, Skaftö-Fiskebäck 

1:562 

26.Bodel Mattisson, Skaftö-Fiskebäck 1:378 40. Mattias och Helen Sköld, Skaftö-Fiskebäck 

1:291 

 

27.Humpe och Helena Kleén, Skaftö-Fiskebäck 1:282 41. Charlotta Wiberg, Skaftö-Fiskebäck 1:561 

28. Skaftö-Fiskebäck 1:343 

Yttrande 1: Bo Bylund  

Yttrande 2: Bo Bylund och Berit Andnor Bylund 

42. Jan-Olof Skoog, Skaftö-Fiskebäck 1:351 

29.Siv och Kjell Mellander, Skaftö-Fiskebäck 1:377 43. Tomtägarföreningen Emma och Daniel ek. för. 

30.Sarah och Niklas Bragée, Skaftö-Fiskebäck 1:332 44. Carl Lamberg, Skaftö-Fiskebäck 1:328 

31.Jane Holgersson och Caroline Horn, Skaftö-

Fiskebäck 1:320 

45. Alex och Katarina MacLeod, Skaftö-Fiskebäck 

1:563 

32.Fiskebäcks Tomtägare 46. Marianne och Patrick Denholm, Skaftö-

Fiskebäck 1:283 

33. Skaftö-Fiskebäck 1:327 

Yttrande 1: Christina Gunterberg 

Yttrande 2: Christina och Björn Gunterberg 

47. Birgitta Juhlén, Skaftö-Fiskebäck 1:337 
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Övriga:  

48..Ann-Christine Widström 

71. John Brandberg  

 

94. Maud Forsgren, Skaftö-Fiskebäck 

1:487 

49..Kjell-Åke och Elisabeth Ohlsson, 

Skaftö-Fiskebäck 1:40 

72. Elisabeth From och Terje Rolfsen 95. Föreningen Sjöstjärnan  

 

50.Sten Johansson 73. Ann och Fredrik Legeby  96.  Sara Petersson  

51.Kristian Skoogh 74. Oliver Tegneman  97.  Åke Granmo, Skaftö-Fiskebäck 1:304  

52.Rolf Ericsson 75. Mattias, Helene, Anders, Jonas 

Haesert, Skaftö-Fiskebäck 23:18 

98. Göran Koch, Skaftö-Fiskebäck 1:135  

53.Marianne Sandgren Petersson 76. Bengt och Yvonne Nordström, 

Skaftö-Fiskebäck 1:496 

99.  Göran Stenbeck, Skaftö-Fiskebäck 

1:359  

54.Skaftö Öråds Trafikgrupp 77. Hans Grimby   100.  Jacob Gunterberg, Skaftö-Fiskebäck 

1:358  

55.Mac Berlin 78. Lysekil-Munkedals 

Narurskyddsförening   

101.  Fiskebäcks vägförening   

56.Ove Öberg och övriga lagfarna 

ägare, Skaftö-Fiskebäck 1:399 

79. Göran Karlsson, Skaftö-Fiskebäck 

1:372  

102.  Jan Lindhe, Skaftö-Fiskebäck 1:356  

57.Måns och Catrine Berlin 80. Catharina Tegnér, Skaftö-

Fiskebäck 1:187  

103. Ingbritt och Ingemar Svensson, 

Skaftö-Fiskebäck 1:366  

58.Lisa och Anders Thorell 81. Cathy Martinsson, Skaftö-Fiskebäck 

1:23  

104. Leif Nylén, Skaftö-Fiskebäck 1:371  

59.Inga-Lill och Gösta Berlin, Skaftö-

Fiskebäck 1:261 

82. Claes Amnäs, Skaftö-Fiskebäck 

22:24  

105. Familjen Carlén, Skaftö-Fiskebäck 

1:357  

60.Anders Hansson, Skaftö-Fiskebäck 

1:373 

83. Claes Martinsson, Skaftö-Fiskebäck 

1:187  

106. Eva Måre, Skaftö-Fiskebäck 1:368  

61.Skaftö Öråd Arbetsgruppen 

Byggabo 

84. Gull-Britt och Ralf G Blomgren, 

Skaftö-Fiskebäck 29:9 och 1:536  

107. Eric Widström, Skaftö-Fiskebäck 

1:136  

62.Vendela Tengroth-Lamm 85. Johan Thorén, Skaftö-Fiskebäck 

1:264  

108.  Caroline Vicini och övriga ägare, 

Skaftö-Fiskebäck 1:135  

63.Sidney Petersson 86. Karin Björkman   109. Andrea Widström, Skaftö-Fiskebäck 

1:136  

64.Christina Hagenfeldt 87. Magnus Wadstein, Skaftö-

Fiskebäck 1:84  

110.  Madeleine Helgesson och Joakim 

Albrektson, Skaftö-Fiskebäck 1:101 och 

1:102 

65.Ingemar Svensson, Skaftö-

Fiskebäck 1:366 

88. Nils Erik Eriksson   111.  Anna och Robert Thorén, Skaftö-

Fiskebäck 1:155 

66.Boel Afzelius och Åke Johansson 

för fam Afzelius, Skaftö-Fiskebäck 

1:374 och 1:375 

89. Patrik Mellin   112.  Anders Henriksson, Skaftö-

Fiskebäck 1:361 

67.Jörgen och Carin Dernjé 90. Petra Kaur   

68.Katarina Romanus 91. Birgitta Kressel, Skaftö-Fiskebäck 

1:306  

69.Viveka Kjellmer 92. Marianne Molander Beyer, Lena 

och Sverker Albrektson, Skaftö-

Fiskebäck 25:5, 1:101 och 1:102  

70.Gitten Cederblad, Skaftö-Fiskebäck 

25:3 

93. Stig och Margareta Bogren, Skaftö-

Fiskebäck 1:550 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER TILL 

HUVUDSAKLIGA ÄMNESOMRÅDEN FÖR INKOMNA SYNPUNKTER  

 

Nedan följer samhällbyggnadsförvaltningens kommentarer till de huvudsakliga 

ämnesområden där synpunkter inkommit inom under samrådet.  

 

Exploateringens ökande storlek från översiktsplanen, ÖP06, via planprogram 

och vidare till förslag till detaljplan för Utsiktsberget.   

Översiktsplanen är det dokument som anger kommunens viljeinriktning och 

ställningstaganden beträffande utvecklingsfrågor som rör mark och vattenområden i 

kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande och varje område är inte 

detaljstuderat. Mer detaljerade studier och utredningar görs i arbetet med respektive 

detaljplan som till exempel i arbetet med detaljplanen för Utsiktsberget. Detaljplaner 

är juridiskt bindande och reglerar vad som får, respektive måste, göras.  

 

I arbetet med detaljplanen för Utsiktsberget, tidigare kallat Område söder om 

Kristinebergsvägen, har ett planprogram tagits fram år 2009.  Upprättandet av ett 

planprogram är ett frivilligt steg i planprocessen och syftet med programmet är att 

starta en dialog med berörda, börja undersöka området och vara en grund för fortsatt 

detaljplanearbete. 

 

Kommunens viljeinriktning har dels ändrats mellan översiktsplanen och 

planprogrammet men även vidare i och med ett anbudsförfarande för försäljning av 

området. Efter upphandlingen har det vinnande företaget, PEAB, anordnat en 

arkitekttävling för området. Detaljplanen bygger på det i tävlingen vinnande 

förslaget. Utveckling och ändring av detaljplanen pågår under detaljplaneprocessen 

som har två remissperioder, samråd och granskning.  

 

Många inkomna yttranden söker svar på vilka motiv som finns bakom att 

exploateringens storlek har ökat från översiktsplanens ca 30-50 bostäder, till 

planprogrammets ca 100 bostäder och vidare till detaljplanens ca 175 bostäder.  

 

Områdets areal har succesivt utökats genom planprocessen och området rymmer 

enligt förslaget till detaljplanen fler antal bostäder än i planprogrammet och vad som 

angetts i ÖP06. Motiven bakom att planområdet utökats geografiskt är att ta ett 

helhetsgrepp för området som i översiktsplanen pekas ut som område för  

tätortsutveckling. Området ska vara ett sammanhållet bostadsområde och ses som en 

helhet men med olika delområden med olika karaktärer, uttryck och bostadstyper. 

Området avses byggas ut etappvis. De ytor som tillkommit efter planprogrammet är 

främst Norr om Kristinebergsvägen, där det planeras för flerbostadshus och området 

längst i väster där det planeras för friliggande enfamiljshus samt radhus. Totalt 

rymmer dessa tillkommande ytor ca 35-40 bostäder. Övrig tillkommande antal 

bostäder är dels i form av friliggande enfamiljshus men främst i form av gruppbyggd 

bebyggelse.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningens motiv till att ta ett helhetsgrepp för området är att  

därigenom belysa frågor som annars inte skulle behandlats. Att dela upp 

planområdet i flera detaljplaner kan innebära att helhetsperspektivet inte behandlas 

inom ramen för någon detaljplan och att det helt faller bort. Ett exempel på frågor 

som behandlas i ett större sammanhang är parkeringsbehovet för det befintliga 

samhället, vikten av ett varierat bostadsbestånd i Fiskebäckskil, tillfartsvägen till 

området, med flera.  

 

En variation mellan olika bebyggelsetyper har varit en tydlig utgångspunkt vid 

arbetet med området och är ett motiv till att tillåta ett högre antal bostäder. 

Bostäderna är fördelade mellan lägenheter i flerbostadshus, mindre småhus i 

gruppbebyggelse och friliggande enbostadshus.  

 

Riksintressen 

Planområdet berörs av riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap 6§ miljöbalken vilket 

omfattar de äldre delarna av Fiskebäckskil som planområdet gränsar till. 

Planområdet omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1§ 

miljöbalken vilket avser Skaftö i sin helhet som är riksintresse med hänsyn till natur- 

och kulturvärden.   

 

Riksintressen bevakas av länsstyrelsen. Kommunikation mellan 

samhällsbyggnadsförvaltningen och länsstyrelsen förs för att uppfylla de krav som 

länsstyrelsen ställer.  

 

Kulturmiljö 

Områdets anpassning till den kulturmiljö som samhället Fiskebäckskil utgör är 

viktigt att beakta vid planeringen av området. Hur den nya bebyggelsen förhåller sig 

till det befintliga samhället och hur den blir en del av samhället utan negativ 

påverkan på kulturmiljön är något som kommer studeras djupare i ett 

gestaltningsprogram, Vidare kommer det att behandlas ytterligare i till planen 

hörande miljökonsekvensbeskrivning.   

 

Delområdet Kilens närhet till befintlig bebyggelse ska beaktas och vid bearbetning av 

planförslaget kommer antalet hus i delområdet Kilen minskas. Bebyggelsens volymer 

och utformning kommer att behandlas i ett gestaltningsprogram. Vidare kommer 

utformningsbestämmelser föras in på plankartan.  

 

En arkeologisk utredning kommer utföras för hela planområdet för att säkerställa att 

inga hittills okända fornlämningar berörs av planen.  

 

Landskapsbild 

Områdets påverkan på landskapsbilden från både omgivande landområden och 

havet, är viktigt att beakta vid planering av området.  Fotomontage kommer tas fram 

för att visualisera hur området kan komma att se ut efter planens genomförande. 
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Dessa ska tas från land i öst och väst samt från havet, vilka är viktiga lägen ur 

lanskapssynpunkt.    

 

Naturmiljö 

Planförslaget bygger på de inventeringar och rekommendationer som behandlas i de 

naturinventeringar som gjorts. 

 

En naturinventering utfördes 2009 av EkoNatura i samband med framtagandet av 

planprogrammet. År 2011 genomförde Naturcentrum en inventering av stor 

vattensalamander och strandpadda i hela Lysekils kommun. År 2013 utförde 

Naturcentrum en kompletterande inventering av de tillkommande delarna av 

planområdet. Naturcentrum gjorde även en kompletterande undersökning av 

vattensalamander då de tidigare undersökningarna från 2009 och 2011 visat olika 

resultat.  

 

Naturinventeringarna visar att det inte finns några särskilda naturvärden inom 

planområdet men pekar ut områden med allmänna naturvärden som 

rekommenderas att undantas från exploatering.  Detaljplanen tar större hänsyn till 

de utpekade naturvärdena än vad tidigare planprogram gör. Planförslaget har 

arbetats fram med hänsyn till de utpekade naturvärdena och är i stor utsträckning 

anpassat efter naturinventeringarna och endast ett fåtal utpekade 

naturvärdesområden omfattas av föreslagen exploatering. Dessa 

naturvärdesområden kommer ses över och ev. anpassning kommer göras, till 

exempel kommer en damm i sydvästra delen av planområdet som i 

samrådshandlingen delvis ligger på tomtmark, helt ligga inom naturmark i 

granskningshandlingen.   

 

Planområdet bedöms inte hysa en fast population av stor vattensalamander men 

området kan utgöra en randzon för närliggande populationer och kan utgöra en 

potentiell framtida livsmiljö. Därför rekommenderar naturinventeringen från 2013 

att dammarna undantas från exploatering och att ett stort sammanhängande 

naturområde sparas runt de tre största dammarna inom området.  Planförslaget 

sparar ett sammanhängande område kring de tre största dammarna. 

 

Ytterligare kompletterande utredning av stor vattensalamander kommer göras 

utifrån Länsstyrelsens yttrande. Utredningen kommer innebära mätning av PH-

värde, fällfångst med mera för att säkerställa att ingen fast population salamandrar 

finns inom området.  

 

Utredning av vilka fågelarter planområdet utgör häckningsmiljö för, kommer att tas 

fram. 

 

De naturområden som undantas från exploatering ska behålla sin befintliga natur och 

kommer vara tillgängliga för rekreation och friluftsliv. Planen tillåter att mindre 

stigar anordnas inom naturmarken vilket kan öka tillgängligheten till densamma.  
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VA och Dagvatten 

En VA- och dagvattenutredning har tagit fram för området (2013-09-25).  

Principen för dagvattenavledningen har varit att inte öka avrinningen jämfört med 

nuvarande avrinningsförhållanden och att försöka bibehålla nuvarande 

avrinningsvägar.  

Dagvattenavledningen kommer studeras djupare utifrån LEVAs och andra inkomna  

yttrande, dialog förs mellan konsult och LEVA.  

 

Avloppsförsörjningen kommer utredas vidare utifrån LEVAs yttrande om alternativ 

avledning av spillvatten, dialog är upptagen mellan konsult och LEVA.  

 

 

Buller 

En bullerutredning har tagits fram för området (2014-01-10). Denna kommer att 

kompletteras med bullerberäkningar gällande de olika alternativa hastigheterna 

30km/h, 40km/h och kommer att visa dagens hastighet 50km/h för 

Fiskebäckskilsvägen och Kristinebergsvägen. Även bullerberäkningar för de nya 

bostadsgatorna med en hastighet på 30km/h kommer att behandlas i den reviderade 

utredningen. Avsikten är att hastigheten för Fiskebäckskilsvägen och 

Kristinebergsvägen ska sänkas från 50km/h till 40km/h och/eller 30km/h. 

Bullerutredningen kommer att fungera som ett underlag vid analys av vilken 

hastighet som ska fastställas.  

 

Bullerutredningen visar ekvivalent samt maximal ljudtrycksnivå vid fasad. Riktlinjer 

för ekvivalent ljudtrycksnivå vid fasad är 55 dBA och maximal ljudtrycksnivå vid 

uteplats i anslutning till bostad är 70 dBA. För de fastigheter som påverkas negativt 

av buller kommer bullersänkande åtgärder utredas.  

 

De trafikmängder som bullerutredningen baseras på ska vara sommarsiffror. En ny 

mätning av sommartrafiken kommer göras under sommaren och bullerutredningen 

kommer revideras utifrån mätningen.  

 

Trafik  

Tillfartsvägen   

Tillfartsvägen till området sker från Fiskebäckskilsvägen och vidare via 

Kristinebergsvägen. Kristinebergsvägen är viktig för samhället som helhet då den 

leder till Kristineberg där Sven Lovéns center för marina vetenskaper är beläget, 

hotell och konferensanläggningen Gullmarstrand, den allmänna badplatsen Bökevik 

och till flertalet bostäder i samhället.  

 

Korsningen mellan Fiskebäckskilsvägen och Kristinebergsvägen begränsar 

framkomligheten då den befintliga angöringen till och från Kristinebergsvägen är 

smal och brant. Gångbana finns i dag längs Kristinebergsvägen endast i form av en 

linjemarkering på vägbanan.  
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En trafikutredning har tagits fram för detaljplanen (2013-12-19). Denna utreder olika 

förslag för tillfartsvägar, både anläggandet av ny tillfartsväg samt ombyggnad i 

befintlig sträckning. Den åtgärd som utredningen rekommenderar är en ombyggnad 

av befintlig tillfartsväg. Ombyggnationen innebär en ökning av vägbredden vilket 

möjliggör att anlägga en separat gång- och cykelbana, som är en del i arbetet för en 

säkerhetshöjning av korsningen. Exakt utformning av korsningen behandlas inte i 

utredningen men den föreslår att korsningen har ett avvikande material och höjs upp 

för att verka hastighetssänkande.  

 

Mer detaljerade studier av korsningen och hur platsen kommer att förändras ska 

behandlas i fortsatt detaljplanearbete i samråd med trafikverket.  

 

Huvudmannaskap 

Kristinebergsvägen kommer att vara allmänplatsmark med kommunalt 

huvudmannaskap vilket innebär att kommunen är ansvarig för drift och underhåll.  

 

Bostadsgatorna kommer att vara allmänplatsmark men kommer sannolikt ha enskilt 

huvudmannaskap. Allmänplatsmark ska vara tillgänglig för allmänheten. Enskilt 

huvudmannaskap innebär att en samfällighetsförening ansvarar för drift och 

underhåll. 

 

Gång och cykelbana  

Olika målpunkter inom och utanför planområdet för fotgängare och cyklister 

kommer beskrivas och ett helhetsgrepp kommer tas för gång- och cykelvägsnätet.  

I planförslaget breddas Kristinebergsvägen för att en separat gång- och cykelväg ska 

kunna placeras längs med vägen. Vidare kommer en gång- och cykelväg planeras 

längs med Fiskbäckskilsvägen som knyter samman cykelvägen från östersidan med 

Kristinebergsvägen. Ett första steg i detta arbete är en förstudie med syfte att studera 

kopplingar mellan de olika trafikslagen i korsningen mellan Fiskebäckskilsvägen och 

Kristinebergsvägen. Förstudien kommer arbetas fram i samråd med trafikverket.  

 

Parkeringsplatser  

Det behov av parkeringsplatser som exploateringen av området medför kommer att 

lösas inom tomtmark för respektive fastighet.  

 

Det finns idag behov av två typer av parkeringsplatser i Fiskebäckskil, dels allmän 

parkering som används av dagsbesökare och dels boendeparkering för de boende i 

samhället som inte har parkeringsmöjlighet inom egen fastighet.  

 

För allmän parkering är det dagsbesökare till samhället, Bökeviks badplats, 

närliggande naturområden med mera behövs ca 70 parkeringsplatser. Ytterligare 

behövs ca 30 parkeringsplatser skapas för att möta det ökade behov som 

Gullmarsstrands konferens och hotells har.  

 

Gällande boendeparkering så finns det i gamla delen av Fiskebäckskil en stor andel 

fastigheter som saknar parkeringsplats och inte heller har möjlighet att skapa detta 
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inom den egna fastigheten. För att lösa parkeringsproblematiken måste 

parkeringsplatser för boendeparkering anordnas. I Fiskebäckskil finns få ytor som 

kan användas för ändamålet. I planförslaget föreslås parkering för allmän- och 

boendeparkering anläggas väster om befintlig parkering.  

 

Bebyggelse 

Utsiktsberget ska vara ett område som speglar vår tid samtidigt som det knyter an till 

den tradition och det uttryck som finns i Fiskebäckskil. Området ska ses som en 

helhet med olika delområden. Vissa delar av området som t.ex. Kilen anser vi ska 

underordna sig befintlig bebyggelse och samtidigt, utan att vara pastischer, 

harmoniera med den. Övriga delområden, som är belägna längre från kulturmiljön 

kan ges ett mer modernt uttryck.  

 

Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram som ska behandla planförslaget i 

förhållande till riksintressen för kulturmiljö och påverkan på landskapsbild.  

Planförslaget kommer minska antalet hus i delområdet Kilen. Illustrationer och 

riktlinjer för gestaltning av byggnaderna kommer tas fram gällande 

byggnadsvolymer, totalhöjder, markanpassning, färgsättning och glasning.  

 

Gestaltningsprogrammet kommer ligga till grund för vidare arbete med 

granskningshandling och mer detaljerade planbestämmelser kommer att föras in på 

plankartan.  

 

Ytterligare illustrationer kommer tas fram för att möjliggöra en bedömning av om 

planförslaget kan förväntas medföra påtaglig skada på riksintresse enligt 

miljöbalkens tredje och fjärde kapitel. Även illustrationsmaterial som visar hur 

platsen hur platsen kommer se ut efter ombyggnad av korsningen 

Fiskebäckskilsvägen och Kristinebergsvägen kommer tas fram. En modell kommer 

att tas fram över området.  

 

Den i samrådshandlingen föreslagna nya byggrätten för 1:543 kommer tas bort. 

Denna påverkar i stor utsträckning siktlinjen från kyrkan och anses inte vara lämplig.  

 

Miljökonsekvensbeskrivning, MKB 

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer uppdateras utifrån de kompletterande 

utredningar som görs.  

 

Strandskydd 

Motiven angående upphävande av strandskydd kommer att utvecklas och vidare 

kommuniceras med Länsstyrelsen.  

 

Båtplatser  

Båtplatser är en viktig fråga för hela bohuskusten, Lysekils kommun och därmed 

även för Skaftö. Frågan kan inte ses som avhängig endast av denna detaljplan utan 

måste utredas i ett större perspektiv. 
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SAMMANDRAG AV INKOMNA SKRIVELSER SAMT 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER 

 

MYNDIGHETER OCH STATLIGA INSTANSER 

1. Länsstyrelsen 
Det står klart att området har stöd i ÖP som lämpligt för bostadsutveckling, liksom i 
det programförslag vilket Länsstyrelsen yttrade sig över 2010. Med nya delområden 
och en omfattning som är 3-5 gånger större än i ÖP betraktar Länsstyrelsen ändå 
samrådshandlingen mer som ett nytt förslag än ett svar på de synpunkter som vi 
framställde 2010. 
 
Länsstyrelsen bedömer att flera av de problem som kräver lösningar i detaljplanen 
har ett samband med den föreslagna exploateringens storlek och förändring sedan 
programförslaget. 
 
Länsstyrelsen bedömer fortsatt att planområdet är lämpligt för ny bostadsbebyggelse, 
men också att förslaget till delar behöver en omfattande bearbetning. Länsstyrelsen 
bedömer inte att en etappvis utbyggnad enligt förslaget, i en som helhet fastställd 
detaljplan, är ett strategisk väl valt tillvägagångssätt såsom kommunen beskriver det. 
En alternativ möjlighet är att dela projektet och planlägga de områden som är 
aktuella för exploatering mer i närtid först. 
 
Länsstyrelsen anser att den förslagna bebyggelsen kräver en analys av trafikfrågorna i 
ett större sammanhang, liksom av vattenfrågorna inklusive avlopp och N2000. Att 
omfattning och lokalisering i höga lägen starkt berör landskapsfrågan och 
riksintresset för kulturmiljö. 
 
Planhandlingarna saknar en redovisning av tillräckligt god kvalitet, av hur området 
med omland kommer att uppfattas från viktiga punkter. Illustrationer som krävs för 
att bedöma om förslaget kommer att medföra en påtaglig skada på riksintresse enligt 
miljöbalkens tredje och fjärde kapitel. 
 
Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder enligt PBL 12 kap. 1§ 
Riksintresse 
Planområdet och dess landskapssammanhang omfattas och berörs av riksintresse för 
natur- och kulturmiljön samt riksintresse för kulturmiljövården. De två 
riksintressena är i detta plansammanhang samverkande. Kulturmiljön i det gamla 
Fiskebäckskil är starkt beroende av det större landskap den ligger i. På samma sätt är 
det större landskap, som skyddas av de geografiskt betydligt mer omfattande 
hushållningsbestämmelserna, helt beroende av orter som Fiskebäckskil för sin särart 
som nationallandskap. 
 
Särskilda hushållningsbestämmelser 
För området gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljöbalken, 4 kap 4 §. 
Natur- och kulturmiljön ska skyddas. Utveckling av en tätort ska dock enligt 
bestämmelserna inte möta något hinder. Länsstyrelsen gör här samma bedömning 
som kommunen — att Fiskebäckskil är lämpligt för utveckling med nya bostäder. 
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En konsekvens av tätortsundantaget blir, om man ställer det på sin spets, att vad som 
helst går att bygga utan påtaglig skada på riksintresset så länge det sker i anslutning 
till en tätort. Länsstyrelsen gör inför detta problem tolkningen att tätorten kan 
utvecklas med ny bebyggelse, men att den i ett större landskapssammanhang behöver 
anpassas för att undvika påtaglig skada. 
 
I praktiken berör denna anpassning framförallt entrén till Fiskebäckskil på väg 797 
söderifrån, vyerna från Östersidan samt från markerna och sjön i väst-nordväst. Det 
förefaller inte som att planområdets bebyggelse kommer att få annat än måttlig 
visuell kontakt med den gamla bebyggelsen direkt i norr, men detta återstår att visa i 
kommande planskede. 
 
De delar som förefaller omdana landskapet så kraftigt att en påtaglig skada på 
riksintresset kan befaras är dels Kilen, dels de högst belägna byggnaderna i 
Västerberget. Områdets stora höjdskillnader, som ju ger de eftertraktade vyerna över 
landskapet, gör också bebyggelsen starkt exponerad. Förutom bestämmelser som 
reglerar bebyggelsen så att den integreras i landskapet utan att ta över detsamma, 
behöver lokaliseringarna väljas så att de högst belägna husen fortfarande ligger under 
horisontlinje en sedda från lägre platser väster om planområdet och från sjön. De 
illustrationer som krävs för att utesluta påtaglig skada på riksintresset behöver vara 
av samma kvalitet som anges under rubriken nedan. 
 
Riksintresse för kulturmiljövården 
Området berörs direkt av riksintresse för kulturmiljövården, Fiskebäckskil O20, i de 
nordöstra delarna. Avgränsningen av riksintresseområdet är gjord för att visa vilken 
miljö som bedöms vara skyddsvärd, men även förändringar som genomförs utom 
avgränsningen kan vara negativa och i värsta fall medföra en påtaglig skada på den 
skyddade miljön. Det är viktigt att framhålla att det är upplevelsen av att närma sig 
och vistas i den skyddade kulturmiljön som är huvudmotivet för riksintresset. 
 
Länsstyrelsen bedömer att bebyggelsen i delområdet Kilen kommer att förändra både 
entréförhållandena längs väg 797 och de visuella förhållandena runt kyrkomiljön på 
ett sätt som kan medföra påtaglig skada på riksintresset. Det främsta skälet till detta 
är det branta, höga och starkt exponerade läget för den nya bebyggelsen i nära 
anslutning till väg 797. Programförslaget var i detta avseende väsentligt mer 
välanpassat till sin värdefulla omgivning. 
 
Kommunen bör överväga att låta Kilen utgå ur förslaget, i andra hand krävs en 
radikal anpassning av förslaget och en redovisning av noggranna landsskapsstudier 
baserade på långtgående utformningsbestämmelser som låter ny bebyggelse smälta 
in i den befintliga landskapsbilden. Illustrationerna ska visa det som planen 
maximalt tillåter, avseende både byggnadsvolymer och övrigt gestaltningsutrymme 
såsom totalhöjder, markanpassning, färgsättning och glasning. 
 
Förslaget har haft olika lösningar på tillfartsväg till området. Förslaget innebär i 
dagsläget att en rivning av delar av den befintliga kulturmiljön är nödvändig. 
Länsstyrelsen bedömer att en lösning där den skyddade kulturmiljön kan bevaras 
behöver utarbetas.  
 
Hälsa och säkerhet 
Geoteknik 



1 2  

 

Statens Geotekniska Institut har granskat förslaget och avlämnat yttrande 2014-02-
21. Bedömningen är att planhandlingarna reglerar säkerheten i en behövlig 
omfattning med undantaget att vissa åtgärder kan behövas utanför tomtmark. 
Kommunen bör utveckla hur man kan reglera ansvar för specifika åtgärder så att en 
god säkerhet kan uppnås inom hela det starkt kuperade området. 
 
Risk för olyckor, översvämning och erosion 
I området finns ett antal anlagda eller genom vallar utökade dammar. Säkerhets- och 
ansvarsfrågan behöver utredas inom planen. Frågor som konsekvenserna av ett 
dammbrott och översvämning behöver utredas. Dammarnas ägarförhållanden 
behöver klarläggas, liksom de anlagda delarnas status i säkerhetsavseende. 
 
Ett tioårsregn kan vara ett relevant dimensioneringsunderlag för ett 
dagvattensystem. Med dagens prognostiserade klimatförändringar behövs dock en 
analys som innefattar mera extrema förhållanden. En översiktlig analys av 
konsekvenserna av ett hundra- eller tusenårsregn kan behövas för att bedöma om 
dessa kan ske utan oacceptabel skada. Ställningstagandet att ett tioårsregn räcker 
som dimensionerande faktor kan alltså bara bygga på en kunskap om vilka skador ett 
väsentligt värre regnväder orsakar i planområdet med omland. Principen blir då att 
om skadorna är små och övergående kan ett mindre regn vara dimensionerande och 
om skadorna är stora eller bestående behöver ett större regn vara dimensionerande. I 
denna planen för såväl dagvattensystemet som dammarna. 
 
Trafikbuller 
Dimensionerande trafikhastighet varierar i förslaget. För delar av vägnätet är frågan 
om en hastighetssänkning aktuell. Den reviderade bullerutredningen kan mycket väl 
innehålla en analys med förändrade ingångsdata, men behöver fram till den tidpunkt 
när hastigheten sänks även ha dagens hastighetsbegränsning som ingångsvärde. Det 
är alltså möjligt att redovisa två alternativa ljudmiljöer med dagens respektive sänkt 
hastighet. 
 
Trafikverket redovisar i sitt yttrande ett antal relevanta synpunkter på 
bullerutredningen. De gäller ingångsdata som trafikrörelser per bostad, akustiska 
markegenskaper, årlig uppräkningsfaktor, prognosår med mera. Länsstyrelsen 
bedömer att dessa synpunkter behöver inarbetas i handlingarna.  
 
Länsstyrelsen har uppfattningen att orter med en stark trafikökning sommartid 
behöver särskild hantering i bullerfrågan. Å ena sidan förekommer de besvärliga 
trafikförhållandena endast under en kort period, å andra sidan är det under denna 
period de drabbade bostäderna används. Det är också under sommaren som störst 
vädringsbehov med åtföljande höga inomhusvärden dominerar. 
 
Bulleranalysen behöver vid dessa lokaliseringar utgå från sommarens 
trafikförutsättningar, med högre belastning och större andel nattrafik. När grunddata 
finns redovisade kan diskussionen om åtgärder och eventuella avsteg från 
huvudregeln i Boverkets Allmänna råd ta vid.  
 
MKN 
Planen får inte medföra att vattenkvaliten försämras i Gullmarn, 
miljökvalitetsnormer finns för kustvatten. Tillrinning av dagvatten etcetera får inte 
medverka till att "God ekologisk status" inte kan uppnås 2021, eller försämra 
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förutsättningarna för "God kemisk status 2015". I planbeskrivningen sammanfattas 
dagvattenutredningen med att tillflödet till recipienten inte nämnvärt förändras. 
Sammanfattningen behöver kompletteras med vilka data och resonemang som ligger 
till grund för bedömningen. 
 
Strandskydd 
Länsstyrelsen har under löpande diskussioner med kommunen meddelat att 
strandskyddsfrågan i planen är svårbedömd. För att avgöra om en flytt av dagens 
parkeringsfunktion till strandskyddat område kan ha stöd i de särskilda skälen krävs 
ytterligare underlag, med en bättre redovisning av motiven för att bebyggelsen är så 
kraftigt utökad att parkering inte kan lösas utanför strandskydd. Se även under 
miljömålsrubriken. 
 
Råd enligt 2 kap. PBL 
 
Naturmiljö 
I naturinventeringen som utfördes av Eko Natura, daterad september 2009, 
redovisades sju dammar med omgivande markområden och åtta ytterligare arealer 
med naturvärden som bedömdes vara olämpliga att exploatera. 
 
Under 2011 genomfördes en inventering av stor vattensalamander och stinkpadda i 
Lysekils kommun (Naturcentrum AB, daterad 2011). I samband med fortsatt 
planering har en naturvärdesinventering utförts av Naturcentrum AB, (daterad maj 
2013). I inventeringen ingick en groddjursinventering i ett antal dammar i och runt 
om utredningsområdet. 
 
I naturvärdesinventeringen redovisades fyra naturvärdesområden. I inventeringen 
2011 ingick tre dammar i berört område på Utsiktsberget. Förekomst av större 
vattensalamander noterades i två av dessa dammar. Vid undersökningen i maj 2013 
påträffades ingen salamander. Då dras slutsatsen att områdets system av småvatten 
med största sannolikhet inte hyser någon fast population av stor vattensalamander. 
Området bedöms utgöra en randzon för en population som har sitt huvudområde i 
det omkringliggande landskapet. Man kan heller inte utesluta att arten i framtiden 
skulle kunna återkolonisera dammarna. 
 
I inventeringen 2013 anges rekommendationer rörande stor vattensalamander. Bland 
annat att man sparar ett sammanhängande område av orörd natur runt tre dammar, 
benämnda nr 2, 3 och 4. För att ge en potentiell population av arten 
övervintringsmöjligheter rekommenderas också att hus inte byggs närmare än 50 m 
från dessa dammar. 
 
Länsstyrelsen anser att dammarna med omgivande naturmark på Utsiktsberget hyser 
allmänna naturvärden som i största möjliga utsträckning bör undantas från 
exploatering. Detta har till viss del nu föreslagits. Dammarna med omgivande 
naturmark utgör även lämpliga miljöer för det rörliga friluftlivet. Respektive 
numrering av damm nr 1 och 4 är omkastad i de olika inventeringarna. 
 
Länsstyrelsen bedömer att följande förutsättningar bör råda: 
 
För att inte försämra vattenkvaliteten i dammarna bör även dagvattenutredningen 
fördjupas med en redovisning av respektive damms nuvarande tillrinningsområde 
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och den förändrade avrinning som kan komma att uppstå vid anläggande av ny 
bebyggelse, vägar och VA-ledningar i området. Grenat dagvatten från hårdgjorda ytor 
av typ asfalterade vägar och takvatten bör om möjligt inte ledas till dammarna. 
Vidare är det också av stor vikt att mängden tillrinnande vatten inte förändras i 
någon större omfattning jämfört med dagens förhållanden. 
 
Artskydd 
De fridlysta växterna lopplummer, murgröna och jungfru Marie nycklar samt de 
fridlysta djurarterna vanlig padda, vanlig groda, mindre vattensalamander och 
huggorm finns inom planområdet. Om det inte går att undvika negativ påverkan på 
de fridlysta arterna ska ansökan om dispens från förbuden i artskyddsförordningen 
sökas hos Länsstyrelsen i ett tidigt skede. Länsstyrelsen får ge dispens från förbuden 
om det inte finns någon annan lämplig lösning och dispensen inte försvårar 
upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga 
utbredningsområde. 
 
Växt- och djurarter som är markerade med ett N i bilaga 1 till artskyddsförordningen 
har fridlysts i hela landet för att uppfylla kraven i EU:s art- och habitatdirektiv. Detta 
direktiv säger att de arter som är förtecknade i direktivets bilaga 4 ska ha ett noggrant 
skydd. Inom planområdet finns förekomst av större vattensalamander dokumenterad 
och andra fynd finns även registrerade på Artportalen (mars 2014). Större 
vattensalamander är markerad med N i bilaga 1 till artskyddsförordningen. Även 
nattskärra, trädlärka och orre finns registrerad på Artportalen (mars 2014). Dessa 
fågelarter har noterats under häckningsperioderna för respektive art. Nattskärra, 
trädlärka och orre är markerade med N i bilaga 1 till artskyddsförordningen. 
Nattskärran är även upptagen i ArtDatabankens rödlista och är klassad som nära 
hotad (NT). Hämpling har också registrerats under häckningsperiod i Artportalen. 
Hämpling är upptagen i ArtDatabankens rödlista och är klassad som sårbar (VU). 
 
Mindre hackspett, spillkråka och göktyta finns också registrerade i Artportalen (mars 
2014). Mindre hackspett och göktyta är upptagna i ArtDatabankens rödlista och är 
klassade som nära hotade (NT). Spillkråka är markerad med N i bilaga 1 till 
artskyddsförordningen. 
 
Västkustbjörnbär som har noteras i planområdets nordligaste del är också upptagen i 
ArtDatabankens rödlista och är klassad som nära hotad (NT). 
 
När det gäller förekomsten av större vattensalamander i området instämmer 
Länsstyrelsen i bedömningen att den med största sannolikhet inte hyser någon fast 
population i områdets system av småvatten. Området utgör troligen en randzon för 
en population som har sitt huvudområde någonstans i det omkringliggande 
landskapet. Såsom också konsterats i naturinventeringarna kan det dock inte 
uteslutas att arten i framtiden skulle kunna återkolonisera dammarna. 
 
Återstående arbete: Ytterligare undersökningar behöver utföras i området för att 
säkerställa artens nuvarande utbredning. Fällfångst av större vattensalamander bör 
utföras i alla de dammar och småvatten där den kan förekomma. Även pH-mätningar 
bör ske för att få en klarare bild över vilka ekologiska förutsättningar som finns i 
respektive damm/småvatten. På utsiktsberget finns även mindre dammar/småvatten 
som fortfarande inte är inventerade. 
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Utförda naturinventeringar har framför allt fokuserat på förekommande kärlväxter 
och groddjur och till viss del även fåglar. Miljökonsekvensbeskrivningen bör 
kompletterats med planförslagets bedömda konsekvenser för alla ovanstående 
fågelarter som finns registrerade i Artportalen i mars 2014. Eventuellt krävs 
kompletterande inventeringar av förekommande fåglar. 
Miljökonsekvensbeskrivningen bör även kompletteras med en bedömning av 
eventuella barriäreffekter, som till exempel för den större vattensalamandern kan 
uppstå på grund av bebyggelse och vägar. 
 
Generellt biotopskydd 
För vissa biotoper gäller ett generellt biotopskydd. Dessa biotoper är: alléer, källor 
med omgivande våtmark i jordbruksmark, pilevallar, småvatten och våtmarker i 
jordbruksmark, stenmurar i jordbruksmark och åkerholmar. Om sådana biotoper 
förekommer inom programområdet och påverkas av exploateringen ska dispens från 
biotopskyddet sökas hos Länsstyrelsen. Dispens ska sökas i ett tidigt skede. I de fall 
exploateringen inte berör eventuella sådana biotoper kan planbestämmelser införas 
som skydd för dessa. Även stenmurar som inte berörs av det generella biotopskyddet 
utgör viktiga biotoper i landskapet och det är därför positivt om dessa kan bevaras. 
 
Kulturmiljö 
Planerad bebyggelse i den östra delen, benämnd Kilen, är kraftigt utökad från 6 till 23 
byggnader vid en ny gata. Den är även placerade närmare befintlig bebyggelse än 
tidigare. Detta påverkar riksintresset för kulturmiljövård på ett större och mer 
påtagligt sätt än det tidigare förslaget. Ur kulturmiljösynpunkt bör det nya antalet 
byggnader och dess placering utredas noggrannare i relation till riksintresset. Även 
den påverkan som kan komma att ske på befintlig bebyggelse och dess tomter i 
riksintresset bör belysas och analyseras bättre. 
 
Det höga läget kommer att påverka landskapsbilden från flera ställen och höga krav 
på landskaps- och terränganpassning kommer att krävas för bebyggelsen. 
Länsstyrelsen bedömer att siktlinjen från kyrkan upp mot Utsiktsberget är viktig och 
har en direkt koppling till riksintresset. Ny bebyggelse för nära inpå korsningen 
Kristinebergsvägen/Fiskebäckskilsvägen, som hamnar i siktlinjen från kyrkan, bör 
undvikas. 
 
Byggnadernas utformning kommer också ha stor påverkan på riksintresset. I den 
föreslagna planen finns en otydlighet i hur bebyggelsen ska komma att utformas. 
Bohusläns museum framhåller att den nya bebyggelsen bör gestaltas med 
medvetenhet om karaktären i Fiskebäckskil och att den med respekt underordnar sig 
densamma. En visuell samhörighet bör föreligga men inte genom en plagiering av 
den äldre bebyggelsen. Länsstyrelsen delar denna uppfattning och anser att tydligare 
riktlinjer för hur byggnaderna ska komma att gestaltas behöver utarbetas genom ett 
gestaltningsprogram. 
 
Utifrån en preciserad beskrivning av den skyddade kulturmiljöns potential för 
samspel med planområdet kan ett kvalificerat förslag presenteras. Ett förslag baserat 
på gestaltningsprogrammet, där viss bebyggelse i samrådsförslaget utgår och mer 
detaljerade planbestämmelser för undvikande av påtaglig skada på riksintresset är 
införda. 
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Med tanke på den nya omfattningen av området bedömer Länsstyrelsen utifrån 
topografi och fornlämningsmiljö att hittills okända fornlämningar kan beröras av 
planen, varför en arkeologisk utredning behövs. 
 
Koppling till miljömålen 
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå 
miljömålen. PBL är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 1 §. Miljömålen 
ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen 
av miljöbalken. 
 
Kommunen bedömer att den nya bebyggelsen i egenskap av komplettering till ett 
befintligt samhälle kommer att medverka till miljömålet En god bebyggd miljö. 
Länsstyrelsen anser att lokaliseringen av området som helhet är väl vald, men att den 
höga exploateringsgraden, de höga byggnadslägena och den totala belastningen på 
vatten- och trafiksystemen riskerar att i stället medföra en mindre god bebyggd miljö. 
En synpunkt som sammanfaller med de mer avgränsade ställningstaganden som 
Länsstyrelsen gör angående riksintressena. 
 
Klimatanpassning 
Länsstyrelsen anser att samtliga projekt bör ta hänsyn till effekterna av ett förändrat 
klimat. Klimatförändringar i form av ökad och intensivare nederbörd, höjda 
medeltemperaturer och värmeböljor, samt stigande havsnivåer, medför konsekvenser 
för i stort sätt alla samhällssektorer och anpassningsåtgärder är därför nödvändiga. 
 
Vatten 
VA- och dagvattenutredningen är en ambitiös och detaljerad ansats för att inarbeta 
frågan i planen, men analyser av mer extremt väder behöver utvecklas. 
 
Den föreslagna exploateringen är stor och områdets avloppsförutsättningar behöver 
beskrivas. Vilken kapacitet har avloppsreningsverket, är den tillräcklig för den nya 
belastningen och finns det i så fall någon reserv kvar för annan utveckling? Om inte 
— krävs det N2000-tillstånd för ett utökat indirekt utsläpp? 
 
Gestaltning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder 
En god bebyggd miljö är svår att åstadkomma i områden med stora höjdvariationer. 
Vägar blir branta, god tillgänglighet mellan parkering och blir hus svår att 
åstadkomma och lättillgängliga tomter kräver omfattande sprängningsarbeten. De 
kvaliteter som området hade behöver i stor omfattning tas bort för att tillgodose 
dagens olika behov. Risken är uppenbar att dessa åtgärder tillsammans ger en 
bebyggelse som inte är anpassad till landskapet, utan ersätter det. I 
miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs denna problematik med konkreta exempel 
på ett flertal ställen. 
 
Kommunen behöver utveckla planen i miljökonsekvensbeskrivningens anda och 
justera exploateringsgraden så att den sammanfaller med de motiv man kan redovisa 
för den valda bebyggelsens omfattning och utformning.  
 
Trafikfrågor 
Trafikverket har yttrat sig över planförslaget 2014-02-24 och pekar bland annat på 
nödvändigheten av överenskommelser med kommunen om åtgärder före planen 
antas. Länsstyrelsen uppmanar kommunen att inleda en kontakt med Trafikverket i 
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ett tidigt skede för att utveckla bebyggelseförslaget parallellt med väg- och övriga 
trafikfrågor. 
 
Länsstyrelsen efterlyser en beskrivning av den samlade trafiksituationen på Skaftö. 
All biltrafik till ön passerar Skaftöbron och en större exploatering kommer att 
påverka genom en ökad belastning på ett redan begränsat trafiksystem. Hur blir det 
för cyklister, vilka alternativa vägar finns mellan viktiga målpunkter? Hur ser 
biltrafiken ut nu, efter en utbyggnad av Utsiktsberget och längre in i framtiden? Vilka 
expansionsmöjligheter återstår? 
 
Beredning 
Inför Länsstyrelsens bedömning i ärendet har berörda statliga sektorsföreträdare 
beretts tillfälle att lämna synpunkter. Ärendet har handlagts av Gunnar Åkerlund och 
granskats av Matilda Wirebro. Vad som angivits ovan gäller som statens samlade 
myndighetsuppfattning vid en avvägning mellan olika framförda synpunkter. 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Etappindelning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens motiv till att inte dela upp området i flera olika 

detaljplaner är att ta ett helhetsgrepp för området och därigenom belysa frågor 

som annars inte skulle behandlats. Att dela upp planområdet i flera detaljplaner 

kan innebära att helhetsperspektivet inte behandlas inom ramen för någon 

detaljplan och att det helt faller bort. Ett exempel på frågor som behandlas i ett 

större sammanhang är parkeringsbehovet för det befintliga samhället, vikten av ett 

varierat bostadsbestånd i Fiskebäckskil, tillfartsvägen till området, med flera.  

 

Riksintresse  

Ytterligare illustrationer kommer tas fram för att möjliggöra en bedömning av om 

planförslaget kan förväntas medföra påtaglig skada på riksintresse enligt 

miljöbalkens tredje och fjärde kapitel.  

 

Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram som ska behandla planförslaget i 

förhållande till riksintresset för kulturmiljö och påverkan på landskapsbild.  

 

Planförslaget kommer att minska antalet hus i delområdet Kilen. Illustrationer och 

riktlinjer för gestaltning av byggnaderna kommer tas fram gällande 

byggnadsvolymer, totalhöjder, markanpassning, färgsättning och glasning.  

 

Trafik 

Olika lösningar för tillfartsväg har prövats i trafikutredningen som tagits fram i 

samband med planarbetet. Den lösning som rekommenderas är att genom 

ombyggnad höja säkerheten i befintlig sträckning. Detta då lutningen i övriga 

förslag bli brant och det är svårt att få till säkra anslutningar från 

Fiskebäckskilsvägen och Kristinebergsvägen till den nya tillfarten. Alternativet att 

bygga om befintlig tillfartsväg gör att ett hus av kulturhistoriskt intresse kan 

undantas rivning.  
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Detta kommer innebära ingrepp i den skyddade kulturmiljön då två uthus (varav 

ett skyddat ur kulturmiljösynpunkt) behöver rivas för att möjliggöra lösningen. För 

att kunna bedöma ev. negativ påverkan på riksintresset för kulturmiljö kommer 

illustrationsmaterial som visar hur platsen kommer se ut efter ombyggnad, arbetas 

fram i vidare planarbete. 

 

Olika målpunkter inom och utanför planområdet för fotgängare och cyklister 

kommer beskrivas och ett helhetsgrepp kommer tas för gång- och cykelvägsnätet. I 

ett första steg kommer en förstudie tas fram för en bit av Fiskebäckskilsvägen 

inklusive korsningen och Kristinebergsvägen.  

 

Hälsa och säkerhet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer genom exploateringsavtal säkerställa att 

erforderliga säkerhetshöjande geotekniska åtgärder genomförs för hela 

planområdet innan byggnation får starta.  

 

Säkerhets- och ansvarsfrågan gällande de dammar som är utvallade kommer 

klarläggas och säkerställas genom besiktning och reglering i exploateringsavtal.  

 

Dagvattenutredningen kommer kompletteras med analys av mer extrema 

väderförhållanden så som hundraårsregn. Denna analys kommer sedan ligga till 

grund för om tioårsregn kan vara dimensionerande för områdets dagvattensystem.  

 

Bullerutredningen kommer att bygga på sommarvärden gällande trafikmängder 

och en trafikmätning kommer utföras i sommar. Kompletteringen av 

bullerutredningen kommer visa dagens hastighetsbegränsning men även 

föreslagna framtida hastighetsbegränsningar.  

 

MKN 

Kompletteringen av dagvattenutredningen kommer förtydliga vilka data och 

resonemang som ligger till grund för bedömningen att flödet till Gullmarn, som är 

Natura 2000-område, inte nämnvärt kommer att förändras. Planförslaget kommer 

justeras för att säkerställa dagvattnets avrinningsvägar.  

 

Strandskydd 

Motiven angående upphävande av strandskydd kommer att utvecklas och vidare 

kommuniceras med Länsstyrelsen.  

 

Naturmiljö  

Naturvärdesområdena kommer ses över och ev. anpassning kommer göras. Till 

exempel kommer en damm i sydvästra delen av planområdet, som i 

samrådshandlingen delvis ligger på tomtmark, helt ligga inom naturmark i 

granskningshandlingen.  

 

En sammanhållen karta med samtliga dammar och naturvärdesområden från de 

olika utredningarna kommer sammanställas för att ge en tydligare överblick.  
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Kompletterande inventering av stor vattensalamander kommer göras. Fördjupning 

av planförslagets eventuella barriäreffekt för arten kommer att behandlas. 

Utredning av vilka fågelarter planområdet utgör häckningsmiljö för, kommer att 

tas fram.  

 

Stenmurarna bedöms inte vara biotopsskyddade men kommer, där det är möjligt, 

att bevaras då de tillför ett mervärde till området gällande biologisk mångfald och 

berättar om vår kulturhistoria.  

 

Kulturmiljö 

Som tidigare nämnts kommer ett gestaltningsprogram utarbetas och detta kommer 

behandla planförslaget i förhållande till kulturmiljö och landskapsbild samt hur 

planförslaget kan anpassas till detsamma. 

 

Gestaltningsprogrammet kommer ligga till grund för fortsatt arbete med 

granskningshandling. Mer detaljerade planbestämmelser, för att undvika påtaglig 

skada på riksintresset, kommer föras in på plankartan.  

 

Den nya byggrätt som mest påtagligt påverkar siktlinjen från kyrkan, belägen på 

Skaftö-Fiskebäck 1:543, kommer tas bort i granskningshandlingen.  

 

En arkeologisk utredning kommer utföras för hela planområdet för att säkerställa 

att inga hittills okända fornlämningar berörs av planen.  

 

Koppling till miljömålen 

Planområdets ska uppnå miljömålet en god bebyggd miljö. Planförslaget ska ses 

över för att nå målet En god bebyggd miljö.  

 

Klimatanpassning 

Ökande och intensivare nederbördmängder är att vänta i framtiden. Hur 

hanteringen av dessa ökade mängder inom området kommer utformas återfinns i 

dagvattenutredningen som tagits fram i planarbetet. Dagvattenhanteringen är 

dimensionerad utifrån ett tioårsregn men utredningen kommer att kompletteras 

med hur ett hundraårsregn påverkar områdets dagvattenhantering och därigenom 

bedöma om dimensioneringen efter ett tioårsregn anses tillräcklig eller måste ses 

över.   

 

VA och dagvattenhantering  

Analyser av mer extremt väder kommer utvecklas i VA- och dagvattenutredningen.  

 

Avloppsförsörjningen kommer utredas vidare utifrån LEVA:s yttrande om 

alternativ avledning av spillvatten, dialog är upptagen mellan konsult och LEVA.  

 

Miljökonsekvensbeskrivning  
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Miljökonsekvensbeskrivningen kommer användas som ett underlag för fortsatt 

arbete med granskningshandlingen och kommer även fördjupas utifrån 

kompletterande utredningar samt utifrån de synpunkter och frågeställningar som 

framkommit i samrådsskedet.  

 

Trafikfrågor 

Dialog mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och Trafikverket är inledd. Se även 

kommentar till trafikverkets yttrande.  

 

2. Statens Geotekniska Institut (SGI) 
SGI anser att de geotekniska frågeställningarna redovisas i planprogrammet på ett 
förtjänstfullt sätt. Det rekommenderas i planprogrammet att geotekniska 
sonderingar/eller provgropar utförs för området i norr så att man fastställer att inte 
lera förekommer under byggnadsytor om hus planeras inom denna del. Vidare står 
det att detta dock inte behöver göras i detaljplanskedet eftersom inga 
stabilitetsproblem råder. SGI medhåller i dessa rekommendationer och slutsatser. 
 
Vi noterar att det av planbeskrivningen (och PM Planeringsunderlag Geoteknik) 
framgår att det förekommer bergslänter för vilka rensning av lösa block och bultning 
krävs före byggnation i dessa områden. På plankarta finns bestämmelser om åtgärder 
innan bygglov med hänvisning till det geotekniska PM:ets bilagor. Ur geoteknisk 
synpunkt ser vi detta förfarande som möjligt men åtgärder kan vara nödvändiga att 
utföra utanför tomtmark. SGI vill därför ställa frågan till länsstyrelsen om den 
angivna bestämmelsen är plantekniskt lämplig och tillräckligt tydlig. Exempelvis 
redovisar plankartan inte för vilka områden som åtgärder krävs. Vidare visar PM 
Planeringsunderlag Bilaga Bl att bergtekniska förstärkningsåtgärder även är 
nödvändiga inom allmän platsmark, t ex lokalgata och område för lek och idrott, och 
vi förutsätter att kommunen där utför erforderliga säkerhetshöjande åtgärder innan 
byggnation startar. SGI vill vidare påpeka att de föreslagna stabilitetsåtgärderna 
kräver underhåll vilket ansvariga bör upplysas om. 
Under förutsättning av att ovanstående beaktas och säkerställs i planen har SGI, från 
geoteknisk synpunkt, inga invändningar mot planförslaget 
 
SGI har inte granskat frågeställningar rörande markmiljö inklusive markradon. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer genom införande av planbestämmelser 

och genom exploateringsavtal säkerställa att erforderliga säkerhetshöjande 

åtgärder genomförs för hela planområdet innan byggnation får starta.  

 

3. Bohusläns museum 
Museét var i förra remissrundan av uppfattningen att förslaget i stort inte skulle 
innebära en menlig förändring av samhället Fiskebäckskil och riksintresset. Vi 
framhöll vikten av att tillskottet inte skulle upplevas som en integrerad del av det 
gamla samhället utan utryckas som ett tydligt tillskott till detsamma. Vi efterlyste här 
även ett fotomontage som tydliggör förändringen sett utifrån olika platser i 
närområdet 
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Det förslag som nu föreligger är en kraftig utökning av det planområde som 
presenterades 2009 och det kan närmast betraktas som en helt igenom ny plan. 
Förutom att markområdet är större och omfattningen beträffande antal hus är 
mycket högre så är även förslagen till lokalisering av husen en helt annan. Det nya 
planområdet har till skillnad från tidigare krupit betydligt närmare den äldre 
byggelsen och framförallt gäller det bebyggelsen utmed Fiskebäckskilsvägen och den 
nedre delen av Kristinebergsvägen. Denna förändring är sannolikt den som tydligast 
innebär en påverkan på riksintresset för kulturmiljövård. Vår bedömning är att 
denna del, den östra delen som i planen benämns "Kilen" har hamnat mycket nära 
bebyggelsen utmed Fiskebäckskilsvägen. Vi anser inte att man i föreliggande förslag 
bemött frågan om konflikter med riksintresset för kulturmiljövård såsom 
efterfrågades i bland annat länsstyrelsens samrådsyttrande 2009. I förslaget 
framhålls att utbyggnaden skall ske i etapper och att man därigenom ges möjlighet att 
justera och ompröva projektet allteftersom etapperna kommer till förverkligande. Vi 
efterfrågar hur en sådan process kan förverkligas. Är det tänkt att planerna för de 
enskilda delarna i planen skall antas succesivt eller gäller frågan den formella 
bygglovshanteringen. 
 
Vi gör bedömningen att den bilagda miljökonsekvensbeskrivningen ställer ett antal 
relevanta frågor till planförslaget och även gör några tydliga konstateranden kring 
planförslaget. Hit hör otydligheten kring reglering av tomtmarken och dess 
anpassning till topografin men även avsaknaden av regler för de nya husens 
gestaltning vad gäller materialval och färgsättning liksom övergripande gestaltning. 
Samtidigt vänder vi oss mot formuleringen: "Därför antas bebyggelsen inte vara äldre 
eller ha stort bevarandevärde". En sådan formulering antyder att 
riksintresseavgränsningen vore fel och om så skall denna fråga diskuteras med 
länsstyrelsens berörda handläggare. Vår uppfattning är att det här finns ett antal 
äldre villor, förvisso inte så gamla som i centrala Fiskebäckskil utan snarare från 
tidigt 1900-tal belägna utmed den gamla tillfartsvägen. MKB resonerar även om hur 
den nya bebyggelsen kommer att gestaltas och huruvida den nya harmonierar med 
den gamla. Vi vill här framhålla att det inte ligger något mervärde i att den nya 
bebyggelsen ges en stildräkt som skall harmoniera med den äldre. Enstaka hus i en 
äldre kulturmiljö skall självfallet underordna sig den senare.  
 
Likaså är det för en mer samlad kulturmiljö ett stort värde i att ett kompletterande 
bostadsområde underordnar sig den övergripande karaktären och inte blir 
dominerande. Oavsett intentionerna i planprogrammet föreligger en stor risk att det 
byggs rader av "kaptenshus", en bland många idag uppskattad hustyp men som 
riskerar att skapa en otydlighet i gränsen mellan Fiskebäckskil och Utsiktsberget. Vår 
förhoppning här är att den nya bebyggelse gestaltas med medvetenhet om karaktären 
i Fiskebäckskil och att den med respekt underordnar sig densamma där en visuell 
samhörighet föreligger men att den inte söker plagiera den äldre bebyggelsen. 
 
Under avsnittet "Kulturmiljö" i samrådshandlingen finns en skrivning om områdets 
stenmurar. Det är positivt att man önskar bevara stenmurarna där det är möjligt. Den 
sista meningen i avsnittet föreslår att murar kan nyuppföras av den sprängsten, som 
friläggs under byggtiden. Vi föreslår att den sista meningen styrks, alternativt flyttas 
till en annan plats, eftersom det är tveksamt om nyuppförda murar i sprängsten har 
någon betydelse för kulturmiljön. 
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Utlåtande ur fornlämningssynpunkt 
Förändringarna i planförslaget sedan programsamrådet har inneburit ökad påverkan 
på områdets två fornlämningar. Den ena, Skaftö 60:1 är en boplats och den andra, 
Skaftö 101:1 är en stensättning (en förhistorisk gravanläggning). Under avsnittet 
"Kulturmiljö" i samrådshandlingen står att Skaftö 101 är "ett stenfynd". Denna 
benämning stämmer inte, utan bör ersättas med dess korrekta benämning 
"stensättning". 
 
Vidare står det under avsnittet "Kulturmiljö", att fornlämningarna inte kommer att 
påverkas av planförslaget. Detta stämmer inte. Bebyggelsen inom området som 
benämns "Stigningen" riskerar att innebära ett ingrepp i fornlämningens 
lagskyddade fornlämningsområde, något som är tillståndspliktigt hos Länsstyrelsen. 
Även delar av bebyggelsen inom området "Toppen" riskerar att innebära ingrepp i 
fornlämningsområdet. Vi anser att bebyggelsen närmast Skaftö 101:1 bör minskas i 
omfattning, för att tillåta ett tillräckligt stort skyddsområde kring fornlämningar. 
 
Skaftö 60:1 är en boplats utan synlig avgränsning ovan jord. Den har inte undersökts 
arkeologiskt och dess totala omfattning är därför inte känd. Vi bedömer att den 
planerade bebyggelsen vid boplatsen innebär ett ingrepp i boplatsen och dess 
lagskyddade fornlämningsområde, något som är tillståndspliktigt hos Länsstyrelsen. 
Om planerna för området "Kristinebergsvägen" ska genomföras, krävs enligt vår 
bedömning en arkeologisk förundersökning. 
Vi vill också påpeka att den föreslagna breddningen av Kristinebergsvägen och 
anläggandet av en gång- och cykelväg kan beröra Skaftö 60:1. 
 
Till alla fornlämningar, som omfattas av Kulturmiljölagens bestämmelser (SFS 
1988:950), hör ett s.k. fornlämningsområde, d.v.s. det område som krävs för att 
bevara fornlämningen och ge den tillräckligt med utrymme. Boplatser (likt Skaftö 
60:1), som inte är undersökta och saknar synlig avgränsning, kan ha en annan 
utbredning än den som är angiven i fornminnesregistret. Det räcker därför inte att på 
plankartan markera ett område som inte får bebyggas, som är exakt så stor som 
boplatsens utbredning i fornminnesregistret. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen nämner inte fornlämningarna överhuvudtaget under 
rubriken "Kulturmiljö". Detta är en stor brist, eftersom det finns fornlämningar inom 
planområdet, som berörs av de föreslagna åtgärderna. Planens konsekvenser för 
fornlämningarna belyses inte alls på grund av detta. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Utsiktsberget ska vara ett område som speglar vår tid samtidigt som det knyter an 

till den tradition och det uttryck som finns i Fiskebäckskil. Vissa delar av området 

som t.ex. Kilen anser vi ska underordna sig befintlig bebyggelse och samtidigt, utan 

att vara pastischer, harmoniera med den. Övriga delområden, som är belägna 

längre från kulturmiljön kan ges ett mer modernt uttryck.  

 

Delområdet Kilens närhet till befintlig bebyggelse ska beaktas och planförslaget 

kommer ändras avseende antal hus. Bebyggelsens volymer och utformning kommer 

att behandlas i ett gestaltningsprogram. Detta kommer att ligga till grund för 
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fortsatt arbete med detaljplanen och vidare kommer utformningsbestämmelser 

föras in på plankartan.  

 

Den etappvisa utbyggnaden är tänkt att ske genom reglering i det 

exploateringsavtal som upprättas mellan kommunen och exploatören.  

 

Rekommendationen att nyuppföra murar i sprängsten kommer flyttas till annan 

del av planbeskrivningen alternativt utgå.  

 

En arkeologisk utredning kommer utföras för hela planområdet för att säkerställa 

att inga hittills okända fornlämningar berörs av planen.  

 

Övriga synpunkter noteras.  

 

4. Trafikverket 
Ombyggnad av korsning Kristinebergsvägen/väg 797- 
Fiskebäckskilsvägen 
Trafiken till tillkommande bebyggelseområden kommer ledas in i området via de 
allmänna vägarna 785 och 797. Vägarna har en maximal hastighet på 50 km/h i 
Fiskebäckskil. I planbeskrivningen föreslår kommunen att hastigheten sänks till 40 
km/h och att anslutningen mellan väg 797 och Kristinebergsvägen byggs om 
planbeskrivningen presenterar ett förslag till ombyggnation av anslutningen, enligt 
trafikutredningen till standard dimensionerad för boogiebuss. Det beskrivs även att 
väg 797 behöver breddas. 
Det är viktigt att kommunen tar kontakt med Trafikverket och reder ut hur 
korsningen kan byggas och om vägen kan breddas innan planarbetet fortskrider. 
Ombyggnad ska samrådas med Trafikverket och beslut ska fattas om ändrad 
anslutning. 
 
Trafikverket kan varken finansiera, projektera eller utföra åtgärder på det allmänna 
vägnätet som uppstår som en konsekvens av kommunens planering. 
 
Vi vill redan i detta skede av planprocessen påminna om, att i den mån ombyggnation 
av korsningen Kristinebergsvägen/väg 797- Fiskebäckskilsvägen blir aktuell, ska avtal 
om den åtgärden upprättas mellan kommunen och Trafikverket innan detaljplanen 
antas. 
 
Anslutning till allmän väg 
Trafikverket efterfrågar underlag som redovisar var nya anslutningar till allmänna 
vägar blir aktuella samt om, och i så fall vilka, befintliga anslutningar som behöver 
byggas om. 
 
Gång- och cykelvägar 
Gång- och cykelvägnätet beskrivs i planbeskrivningen. Föreslagen exploatering 
innehåller ingen utbyggnad av gång- och cykelvägnätet, förutom sträckan längs 
Kristinebergsvägen. Trafikverket påminner därför om synpunkterna lämnade i 
programsamrådet och betonar vikten av tillgänglighet och av trafiksäkra 
kommunikationer för barn. 
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Vi bedömer att många boende i de planerade området kommer att ha 
dagligvarubutiken samt busshållplatserna på Fiskebäckskilsvägen som målpunkter. 
Det är därför viktigt att i planarbetet hantera frågan om hur de oskyddade 
trafikanterna tar sig till och från butiken och busshållplatserna. Trafikverket känner 
till att kommunen i ett annat arbete studerar möjligheterna till en GC-väg längs 
Fiskebäckskilsvägen och vi anser att det är ett arbete som borde integreras med detta 
detaljplanearbete för att säkerställa en helhetslösning avseende GC-vägnätet i 
Fiskebäckskil från väg 785 via väg 797 och upp genom planområdet. 
 
Dagvatten 
Detaljplanen föreslår att dagvatten omhändertas lokalt. Med anledning av detta vill vi 
understryka att inget vatten får avledas till Trafikverkets anläggning, såsom trummor 
och vägdiken. 
 
Trafik- och bullerutredning 
I planbeskrivningen redovisas trafikutredningen. Den baseras på prognosår 2020, 
med 
1 % trafikökning fram till det året. Detta är lågt räknat, Trafikverket menar att 2030 
är ett mer relevant prognosår och att ökningen ska beräknas vara 1,5 %. 
Exploateringen bedöms öka trafikrörelserna med 700 fordon per dygn. Även det är 
lågt räknat. Standardberäkning är cirka 6 rörelser/dygn och fastighet, detta ger en 
ökning på 1 050 fordonsrörelser per dygn. Även detta värde ska räknas upp till 
prognosår. Tillkommande tung trafik (bussar och sophämtning med mera) ska ingå i 
beräkningen. Det redovisas inte tydligt i bullerutredningen om den innehåller värden 
från tung trafik eller om den enbart utgår från personbilstrafik. 
 
Bullerutredningen utgår från att mark utanför vägbana är akustiskt mjuk. Vägarna 
omges delvis av berg i dagen och av befintlig bebyggelse. Vi önskar ett förtydligande 
av hur omgivningen är eller blir akustiskt mjuk. Bullerutredningen omfattar inte 
heller hela planområdet. Detta är en brist. Hur ser bullersituationen ut för område 
Toppen, Stigningen och Kristinebergsvägen? Utredningen utgår också från att 
hastigheten på allmän väg och Kristinebergsvägen kommer sänkas. Detta är inte 
beslutat varför utredningen ska utgå från hastigheten som gäller nu. 
 
Mot bakgrund av detta kan Trafikverket inte bedöma de slutsatser om bullerpåverkan 
som beskrivs i planbeskrivningen utan menar att trafik- och bullerutredningen först 
måste uppdateras. När bullerutredningen reviderats är det bra om den också 
redovisas tydligare i planhandlingarna. Utan en sådan redovisning är det svårt att 
bedöma resonemangen om åtgärder eftersom bullervärdena redovisas utan koppling 
till trafiksiffror. Det blir även svårt att bedöma förslag till ombyggnation av 
anslutning till allmän väg. 
 
I planbeskrivningen står att bullerskärmar på 2 meter behövs inom vissa delar av 
planområdet samtidigt skriver kommunen att långsidorna klarar bullernivåerna utan 
bullerskydd. Behövs bullerskärm för att klara buller vid uteplatsen? Inomhusbuller 
kan vanligen klaras genom omdisponering av fönster i fasad och bullerskyddande 
fasader/fönster. Det kan då vara bra att styra placering på tomten och eventuellt 
fasadutformning i detaljplanekartan för de aktuella delar av planområdet som är 
bullerutsatta. Om bullerskärm mot Kristinebergsvägen och korsningen 
Kristinebergsvägen/Fiskebäckskilsvägen är nödvändiga är det bra om dessa regleras i 
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detaljplanekartan. Om bullerskärmarna är nödvändiga, hur ser kommunen till att 
dessa uppförs innan nya bostäder tillkommer? 
 
Trafikverket kan inte bekosta eller utföra bullersäkrande åtgärder som blir aktuella av 
kommunal exploatering. 
 
Med anledning av att användningsbestämmelsen "C" ligger i plankartan frågar vi om 
kommunen har någon tanke på att specificera användningen ytterligare? Det blir stor 
skillnad på trafikrörelser beroende på vilken verksamhet som vill etablera sig på 
platsen.  
 
Mot bakgrund av vad som framförts i detta yttrande finns även anledning att justera 
MKB i de frågor som berörs av Trafikverkets synpunkter. 
 
Avslutningsvis vill vi göra kommunen uppmärksam på att i den Regionala planen för 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland för perioden 2014 — 2025 finns det inga 
åtgärder inplanerade för de allmänna vägarna 161, 785 och 797, det vill säga de vägar 
som leder mellan E6 och planområdet, förutom en del på väg 161 mellan Rotviksbro 
och Bäcken - en sträcka på cirka 4 km. 
 
Trafikverket ser fram emot att få delta i det fortsatta arbetet med detaljplanen. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Säkra transportvägar för oskyddade trafikanter inom området och till viktiga 

målpunkter utanför området så som affär, färja, busshållplats med mera kommer 

utredas ytterligare. Barns möjlighet till säkra transportvägar kommer belysas 

särskilt. En helhetslösning för gång- och cykeltrafik kommer behandlas i vidare 

planarbete.  

 

Dialog mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och trafikverket angående 

ombyggnation av korsningen Fiskebäckskilsvägen och Kristinebergsvägen pågår. 

Gällande utformning av korsningen Fiskebäckskilsvägen och Kristinebergsvägen 

förs diskussioner om att höja upp korsningen och med avvikande material utforma 

en säker korsning som verkar hastighetssänkande. Inga övergångsställen planerad 

vid korsningen utan inom den upphöjda zonen av korsningen ska passage för 

fotgängare och cyklister ske.  

 

Gällande de trafikmängder som bullerberäkningen baseras på så kommer dessa ses 

över, bullerutredningen ska bygga på sommarvärden gällande trafikmängder och 

prognosberäkningarna kommer ses över. Trafikmätning kommer göras under juli.  

Kompletteringen av bullerutredningen kommer visa dagens hastighetsbegränsning 

med även föreslagna framtida hastighetsbegränsningar. En revidering av 

bullerutredningen kommer även visa bullerberäkningar för hela planområdet. 

Förtydligande avseende hur marken kan anses vara akustiskt mjuk kommer finnas 

i reviderad bullerutredning.   
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Huruvida bullerskärmar behövs för fastigheterna i korningen mellan 

Fiskebäckskilsvägen och Kristinebergsvägen kommer ses över.  

 

Förtydligande av användningen C kommer ses över.  

 

Övriga synpunkter  noteras 

 

5. Skanova 
TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av rubricerad 
samrådhandling och låter framföra följande. 
 
Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt planområde är markerade på bifogad 
lägeskarta. 
 
På fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:330, i direkt anslutning till planområdet, finns en 
telestation. Till och från denna finns anläggningar, vilka är mycket viktiga för 
områdets telekommunikation. Dessa anläggningar består av kablar i kanalisation 
samt direktförlagda i mark. Ledningsrätt finns för den anläggning som passerar över 
fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:5>2. 
 
I samband med upprustning/breddning av Kristinebergsvägen, måste särskild 
hänsyn tas till befintliga teleanläggningar. För diskussion om hur detta bäst sker, 
samt beställning av eventuell undanflyttning, skall kontakt tas med Skanova. Detta 
bör ske minst fyra månader innan arbetet påbörjas. 
 
Inom planområdet finns även en anläggning för mobil telekommunikation, 
vilken ej berörs av föreslagen byggnation. 
 
Skanova har för övrigt inget att invända mot förslaget. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Synpunkterna noteras.  

 

 

6. Polismyndigheten i Västra Götaland  
Vad gäller utformning och lokalisering av Kristinebergsvägens anslutning mot 
Fiskebäckskilsvägen torde alternativ 3a vara att föredra. 
I övrigt ingen erinran. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Synpunkterna noteras.  

 

7. Västtrafik 
Västtrafik ser inte att det i närtid är möjligt att förlänga linje 845 till planområdet då 
det tar för lång tid i förhållande till antalet resenärer på sträckan. Vi anser inte heller 
att det är lämpligt att båten lägger till vid Lyckans slip, men vill vara med i fortsatta 
diskussioner kring detta. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Synpunkterna noteras och vid fortsatta diskussioner gällande kollektivtrafik 

kommer kontakt att tas mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och Västtrafik.  

 

8. Vattenfall 
Vattenfall har befintliga anläggningar inom planområdet, 10 kV luftledning (röd 
heldragen linje), 10 kV jordkabel (röd streckad linje), 0,4 kV luftledning (blå 
heldragen linje) samt 0,4 kV jordkabel (blå streckad linje). Kablarnas lägen är inte 
exakta då de inte är inmätta. Inmätning är beställd och inmätningsfiler levereras 
inom kort. 
 
Inom detaljplaneförslaget finns endast ett E-område för transformatorstation utritat. 
För att kunna försörja nytillkomna kunder med el är det nödvändigt att få till 
ytterligare tre E-områden för transformatorstationer. I bifogad karta är röda 
fyrkanter förslag på placering av nya transformatorstationer. De cerisestreckade 
linjerna är tilltänkt placering för nya kablar inom utlagt u-område. De röda streckade 
linjerna är nya kablar som föreslås inom områden där u-område saknas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Förslag på ytterligare lägen för transformatorstationer och u-områden kommer att 

föras in på plankartan.   

 

 

9. Lantmäteriet 
Lantmäterimyndigheten (LM) har i planprocessen i första hand uppgiften att bevaka 
att plangenomförandefrågorna blir belysta på ett allsidigt sätt. Dessa frågor 
konkretiseras oftast först i samband med samrådskedet. Vi har dock vid vår 
granskning inga synpunkter. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Synpunkterna noteras.  

 

 

 

10. Försvarsmakten 

Detaljplanen för Utsiktsberget, Skaftö-Fiskebäck 1:6, berörs av influensområde för ett 
av Försvarsmaktens riksintressen. Försvarsmakten har således som sakägare rätt att 
yttra sig över detaljplanen. 
 
Bakgrund: 
För att öka kommunens kunskap om riksintresset har ett särskilt dialogmöte mellan 
Försvarsmakten och kommunen genomförts 14 mars 2014. Vid mötet informerade 
Försvarsmaktens representanter om myndighetens verksamhet i kommunen och hur 
denna avses utvecklas under de närmsta 20 åren. Under den följande dialogen 
belystes särskilt vilka åtgärder som kommunen behöver vidta för att begränsa 
eventuell påverkan på riksintresset och hur, i motsvarande grad, den föreliggande 
detaljplanen (men även andra kommande) därigenom hanteras för att i sin tur inte 
påverkas i alltför hög grad av den bedrivna verksamheten. Utöver dessa åtgärder 



2 8  

 

kommer en för kommunens handläggare intern informationsinsats att behöva 
genomföras. I viss mån kan även extern informationsinsats krävas. Försvarsmakten 
ska så långt som möjligt vara kommunen behjälplig i detta. Båda parter upplevde 
mötet som positivt och konstruktivt. Försvarsmakten ser med tillförsikt fram emot 
kommande samarbete med Lysekils kommun. 
 
Föreslagen åtgärd: 
Detaljplanen i nuvarande utformning medför på sikt risk för påtaglig skada på 
riksintresse för totalförsvarets militära del. Verksamheten kan i vissa fall ge upphov 
till tillfälliga störningar på hemelektronik med följande klagomål från de boende. 
Lämnat utan åtgärd medför detta på sikt svårighet för Försvarsmakten att verka på 
orten. Försvarsmakten ser inte att verksamheten kommer att minska under 
överskådlig framtid. Risken för störningar kan minimeras genom att det planerade 
bostadsområdet förses med fast fibernät för data och telekommunikation med 
inkoppling för respektive bostad och eventuella verksamheter. Detta kan styras 
genom exploateringsavtal för planområdet eller genom beslutad kommunal dragning 
av sk. stadsnät. 
 
Slutsats: 
För att Försvarsmakten vid detaljplanens fastställande ska kunna ställa sig positiv till 
denna bör vald lösning för fibernät uttryckligen ingå i beslutet. I avsaknad av detta 
kommer Försvarsmakten tvingas att överklaga beslut om detaljplanens antagande. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Genom exploateringsavtal med exploatör kommer samhällsbyggnadsförvaltningen 

styra att fibernät för data och telekommunikation med inkoppling för respektive 

bostad och eventuella verksamheter ska anläggas.  

 

 

 

KOMMUNALA INSTANSER 

 

11. Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten har inget att invända, mer än att tillgänglighet och 
brandvattenförsörjning för räddningstjänsten bör beaktas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Synpunkterna noteras.  

 

 

12. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Detaljplanens omfattning 
"Program för område söder om Kristinebergsvägen" var ute på samråd 2009. 
Förslaget innebar en högre exploateringsgrad med ca 100 bostäder istället för 30-50 
lägenheter i samlad bebyggelse som anges för området i gällande översiktsplan (ÖP 
06). Hela programområdet låg utanför strandskyddet. Den nuvarande parkeringen 
för Fiskebäckskil som finns inom programområdet avsågs bevaras för parkering i 
överensstämmelse med översiktsplanen. Det anges i programhandlingen för samtliga 
tre parkeringsalternativ att ytterligare platser ska tillskapas i anslutning till 
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nuvarande parkering. Man föreslår i ett av alternativen att man där också kan avsätta 
parkeringsytor för de fastigheter i Fiskebäckskil som idag saknar iordningställd 
parkeringsplats på egna fastigheten. 
 
Miljöenheten i Lysekils kommun lämnade 2009-12-07 ett yttrande över 
planprogrammet. Förutom påpekanden om hänsyn till dammar och annan 
naturmark i området i enlighet med den då gjorda naturinventeringen (Eko Natura) 
påpekades behovet av att i anslutning till nuvarande parkering inom planområdet 
kunna tillskapa parkeringsplatser för de fastigheter i Fiskebäckskil som idag saknar 
ytor för parkering inom sina egna tomter. 
 
När nu "Detaljplan för Utsiktsberget" skickats ut för samråd kan man konstatera att 
detta förslag avviker i väsentliga delar från programmet som var ute på samråd. Det 
geografiska området har utökats avsevärt jämfört med programområdet. Hela 
nuvarande parkeringen med utbyggnadsmöjligheter har tagits i anspråk för 
bostadsbebyggelse. Strandskyddad mark exploateras för parkering och 
lek/idrottsplats. En betydligt större yta än i planprogrammet exploateras för 
bebyggelse och totala antalet bostäder har utökats ytterligare till ca 175 bostäder. 
 
Dessa frågor är så principiellt viktiga att de borde tagits upp redan i programskedet 
så att möjlighet funnits att komma med synpunkter redan på ett tidigt stadium av 
planprocessen. Programsamrådsredogörelsen saknar således helt och hållet 
synpunkter på flera principiellt mycket betydelsefulla förändringar och utvidgningar 
av planen. 
 
Parkering 
Inför en förtätning av bebyggelsen är det angeläget att först försöka tillgodose de 
behov som redan finns för samhället. Detta gäller inte minst behovet av 
parkeringsplatser i Fiskebäckskil. En parkering finns idag som också har 
utbyggnadsmöjlighet och dessutom är utpekad som parkering i översiktsplanen. 
Miljöenheten anser att det är olämpligt att denna yta bebyggs då parkeringsbehovet 
inte kan tillgodoses på någon annan plats i Fiskebäckskil utanför strandskyddet. 
 
Strandskydd 
Om man ska upphäva strandskyddet och exploatera strandskyddad mark måste detta 
motiveras med något särskilt skäl. Det särskilda skäl som anges i planbeskrivningen 
är "område behöver tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt angeläget intresse som 
inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område". Miljöenheten anser inte att det 
skulle vara ett särskilt skäl att upphäva strandskyddet och exploatera strandskyddad 
mark för parkering och lek/idrottsplats när det idag finns en större parkeringsplats 
med goda utbyggnadsmöjligheter utanför det nuvarande strandskyddet. Att man 
önskar bygga bostäder på den nuvarande parkeringsplatsen och intilliggande 
mjukmark utanför strandskyddet bedöms inte vara ett särskilt skäl för att istället få 
exploatera strandskyddad mark. 
 
Dammar, våtmarker och andra naturvärden 
Flera av de dammar som inventerats av Eko Natura och Naturcentrum finns inte 
redovisade på någon samlad karta. På illustrationskartan till detaljplanen saknas inte 
bara de allra minsta dammarna. En tydlig karta bör tas fram där samtliga beskrivna 
dammar och våtmarker liksom den planerade bebyggelsen är markerade 
tillsammans. Enligt kommunens Naturvårdsplan (antagen 2010-12-16) ska 
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naturmiljöns kvaliteter beaktas vid framtagande av nya detaljplaner, även i områden 
som inte särskilt pekas ut i naturvårdsplanen. Utifrån detta bör grundkravet vara att 
åtminstone samtliga dammar och våtmarker sparas, dels för skydd av dess flora och 
fauna men även för dess funktion som buffert för kraftig nederbörd. Även de övriga 
objekten med utpekade naturvärden i naturinventeringarna bör undantas från 
exploatering. Med dessa pärlor i landskapet kvar kommer hela bostadsområdet att 
berikas. Om detta inte kan klaras bör konsekvenserna beskrivas och lämpliga 
kompensationsåtgärder föreslås i varje enskilt fall. Tomtindelningen bör göras så att 
samtliga dammar och våtmarker ligger utanför tomtmark så att de förblir 
allemansrättsligt tillgängliga. 
 
Artskydd 
Vid den inventering av groddjur som gjordes på uppdrag av Lysekils kommun 2011 
påträffades större vattensalamander i två dammar inom det nu aktuella planområdet. 
Vid de kompletterande inventeringar som senare utförts inom ramen för planarbetet 
har däremot inga fynd gjorts. Området bedöms av anlitade konsulter kunna utgöra en 
randzon för en population som har sitt huvudområde någonstans i det 
omkringliggande landskapet. Större vattensalamander finns dock upptagen i 
Artskyddsförordningen som en art som kräver noggrant skydd. Utöver skydd för 
själva individerna är det förbjudet att skada eller förstöra djurens 
fortplantningsområden och viloplatser. Med de olika inventeringsresultaten är det 
vanskligt att bedöma artens status i området och därmed även vilka restriktioner och 
begränsningar av exploateringen som kan bli nödvändiga. Här krävs en noggrann 
bedömning av länsstyrelsens biologiska expertis av hur stort ett eventuellt skyddat 
område bör vara och vilka eventuella krav som bör ställas på spridningskorridorer till 
intilliggande naturområden. 
 
Buller 
Den tid på året då mest trafikbullerstörningar kan befaras är under sommaren. 
Osäkerhet råder kring trafikmängderna sommartid. Kompletterande trafikmätningar 
kan behövas för beräkning av bullernivåerna sommartid för dels den befintliga och 
dels den planerade bebyggelsen. Den befintliga bebyggelsen i början av 
Kristinebergsvägen är särskilt utsatt för trafikbuller och dessutom extra svår att 
beräkna bullernivåerna för på grund av gatans lutning, acceleration efter 
gatukorsningen, smal passage med reflekterande buller och bullertillskott från 
Fiskebäckskilsvägen. Kompletterande bullermätningar kan behövas. 
Att redan från början placera nya hus så att inte gällande riktvärden för buller klaras 
utomhus utan särskilda förebyggande åtgärder bör inte accepteras. Då trafiken antas 
bli avsevärt större på sommaren bör krav ställas att riktvärdena klaras även under de 
mest trafikerade sommarmånaderna. På bullerkartorna bör anges vilken trafikmängd 
beräkningarna gjorts utifrån. 
 
Slutsats 
För miljöenhetens slutgiltiga ställningstagande till detaljplanförslaget är det 
nödvändigt att revideringar och kompletteringar görs i enlighet med här gjorda 
påpekanden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Naturvärdesområdena kommer ses över och ev. anpassning kommer göras, till 

exempel kommer en damm i sydvästra delen av planområdet som i 
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samrådshandlingen delvis ligger på tomtmark helt ligga inom naturmark i 

granskningshandlingen.   

 

En sammanhållen karta med samtliga dammar och naturvärdesområden från de 

olika utredningarna kommer sammanställas för att ge en tydligare överblick. 

Denna kommer även visa illustrationen av planförslaget.  

 

Motiven för upphävande och dispens av strandskydd kommer att utvecklas och 

vidare behandlas i planarbetet samt kommuniceras med Länsstyrelsen och 

miljöenheten.  

 

Kompletterande inventering av stor vattensalamander kommer göras. Fördjupning 

av planförslagets eventuella barriäreffekt för arten kommer att behandlas. 

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att uppdateras efter att kompletterande 

utredningar gjorts. 

 

De trafikmängder som bullerberäkningen baseras på kommer ses över och 

bullerutredningen ska bygga på sommarvärden gällande trafikmängder. 

Kompletteringen av bullerutredningen kommer visa dagens hastighetsbegränsning 

med även föreslagna framtida hastighetsbegränsningar.  

 

 

13. LEVA i Lysekil AB 

VA 
Angående dagvattenhantering är utredningens utgångspunkt att förändra hydrologin 
i området så lite som möjligt givetvis bra. Som framtida huvudman för dagvattnet i 
området ser dock LEVA problem med drift och underhåll av de många 
makadamdiken och makadammagasinen. Störst problem ser vi där vattnet efter 
dessa leds vidare mot enskilda fastigheter. Detta eftersom LEVA får ansvar för vattnet 
nedströms de punkter som anvisas som fastigheters förbindelsepunkt för dagvatten. 
Dessutom måste rättigheter säkerställas fram till recipient för alla avrinningsstråk. 
För att underlätta det framtida underhållet, samtidigt som ansvar och rättigheter 
renodlas, skulle det därför vara önskvärt att undersöka möjligheten till färre 
avrinningsvägar från området. För att i möjligaste mån undvika pumpning av 
dagvattnet bör man i VA-utredningen utreda avledning av dagvattnet endast i de tre 
riktningar som beskrivs för spillvattnet. 
 
Erforderlig fördröjning av dagvatten från fastighet bör, i enlighet med kommunens 
riktlinjer för dagvattenhantering, i första hand ske inom tomtmark. På samma sätt 
bör dagvatten från gata i första hand fördröjas/renas inom gatumark. Fördröjning 
inom tomt- och gatumark bör regleras via planbestämmelser. I andra hand ska 
erforderlig fördröjning ske samlat för respektive avrinningsstråk. 
 
Vad gäller spillvattenhanteringen förordar LEVA att man i VA-utredningen 
undersöker möjligheterna att pumpa spillvattnet från Tullsgårdens pumpstation till 
den sydvästra delen av planområdet. Spillvattnet skulle därifrån kunna avledas med 
självfall mot pumpstationen Kristineberg Stora. Det skulle göra att den ökade 
belastningen på Elfströms pumpstation i Fiskebäckskil kan undvikas. Det ökade 
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flödet till Elfströms, från de östra delarna av planområdet, skulle då kompenseras 
genom att flödet från sydöstra delen av planområdet, samt från befintlig bebyggelse i 
Fiskebäcksområdet, kan avledas direkt från Tullsgården mot Kristineberg Stora. 
 
Ur VA-synpunkt skulle det underlätta mycket om bostadsgatorna inom området får 
kommunalt huvudmannaskap i stället för enskilt. Exempelvis skulle då all 
administration kring ledningsrätter på dessa gator, både vid anläggande och vid 
framtida underhåll, undvikas. Risk finns också att åtkomst till området vid akuta 
insatser försvåras om vägbommar sätts upp vid infart till området. 
 
I ansvarsfördelningstabellen ändras "Vatten, brandvatten- och spillvatten" till 
"vatten- spillvatten- och dagvattenledningar inom u-område". 
 
LEVA ska vara part i det exploateringsavtal som ska tecknas innan planens 
antagande. 
 
Under rubrik "Gemensamhetsanläggning/samfällighet" tas text angående dagvatten, 
VA och tryckstegringsstation bort från samfällighetens ansvarsområde. 
 
Första stycket under rubrik Servitut/Ledningsrätt ändras till "För vatten-, spillvatten- 
och dagvattenledningar inom u-område på kvartersmark skall ledningsrätt upplåtas 
till förmån för LEVA i Lysekil AB". Angående andra stycket ska LEVA ges 
ledningsrätt (ej servitut) för E2, tryckstegringsstation. 
 
Minimidimension på huvudledning (självfall dag- och spillvatten) är enligt LEVAs 
kravspec. 200 mm och på servisledning 160 mm. Jfr. VA-utredning s. 25. 
 
EL 
Inget att erinra. (Nätägare: Vattenfall). 
 
Gatubelysning 
Inget att erinra. 
 
Fjärrvärme 
Inget att erinra. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Dagvattenutredningen kommer att kompletteras och den problematik som lyfts i 

yttrandet angående framtida drift och underhåll, fördröjning på tomtmark, 

avrinningsriktningar med mera av dagvattenhanteringen kommer utredas vidare. 

 

Avloppsförsörjningen kommer utredas vidare utifrån alternativet att pumpa 

spillvatten till Tullgårdens pumpstation. Detta kommer ske i dialog med LEVA.  

 

Bostadsgatorna kommer vara allmänplatsmark men kommer sannolikt inte 

omfattas av kommunalt huvudmannaskap utan kommer ha enskilt 

huvudmannaskap. Rättigheterna kommer att ses över för att i sin helhet vara 

fastställda för att möjliggöra framtida underhåll. 
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LEVA kommer vara part i det exploateringsavtal som upprättas.  

 

Skrivelsen "Vatten, brandvatten- och spillvatten" kommer att ändras till "vatten- 

spillvatten- och dagvattenledningar inom u-område".  

 
Under rubriken  "Gemensamhetsanläggning/samfällighet" tas text angående 
dagvatten som ej utgörs av vägdagvatten, VA och tryckstegringsstation bort från 
samfällighetens ansvarsområde.  
 
Första stycket under rubrik Servitut/Ledningsrätt ändras till "För vatten-, 
spillvatten- och dagvattenledningar inom u-område på kvartersmark skall 
ledningsrätt upplåtas till förmån för LEVA i Lysekil AB". I andra stycket under 
samma rubrik  ges LEVA ledningsrätt (ej servitut) för E2, tryckstegringsstation. 

 

Övriga synpunkter noteras.  

 

 

14. RAMBO 

Det framtida insamlingssystemet för villa- och fritidshushållens avfall utreds just nu 

av Rambo AB. Gårdagens sopsäckar kommer under de närmsta åren, av 

arbetsmiljöskäl, bytas ut till sopkärl på hjul som kan rullas fram till 

soptömningsfordonet. 

 

Pågående utredning ska ge svar på om Rambo ska förorda kommunen att satsa på 

fastighetsnära insamling av matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar i 4-

fackskärl, så kallad ”Hemsortering”, eller på traditionell insamling av enbart 

matavfall och restavfall.  

Utredningen ska också visa i vilka befintliga geografiska områden särskilda lösningar, 

exv gemensamma sopskåp företrädesvis på kommunal mark, är nödvändiga på grund 

av omöjlig framkomlighet för sophämtningsfordonen (smala gator i gammal 

bebyggelse, avsaknad av vändplan, dålig bärighet på vägen, trafikkaos sommartid 

etc).  

 

I avvaktan på utredningens slutsatser rekommenderar Rambo att alla nya 

detaljplaner förbereder för fastighetsnära insamling av avfallet.  Se särskilt kraven på 

framkomlighet för fordon samt behov av utrymme för kärl på varje fastighet, se 

nedan.  

 

I dokumentet ”Generella riktlinjer för planering av avfallshantering ” finns 

utförligare information. Där finns också exempel på soprum/hus samt beräkningar 

av volym av hushållsavfall utifrån källsortering och antal hushåll/ lägenheter. Rambo 

bistår med råd. 

 

Framkomlighet för sophämtnings- och slamsugningsfordon 

För att sophämtnings- och slamtömningsfordon ska kunna utföra sitt uppdrag på ett 

trafik- och arbetsmiljösäkert sätt gäller att gator och vägar som ska trafikeras 
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uppfyller de minimimått som anges i dokumentet ”Generella riktlinjer för planering 

av avfallshantering” det vill säga: 
- Vägbanans bredd ska vara minst 3,5 meter, med ett fritt utrymme på varje sida 

om vägbanan på minst 1 meter, 
- Fri höjd till växtlighet, utskjutande tak etc ska vara minst 4,5 meter, 
- Vägen ska vara dimensionerad för minst BK2-belastning,  
- Det ska vara möjligt att vända fordonet på vändplats med minst 9 meters 

vändradie, med en hinderfri remsa om ytterligare minst 1,5 meter runt om, 
alternativt i en trevägskorsning, så kallad T-vändning,  

- Parkering av bilar längs med gator och vägar får inte hindra framkomlighet för 
renhållningsfordonen. 

 

Insamlingssystem för villa- och fritidshushåll 

Rambo överväger tre alternativa framtida insamlingssätt:  
1) Fullskalig Hemsortering - Fastighetsnära,  
2) Traditionell insamling av matavfall och restavfall - Fastighetsnära 
3) Traditionell insamling av matavfall och restavfall - Gemensamma 

uppsamlingsplatser. 

 

Olika system i olika befintliga geografiska områden kan bli nödvändiga utifrån 

framkomlighetsaspekten.  

 

Vid alternativ 1 kan antalet återvinningsstationer (för källsorterade förpackningar 

och tidningar) minskas kraftigt gentemot idag. Vid alternativ 2 och 3 kommer 

behovet av strategiskt placerade lättåtkomliga återvinningsstationer att kvarstå. 

  

Insamlingssystem för flerbostadshus 

För flerbostadshus anordnas genom fastighetsägarens försorg gemensamt 

soprum/hus/skåp med utrymme för åtminstone källsorterat matavfall och restavfall. 

Utrymmet bör även förberedas för källsortering av förpackningar och tidningar.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer i detaljplanen följa de riktlinjer som 

krävs för en fastighetsnära insamling av avfall samt möjliggöra för gemensamt 

soprum  för områden med flerbostadshus.  

 

 

15. Utvecklingsenheten 

Naturmark 
Grundkravet bör vara att samtliga dammar och våtmarker sparas, primärt för att 
säkerställa dess buffertfunktion vid kraftig nederbörd, men även för skydd av dess 
flora och fauna. 
 
Gata, gång- och cykelvägar 
För Kristinebergsvägen är sommartrafiken dimensionerande och ÅDT bedöms till 
1500-2 000 fordon per dygn. I planförslaget föreslås Kristinebergsvägen få en 
vägbredd på 5,5 meter samt en 3,o meter bred gång-och cykelväg. Totalbredden på 
8,5 meter är godtagbar men bör istället utformas med en vägbredd på 5,8 meter samt 
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en 2,7 meters gång- och cykelväg för att underlätta möte mellan personbil och 
buss/lastbil. 
I planförslaget saknas det en målbeskrivning över gång- och cykelvägarnas 
utbredning, hur de oskyddade trafikanterna tar sig till badplats, affär, färja, 
småbåtshamn m.m. Gång- och cykelvägarna behöver knytas samman mellan 
planområdet och de befintliga områdena tex med en anknytning till Alberts väg i 
söder och en anknytning till Stockevik och Grundsund i väster. 
Vi bedömer att alternativ 3 i trafikutredningen uppfyller en acceptabel standard i och 
med den separata gång- och cykelvägen. Det är viktigt att trafiksäkerheten tillgodoses 
med den upphöjda korsningen som förslaget förordar. 
 
Parkering 
Det befintliga samhället har ett stort behov av parkeringsplatser och det är angeläget 
att i första hand tillgodose det behovet som redan finns. Att ersätta den befintliga 
parkeringen norr om Kristinebergsvägen med bostäder och att istället placera 
parkeringen på strandskyddad mark bedöms inte vara försvarbart. Behovet av 
parkeringsplatser i Fiskebäckskil har bedömts till cirka 300 platser, både för det 
allmänna och enskilda behovet, och kan inte tillgodoses någon annanstans. Hela 
planområdet norr om Kristinebergsvägen behövs för parkeringsbehovet, förslagsvis 
för allmänheten i den västra delen och för det enskilda behovet längst österut. Full 
täckning för Fiskebäckskils parkeringsbehov kommer troligen inte att nås trots detta. 
Planeringen av busslingan är mycket positiv vilket gör att behovet av biltrafiken till 
och från badplatsen kan minska under sommaren. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Naturvärdesområdena kommer ses över och ev. anpassning kommer göras, till 

exempel kommer en damm i sydvästra delen av planområdet som i 

samrådshandlingen delvis ligger på tomtmark helt ligga inom naturmark i 

granskningshandlingen.   

 

De trafikmängder som bullerberäkningen baseras på kommer ses över och 

bullerutredningen ska bygga på sommarvärden gällande trafikmängder. 

Trafikmätning kommer utföras i sommar. Kompletteringen av bullerutredningen 

kommer visa dagens hastighetsbegränsning med även föreslagna framtida 

hastighetsbegränsningar.  

 

Vägbredden för Kristinebergsvägen kommer att ändras i enligt med yttrandet till 

vägbredd 5,8meter och gång- och cykelväg 2,7 meter.   

 

Säkra transportvägar för oskyddade trafikanter inom området och till målpunkter 

utanför området kommer utredas ytterligare. Barns möjlighet till säkra 

transportvägar kommer belysas särskilt. En helhetslösning för gång- och 

cykeltrafik kommer att behandlas i vidare planarbete.  

 

Parkeringsfrågan kommer att behandlas i vidare planarbete. 

 

Övriga synpunkter noteras.  
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16. Byggnadsnämnden 

Yttrande ur bygglov- och arkitektursynpunkt 
Det antal bostadslägenheter som planområdet innehåller är större än det som anges i 
kommunens översiktsplan. Det ska då dock noteras att en översiktsplan inte är 
juridiskt bindande, att planområdet är större än det som illustreras i översiktsplanen, 
samt att den nu aktuella exploateringsgraden har vuxit fram ur de överväganden som 
hittills gjorts under planprocessen. 
 
En större samt ett antal mindre områden med naturmark inom planområdet har 
sparats för sina naturvärden, samt för att ge möjlighet till närrekreation för de 
boende på och i anslutning till Utsiktsberget. 
 
Från kulturmiljösynvinkel kan konstateras att den östra delen av planområdet även 
innefattar befintlig bebyggelse vilken idag är betecknad som kulturhistoriskt värdefull 
miljö, s.k. q-beteckning. Dessa byggnader ligger vid Kristinebergsvägens anslutning 
till Fiskebäckskilsvägen. Det är också i denna del av området man föreslår ny 
bebyggelse som närmast den äldre bebyggelsen i Fiskebäckskil. Vissa befintliga 
byggnader längs Fiskebäckskilsvägen, vilka hittills legat utanför detaljplanelagt 
område, kan även de anses ha ett värde för kulturmiljön. Det är därför viktigt för 
helhetsintrycket av de äldre delarna av Fiskebäckskil, och p.g.a. närheten till 
Fiskebäckskils kyrka, att de byggrätter som planeras på sluttningen ovanför 
Fiskebäckskilsvägen (område i planbeskrivningen benämnt Kilen) inte tillåter för tätt 
placerade huskroppar, att byggnaderna inte blir för stora och dominerande, samt att 
de utformas med viss hänsyn till lokal byggnadstradition. Skälet till att inte tillåta för 
tätt placerade hus är att området inte ska eftersträva att likna de tätbebyggda centrala 
delarna av det gamla Fiskebäckskil, utan de glesare yttre delarna. 
 
I övriga delar av området är den nya bebyggelsen placerad längre från 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö. Där är det fullt möjligt att låta nutida 
arkitektur avspeglas i det som byggs, så att var tids byggnader inför framtiden speglar 
de stilar och de byggnadsideal som rådde vid tiden för deras uppförande. 
 
Särskilt värdefulla träd eller trädbestånd som man vill bevara, bör i 
planbestämmelserna kopplas till höga vitesbelopp om de skadas eller fälls. 
Anledningen till detta är att, även om man bestämt att det krävs marklov för att fälla 
träd inom planområdet, sanktionsavgiften per fällt träd endast uppgår till ett 
fjärdedels prisbasbelopp. 
 
Rent principiellt kan sägas att bostadsenheterna i området bör tillåtas att få en 
storlek som gör att de kan bebos av en familj med barn, men att ett möjliggörande av 
extrema överytor inte passar in i landskapsbilden och samhällsstrukturen, samt 
endast kan leda till att bostäderna lockar till sig mycket kapitalstarka människor vilka 
sannolikt inte kommer att bosätta sig på platsen permanent. Om det därutöver också 
ges förutsättningar för att bygga smålägenheter i flerbostadshus och/eller i 
gruppbyggda småhus, ökar sannolikt chansen att det kan ge ungdomar en möjlighet 
att bo kvar på Skaftö i sitt första egna boende. 
En noggrann avvägning av de i planen tillåtna byggrätterna bör därför göras, med 
beaktande av det nu (i mars 2014) aktuella förslaget till ändring av plan- och 
bygglagen vilket skulle tillåta tillbyggnader på upp till 15 m2 samt friliggande 
komplement-bostadsbyggnad på upp till 25 m2, båda dessa i strid med 
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planbestämmelser avseende byggnadsarea, antal byggnader samt placering på 
"prickad mark". 
 
I ett exploateringsområde av den föreslagna storleken är det av stor vikt för hela 
samhället att gång- och cykelvägar utreds och byggs med avseende på en 
helhetslösning.  
 
Yttrande över samrådshandlingarna 
Bygglovenheten har inget att erinra mot detaljplanen, utöver de synpunkter på 
kulturmiljöanpassning, bostadsstorlekar m.m. vilka framförts ovan. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram som ska behandla planförslaget i 

förhållande till riksintressen för kulturmiljö och påverkan på landskapsbild.  

Planförslaget kommer minska antalet hus i delområdet Kilen. Illustrationer och 

riktlinjer för gestaltning av byggnaderna kommer tas fram gällande 

byggnadsvolymer, totalhöjder, markanpassning, färgsättning och glasning.  

 

Gestaltningsprogrammet kommer ligga till grund för vidare arbete med 

granskningshandling och mer detaljerade planbestämmelser kommer att föras in 

på plankartan.  

 

Den byggrätt, inom fastighet 1:543, vilken påverkar siktlinjen från kyrkan kommer 

tas bort i granskningshandlingen.  

 

Vitesbelopp för träd kommer att övervägas.   

 

En noggrann avvägning av byggrätternas storlek med beaktande av förslaget till 

lagändring i PBL ska göras.  

 

 

 

POLITISKA PARTIER 

 

17. Skaftöpartiet 

För att Skaftö ska förbli en levande bygd är det väldigt viktigt att Lysekils kommun 
satsar rätt, skapar möjligheter och ger framtidstro för befolkningen på Skaftö.  
 
Skaftöpartiet anser att planprogrammet för Kristinebergsvägen är en viktig del i 
denna satsning. Den första upplagan av detaljplanen 2009 redovisade betydligt 
mindre antal lägenheter mm. Det nu presenterade förslaget tycker vi inte är 
tillräckligt genomarbetat för anpassning till önskat boende. ÖP-06 anger bebyggelse 
av området med 30-50 lägenheter i blandad bebyggelse, medan förslaget nu rymmer 
ca 150 bostäder, vilket vi tycker är alldeles för mycket. 
 
Vi anser det är viktigt att nya bebyggda områden blir levande och bebos av 
helårsboende. 
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Vi tycker att utbyggnaden skall ske etappvis allt eftersom efterfrågan. 
 
Just nu byggs det mycket på Skaftö som Östra Stockevik, Fiskebäckskils centrum och 
Evensås. Frågan är om behovet är så stort för att tillgodose bostäder för unga 
barnfamiljer som vill etablera sig för ett åretruntboende inom dessa bostadsområden. 
I marknadsföringen är boendekalkylerna så höga att det är en omöjlighet att klara 
ekonomiskt för dessa barnfamiljer, varför man får räkna med att målgruppen är äldre 
höginkomsttagare som kommer att bo på deltid och betala skatt i andra kommuner. 
 
Torvemyr etapp 1 skulle vara just ett sådant område som med låga priser skulle locka 
unga barnfamiljer, idag finns tyvärr bara 1 barnfamilj boende inom detta område, 
varför vi tycker att satsningen på Utsiktsberget i nuvarande plan inte är relevant för 
att öka åretruntboendet på Skaftö, med bättre underlag för skola, mm. 
 
Risken är stor för en överetablering som också medför stora ingrepp i natur och miljö 
på Skaftö, här vill vi referera till ingreppet och bortsprängningen av berget i Evensås. 
Samma risk kan föreligga inom detta planområde, Utsiktsberget.  
 
Det bör vara mer hyresrätter än bostadsrätter då det gynnar boende för barnfamiljer, 
ref. Skolberget. 
 
Risk för trafikstörningar när den tidigare tillfartsvägen till området tagits bort. 
 
1. Delområde Forskarbyn bör som förslaget anger inrymma student- och 
ungdomslägenheter samt kontor och/eller icke störande verksamhet som typ ny 
teknik, distansarbete via nätanvändning etc. 
 
2. Delområde Utsiktsberget bör utformas och anpassas för seniorsboende - ett 
boende som saknas på Skaftö med sin åldrande befolkningspopulation. Området 
ligger strategiskt och vackert med närhet till buss, färja, service och kulturmiljö för 
denna befolkningsgrupp. 
 
3 Delområde Trädgårdshyllan anser vi bör utgå ur planförslaget och läggas i träda för 
framtida planering. Orsak till denna bedömning är att området får ses som direkt 
konkurrent till Torvemyr 1 och 2 och blir såväl svårt att belägga i nutid som en dyr 
investering för kommunen. Även planområdet Evensås bidrar till detta. 
 
4 Delområde Dammarna planeras i ett känsligt område. Skyddszon bör upprättas till 
dammarna och stort hänsynstagande bör tas till miljön och mångfalden med 
rödlistade arter. 
 
5. Delområde Slänten redovisas med idéförslag att bygga lägenhetshus med 
utanpåliggande loftgångslösningar. Till hus med loftgångar säger vi nej. Vi anser inte 
att denna arkitektur harmoniserar med skärgårdsmiljö. 
 
Synpunkter i övrigt: 
. Området bör utbyggas etappvis. 
. Byggnation bör ske på fast berg — ingen plansprängning (Torvemyr-1 avskräcker). 
. Bygg klimatsmarta bostäder. 
. Byggnationen ska vara skärgårdsanpassad till tradition, kulturarv och färgsättning. 
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. Byggnationen ska vara för helårsboende genom kommunal fördelning. 

. Handikappsanpassning. 

. Parkering ska planeras inom området med minst 1 bilplats per lägenhet/bostad. Vi 
emotsätter oss tänkt gatuparkering som äventyrar fri siktzon. Parkeringsplatsen norr 
om Kristinebergsvägen ska vara förbehållen besökande till Fiskebäckskil. 
. Belysning av GC-vägar bör finnas (rörelsedetektorer?). 
. Bredband och bra utbyggd telemottagning är ett krav. 
. Skaftöpartiet anser att kommunen ska vara ansvarig/huvudman för gator, gc-vägar 
och belysning. 
. Inom området bör det finnas en gemensamhetsanläggning för sociala aktiviteter (ca 
50 lägenheter finns med i planprogrammet). 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Gällande tillfartsväg och parkering hänvisas till samhällsbyggnadsförvaltningens 

kommentarer till huvudsakligen inkomna synpunkter, återfinns i inledande delen 

av dokumentet.  

 

Gatuparkering är ingen parkeringsfrom som huvudsakligen planeras för, dock kan 

eventuellt gästparkeringar inom området komma att utformas som 

parkeringsfickor vid gata.    

 

Avsikten med detaljplanen är att området ska byggas ut etappvis. Detta kommer 

regleras i exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören.  

 

Den tidigare infartsväg som föreslogs har tillsammans med andra alternativ utretts 

i en trafikutredning. Det alternativ som förordas är att bygga om den befintliga 

tillfartsvägen med separat gång- och cykelbana samt upphöjd korsning och 

därigenom få till en trafiksäker korsning och tillfartsväg.  

 

Delområdena benämnda Forskarbyn, Utsiktsberget, Trädgårdshyllan, Dammarna 

och Slänten är delområden som presenterades i programhandlingen och är inte 

längre aktuella i samrådshandlingens förslag till detaljplan.  

 

Byggnadernas anpassning till kulturmiljö och landskapsbild kommer behandlas i 

ett gestaltningsprogram.  

 

Del av tomterna kommer fördelas via den kommunala tomt- och småhuskön.  

 

Belysning inom planområdet samt bredband och telemottagning kommer regleras i 

exploateringsavtal.  

 

Bostadsgatorna kommer vara allmänplatsmark och kommer sannolikt ha enskilt 

huvudmannaskap. 

 

Det planeras inte för en gemensam möteslokal i detta skede men planen möjliggör 

möteslokal vid torgytan i norra delen av planområde genom 

användningsbestämmelsen C.  
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Övriga synpunkter noteras.  

 

18. Miljöpartiet, Lysekil 

Utsiktsberget är den sjätte och absolut största exploateringen som planeras förutom 
de fem ofärdiga områden som redan är på gång på Skaftö. Området ligger i ett 
naturskönt, skyddsvärt, delvis strandskyddat område, och i mycket kuperad terräng 
med fantastik utsikt. Områdets omfattning är i samma storleksordning (25 ha) som 
hela gamla Fiskebäckskil och ligger i anslutning till detta. 
 
En sådan här omfattande exploatering (175 bostäder) i hög bergsterräng kommer att 
förändra horisontlinjen på denna del av ön. Det är ingen tvekan att en så stor 
byggnation också kommer att påverka den kulturhistoriska miljön i Fiskebäckskil. 
Exploateringen stämmer inte alls med intentionerna i Lysekils kommuns 
översiktsplan från 2006 som aktualiserades 2010. 
 
"Skaftö skall behålla sin småskaliga karaktär. Utbyggnad av bostäder och 
anläggningar skall ske i måttlig skala och takt för att Skaftö skall behålla de 
kvaliteter de boende uppskattar och söker sig till ön för." 
 
Antalet bostäder man uppger vill bygga i området har ökat exponentiellt med tiden, 
från 30-50 hus i ÖP 2006 till 100 i planprogrammet 2009 och nu senast 175 
bostäder. Detta utan logisk förklaring annat än ren ekonomi för exploatören och en 
kommun med svag ekonomi. En diskussion kring hur mycket Skaftö tål att 
exploateras och vad en hållbar utveckling betyder lyser med sin frånvaro. 
 
Skaftö har minskat från 1 750 bofasta till 1 500 under de senaste tio åren. Med 
sommargäster ökar invånarantalet på sommaren till uppskattningsvis 7 000 (källa: 
detaljplanen). Med så många gäster uppfattas Skaftö inte som speciellt attraktiv för 
åretruntboende på sommaren. Trafiken på land såväl som i småbåtshamnarna är 
mycket intensiv och de små samhällena har svårt att bära mera. Det är förstås 
angeläget att attrahera flera åretruntboende — speciellt unga familjer med barn - så 
att vi kan behålla skola, affärer och äldrevård. Frågan är dock hur detta görs på bästa 
sätt? Man skulle t.ex. kunna fråga öns åretruntboende varför människor trivs och har 
bosatt sig på Skaftö. Det är tveksamt att initiera den ena exploateringen efter den 
andra utan att veta vad som krävs för att få helårsboende. 
 
Erfarenheten visar att varje gång man exploaterar ett nytt område för 
bostadsbyggande på ön blir kvoten mellan sommar- och åretruntboende tyvärr allt 
större. 
 
I alla planbeskrivningar över bostadsområden på Skaftö, som tagits fram de senaste 
åren, har man skrivit in att man "vill bygga för helårsboende". Sådana påstående blir 
dock ett spel för galleriet när man på förhand vet att priserna för dessa bostäder — 
speciellt med utsikt över havet - kommer att bli ouppnåeliga för de flesta och speciellt 
för unga familjer. 
 
Hela Skaftö omfattas enligt miljöbalkens fjärde kapitel av särskilda 
hushållningsbestämmelser. I 4 § anges att det finns tydliga begränsningar i byggande 
av fritidshusområden. Det lokala näringslivet får däremot inte hindras. Vill man få till 
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stånd att bygga ett attraktivt och naturskönt område på Skaftö är det därför klokast 
att säga att man "tänker bygga för åretruntboende". Att husen sedan blir så dyra att 
det visar sig att åretruntboende inte har råd att bo där kan ingen ställas till svars för. 
Och så har man skapat ytterligare ett attraktivt område som bebos av sommargäster 
några veckor per år och i övrigt gapar tomt, mörkt och tyst. Med ett ökat antal nya 
exploateringar blir Skaftö dock allt mindre attraktiv för både åretruntboende och 
sommargäster. 
 
För närvarande är fem exploateringar på gång utöver den stora exploateringen på 
Utsiktsberget.  
 
• Östra Stockevik: Området är planerat för 35-50 bostäder, 8 är sålda. Markarbetet 
är klart fast det finns problem med avrinning som grumlar vattnet i Stockeviks hamn 
Stort område med näktergal har röjts. 
• Evensås: 30 bostäder är planerade men ännu inte sålda. Detta område är mycket 
kuperat och markarbetet har krävt att enorma mängder klippor har sprängts bort och 
stenkrossen har kört i ett år. Förfäran över detta övergrep på den bohuslänska 
naturen är stor bland de åretruntboende. 
• Fiskebäckskils centrum: 40 lägenheter, inga sålda eller uthyrda. Arbetet står 
stilla.  
• Torvemyr 1. Gammal exploatering som kostade kommunen dyrt i förfulande 
plansprängning. 3 av 9 hus är sålda. 
• Skolberget: 8 flerbostadshus och 5 villor, lägenheterna är uthyrda, men villorna 
står tomma. Detta är passivhus vilket är mycket bra och borde attrahera 
åretruntboende. 
 
Det verkar således som intresset för nybyggda hus på Skaftö är lågt bland både 
bofasta och sommargäster. Skaftö har således, exkl Utsiktberget, ca 120 obebyggda 
hustomter. Att därför sjösätta ytterligare ett, med öns mått mätt gigantiskt 
byggprojekt, måste anses som onödigt. 
 
Byggandet av Utsiktsberget är också olämpligt ur en rad andra perspektiv. 
Miljöaspekter (avgaser), strandskydd, buller, risk för stora plansprängarbeten mm. I 
samrådshandling för Utsiktsberget, s 8 står. Ny fritidsbebyggelse får inte upprättas på 
Skaftö eftersom stora delar av kustområdena på Skaftö omfattas av särskilda 
hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1§ i Miljöbalken och är av riksintressen med 
hänsyn till natur- och kulturvärden i området. Exploateringsföretag och andra 
ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte 
påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. Fritidsbebyggelse får endast 
komma till stånd i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. 
 
Exploatering på strandskyddat område. 
I miljöbalken anges att det är förbjudet att bygga på strandskyddad mark (MB, 7 kap, 
15 §). 
 
För Utsiktsberget framförs som särskilda skäl att strandmark behöver tas i anspråk 
för att tillgodose ett allmänt angeläget intresse som inte kan tillgodoses utanför 
strandskyddat område. Detta anser inte miljöpartiet vara ett särskilt skäl eftersom 
planerade anläggningar kan byggas utanför strandskyddat område. 
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På en vacker äng på strandskyddat område vill man bygga 120 parkeringsplatser. En 
yta som kommer att vara överbelastad under fyra (4) veckor på sommaren. Samma 
parkering kommer att vara tom under den övriga delen av året. Miljöpartiet tycker 
det är olämpligt att leda in fler bilar genom Fiskebäckskil till en stor parkeringsplats 
på strandskyddat område. Det rimmar illa med ett framtida miljövänligt och hållbart 
samhälle. 
 
Trafikbelastning på Skaftö till följd av ökad exploatering på 
Utsiktsberget. 
År 2011 gjorde Trafikverket mätningar på de två statliga vägarna på Skaftö, väg 785 
och 797. På väg 785, ca en km söder om Fiskebäckskil, uppmättes ca 1600 fordon per 
årsmedeldygn (åmd). På väg 797, strax norr om Skaftöhallen, noterades ca 900 
fordon/åmd. Sommartid är trafikmängden större och osäkerheten för totaltrafiken 
uppskattas till + 16-20 %. På Kristinebergsvägen har kommunen gjort mätningar och 
noterat ca 330 fordon/åmd. 
 
Exploateringen på Utsiktsberget förväntas öka trafiken på angivna vägar med ca 30 % 
åmd. Det är inte gjort en specifik trafikmätning på sommartrafiken. Detta är önskvärt 
eftersom det är då det är en avsevärd topp i antalet trafikrörelser. Mätningar bör 
göras för huvudvägen såväl som för Fiskebäckskilsvägen. Alla exploateringar på ön 
påverkar inte minst huvudvägen och alla hus som ligger där. Trafikpåverkan kan ske 
på andra områden än just där den aktuella detaljplanen utreds. 
 
Miljöpartiet tycker det är ologiskt att man kan beräkna årsmedeldygn utan att ha en 
uppfattning om hur mycket trafik det är på sommaren. Sommartrafiken bör givetvis 
anges separat på grund av att det är då den huvudsakliga trafiken inträffar. 
 
Det är planerat ett torg på Kristinebergsvägen med rondell för buss bl.a. Det känns 
helt ogenomtänkt att lägga ett s.k. torg längst bort i området. Istället bör 
Fiskebäckskils naturliga torg vid den nuvarande bensinmacken utvecklas. 
 
 
Planerade hus 
Enligt MKB:n anges att "Planen bedöms ge måttlig till stor påverkan på topografin 
eftersom planens reglering av marknivåer är svag och bebyggelsen föreslås placeras i 
mycket kuperad terräng. Generellt kommer det bli en stor utmaning att uppföra ny 
bebyggelse utan att göra ingrepp i terrängen. Planen har vaga bestämmelser om hur 
befintliga marknivåer ska följas/behållas. Tillgängligheten till tomt och entré 
kommer att bli svår att klara utan att förändra marknivåerna inom respektive tomt, 
vilket är syftet med planen och förenligt med miljöbalkens hushållningsbestämmelser 
om att exploatering inte ska påtagligt skada natur och kulturvärden. I relation till 
krav på tillgänglighet är det sannolikt att större ingrepp i terrängen än vad som är 
intentionen i planen och som det är illustrerat i planbeskrivningen kommer att 
krävas." 
 
Ovanstående beskrivning visar att nivåskillnaderna är betydande. Dessa kan variera 
från 9 till 50 meter över havet. Enskilda tomter har nivåskillnader på mellan 5 till 8 
meter. Miljöpartiet befarar att det blir en omfattande markplanering. Denna kan 
förstöra stora delar av klipplandskapet. 
 
Samtliga hus som byggs på Utsiktsberget bör vara passivhus. 
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Kommunens åtagande. 
Kostnaden för de arbeten som kommunen åtar sig att utföra (gator, belysning mm) är 
inte angivna. Just dessa åtagande har vid flera tidigare tillfällen kostat skattebetalare 
betydande belopp. Tidigare exploateringsområden som exempelvis Torvemyr 1, där 
2/3 av fortfarande står tomt, visar på svårigheterna att få tillbaka 
investeringskostnaderna.  
 
Med en så stor exploatering som Utsiktsberget så följer som "ett brev på posten" att 
alla hus vill ha 1-2 båtplatser. Har kommunen lovat exploatören några båtplatser? 
Det önskar vi att veta. Detta står inte nämnt någonstans. Fiskebäckskilsviken rymmer 
inte fler båtplatser utan att helt förstöra charmen med Fiskebäckskil. Dessutom 
påverkas det biologiska livet i vattnet och på bottnarna (t.ex. rester av ålgräs i 
hamnens östra kant). 
 
Miljöpartiet de gröna i Lysekil är med ovanstående argument emot en exploatering 
på Utsiktsberget. De övriga fem exploateringar med samma mål att öka året runt 
befolkningen är dyra och har dåligt med intressenter. Dessa kommer antagligen 
endast att marginellt bidra till fler åretruntboende. Att ytterligare öppna fler 
exploateringsområden i naturkänsliga områden känns tveksamt. De befintliga 
exploateringarna bör genomföras fullt ut innan nya områden tas i anspråk. Dessutom 
kommer etableringar som Utsiktsberget att ytterligare trissa upp huspriserna på 
Skaftö så att inflyttning av unga familjer försvåras. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer  

För kommentarer gällande exploateringens ökade storlek från översiktsplanen, 

upphävande av strandskydd och båtplatser hänvisas till 

samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakligen inkomna 

synpunkter, återfinns i inledande delen av dokumentet. 

 

Om bostäderna kommer att användas som helårsboende eller fritidsboende går ej 

att styra via detaljplan. Bebyggelsen på Utsiktsberget ska vara av helårsstandard.  

 

Bullerutredningen ska bygga på sommarvärden gällande trafikmängder och 

trafikmätning kommer utföras i sommar. Kompletteringen av bullerutredningen 

kommer visa dagens hastighetsbegränsning med även föreslagna framtida 

hastighetsbegränsningar.  

 

Kostnader som uppkommer i samband med planarbetet och genomförande av 

detsamma ska belasta exploatör och regleras i exploateringsavtal med.  

 

Plankartan kommer att kompletteras med lämpliga planbestämmelser som 

införlivar den vision som finns i planbeskrivningen att marken endast skall 

påverkas i den mån det behövs för anläggandet av VA och vägar. Planförslaget 

bygger på principen att endast en begränsad zon från baksidan vid hus, till väg, till 

baksidan vid hus ska påverkas av sprängning och markarbeten.  

 

Övriga synpunkter noteras.  
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19. Lysekilspartiet 

Lysekilspartiets samlade bedömning. Lysekilspartiet ställer sig bakom förslaget som 
lades fram 2009 på runt 100 bostäder och som till ytan rimmar med Översiktsplan 
2006. Den utbyggnaden fick också stöd av både Länsstyrelse och Bohusläns Museum, 
två remissinstanser som vi anser att kommunen definitivt vill gå i takt med. 
 
Liggande förslag med 200 bostäder i en känslig miljö sågas av dessa instanser, de 
konstaterar att exploateringen är 3 — 5 gånger större än i ÖP06 och ett helt nytt 
förslag med följande omfattande bearbetning. De menar att exploateringen kryper 
inpå den äldre bebyggelsen och påverkar riksintresset för kulturvård. Vi tycker 
detsamma som Länsstyrelsen och Bohusläns Museum. 
 
Det finns andra tunga argument för att backa tillbaka. Lysekils kommun 
upphandlade en markexploatering på runt 100 bostäder, där PEAB offererade 47 mkr 
och vann upphandlingen. Hade övriga anbudsgivare räknat med en större 
exploatering skulle de sannolikt också ha offererat högre priser. 
 
Hade vi gått ut med att det handlade om 200 bostäder då hade prislappen självklart 
blivit helt annorlunda,  skattebetalarna hade kanske fått det dubbla beloppet? 
 
Ett annat argument för 100 bostäder är att det var detta som fullmäktige tog beslut 
om, inget annat! 
 
Att notera: som villkor för att PEAB skulle betala 47 mkr var att de bostäder som 
byggs ska vara bostadsrätter. Kräver kommunen hyreslägenheter har PEAB rätt att 
omförhandla avtalet. Vidare, det brådskar, avtalet med PEAB upphör om 
detaljplanen inte antas av kommunfullmäktige före 31 december 2014. 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

 

För kommentarer gällande kulturmiljö hänvisas till 

samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakligen inkomna 

synpunkter, återfinns i inledande delen av dokumentet. 

 

Övriga synpunkterna noteras.  
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SAKÄGARE 

 

20. Anna och John Afzelius-Jenevall, Skaftö-Fiskebäck 1:429 

Vi har omfattande synpunkter på det liggande förslaget. Varken den ursprungliga 
översiktsplanen eller kommunens planprogram (Planprogram 2009-10-01, Skaftö — 
Fiskebäck 1:6 m fl) innebar lika långtgående negativa konsekvenser som det nu 
liggande förslaget till detaljplan, även om planprogrammet innebar en väsentlig 
utvidgning av översiktsplanen. 
 
Våra synpunkter är främst inom följande områden. 
 
Utsiktsplatser & rekreationsområde 
Området runt "kumlet" (området längs västerut och söderut på detaljplanområdet, 
inringat i rött nedan) används av ett stort antal boende i området men också av 
tillresande och boende längre bort som promenadområde och utsiktspunkt. Det är 
vanligt att avsluta en sommardag med en tur upp för att se på solnedgången eller ta 
sig ett glas vin. Detaljplanen våldför sig totalt på detta område och de möjligheterna 
försvinner. Planprogrammet påverkar området, men ianspråktar inte hela området, 
som detaljplanen gör. 
 
Naturvärden 
Området runt dammen och upp mot kumlet är värt att skydda, här växer bland annat 
det rödlistade västkustbjörnbäret. Detta konstateras bland annat i "Naturinventering 
av område söder om Kristinebergsvägen, Fiskebäckskil, Lysekils kommun" 
genomförd av Ekonatura i September 2009. Dessutom är djurlivet runt dammen 
livligt på vårkanten. I området går dessutom också både rådjur och älg. 
 
Trafiksituation 
Situationen i korsningen vid kyrkan är redan idag mycket ansträngd. Vid minsta snö 
vintertid stoppas trafiken här pga. halka och på sommaren är det mycket tät trafik 
här eftersom det inte är möjligt att mötas. Här skall enligt förslaget bussen upp samt 
trafik till ytterligare 175 enheter. Översiktsplanen var mycket mer rimlig när det 
gäller total trafikbelastning. 
 
Buller 
Det är idag ett mycket lugnt och stilla område med extremt begränsad biltrafik 
eftersom alla vägar i området är återvändsgränder. Detaljplanens vägar inbjuder till 
turistkörning upp på höjderna för att titta på utsikten utan att kliva ur bilen som 
utöver de boende i området kommer att leda till mycket mer trafik och buller än idag. 
Detta kommer att upplevas som mycket störande i det som idag är ett lugnt 
sommarstugeområde. Dessutom skulle de natur- och rekreationsområden inom 
området påverkas negativt då dessa områden idag är mycket lugna och orörda. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

För kommentarer gällande naturvärden, trafik och buller hänvisas till 

samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakligen inkomna 

synpunkter, återfinns i inledande del av dokumentet.  
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Gällande utsiktspunkter i sydvästra planområdet men även andra delar av 

planområdet kommer de högsta platserna att undantas från exploatering och 

fortsatt vara tillgängliga för allmänheten.  

 

 

21. Jan Gren och Catharina Silfverhielm, Skaftö-Fiskebäck 1:331 

Vi är helt emot den planerade exploateringen i Fiskebäckskil på Utsiktsberget. 
Bara storleken på projektet gör att man blir ursinnig. 
 
Hur kan någon bara komma på att bygga 175 hus! En hel by uppe i berget . Ska hela 
miljön byggas sönder, och för vem? Naturvärdena i området och kring dammarna 
kommer att ödeläggas av all bebyggelse och all rörelse som skulle bli centrerad till 
detta område om detta skall genomföras. 
 
Vi vill också hänvisa till alla påbörjade områden runt omkring, där det inte tycks 
finnas någon större efterfrågan, Evensås, Stockevik, Fiskebäck och Torvemyren. 
Även befintliga hus som är till salu med åretruntstandard är svårsålda och blir oftast 
köpta av någon sommarboende. 
 
Var är alla som är så intresserade av att bo här året runt? Det finns ju redan nu 
många möjligheter till att flytta hit. 
 
Det har under de senaste åren byggts åtta egna hus vid Kristinebergsvägen-Reparn. 
två av dem bor det folk året runt. Husen är inte planerade för att passa in i 
omgivningen precis då de är oproportionellt stora och dessutom höga. Berget som de 
ligger på är inte av någon stor yta. 
 
Ett av dessa hus har byggts upp efter det att de rivit det lilla huset som låg där 
tidigare. Det gamla huset hade fått tillstånd att byggas men fick inte störa sin 
omgivning, därför var det ett litet sommarhus målat i en diskret färg. Nu är det ersatt 
av ett högt hus utan någon karaktär av skärgårdshus , det passar dåligt in. 
 
Vi säger NEJ till en stad i Utsiktsberget med flera tomma hus, det lär knappast bli 
åretruntbor som kommer att försöka flytta dit. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Synpunkterna noteras.  

 

 

22. Lars-Evert Larsson, Johan Larsson och Anna-Karin Åkerlund, Skaftö-

Fiskebäck 1:352 

Vi har det gemensamt att vi bryr oss om hur Fiskebäckskil kommer att utvecklas i 
framtiden, eftersom vi anser att det på många sätt är ett unikt samhälle. 
 
För några år sedan togs ett planprogram rörande planering av nya bostäder runt 
berget. Vi tyckte att det var bra att nya bostäder byggs och att de planerade 
bostäderna var väl placerade och merparten av naturområdet lämnades opåverkat. 
Områdets karaktär skulle ej förändras i alltför stor grad och omfattningen av 
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bebyggelsen var acceptabel. Ett detaljplaneförslag som ligger i linje med 
planprogrammet från 2009-10-01 skulle vi acceptera. 
 
Vi kan nu konstatera att det detaljplaneförslag som är ute på samråd har ändrat 
karaktär i förhållande till det tidigare planprogrammet från 2009 och ÖP 2006. Nu 
har antalet bostäder som planeras nästan dubblerats samtidigt som den areal som 
ska bebyggas har utökats i en stor omfattning och områdets södra högre delar 
bebyggs. Hela planeringen har därmed fått en helt ny inriktning som kommer att 
påverka hela samhället i långt större utsträckning än vad som anges i tidigare planer. 
Den framlagda detaljplanen avviker alltså i många hänseenden mot tidigare 
framlagda planer, placering av bostäderna, antalet lägenheter och inte minst den 
totala ytan som påverkas av bebyggelse. 
 
Under tiden har också en utbyggnad påbörjats av berget på Östersidan. De 
sprängningar och den förändring som där sker av miljöns hela utformning oroar oss i 
allra största grad. Vi förstår nu att hela miljön på och runt Utsiktsberget kommer att 
drastiskt förändras med nuvarande exploateringsplaner. 
 
Det tycks också som om den ursprungliga planerna på vägutbyggnad inte kan 
förverkligas, i vart fall inte utan att befintlig kulturskyddad bebyggelse delvis får 
stryka på foten. Det kan inte vara acceptabelt att planera ny bebyggelse som bara kan 
genomföras om andra byggnader måste rivas eller om annan fastighet får en 
oacceptabel försämring av miljön runt om. Att dessutom planera bebyggelse i denna 
omfattning utan att tillfartsvägen klarar tillgänglighetsregler för rörelsehindrade 
måste anses som oacceptabelt. 
 
Naturen i området har höga naturvärden och friluftsvärden, det finns häckande 
rödlistade arter av fåglar, sällsynta växter och många olika groddjur. Det nu 
framlagda förslaget bebygger för stora delar av området och kommer att innebära att 
området ur dessa två perspektiv i princip helt förstörs. 
 
Sammantaget anser vi att den framlagda detaljplanen måste förändras ur en lång rad 
frågor, vi återkommer till dessa senare i texten. Viktigast är den gällande omfattning 
och placering av bostäderna. De mycket stora avstegen från tidigare fastslagna planer 
borde medföra ett omtag i planprocessen. En ny ÖP eventuellt men absolut ett nytt 
planprogram! Det framlagda förslaget tar vidare inte tillräcklig hänsyn till de rika 
naturvärden/friluftsvärden som finns och måste bevaras. 
 
Att vi som sakägare i vår fastighet får hus 25 meter från vår fastighet när man har 
hela denna ytan att placera fastigheter på, blir av med vår havsutsikt över Gullmaren 
och Lysekil försvårar ytterligare för oss att omfattas av någon glädje över 
planförslaget. Ni får därför ursäkta eventuella nyanser i språket i denna text. 
Etapperna "Stigningen" och "Toppen" påverkar oss i hög grad och vi kan ej acceptera 
den nuvarande placeringen av dessa fastigheter utan vi vill att dessa etapper utgår 
helt. 
 
Vi kommer nedan gå igenom detaljplaneförslaget mer i detalj och ge vår syn på det 
nuvarande förslaget! 
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Natur och Miljö 
Tre olika naturinventeringar har gjorts som ligger till grund för MKB och 
detaljplaneförslaget; 
 
1. Eko Natura inventeringen 2009 
2. Naturcentrum AB (Hultgren, Ingvarsson & Andrh.) 
3. Naturcentrum AB (Franc, Ingvarsson), 2013  
 
Den sistnämnda studien är den enda som gjort i planområdets södra delar. Två 
mindre naturvatten anges inte alls i deras rapport. Dessa hade under den extremt 
torra sommaren 2013 vattenspegel hela tiden. I dessa båda finns observationer av 
både mindre och större vattensalamander, nu senast i höstas. Fynd av groddjur finns 
angivna även i "Artportalen" från dessa vatten. Författarna drar också en egen 
slutsats efter en dags besök, "större vattensalamander hyser med stor sannolikhet 
ingen fast population i områdets system av småvatten." Denna slutsats strider mot de 
två tidigare rapporterna och får anses mycket vågad efter en dags studier av 22 ha 
mark. Vi anser denna slutsats mycket vågad för att inte säga grovt felaktig. Deras 
rapport framstår inte som vetenskapligt korrekt, en ny oberoende, mycket mer 
omfattande naturstudie behöver göras! 
 
Att skriva i Miljökonsekvensbeskrivning att större vattensalamander endast tillfälligt 
är i området bygger helt på den felaktiga slutsaten i den senaste naturstudien. Denna 
del av MKB måste göras om utifrån korrekta fakta. 
 
I de två tidigare angivna naturvattnen på S och SV gränsen mellan planområdet och 
vår tomt samt i damm 3, har det varje vår observerats mindre och större 
vattensalamander både hanar och honor. Ägaren till fastighet Skaftö-Fiskebäck 1:373, 
vår granne, som är belägen mot SV delen av planområdet har skådat salamandrar i 
dessa tre vattendrag sedan 1970. Att i en MKB endast gå på slutsatsen från 
Naturinventeringen 2013, gjord under en dag, gör oss förvånade och vi anser att detta 
måste justeras och utredas vidare. Mindre och större vattensalamander rör sig 
frekvent i detta område. En mycket mer noggrann studie över det rika växt och 
djurlivet måste göras speciellt i de södra delarna av området som bara inventerats 
under en dag alternativt utgår etapperna "Stigningen" och "Toppen". 
 
Den av EU skyddade arten, större vattensalamander, måste få det fullgoda skydd som 
den enligt direktiven skall ha. Detta saknas i nuvarande förslag. Större 
vattensalamandern är stark hotad i hela Europa. 
 
Dagvattnet kommer att påverkas negativt av okontrollerbara föroreningar, som 
gödningsämnen , bekämpningsmedel etc som kommer från de planerade högt 
liggande tomterna. Hur flödena förändras av de omfattande sprängningarna 
redovisas inte heller. Dagvattenfrågan är central för groddjurens chans att överleva i 
de kvarlämnade dammarna 1, 3 och 4 och i de mindre oinventerade vattnen i södra 
delarna av planområdet. Vatten som kommer från bergets högre partier. Från 
dammarna och från reservoarer (sprickbildningar) inne i berget. Rent vatten som 
idag bevattnar de omkringliggande markerna och våra tomter. Vatten som idag 
slutligen rinner ut i Natura 2000 området. 
 
Det enorma ingrepp på naturen som planeras ligger inte i linje med det skydd som 
samtliga groddjur har och inte minst större vattensalamander eller de fridlysta växter 
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och rödlistade fåglar som finns i området. I området finns flera skyddsvärda biotoper 
med rödlistade och fridlysta växter som ej anges i de tre olika inventeringarna. 
 
Tidigare mycket omfattande botaniska inventeringar som gjorts visar att utöver 
(västkustbjörnbär, lopplummer och murgröna) som hittades 2008-09 så förekommer 
flera ovanliga och skyddsvärda starrväxter i och omkring planområdet. Fågellivet har 
inte inventerats alls, Nattskärra, Spillkråka och Trädlärka ses årligen under 
häckningstid i området. EUs fågeldirektivs inbegriper dessa 3 arter, för vilka 
Särskilda skyddsområden (Natura 2000-områden) ska avsättas. Detta har ej tagits 
upp i MKB:n. Pilgrimsfalk och Berguv observeras också med jämna mellanrum. 
Fladdermöss finns också i området. De flesta regelbundet förekommande svenska 
fladdermusarterna är upptagna i EU:s habitatdirektiv och omfattas därmed av strikt 
skydd. 
 
Det finns ingen utredning redovisad av vilka arter som förekommer inom området 
och hur skyddet av dem och deras livsmiljöer skall utformas. 
 
Vårt förslag är att etapperna "Toppen", "Stigningen" placerade på de högsta delarna 
av området bör utgå helt. Detta för att bibehålla ett sammanhängande grönområde 
där in- och utpassering av djur och människor kan ske lika obehindrat som idag och 
att fler skyddsvärda biotoper då sparas. Detta är då ett av få hela sammanhängande 
kvarvarande naturområden som finns kvar på Skaftös västra sida och som är 
förhållandevis lättillgängligt och nära. 
 
Miljö  
Miljöfrågor av olika slag behöver utredas vidare. Det handlar om den miljöbelastning 
som exploateringen som sådan medför under byggtiden, vilket måste vägas mot 
nyttan med exploateringen. Men det handlar också om alla negativa verkningar på 
miljön som uppstår på sikt. Här kommer flora, fauna, friluftsliv och miljöupplevelser 
i fokus. 
 
Genom områdets stora omfattning kommer de sprängningsarbeten som är 
nödvändiga att bli extrema! På Östersidan kan man nu med egna ögon konstatera 
sprängningens omfattning för att kunna bygga uppe på bergen. Förödelsen i detta 
område är total, sett ur ett ekologiskt naturperspektiv. Utsiktsberget kommer drabbas 
av ännu större sprängningsarbeten som för all framtid kommer förändra 
landskapsbilden. I MKB tar man upp delar av dessa problem. Bland annat tar man i 
MKB upp frågan kring att fastigheternas placering måste utredas mer exakt, visst är 
det bra, men huvudproblemet är omfattningen och att merparten av fastigheterna är 
placerade på bergets högre nivåkurvor. Om samtliga fastigheter placerar nedanför 
höjdkurvorna minskar sprängningsarbetena något. Etappen "Toppen" och 
"Stigningen" medför, utslaget per fastighet, en mycket svårmotiverad extra 
miljöbelastning till följd av de enorma sprängningar som det innebär att göra vägar, 
bostäder i detta högre mycket kuperade bergsområde i söder. Här menar vi att 
kommunen inte tar tillräcklig hänsyn till konsekvenserna på naturen kontra nyttan av 
just denna del i exploateringen. Delarna "Toppen" och "Stigningen" bör utgå helt ur 
förslaget. 
 
Miljöbelastningen, förutom sprängning, utreds inte i MKB vilket måste anses som 
märkligt. Hur många timmar kommer grävmaskiner arbeta? Hur många transporter 
kommer passera samhället? Buller från själva byggandet? Nu kan man naturligtvis 
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inte i detta skede svara på frågor av denna art, men kommunen måste redan nu 
redovisa mer noggrant hur man tänker sig genomförandet av planen. Kommunen 
redogör att samtliga etapper ska vara klar inom en 10-års period, inget om när vilken 
etapp är klar. Vi förväntar oss att kommunen mycket mer detaljerat redovisar 
vilken/vilka etapper som kommer först respektive sist eller om allt byggs på en gång. 
Att enbart som kommun förlita sig på marknadskrafterna som styrmedel i denna 
viktiga fråga är inte klokt. Vi förväntar oss en tydlig genomförandeplan så att alla de 
som nu vill bosätta sig året runt i Fiskebäckskil vet när lägenheter respektive parhus 
är planerade. Denna plan måste dessutom vara tvingande så att entreprenören ej på 
eget bevåg kan göra avsteg. 
 
Omfattning av bebyggelse 
I den gällande ÖP 2006 för Lysekils kommun så anges att man kan bebygga 6 ha och 
att detta skulle kunna rymma 30-50 lägenheter men att tillfartsvägen måste byggas 
om. På kartan över ÖP 2006 anger man det område som lämpar sig för bebyggelse. 
Man lämnar helt de södra högre delarna opåverkade som naturmark. Således är det 
mycket stora avvikelser mellan det nuvarande detaljplaneförslaget och den gällande 
översiktsplanen. För stora för att de kan accepteras. 
 
I planprogrammet från 2009 anger man att 9 ha kan bebyggas och att antalet 
lägenheter ökat till 100. Här kan man lyfta fram en rad frågeställningar som är 
intressanta. 
 
- Bebyggelsen ska ske i en takt som är ekologisk hållbar, s 3; i den nuvarande MKB 
anges mycket lite kring hur själva genomförandet, främst med avseende sprängning, 
ska gå till för att inte påverkan på miljön ska bli för stor. En mer utarbetad plan för 
genomförandet är nödvändig. 
 
- De högsta områdena finns i områdets södra delar och lämnas obebyggda med 
hänsyn till landskapsbildspåverkan, s 12; Detaljplaneförslaget medför mycket stora 
avsteg från detta, att man dessutom inte har illustrationer med samtliga lägenheter 
inritade i landskapsbilden framstår som oseriöst anser vi. Detaljplaneförslaget måste 
anpassas till detta. 
 
-Gällande utformning; Minimera sprängning och andra ingrepp, socialt liv mellan 
husen, ta hänsyn till platsen s 21; Efter att ha följt ingreppet på Östersidan kan man 
konstatera att det är mycket svårt att bygga utan att sprängningen av berget blir 
mycket omfattande. I varje fall gäller detta den bebyggelsen som planeras i de södra 
kuperade delarna av området. Att inte MKB i större grad tar upp dessa problematiska 
områden anser vi vara en brist och bör utredas mer för att förhindra samma totala 
förstörelse som på Östersidan. Friluftsliv bland husen torde bli mycket svårare när 
man nu planerar att bebygga 16 ha mot tidigare 9 ha. Området som bebyggs bör bli 
mindre. Placeringen av husen i det nuvarande planförslaget är mycket osäker. Att 
ställa husen rakt uppe på berget strider mot tidigare direktiv i planprogrammet, här 
krävs en utredning avseende exakt placering för att minimera sprängning och andra 
hänsynstaganden, t ex vår utsikt. 
 
- Bebyggelsen ska vara underordnad berget för att minimal visuell påverkan. De 
högsta punkterna finns i planområdets södra delar och lämna obebyggda med 
hänsyn till landskapsbildspåverkan; Detaljplaneförslaget bryter helt mot denna text. 
Husen är placerade på de högsta topparna i de södra delarna av området. Husen 
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måste placeras annorlunda. Alternativt får man ta ett omtag i hela planprocessen och 
göra ett nytt planprogram.  
 
I det nu framlagda detaljplaneförslaget så har man ökat den bebyggda ytan till hela 
16,5 ha av totalt 25 ha yta. Antalet lägenheter är nu 175 stycken. Några motiv, så 
starkt vägande att de kan ligga till grund för denna ökningen, gällande antal/yta finns 
inte angivna vad vi kan se och därför framstår kommunens stora avsteg från de 
tidigare planera som oacceptabelt. Vi anser att en framlagd utformning, som i det 
lämnade detaljplaneförslaget, borde medföra att planprocessen börjar om, ny 
översiktsplan där konsekvenserna av denna utformning redovisas mot helheten på 
Skaftö och ett nytt planprogram. Om detta inte sker måste placering av bostäderna, 
antalet lägenheter samt den bebyggda ytan ändras! Avstegen från tidigare ÖP 06 och 
"Planprogrammet för området söder om Kristinebergsvägen" är i den omfattningen 
att man ej kan påstå att de är ringa, mindre eller obetydande. 
 
Vi anser att det bästa i nuvarande utformningen är att helt ta bort etapperna 
"Toppen" och "Stigningen", då anser vi att detaljplanen börjar närma sig 
intentionerna i ÖP 06 samt planprogrammet för området. 
 
Bilden av Fiskebäckskil. 
Fiskebäckskil är en mindre kustort som har en lång historia. Den planerade 
bebyggelsen är till ytan lika stort som resterande delen av Fiskebäckskil. Minst 175 
nya bilar är att räkna med, båtar, badande, nya friluftsytor, Att man bygger ett helt 
"nytt Fiskebäckskil" gör att man måste ställa sig frågan hur samhället i stort 
förändras. Att som politiker på samrådsmötet enkelt vifta bort viktiga frågor om 
båtplatser, avloppsledningar etc med svaren "Detta ingår inte i denna detaljplan" 
samt "Avloppsfrågan får vårt bolag LEVA lösa" . Man måste, menar vi, sätta in denna 
stora nya etablering i ett än större sammanhang och se till alla invånares bästa i 
Fiskebäckskil. Kulturen i själva samhället kommer förändras radikalt inom en rad 
områden. Nedan har vi listat frågor som behöver utredas/redovisas innan beslut om 
en ny detaljplan antas; 
 
-Biltrafik, de i planen redovisade parkeringsplatserna kommer inte att räcka till 
sommartid, trots en viss ökning. Parkeringarna är idag full en regnig julidag, en 
vacker dag när fler vill till badet används planområdets nedre delar som tillfällig 
parkeringslösning. Fler bilparkeringar måste redovisas, det är redan idag stor brist på 
parkeringar. Den angivna bullermätningen i MKB redovisar inte bullerutredning för 
högsäsong, något som måste göras. Några förslag på lösningar av de bullerproblem 
som uppstår redovisas inte heller. 
 
-Båtplatser, inga nya båtplatser redovisas i planen, inte heller nämns frågan vilket är 
mycket märkligt. Idag är det extrem kö till en kommunal båtplats och i Marinan 
mycket lång kö. Denna frågan måste utredas och redovisas i samband med att en ny 
detaljplan tas. En sannolik konsekvens om planen antas i nuvarande utseende är att 
de som inte har mycket gott om pengar inom kort framtid inte kommer att ha 
möjlighet att ha en båt liggande i Fiskebäckskil. Detta rimmar mycket illa med 
kommunstyrelsen ick om att denna nya detaljplan är till för åretruntboende. Att påstå 
att denna fråga inte "ingår i denna detaljplan" är naturligtvis i sak rätt av den 
politiska ledningen, men visar på en bristande förståelse för övriga boende i 
Fiskebäckskil. Denna fråga måste lösas! 
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-Uppställningsytor för båtar och båtvagnar, inga nya ytor redovisas i förslaget. Det 
befintliga hamnområdet är sommartid helt fullt av bilar och trailers. Att ytterligare 
öka antalet boende i samhället och att inte anpassa hamnområdet är minst sagt ett 
stort problem. Det är alltid kö till trailerrampen en sommardag, detta då många 
boende i samhället inte ännu fått någon båtplats. Denna lär inte bli mindre 
omfattande! Denna frågan måste utredas och lösningar presenteras som gör det 
möjligt för ytterligare boenden att få en möjlighet att använda båt och havet som den 
resurs det är. Uppställningsytor måste redovisas. 
 
-Friluftsliv, området som bebyggs används flitigt av de boende i och omkring 
Fiskebäckskil. Många mindre promenadvägar finns i området, främst i de sydliga 
högre delarna och dessa används tämligen frekvent året om av de boende i samhället. 
Detta område i de högre södra delarna blir till största delen helt bebyggda. Någon 
större naturkänsla kommer knappast att infinna sig om inte detaljplaneförslaget 
ändras. Att bebygga 16,5 ha av det totala naturområdet kommer inskränka, eller för 
att inte helt säga, ta bort känslan av bohuslänsk naturmiljö. Någon liknande miljö 
finns inte att tillgå i närområdet för de boende på Fiskebäckskils västra sida. 
Intrånget på friluftslivet för de boende blir därför alltför stor för att vara acceptabel. 
Områdets högre delar bör lämnas helt obebyggda. 
 
-Frågor om vatten och avlopp, redan idag är systemet utsatt för stora påfrestningar. 
Hur ska en utbyggnad av detta ske om bebyggelsen ökar kraftigt? I underlaget så 
anges att ledningsnätet är delvis underdimensionerat, någon utredning kring 
omfattningen och de kostnader som följer av en den nödvändiga investeringen 
redovisas ej. Av ramavtalet från 2012 mellan kommunen och PEAB framgår inte 
heller annat än att denna investering faller på kommunen. De kommunala 
kostnaderna kring detta kan lätt överstiga de antal miljoner som PEAB utlovat när 
första grunden är färdig. Vi, och säkert alla skattebetalare i Lysekil, vill få svar på 
denna frågan innan detaljplanen antas. 
 
-Infrastrukturfrågor, hur ska vägar kunna byggas utan att negativt påverka 
nuvarande bebyggelse? Känns inte bra att två mindre uthus ur den kulturskyddade 
bebyggelsen behöver rivas för att åstadkomma en väg. I MKB anges det att lutningen 
på Kristinebergsvägen inte kommer att uppfylla kraven för tillgänglighet för 
rörelsehindrade. Detta är oacceptabelt och måste lösas. Hur påverkas trafikföringen 
på Fiskebäckskilsvägen (kyrkan till Skaftöhallen) som redan idag är hårt belastad 
samt vägen från Skaftöbron in på Skaftö? En bullerutredning för högsäsong bör 
redovisas och åtgärder utföras för berörda fastighetsägare. 
 
-Efterfrågan av hus för åretruntboende; Det finns flera påbörjade och planerade 
bostadsområden på Skaftö. Om man räknar ihop det teoretiska antalet lägenheter så 
kommer man upp i 327 stycken. Detta ligger över kommunens egna målsättning. 
Flera av de nu exploaterade områdena har inte lyckas sälja de erbjudna fastigheterna 
och lägenheterna, de står osålda. Antalet åretruntboende har inte heller ökat i linje 
med de nya etableringarna Finns det verkligen behov av 175 boenden i detta område? 
Någon marknadsundersökning redovisas inte, ej heller någon kommunal 
undersökning kring vad åretruntboende önskar för att bosätta sig i Fiskebäckskil. 
Detta bör kommunen redovisa för sina medborgare. 
 
-Konkurrensfördel; PEABs utökning av antalet lägenheter från 100 till 175 för 
området ger en otillbörlig konkurrensfördel. Fler andra intressenter hade säkert 
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deltagit i upphandlingen om dessa nya förutsättningar gällt. Detta torde också ge vid 
handen att antalet lägenheter som angavs i planprogrammet bör gälla. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

För kommentarer gällande planens utveckling från översiktsplan till detaljplan, 

parkering, båtplatser, natur, VA- och dagvatten och etappvis utbyggnad hänvisas 

till samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakligen inkomna 

synpunkter, återfinns i inledande delen av dokumentet. 

 

Kompletterande inventering av stor vattensalamander pågår. Fördjupning av 

planförslagets eventuella barriäreffekt för arten kommer att behandlas. 

 

Utredning av vilka fågelarter planområdet utgör häckningsmiljö för kommer tas 

fram.  

 

Byggperiodens påverkan gällande buller, natur och djurliv med mera kommer att 

studeras i vidare planarbete.  

 

Förtydligande av dagvattenflödets påverkan av de sprängningar som kommer 

göras inom området vid tillexempel anläggandet av va- och gator ska ses över.  

 

Plankartan kommer att kompletteras med lämpliga planbestämmelser som 

införlivar den vision som finns i planbeskrivningen att marken endast skall 

påverkas i den mån det behövs för anläggandet av VA och vägar. Planförslaget 

bygger på principen att endast en begränsad zon från baksida vid hus, till väg, till 

baksida vid hus ska påverkas av sprängning och markarbeten.   

 

Kostnader som uppkommer i samband med planarbetet och genomförande av 

detsamma ska belasta exploatör och regleras i exploateringsavtal innan 

detaljplanen antas.  

 

Övriga synpunkter noteras.  

 

 

23. Pauline och Tom Josephson, Skaftö-Fiskebäck 1:564 

Allmänna synpunkter 
Det finns mycket som talar för att en utbyggnad av bostäder söder om 
Kristinebergsvägen mot bakgrund av Översiktsplan ÖP06 kan bli ett förödande 
misstag för all framtid för samhället och den hittills välbevarade kulturbygden 
Fiskebäckskil. 
 
Vi inser att en förtätning av mindre samhällen är en förutsättning för att kunna 
erbjuda fler bofasta hushåll en bättre kommunal service som t ex förskolor, skolor 
och mataffärer mm. Men en planerad förtätning av ett av Sveriges mest välbevarade 
och vackraste skepparsamhälle, Fiskebäckskil, måste rimligen göras med största 
aktsamhet och uppvisa välgrundade argument för att inte radera just alla de 
anledningar till att människor har valt att bo i och besöka Fiskebäckskil. Vem 
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kommer att vilja flytta in till Fiskebäckskils samhälle då man med denna exploatering 
förstör enorma värden som natur, promenadstråk, fria utsikter och småskalighet? 
Lysekils kommun driver frågan om att få fler bofasta till bl a Skaftö men med förslag 
som Utsiktsbergets detaljplan begår kommunen ett stort misstag —"man sågar av den 
gren man sitter på". 
 
En förtätning på Skaftö med ett varierat bostadsutbud med helårsstandard finns ju 
delvis redan i främst Grundsund men även på Östersidan och skulle enligt vår 
mening även kunna planeras till området omkring Skaftöhallen, öster om 
Fiskebäckskilsvägen. De ängar som ligger öster och söder om Skaftöhallen skulle 
lämpa sig väl för en förtätad bebyggelse efter att marken fyllts ut. Det finns,även 
redan planerade bostäder sydväst Skaftöhallen/Fiskebäckskilsvägen vilket skulle 
innebära att man på ett naturligt sätt kan förlägga fler verksamheter i anslutning till 
dessa bostäder samt även servicelägenheter alt studentlägenheter. 
 
Särskilda synpunkter 
1. Behovsanalys 
På vilka grunder har Kommunen valt att planera för 175 nya bostäder på 
Utsiktsberget när ursprungsförslaget gällde 30-40 nya bostäder (enl ÖP 2006)? Var 
finns allmänintresset till dessa bostäder?  
Behovet av nytt boende i Fiskebäckskil i denna omfattning finns inte, anser vi. Det 
kan i princip liknas med att bygga ett helt nytt samhälle intill den befintliga byn — 
detaljplanens omfattning i antal hus och area är inte långt ifrån samma area som 
nuvarande inre Fiskebäckskil har. Dessutom undrar vi hur byggrätterna för hus/villor 
kan ha blivit så pass stora med möjlighet att bygga mellan 150-200 kvm boarea. 
Dessa hus kommer enl PEAB att kosta allt ifrån 3-10 milj kr (ifrån 35,000kr/kvm) 
och innebära att endast en viss grupp människor med mycket goda inkomster 
kommer att ha råd att köpa. Det kommer över tid att innebära att flera av 
husen/bostäderna köps av delårsboende istället för bofasta (går ju ej att reglera) och 
kommunen har efter 10 år fått ett ännu större problem att hantera vad gäller ökade 
kostnader för trafik, sophämtning, VA, båttrafik, krav på båtplatser mm men dock 
inte några som helst skatteintäkter av dessa delårsboende. Liknande exempel på 
denna negativa utveckling finns t ex i Värmdö kommun utanför Stockholm med en 
stor andel delårsboende hushåll. 
 
Förslaget skulle radikalt förändra hela bilden av skepparsamhället både på plats men 
även sett ifrån havet då horisontlinjen skulle brytas av den nya bebyggelsen. Vidare 
skulle den nya exploateringen skapa en konstlad miljö med uppsprängda gator, 
söndersprängt berg, förfulande vägskyltar och stadsbelysning över den vackra 
naturen på berget söder om Kristinebergsvägen. Detta sammantaget stämmer inte 
alls med det riksintresse av kulturmiljövård ifrån 1992 (om Skepparsamhället) "som 
betonar den gestaltningsmässiga anpassningen av t ex volymer, riktningar och 
tomtstorlekar samt gatustruktur". 
 
2. Parkering 
Vi anser att förslaget om en eller flera större parkeringsplatser i västra delarna av 
Kristinebergsvägen dels skulle förstöra naturen och förfula den fria sikten längs hela 
vägen men också att en parkering i denna miljö inte behöver placeras i direkt 
anslutning till boendet. Att släppa in ännu fler bilar, bussar och lastbilar närmare 
byns centrala delar går helt emot idén om att bevara det unika samhället och att 
värna om trafikbegränsning. Vi föreslår istället fler besöksparkeringsplatser i 
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anslutning till infarten av samhället, t ex i närheten av Skaftöhallen och ängarna. Det 
finns flera exempel på kustsamhällen i Bohuslän som har lyckats väl med att inte 
släppa in trafik för nära samhället, t ex Marstrand där kommunen erbjuder P-platser 
en bit utanför samhället. 
 
3. Trafik 
Förslaget om exploatering av Utsiktsberget med 175 nya bostäder kommer 
naturligtvis att skapa en mycket högre frekvens av trafik igenom området och längs 
Kristinebergsvägen än vad som redan är fallet. Det gäller inte minst tung byggtrafik 
som kommer att störa befintlig bebyggelse under många år framöver men även ny 
trafik ifrån bostäderna. Vi förutsätter att Kommunen gör en korrekt 
bullerundersökning av befintlig trafik under både hög- och lågsäsong. 
Trafik/bullernivå är redan inuläget mycket hög sommartid för oss boende längs 
Kristinebergsvägen och förslaget skulle innebära minst en tredubbling av trafikvolym 
under högsäsong vilket i sin tur kommer att innebära radikalt mycket sämre 
boendemiljö/hälsa och säkerhet. Detta faktum gäller oavsett om det ska byggas ett 
"bullerplank" eller inte. Förslaget kommenterar bullernivån i området som att det 
skulle gå att bygga bort med hjälp av ett bullerplank. Problemet kvarstår— det är en 
alldeles för hög trafikvolym på denna lilla plats (Kristinebergsvägen med omnejd). 
 
-Busslinje 
Vi är även mycket kritiska till förslaget att dra upp busslinjen ifrån 
Fiskebäckskilsvägen till ny terminal/hållplats intill kanten av Utsiktberget på västra 
delen av Kristinebergsvägen. Den nuvarande busslinjen med hållplats vid 
Fiskebäckskilsvägen fungerar utmärkt och vi anser det som högst orimligt att 
detaljplanen planerar för kollektivtrafik ända fram till husknuten på det nya området 
i detta lilla samhälle vilket ju innebär ännu mer negativ miljöpåverkan med många 
dagliga turer upp och ned längs den smala och redan hårt belastade 
Kristinebergsvägen. Förslaget med buss har självklart även en negativ påverkan på 
säkerhet och trygghet för promenerande barn och vuxna längs vägen. 
 
4. MKB-rapport 
I MKB bedömer Tengbomgruppen AB att Kulturmiljön kommer att få en "måttlig till 
stor negativ påverkan av bebyggelsens utformning". Vi anser att MKB pekar på 
problemet och att det är oerhört viktigt att riksintresset för skepparsamhället 
Fiskebäckskil samt att landskap och topografi bevaras för framtida generationer. 
 
Vad gäller landskap och topografi finns det enligt MKB flera frågetecken till hur man 
ska kunna lösa problemet med de stora nivåskillnaderna eftersom planområdet är 
mycket kuperat. Det kommer att krävas stora och förfulande sprängningar av berget 
för att klara målet med tillgänglighet vilket i sin tur går emot grundtanken om att 
bevara områdets karaktär. 
 
Vidare finns det flera avsnitt i MKB som är kritiska till att landskapet i området 
förändras i alltför stor omfattning eftersom det resulterar i sämre tillgång till 
allmänna ytor/platser att promenera/vistas på och att kunna få fri utsikt ifrån. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

För kommentarer gällande parkering, trafik och MKB hänvisas till 

samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakligen inkomna 

synpunkter, återfinns i inledande delen av dokumentet. 

 

Angående förlängning av busslinje upp till Kristinebergsvägen så har Västtrafik i 

sitt yttrande meddelat att de inom närtid inte ser det som möjligt att förlänga 

busslinjen. I planen kommer möjligheten till bussvändplats ligga kvar för att i 

framtiden möjliggöra ändrad kollektivtrafik.  

 

Övriga synpunkter noteras.  

 

 

24. Susanna och Hampus Mörner, Skaftö-Backa 1:564 
Vi vill att Fiskebäckskil ska växa och bli en levande bygd även på vintern med fler 
bofasta skattebetalare. Endast då går det att erbjuda en fullskalig kommunal service 
som till exempel förskolor, skolor och äldreomsorg. Vi har bott i Fiskebäckskil varje 
sommar i 41 år, men har även njutit av platsen på vinterlov, påsklov och otaliga 
helger året runt. Vi ser att det blir färre restauranger och butiker för varje år och en 
matbutik som har det kärvt vintertid. Förskolan har lagt ned och skolan i Grundsund 
lever på nåder. Byn har blivit en plats för en äldre generation (60 +) och yngre 
personer flyttar ut. Vi vill se en förändring och föryngring här! 
 
Men att utöka med 175 hushåll så nära den gamla anrika bebyggelsen anser vi är att 
gå alldeles för långt. 1 översiktsplanen från 2006 talar kommunen om 30-50 
bostäder. I planprogrammet från 2009 nämns 100 bostäder och sen kommer 
detaljplaneförslaget 2014 som omfattar 175 bostäder. Vi anser att ökningen av 
planerade bostäder under dessa år är oproportionerlig. 
 
Fiskebäckskil är ett välbevarat och mycket vackert skepparsamhälle. Idag ser vi få 
liknande samhällen längs med Bohuskusten. Vi älskar platsen men den ökade 
trafiken under sommarveckorna är plågsam. Vi försöker själva köra så lite som 
möjligt när vi väl kommit till Fiskebäckskil och går eller cyklar för det mesta överallt. 
Vi bor på Kristinebergsvägen och visste redan när vi byggde vårt hus att trafiken var 
omfattande. 
 
Detaljplanen för Utsiktsberget innebär ökad trafik motsvarande 175 extra hushåll 
plus eventuell busslinje via Kristinebergsvägen. För oss innebär det en katastrof 
trafik- och miljömässigt. Det bor många barn i området och säkerheten är redan idag 
klart tveksam.  
 
Vi önskar att kommunen kunde titta på tidigare planförslag med 30-50 bostäder som 
låter betydligt rimligare. Vi önskar också att ni återigen ser över alla alternativa 
vägdragningar i stället för Kristinebergsvägen. Vi ser gärna en breddning av 
Kristinebergsvägen för att göra vägen mer tillgänglig för cyklister och 
gångtrafikanter, men inte för att göra den tillgänglig för mer biltrafik. Fundera gärna 
på fler parkeringar mellan Saltarvet och Lyckans Slip i stället för vid 
Bökeviksparkeringen. Det skulle definitivt få fler att parkera bilen där och promenera 
in i samhället. Vi skulle själva parkera vår bil där om det fanns utrymme. 



5 7  

 

 
Om inte planförslaget från 2006 kan godtas av Lysekils kommun anser vi att 
kommunen omgående stoppar föreslagen detaljplan från 2014 på grund av den alltför 
stora åverkan projektet skulle innebära för Fiskebäckskil. 
 
Vi vill tillsammans med Lysekils kommun få Fiskebäckskil att utvecklas och växa men 
hoppas att ni lyssnar på våra synpunkter. Ni, liksom vi, vill ju självklart 
Fiskebäckskils bästa! 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Syftet med breddningen av Kristinebergsvägen är att ge plats för gång- och 

cykelbana, för att höja säkerheten för oskyddade trafikanter.  

 

Barnperspektivet kommer behandlas i vidare planarbete.  

 

 

25. Tom och Barbro Larsson, Skaftö-Fiskebäck 1:164 

Fiskebäckskil är ett gammalt skepparsamhälle med välbevarad trähusbebyggelse av 
kulturhistoriskt riksintresse (se sid 6 planprogram 1/10 2009). Bohusläns museum 
ser det angeläget att beakta kulturhistoriska kvaliteter i den befintliga bebyggelsen. 
Fastigheten 1:164 är därför Bq-märkt. 
 
Vi motsätter oss starkt det intrång på fastighet 1:164 som föreslås sid 29 för att 
möjliggöra marginella förbättringar av Kristinebergsvägen och kräver att ny 
utredning görs för annan tillfartsväg till ett eventuellt framtida bostadsområde och 
att den branta delen av Kristinebergsvägen stängs av för biltrafik enligt tidigare 
förslag. 
 
Inte ens med de förändringar av den branta delen av Kristinebergsvägen som 
Reinertsen TrafikPM (3b) beskriver får man ett hållbart vägalternativ för framtida 
behov. Det är alltjämt en dålig lösning och är även i 0-alternativet en undermålig väg 
till samhället. Vägen är direkt farlig vintertid och avåkningar sker varje år. 
 
Vägverket anser att man med ny väganslutning kan få en god standard och den gamla 
anslutningen kan stängas (se sid 10 i programrådsredogörelse 13/1 2010), en 
synpunkt vi önskar åberopa. 
 
Även länsstyrelsen ser i samma redogörelse 13/1 2010 (se sid 7) positivt på förslaget 
att Kristinebergsvägen ges en ny anslutning till Fiskebäckskilsvägen, en synpunkt vi 
önskar åberopa. 
 
Programsamrådsredogörelse 13/1 2010(Dnr MBN 08/053/214: 
Flera sakägare ser också positivt på en ny anslutning mellan Fiskebäckskilsvägen och 
Kristinebergsvägen(sid 16, 21, 25 30, 34) vilkas synpunkter vi önskar stödja och 
åberopa. Se också Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer sid 18 och 27. 
Vi kräver därför att ny tillfartsväg utreds igen. 
 
Dessutom medför föreslagen ombyggnad av Kristinebergsvägen att uthuset(gästhus) 
på fastigheten 1:164 inom område för riksintresse för kulturmiljö kommer att rivas 
(Bq-område), något som vi inte kan acceptera. Fastigheten 1:164 tillhör den äldsta 



5 8  

 

bebyggelsen i Fiskebäckskil. Husen byggdes av legendariska Albert och Olga 
Johansson, som bl.a. har fått ge namn åt gator i Fiskebäck. 
 
Buller 
Utförd bullerutredning visar att två fastigheter (bl.a 1:164) belägna nära vägbanan i 
korsningen Fiskebäckskilsvägen och Kristinebergsvägen redan innan exploatering är 
påverkade av trafikbuller över gällande gränsvärde (se sid 11 i underlag för 
behovsbedömning 
 
Bullerberäkning med årstidsvariationer saknas (MKB Tengbom sid 8) Man nämner i 
trafikbullerrapporten att det finns mätningar som under juli månad visar på 2800 
fordon per dygn på Kristinebergsvägen (MKB s. 33) 
 
MKB sid 36: Man har gjort bedömningen att planförslaget kommer att medföra en 
trafikökning för Kristinebergsvägen. De utförda bullerberäkningarna kommer fram 
till att planförslagets genomförande försämrar bullersituationen för de befintliga hus 
som redan i noll-alternativet överskrider gränsen på 55 dB.I planbeskrivningen 
nämner man möjlighet att anlägga bullerdämpande åtgärder i form av murar vid 
vägen för att klara gränsvärdena vid första våningen. Problemet kvarstår dock vid 
andra våningen. Efterlyses vilken nivå bullret når vid höga trafiknivåer(juli, augusti). 
 
Vi kan inte acceptera det ökade buller som blir följden av större trafikflöde på 
Kristinebergsvägen. Ej heller all eventuell byggtrafik under en 10-årsperiod (17 
bostäder per år). 
 
Den branta delen av Kristinebergsvägen är inte lämpad för tung fordonstrafik, ej 
heller för cyklister och kommer inte att bli det med den förändring som föreslås i 
detaljplanen och bör därför stängas av. 
 
I det förslag som nu ligger (3b) kommer biltrafik alldeles för nära vårt hus och vi vill 
inte ha den där. 
 
Vi yrkar att ny tillfartsväg görs och att den branta delen av Kristinebergsvägen stängs 
av för biltrafik samt att man återgår till ursprungsplanerna från Öp06 vad gäller 
byggnation. Vår synpunkt 19 sid. 15 i programsamrådsredogörelse 13/1 2010 grundar 
sig på det planprogram som då förelåg. 
Vi är dessutom starkt kritiska till handläggningen med att ta fram detaljplanen, där vi 
som i högsta grad berörda sakägare inte fått någon som helst information om 
planerna förrän januari 2014. 
 
För övrigt önskar vi åberopa Länsstyrelsens synpunkter i 
programsamrådsredogörelse 13/1 2010 samt bifogad Bilaga (Förtydlingar...) . 
Sid 5 "Exploateringen behöver utformas med hänsyn till riksintresset." 
Sid 5 "Länsstyrelsen delar även Bohusläns museums synpunkter i yttrande daterat 
2009-11-24 avseende utformningen av bebyggelsen i området och anser i likhet med 
museet att förslaget behöver visualiseras med hjälp av fotomontage eller liknande 
teknik." 
 
Förtydliganden och kompletteringar som önskas gäller nedanstående sidor i 
Tengbom Miljökonsekvensutredning 
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1. Sid 6 Utredning gällande fungerande avvattning vid extrema nederbördsmängder 
2. Sid 8 Bullerberäkning med årstidsvariationer 
3. Sid 20 Se föregående 
4. Sid 27 Befintliga murar är ej inmätta och är ej heller beaktade vid genomförd 
naturinventering. 
5. Sid 30 Av detaljplanen/gestaltningsprogrammet saknas hinder vad avser 
fritidshus, regler för taklutning, fasadmaterial, takmaterial, färgsättning, 
byggnadsvolym och markens allmänna tillgänglighet 
6. Sid 31 Se föregående 
7. Sid 38 Se punkt 2 och 3 
8. Sid 41 Studie för höjdsättning och markingrepp i samband med ledningsgravar 
saknas 
9. Sid 42 Motivering och förtydligande saknas i relation översiktsplan — detaljplan 
Utredning gällande öns ändrade profil sett från Lysekil och havet efterfrågas. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Gällande kommentarer för planens utveckling från översiktsplan till detaljplan  och 

dagvatten hänvisas till samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till 

huvudsakligen inkomna synpunkter, återfinns i inledande delen av dokumentet. 

 

Bullerutredningen ska bygga på sommarvärden gällande trafikmängder och en 

trafikmätning kommer att utföras i sommar. Kompletteringen av bullerutredningen 

kommer visa dagens hastighetsbegränsning med även föreslagna framtida 

hastighetsbegränsningar.  

 

I den trafikutredning har tagits fram i samband med planarbetet har flera olika 

alternativ för tillfartsväg utretts. En ombyggnad av befintlig sträckning med en 

bredare vägbana samt en avskild gång- och cykelbana är det alternativ som 

förespråkas i utredningen.  

 

Bebyggelsens volymer och utformning kommer att behandlas i ett 

gestaltningsprogram. Utformningsbestämmelser ska föras in på plankartan till 

granskningsskedet.  

 

Plankartan kommer att kompletteras med lämpliga planbestämmelser som 

införlivar den vision som finns i planbeskrivningen, att marken endast skall 

påverkas i den mån det behövs, för anläggandet av VA och vägar. Planförslaget 

bygger på principen att endast en begränsad zon från baksida vid hus, till väg, till 

baksida vid hus ska påverkas av sprängning och markarbeten. 

 

Övriga synpunkter noteras.  
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26. Bodel Mattisson, Skaftö-Fiskebäck 1:378 

Jag har följande sypunkter på förslaget till detaljplan. 

Etapperna Stigningen och Toppen påverkar våra möjligheter till friluftsliv och bad i 

mycket hög utsträckning. De bör inte genomföras – miljöpåverkan bör hindra detta. 

Naturinventeringar, grundliga och korrekta, måste göras. Bevara Utsiktsberget! 

ÖP 2006 anger att 6 ha kan bebyggas. Detaljplaneförslaget har ökat till 16,5 ha av 25 

ha yta – helt oacceptabelt. Är skövlad natur och bortsprängda berg den bild av 

Bohuslän vi vill ge kommande generationer? 

När vi byggde fanns regler för hushöjd, takvinkel, maxyta på hus plus att bebyggelsen 

ej fick störa horisontlinjen. Dessa regler tas det ju bevisligen inte hänsyn till detta 

projekt. 

Projektet kommer att förstöra karaktären på det unika befintliga samhället med 

omnejd. 

Det går rakt emot direktiven som råder vad gäller främjandet av friluftslivet i 

regionen. 

Det finns påtaglig risk för negativ miljöpåverkan i Gullmarsfjorden om så omfattande 

inflyttning genomförs. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Bebyggelsens volymer och utformning kommer att behandlas i ett 

gestaltningsprogram. Utformningsbestämmelser ska föras in på plankartan till 

granskningsskedet.  

 

Natura 2000-området Gullmarsfjorden kommer inte påverkas negativt av 

planförslaget. Kompletteringen av dagvattenutredningen kommer förtydliga vilka 

data och resonemang som ligger till grund för bedömningen att flödet till Gullmarn, 

som är Natura 2000-område, inte kommer att förändras. Planförslaget kommer 

justeras för att säkerställa dagvattnets avrinningsvägar.  

 

 

27. Humpe och Helena Kleén, Skaftö-Fiskebäck 1:282 

Vi ställer oss självklart bakom ambitionerna att öka antalet invånare i kommunen. Vi 
är mycket positiva till en utveckling mot fler helårsboende i Fiskebäckskil. Om 
kommunen på allvar velat bryta den nedåtgående trenden borde den i stället för detta 
projekt satsa på billiga och funktionella bostäder för barnfamiljer. För att hålla nere 
slutpriserna bör bostäderna byggas på mark som inte kräver omfattande och dyra 
markarbeten (jmfr Översiktsplan, 2006). För att möjliggöra en sådan utveckling bör 
kommunen bedriva en politik för ökat företagande, fler jobb och goda livsbetingelser. 
Lyckas man med detta kommer också efterfrågan på bostäder att öka och då är det 
viktigt att kunna erbjuda bra alternativ. Vi tror dock att den nu planerade 
bebyggelsen endast kommer att leda till ännu ett exklusivt sommarhusområde, av 
lyxkaraktär. PEAB 's representant vid samrådet medgav själv att man inte trodde på 
något åretruntboende till den nu planerade bebyggelsen och att de intressenter man i 
nuläget har är i åldern 55+. 
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Vem ska köpa och därefter bo i de nya bostäderna? 
Enligt kommunens detaljplan är ambitionen med planförslaget: "att skapa fler 
bostäder för åretruntboende med en varierad bostadsbebyggelse". Omfattningen av 
byggnadsplanerna har vuxit från 30-50 bostäder år 2006, till ca 100 år 2009 och till 
nuvarande minst 175 bostäder. Angående bostädernas storlekar och priser: Med 
tanke på att bebyggelsen till stor del skall ske i kraftigt kuperad terräng, med höga 
kostnader för infrastruktur (vägar, vatten och avlopp) kommer priserna sannolikt att 
röra sig i flermiljonklassen. En självklar fråga blir: Kommer man verkligen kunna 
attrahera så många åretruntboende köpare? Något underlag för den bedömningen 
har inte varit tillgängligt. Det finns starka skäl tro att köparna till allra största del 
kommer att vara fritidsboende utan att mantalsskriva sig i kommunen. De kommer 
därmed inte att tillföra några skatteintäkter till kommunen, förutom den 
obligatoriska fastighetsavgiften. PEAB:s exploatering innebär nästan en fördubbling 
av antalet bostäder i centrala Fiskebäckskil. Självklart kräver denna expansion en stor 
kapacitetsökning vad gäller vattenförsörjning, avloppshantering, eldistribution, 
båthamn mm. Kommunen tvingas dimensionera hela sin servicekostym till en nivå 
som skall fungera under ett par sommarmånader. Lönsamheten i dessa 
infrastrukturinvesteringar kan kraftigt ifrågasättas. Vi som kommunens 
skattebetalare riskerar gemensamt att få betala notan. Sedan några år byggs det 
kraftigt på Skaftö. Bland genomförda och planerade projekt finns Torvemyren, Östra 
Skolberget, Rågårdsvik, Evensås, Östra Stockevik, Fiskebäck Gläntan, Vigerna och 
Fossa. Sammanlagt rör det sig om drygt 200 nytillkommande bostäder. Som vi 
förstår det är många av dessa bostäder svåra att sälja. Framför allt verkar bostäderna 
alltför påkostade och dyra för att passa en ung generation på Skaftö. 
 
Utbyggnad i måttlig takt och skala 
I ÖP-06 anges hur viktigt det är att bevara den småskaliga karaktären, att utbyggnad 
av bostäder och anläggningar skall ske i "måttlig skala och i måttlig takt" (ÖP-06, sid 
110). Planförslaget innebär något helt motsatt: nära en fördubbling av ett samhälle, i 
antal hus räknat, är inte måttlig skala och det är heller inte tal om måttlig takt. 
Planens genomförandetid om 10 år kan jämföras med den tidsperiod om minst 150 år 
som Fiskebäckskils äldre samhälle i huvudsak fått växa fram under. Den småskaliga 
strukturen och de långsamma förändringarna hävdas i ÖP-06 utgöra viktiga 
kvaliteter i boendet på Skaftö och att det är det som människor söker när de flyttar 
hit. Analysen i ÖP-06 är relevant och trovärdig. Detaljplanförslaget innebär inte en 
utveckling i linje med de övergripande analyser och strategier som skisseras ÖP-06 
och upplevs sakna förankring i en långsiktig, trovärdig och hållbar idé om 
kommunens 
framtida utveckling. 
 
Kommunens egen boendestrategi (2013) säger något helt annat 
Kommunens boendestrategi antagen 2013 beskriver vilken typ av bostadsbyggande 
kommunen ska sträva efter vilket detta detaljplanförslag inte svarar upp mot. Till 
exempel står följande att läsa i boendestrategin: 
• För att få unga som utbildat sig att återvända ska kommunen verka för att billigare 
bostäder byggs. 
• Styra exploatörer mot 'rätt typ av bostäder' (handlar om upplåtelseformer som 
håller nere priset på boendet). 
• Aktivt leta efter exploatörer och mark till de som vill ta fram billigare boende t.ex. i 
norra kommundelarna. 
• Aktivt söka mark i 'billiga lägen' med potential att bli helårsboende 
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• Bygga på rätt ställen och på rätt sätt för att nya bostäder ska få en hög andel 
helårsboende. 
• Satsa på boende i norra kommundelarna där det bl.a. finns bra 
pendlingsmöjligheter till angränsande kommuner. 
• Vårda de kulturhistoriska miljöerna bl.a. genom att aktualisera och tillgängliggöra 
program och riktlinjer. 
• Bromsa/kontrollera utbyggnadstakten av bostäder så att vi inte bygger bort våra 
attraktiva lägen och områden. 
• Bedöma realismen i att planen resulterar i helårsboende. 
Det behövs en utredning som grundligt klarlägger kriterierna och komponenterna 
som krävs för att öka åretruntboendet. Det talas i såväl översiktsplan som i 
boendestrategin om att möjligheterna att pendla till andra kommuner är viktigt 
(m.a.o. närhet till E6:an) och ur det perspektivet ligger Skaftö i en av kommunens 
sämst tillgängliga delar och det finns en uppenbar risk för ett bilberoende pendlande. 
 
Hantering av dagvatten 
Knappt 30 nya dagvattenmagasin föreslås, makadammagasin och 
fördröjningsmagasin (varav vissa t.o.m. är placerade i Naturområden där dessa ej 
tillåts enligt plankartan). De olika infiltrations- och fördröjningsanläggningarna, 
inklusive olika sorts vägdiken, kommer oundvikligen innebära stora ingrepp i ett 
känsligt bergslandskap med omfattande sprängning alternativt tillförsel av makadam 
och liknande. På annat sätt går nämligen inte att göra makadammagasin i 
bergsterräng. MKB belyser inte konsekvenserna av dessa omfattande ingrepp på ett 
tillfredsställande sätt. Samtidigt konstateras att dagvattenförslagets 'principiella 
utformning' bedöms fungera, dock inte i kombination med föreslagen bebyggelse. 
Detta visar på att förslaget inte är genomtänkt och uppenbarligen inte heller 
realistiskt, när de utredningar som tagits fram inom planarbetet pekar på att 
föreslagen bebyggelse och föreslagna tekniska lösningar inte fungerar ihop. 
 
Övriga frågor 
Platser för småbåtar saknas i Fiskebäckskil. Den enda möjliga utbyggnaden är mellan 
samhället och Kristineberg. Detta skulle leda till oacceptabla konsekvenser för 
badmöjligheter och vattnet i Gullmarsfjorden, eftersom Gullmarsfjorden ingår i EU:s 
ekologiska nätverk av skyddade områden (Natura 2000). Anslutningar till ett redan 
överbelastat vatten — och avloppssystem är inte utredda på ett tillfredsställande sätt. 
Vid plansamrådet hänvisade kommunen bara till att exploatören får träffa avtal med 
kommunens bolag LEVA. Frågan om anläggningarna är dimensionerade för denna 
stora bebyggelse har tydligen inte utretts. "Samrådet ska syfta till att få fram ett så 
bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet 
till insyn och påverkan." (PBL 2010). Planhandlingarnas innehåll håller inte 
tillräcklig kvalitet för att möjliggöra god insyn i planförslaget och dess konsekvenser. 
Därmed begränsas även möjligheten till påverkan. Det framstår som orimligt att ta 
detta förslag vidare. Ska exploatering ske på platsen måste ett nytt förslag tas fram 
som följer kommunens strategier och policydokument, som inte skadar 
riksintressena, som är genomförbart och som inte är olämplig med hänsyn till 
människors hälsa och säkerhet. 
 
Det är också anmärkningsvärt att inte någon enda illustration/visualisering 
presenteras i samrådshandlingarna för det kraftiga ingreppet med rivna uthus, 
ändrad gatubredd, uppförande av — enligt planbeskrivningen — en och en halv meter 
höga bullerskärmar (föreslagna enligt bullerutredningen) vilka påtagligt kommer 
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påverka människors vardagsmiljö och framför allt påtagligt förändra miljön för 
fastighetsägarna utmed den östra delen av Kristinebergsvägen, detta i en miljö där 
det generellt endast tillåts ca en meter höga vitmålade spjälstaket. Länsstyrelsen och 
Bohusläns museum påpekade redan under programsamrådet detta, vilket kommunen 
verkar har ignorerat. 
 
I illustrationerna/visualiseringarna är ett fullt utbyggt område inte redovisat, 
maximala byggrätter är inte redovisade, byggnader är utformade i strid med planens 
bestämmelser, genomgående saknas redovisning av andra ingrepp i terrängen till 
följd av olika tekniska anläggningar. Detta försvårar ytterligare remissinstansers, 
sakägares och fastighetsägares möjligheter att förstå planens konsekvenser. 
Det bör också framhållas att processen med att ta fram förslaget till detaljplan har 
varit under all kritik och inte i linje med lagstiftningens ambitioner. Efter det 
programsamråd som förekom 2009 hördes inget från kommunen under ett antal år. 
Inte ens en samrådsredogörelse lämnades ut. Under tiden sålde kommunen 
exploateringsrätten till hela området till PEAB, utan att någon information lämnades. 
Avtalet byggde på en upphandling som i sin tur förutsatte exploatering i enlighet med 
det tidigare programsamrådet. PEAB har nu sett möjligheten att få ytterligare 
byggrätter utan kostnad och utan konkurrens. PEAB lägger därför in i planförslaget 
nästan en dubblering av byggrätterna och på helt nya områden. Sedan lägger man ut 
detta till försäljning utan att berörda sakägare fått någon information, inte ens de 
som förutsätts släppa till mark för vägar. Efter mer än fyra års tystnad startar sedan 
ett snabbt samråd som efter stora protester förlängts i två veckor. 
 
Slutkommentar 
Med hänvisning till vad vi nu anfört och med beaktande av alla synpunkter som i 
övrigt framkommit under samrådet efterfrågar vi att Lysekils kommun fortsätter 
arbetet med att möjliggöra bebyggelse i kommunen med hänsyn tagen till den 
Boendestrategi man anförde 2013 (se exempel s 2-3). Det behövs således utredningar 
som på ett kompetent sätt kan förstå och hantera de unika och riksintressanta 
kulturhistoriska värdena samt platsens naturvärden. Värdefullt vore också en 
övergripande utredning på vilket sätt helårsboende bäst kan stödjas i Lysekils 
kommun och dess olika delar, däribland Skaftö. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

För kommentarer gällande båtplatser, VA och dagvatten hänvisas till 

samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakligen inkomna 

synpunkter, återfinns i inledande delen av dokumentet.  

 

Ytterligare illustrationer kommer tas fram för att möjliggöra en bedömning av om 

planförslaget kan förväntas medföra påtaglig skada på riksintresse enligt 

miljöbalkens tredje och fjärde kapitel.  

 

Övriga synpunkter noteras.  
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28. Bo Bylund och Berit Andnor Bylund, Skaftö-Fiskebäck 1:343 

Yttrande 1 : Bo Bylund  

I egenskap av sakägare lämnar jag följande yttrande. 
 
Jag ställer mig självklart bakom ambitionerna att öka antalet invånare i kommunen. 
För att klara detta måste kommunen ha tydliga strategier för att öka tillväxten i 
kommunen och stärka Skaftös utveckling. Grundläggande för detta är att bedriva en 
politik för ökat företagande, fler jobb och goda livsbetingelser. Lyckas man med detta 
kommer också efterfrågan på bostäder att öka och då är det viktigt att kunna erbjuda 
bra alternativ. I dagsläget saknas dock tyvärr dessa förutsättningar. Och förslaget till 
detaljplan kan förvärra läget. En okänslig exploatering av Fiskebäckskil kommer att 
försvåra utvecklingsmöjligheterna. Samhället tappar sin själ; vi som hade tänkt flytta 
dit permanent gör det inte, turisterna minskar och jobben blir färre. 
 
Därutöver vill jag framhålla följande. 
 
1. Förslaget till detaljplan strider mot nu gällande översiktsplan. Av översiktsplanen 
framgår att det kan medges viss mindre omfattning av bebyggelse inom det nu 
föreslagna detaljplaneområdet. Det handlar om 30-50 bostäder i ett litet område av 
det nu aktuella. I övrigt förutsätts oförändrad markanvändning, dvs bevarad 
naturmark. Denna översiktsplan antogs 2006 och aktualitetsförklarades så sent som 
2010. Av intresse är att detta skedde efter det att kommunen haft ett programsamråd 
(se punkt 2 nedan) 2009 där man tänkte sig fler bostäder än som finns med i 
översiktsplanen.. Men detta måste anses skrinlagt i och med att man aktualiserade 
översiktsplanen 2010. Mot den här bakgrunden anser jag att reglerna i Plan- och 
bygglagen (PBL) innebär att en ny översiktsplan måste tas fram innan det nu aktuella 
planförslaget kan behandlas. Det är nödvändigt för att man ska kunna göra de 
avvägningar som krävs för den framtida markanvändningen inom området i dess 
helhet. Att notera är också att det inte har angivits några som helst omständigheter 
som på ett sakligt sätt motiverar avvikelsen från den nu gällande översiktsplanen. I 
stället strider förslaget om detaljplan tydligt mot bestämmelserna i översiktsplanen. 
Där sägs bl a följande. "Skaftö skall behålla sin småskaliga karaktär. Utbyggnad av 
bostäder och anläggningar skall ske i måttlig takt för att Skaftö skall behålla de 
kvaliteter de boende uppskattar och söker sig till ön för." Det går därmed inte att 
använda mark som skulle vara oförändrad i översiktsplanen för bebyggelse. 
 
2. Förslaget till detaljplan strider mot det tidigare genomförda programsamrådet 
Detta innebär att det samrådsmöte som genomfördes den 5 februari i år byggde på 
helt nya förutsättningar. Det samrådsunderlag och de synpunkter som lämnats 2009 
presenterades som samrådshandlingar samtidigt som ett helt nytt förslag hade 
arbetats fram. Programsamrådet som genomfördes 2009 stred även det mot 
översiktsplanen. Denna aktualiserades 2010. Det är inte enkelt för en enskild 
medborgare att hänga med i kommunens beslutsprocess där besluten strider mot 
varandra. Detta är inte förenligt med PBL. 
 
3. Det finns ingen efterfrågan på året runt bostäder av den karaktär och omfattning 
som finns med i detaljplaneförslaget, varför hela planförslaget ska anses vara 
byggnader för fritidsändamål. Enligt kommunens uppgifter bor i Fiskebäckskil inkl 
Östersidan 450 helårsboende, på hela Skaftö 1 500 personer. På tio år har 
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befolkningen minskat med ca 250 personer eller med drygt 14 procent. Under denna 
period har på Skaftö byggts många bostäder. Uppenbarligen har alla blivit fritidshus. 
Till detta ska läggas att för närvarande pågår en mängd byggprojekt. Kommunen bör 
rimligen redovisa hur många dessa är. Detta visar med all önskvärd tydlighet att det 
inte finns något behov av bostäder för året runt boende. Det bör noteras att det antal 
bostäder som planeras, ca 175, skulle innebära en fördubbling av antalet 
helårsboende i Fiskebäckskil, vilket naturligtvis är orimligt. 
 
Till detta kan läggas följande. I programsamrådet 2009 framhöll kommunen att det 
fanns en brist på mindre och billigare bostäder för året runt boende samt pekade 
särskilt på forskare och studenters behov vid forskningslaboratoriet i Kristineberg. I 
det förslaget fanns också lägenheter med. I förslaget till detaljplan finns inte detta alls 
nämnt Lägenheter finns med men framför allt många nya stora enfamiljshus. PEAB:s 
representant vid samrådet medgav själv att man inte trodde på något åretruntboende. 
Prisläget för lägenheterna angavs till mer än 30 000 kr per kvadratmeter, vilket inte 
går ihop med studenternas och forskarnas behov eller för den delen andra som 
efterfrågar bostad för året runt boende i området. 
 
Mot denna bakgrund står ett så stort antal byggrätter i strid mot behovs- och 
avvägningsreglerna i PBL och Miljöbalken, vilket också påtalas i MKB. Förslaget till 
detaljplan omfattar ett allt för stort område och för många byggrätter i förhållande till 
angränsande bebyggelse och till samhällets storlek. Omfattande annan bebyggelse 
pågår på andra områden på Skaftö och sammantaget finns inget behov av att 
detaljplanelägga ett så omfattande område med så många byggrätter. Hela förslaget 
ska därför som anges i MKB betraktas som ett helt nytt bostadsområde och med 
byggrätter för sommarboende, de flesta av lyxkaraktär. 
 
4. Enligt PBL ska mark användas för bebyggelse om den är lämplig för det, vilket inte 
är fallet med merparten av den mark som berörs av detaljplaneförslaget. Topografin 
och geologin leder till stora ingrepp i naturen för att anlägga gator, tomter och 
byggnader, vilket i sin tur leder till höga exploateringskostnader och därmed på höga 
priser på bostäderna. Det går helt på tvärs med reglerna i PBL och med möjligheten 
att skapa bostäder för året runt boende. Dessutom leder detta till oacceptabla 
konsekvenser för miljön, landskapsbilden och kulturmiljön. Detta är inte förenligt 
med gällande lagstiftning. Låt mig ta ett tydligt exempel. I programsamrådet på sid 21 
framhåller kommunen att man ska minimera sprängningar och andra ingrepp i 
miljön. I planförslaget har man helt släppt detta och vill nu tillåta massiva 
sprängningar, trots de konsekvenser som dessa medför och som man tidigare varnat 
för. Det är inte seriöst och strider mot PBL. Mycket stark kritik riktas också helt 
riktigt i MKB mot dessa delar av planförslaget. 
 
5. Ett mycket stort område går förlorat för allmänt friluftsliv inom ett område av 
riksintresse. Det blir i praktiken omöjligt att vistas på Utsiktsberget, eftersom det 
kommer att nästan helt omslutas av gator, byggnader och tomter på ett sätt som 
liknar ett s k "Gated Community". Detta strider också som påpekas i MKB mot de mål 
som länsstyrelsen satt upp tillsammans med kommunen i Kustbebyggelseprojektet. 
"Ny exploatering av tidigare obebyggda områden på bergen" innebär sårbara 
åtgärder. 
 
6. Konsekvenserna av planförslaget blir oacceptabla för natur- och djurliv. Redan 
under byggskedet kommer allt djurliv att försvinna. Den upprättade MKB:n är av 
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otillräcklig kvalitet och visar inte det djurliv som finns och konsekvenserna av 
byggnationerna. MKB:n bygger inte på aktuella sakliga inventeringar gjorda 
sommartid. Därför finns inte förutsättningar att bedöma djurlivet och 
växtförhållandena i området. Så har t ex vattensalamandrarnas utbredning och 
vandringsområden därför inte kunnat undersökas och beskrivas på ett korrekt sätt. 
Då dessa är skyddade enligt artförordningen måste MKB:n kompletteras. Till detta 
kommer ytterligare arter och växtlighet som även dessa saknar beskrivning i MKB. 
 
7. Förslaget strider mot strandskyddsreglerna. Flytten av parkeringen vid 
Kristinebergsvägen leder till ej acceptabla ingrepp i strandskyddat område. Flytten är 
helt förorsakad av byggnationer. Området får en helt förändrad karaktär. 
 
8. Radonfrågorna är inte utredda. I programsamrådet (sid 12) redovisas risker för att 
radon kommer ut efter förändringar på grund av sprängningar mm. Detta negligeras 
helt i detaljplaneförslaget och är inte vidare utrett. 
 
9 Infrastrukturen i området är inte anpassad till denna mycket omfattande 
bebyggelse, vilket gör att planförslaget strider mot PBL. Det är inte acceptabelt att ta 
mark av befintlig kulturmiljö för vägbyggen. Trafikvolymerna och dess konsekvenser 
måste, som också påpekas i MKB, bedömas och mätas efter sommarutnyttjande, inte 
efter ett årsgenomsnitt. Bullernivåerna för utomhusplatser är inte ens uppmätta, men 
tillåtna värden kommer med all säkerhet att överskridas. Detta gäller också för 
boende längs med Fiskebäckskilsvägen. Lokala bullermål överskrids alltså. I 
förhållande till programförslaget har den nödvändiga cykelbanan längs med denna 
väg försvunnit utan förklaring. Hastigheten på Fiskebäckskilsvägen måste också 
sättas ned till 30 km i timmen. Platser för småbåtar saknas. Den enda möjliga 
utbyggnaden är mellan samhället och Kristineberg, vilket skulle leda till oacceptabla 
konsekvenser för badmöjligheter och vattnet i Gullmarsfjorden. Anslutningar till ett 
redan överbelastat vatten — och avloppssystem är inte utredda på ett 
tillfredsställande sätt. Vid plansamrådet hänvisade kommunen bara till att 
exploatören får träffa avtal med kommunens bolag Rambo AB. Frågan om 
anläggningarna är dimensionerade för denna stora bebyggelse har tydligen inte 
utretts. Hanteringen av dagvattenfrågor är inte utredda med tanke på intensiv 
nederbörd. Det är särskilt allvarligt med tanke på att allt vatten hamnar i Gullmarsfi 
orden. Effekter för befintlig bebyggelse är inte alls utredda. Även här riktas stark 
kritik mot planförslaget i MKB. 
 
10. Den östra bebyggelsen gör intrång i kulturmiljön på ett sätt som strider mot 
riksintresset för kulturminnesvård. Stora lyxvillor avviker mot befintlig bebyggelse 
och mot landskapsbilden. Byggnaderna är utformade på ett oacceptabelt sätt och 
ligger för nära befintlig bebyggelse. I detta område är dagvattenfrågorna speciellt 
känsliga men inte alls utredda. Den barriär av tallskog i östra området som man i 
programförslaget slog vakt om ska nu utan förklaring avverkas. Stora områden ska 
sprängas och schaktas ur i obrutet genuint landskap för att skapa sommarbebyggelse. 
Detta strider mot PBL. De geologiska frågorna, rasrisker, radon, hydrologiska frågor 
mm är särskilt viktiga i detta område men inte alls utredda. Även i dessa avseenden 
riktas stark kritik mot planförslaget i MKB. 
 
11. Det saknas fullständigt miljökonsekvensbeskrivningar av byggskedet, vilket i detta 
fall är speciellt angeläget att ha kunskap om med tanke på den känsliga miljön och 
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svårigheterna att alls bebygga marken. Riskerna för utsläpp i Gullmarsfjorden under 
byggtid är särskilt viktiga att hantera. 
 
Det bör också framhållas att processen med att ta fram förslaget till detaljplan har 
varit under all kritik och inte i linje med lagstiftningens ambitioner. Efter det 
programsamråd som förekom 2009 hördes inget från kommunen under ett antal år. 
Inte ens en samrådsredogörelse lämnades ut. Under tiden sålde kommunen 
exploateringsrätten till hela området till PEAB, utan att någon information lämnades. 
Avtalet byggde på en upphandling som i sin tur förutsatte exploatering i enlighet med 
det tidigare programsamrådet. PEAB har nu sett möjligheten att få ytterligare 
byggrätter utan kostnad och utan konkurrens. PEAB lägger därför in i planförslaget 
nästan en dubblering av byggrätterna och på helt nya områden. Sedan lägger man ut 
detta till försäljning utan att berörda sakägare fått någon information, inte ens de 
som förutsätts släppa till mark för vägar. Efter mer än fyra års tystnad startar sedan 
ett snabbt samråd som efter stora protester förlängts i två veckor. Detta är inte 
acceptabelt. 
 
Avslutningsvis vill jag ta upp de direkta konsekvenserna för min fastighet. 
Fastigheten och bostaden ligger längs med Fiskebäckskilsvägen inom ramen för ett 
område som är av riksintresse för kulturminnesvård. Byggnaden, som är uppförd 
1934, ligger på en naturtomt och väster om byggnaden är ren naturmark liksom hela 
östra sidan Utsiktsberget. Övriga fastigheter och byggnader in mot samhället har 
samma karaktär. 
 
Planförslaget innebär att ovanför vår naturtomt kommer att ligga stora tvåplansvillor 
med garage, veranda och extra byggnad med en total byggyta på upp mot 200 
kvadrat. Det går inte att avläsa på kartan hur nära min tomtgräns som byggnaderna 
kommer att ligga, men enligt arkitekten på samrådsmötet kan det handla om ca fyra 
meter. Fyra meter! Det innebär fullständig insyn i vårt hus och på vår tomt från en 
högre belägen byggnad. Och detta samtidigt som hela bergssidan blir gator, 
tomtmark och ytterligare byggnader. Detta om något står i strid med gällande regler. 
Man kan inte heller på fullt allvar mena från kommunens sida att detta inte strider 
mot områdets betydelse för kulturmiljövård. 
 
Med hänvisning till vad jag nu anfört och med beaktande av alla synpunkter som i 
övrigt framkommit under samrådet samt vad som anförts i MKB menar jag att 
planförslaget saknar laga grund och inte kan antas. Utgångspunkten för kommunens 
fortsatta planarbete bör vara att arbeta med ett detaljplaneförslag som i stort 
överensstämmer med Översiktsplanens inriktning och verka för att ärendet utreds på 
ett tillfredsställande sätt och nya samråd sker. 

 

Yttrande 2: Bo Bylund och Berit Andnor Bylund  

I egenskap av ägare till fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:343 har vi följande krav på 
tillägg i eventuell detaljplan. 
 
Om vår fastighet ingår i det område som berörs av detaljplanen, vill vi att det i planen 
ritas in att vi har rätt att i sydöstra delen av fastigheten mot Jons Lid uppföra ett 
garage av normal storlek. 
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Om det, mot förmodan och mot vår vilja, blir byggnader väster om vår fastighet, vill 
vi att det i detaljplanen ritas in att vi har rätt att längs hela vår västra tomtgräns 
uppföra ett staket som är ca 2,5 — 3,0 meter högt. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Kommentarer gällande planens utveckling från översiktsplan till detaljplan, natur, 

upphävande av strandskydd och trafik hänvisas till 

samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakligen inkomna 

synpunkter, återfinns i inledande delen av dokumentet. 

 

Plankartan kommer att kompletteras med lämpliga planbestämmelser som 

införlivar den vision som finns i planbeskrivningen att marken endast skall 

påverkas i den mån det behövs för anläggandet av VA och vägar och anläggandet 

av hus. Planförslaget bygger på principen att endast en begränsad zon från 

baksidan vid hus, till väg, till baksidan vid hus ska påverkas av sprängning och 

markarbeten.  

 

Byggperiodens påverkan gällande buller, natur och djurliv med mera kommer att 

studeras i vidare planarbete.  

 

Bostadsgatorna kommer vara allmänplatsmark och kommer sannolikt att ha 

enskilt huvudmannaskap. Allmänplatsmark ska vara tillgänglig för allmänheten. 

Enskilt huvudmannaskap innebär att en samfällighetsförening ansvarar för drift 

och underhåll. 

 

Tillgång för rekreation inom området för boende i Fiskebäckskil säkras genom att 

ett stort sammanhängande naturområde sparas. Detta utgörs av allmänplatsmark 

vilket innebär att marken är tillgänglig för allmänheten.  

 

På plankartan finns bestämmelsen ’’byggnader där människor stadigvarande 

vistas bör ha ett radonsäkert utförande’’. Planbestämmelser angående radonsäkert 

utförande får endast vara rådgivande och ej bindande. Radonsäkert utförande 

bevakas vid bygglovsansökan.  

  

De trafikmängder som bullerberäkningen baseras på kommer ses över och 

bullerutredningen ska bygga på sommarvärden gällande trafikmängder. 

Trafikmätning kommer utföras i sommar.  

 

Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram som ska behandla planförslaget i 

förhållande till riksintressen för kulturmiljö och påverkan på landskapsbild.  

Planförslaget kommer minska antalet hus i delområdet Kilen. Illustrationer och 

riktlinjer för gestaltning av byggnaderna kommer tas fram gällande 

byggnadsvolymer, totalhöjder, markanpassning, färgsättning och glasning.  
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Gestaltningsprogrammet kommer ligga till grund för vidare arbete med 

granskningshandling och mer detaljerade planbestämmelser kommer att föras in 

på plankartan.  

 

Övriga synpunkter noteras.  

 

 

29. Siv och Kjell Mellander, Skaftö-Fiskebäck 1:377 

Som medlem i Ekonomiska Föreningen Fiskebäcks Tomtägare stöder vi i alla delar 
föreningens framförda synpunkter enligt deras skrivelse av den 3 mars 2014. 
Som sakägare i ärendet vill vi dessutom framföra följande. 
 
Vår fastighet omfattar 1117 kvm och bebyggdes i mitten av 1960 -talet och tillbyggdes 
1989 allt enligt gällande planbestämmelser, vilket givit minimal miljöpåverkan. 
Huset är beläget i planområdets högbelägna södra del. Det ligger i en svacka och 
smälter mycket väl in i naturen och är synligt väsentligen enbart från tillfartsvägen 
Alberts Väg (återvändsväg). 
 
Den planerade bebyggelsen gör intrång på kulturmiljön på ett inte acceptabelt sätt. 
Stora lyxvillor avviker starkt mot befintlig bebyggelse och mot landskapsbilden. 
Byggnaderna är utformade på ett oacceptabelt sätt och ligger alldeles för nära 
befintlig bebyggelse. 
Om den föreslagna planen genomförs kommer vi att få ett flertal mycket närbelägna 
grannar med ett höjdläge över vårt hus och därmed insyn över vårt hus inklusive 
altan samt tomt. Denna principiella tvärvändning kommer att drabba oss retroaktivt 
mycket hårt. 
 
Den planerade byggnationen strider mot kommunens gällande översiktsplan från 
2006(aktualitetsförklarad så sent som oktober 2010), enligt vilken större delen av det 
planerade området skall utgöras av öppen mark och vegetation. Endast den 
nordligaste delen av området är avsatt för tätortsutbyggnad. 
 
I planprogrammet för området från 2009 står: "Bebyggelsen skall vara underkastad 
berget för att minimera visuell påverkan, De högsta punkterna finns i 
planområdets södra delar och lämnas obebyggda med hänsyn till miljöpåverkan". 
 
Den byggnation och de vägdragningar som planeras direkt utanför vår tomt är helt 
oacceptabla. Vägen kommer sannolikt att i första hand nyttjas av ett 40-tal nya 
husägare och dess besökare. Störningarna och avgaserna av trafiken kommer att bli 
synnerligen påträngande dels under exploateringstiden med tunga 
anläggningsmaskiner och lastfordon och sprängningsarbeten men dels också 
långsiktigt. 
 
Den hittillsvarande stillheten, avgasfria luften, de underbara fria vyerna liksom 
närheten till orörd natur är trivselfaktorer av oskattbart värde, som går helt förlorade 
om planen genomförs. Respekt och hänsyn verkar inte ha haft något utrymme under 
det utförda planeringsarbetet. Det primära har varit att få in så många hus som 
möjligt i attraktiva höga lägen oavsett konsekvenser för befintlig gammal bebyggelse. 
Var och en som närmare studerar detaljplanen samt exploatörens visualiseringsfilm 
förstår att vi upplever planen som synnerligen närgången och respektlös. 
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Vi motsätter oss att kommunen skulle godkänna den framlagda planen. 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

För kommentarer gällande exploateringens ökande storlek från översiktsplanen 

hänvisas till samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakligen 

inkomna synpunkter, återfinns i inledande delen av dokumentet.  

 

Bebyggelsens volymer och utformning kommer att behandlas i ett 

gestaltningsprogram. Vidare kommer utformningsbestämmelser föras in på 

plankartan. En bedömning kommer att göras utifrån  programmet angående 

husens placering.  

 

Övriga synpunkter noteras. 

 

 

30. Sarah och Niklas Bragée, Skaftö-Fiskebäck 1:332 

Vi har tagit del av Översiktsplanen från 2006 och tidigare yttrat oss över 
planprogrammet 2009-10-01 och inte haft något att erinra mot utbyggnaden av 30-
50 lägenheter och med en ny trafikföring, som förslaget förutsatte. En försiktig 
utbyggnad enligt översiktsplanen, där rimlig hänsyn tas till riksintressen (naturvård, 
friluftsliv och kulturmiljövård), landskapsbild, naturmiljö, närströvområden och inte 
minst trafiklösningar och buller, ser vi som acceptabelt. 
 
En ny trafiksäker och miljövänlig trafikföring är dock en absolut förutsättning för 
vidare utbyggnad och utveckling av området söder om "Kilen". 
 
Allt för hög exploateringsgrad får stora negativa konsekvenser 
Trots att det gått mycket kort tid mellan Översiktsplanen och dagens 
detaljplaneförslag så har det har skett en mycket stor förändring från den fördjupade 
översiktsplanen med 30-50 bostäder, över planprogrammets 100, till detta 
planförslags 175! Exploateringsgraden har ökat mellan 400-600%. 
 
• Den föreslagna exploateringsgraden får stor påverkan på riksintressen (naturvård, 
friluftsliv och kulturmiljövård), landskapsbild, naturmiljö, närströvområden, 
trafiklösningar och buller. En sammanlagd påverkan av många intressen omöjliggör 
enligt vår mening denna exploatering. 
 
Kulturmiljö 
Det riksintressanta kulturmiljöområdet (KO 20) blir kraftigt påverkat genom den nya 
bebyggelsen och dess helt nya karaktär. Nya bostäder kan inte anpassas till de 
naturgivna förutsättningarna utan stora sprängningar av berg, och utfyllnad av 
raviner måste ske för att uppnå den höga exploateringsgraden. De "svaga" 
planbestämmelserna medför också att den nya bebyggelsen, jämfört med dagens 
kulturellt anpassade bebyggelse landskapsmässigt och över tid — många hundra år — 
tar sig helt andra uttryck än den riksintressanta kulturmiljö som Fiskebäckskil har 
idag. Landskapet och dess karaktär, landskapet och dess utblickar, topografin och 
vattenkontakten förändras helt. Detta strider mot de kommunala miljömålen (tydligt 
uttryckt i MKB 5.5 s 18) och tanken i fastlagda riksintressen, mot de av riksdagen 
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fastlagda målen om god bebyggd miljö (tydligt uttryckt i MKB 7.4 sid 30-31) och hav i 
balans. Sannolikt kommer även miljömålet Grundvatten också påverkas på ett icke 
acceptabelt sätt. 
 
• Planförslaget har stor sammantagen påverkan på flera riksintressen varför planen 
inte kan fastställas. 
• Riksintresset kulturmiljö berörs mest och planen strider mot detta riksintresse. 
• Planförslaget strider mot gällande Översiktsplan på grund av den höga 
exploateringsgraden. 
• De föreslagna planbestämmelserna är undermåliga avseende såväl byggnader som 
mark. Måste skrivas om helt och skärpas betydligt. 
• Underlaget när det gäller rödlistade arter är undermåligt och slutsatserna felaktiga. 
Ska de slutsatser som dras i MKB:n gälla måste underlaget kompletteras väsentligt. 
• Planen är oförenlig med kommunens egna miljömål. 
 
Trafikmiljö 
Redan utifrån en bebyggelse i ÖP 2006 om 30-50 lägenheter förutsatte kommunen 
en ny trafiklösning. I planprogrammet 2009 med en ökning till 100 bostäder 
föreslogs att en ny tillfartsväg skulle ersätta den brantaste delen av 
Kristinebergsvägen ner till korsningen vid Fiskebäckskilsvägen. Då konstaterade 
kommunen i programmet att den första delen av Kristinebergsvägen bör stängas av 
för biltrafik mot Fiskebäckskilsvägen. I yttrandena över programhandlingen 
tillstyrkte eller förutsatte de flesta en ny väglösning. Länsstyrelsen framhöll bl.a. att 
man såg positivt på en ny anslutning av Kristinebergsvägen. 
 
Nu föreslår man en utökning av byggandet med 400-600% (175 bostäder) med 
kraftigt utökad trafik som följd. Man har återgått till att använda den nuvarande 
redan hårt kritiserade trafikföringen och endast föreslagit marginella förbättringar 
med minsta möjliga kostnader för entreprenören. Nuvarande förslag innebär ingen 
reell lösning av trafikproblemen. Dessa problem har inte tagits på tillräckligt allvar. 
 
Säkerhetsrisk 
Att bara ha en tillfartsväg skapar en flaskhals i trafikflödet, och att denna enda 
trafiklösning baseras på en brant och mycket smal väg mellan husen samt en 
nästintill 90-gradig kurva känns som en ogenomtänkt lösning som försvårar för både 
motorburna trafikanter, cyklister och fotgängare och är en mycket stor säkerhetsrisk 
för ett eventuellt räddningsarbete. Vägen kan bli helt avstängd vid olycka och 
alternativa vägar är mycket undermåliga, smala och oframkomliga genom "Kilen" för 
större fordon. 
 
I MBK- (sid37/43) under rubriken "Samlad bedömning" anges också att "Det bedöms 
som problematiskt att planområdets enda tillfartsväg håller så låg standard". Med 
tanke på hur kommunen hela tiden ökat exploateringstakten skulle man inte bli 
förvånad om det i framtiden kommer ytterligare förslag på utbyggnader, 
bostadsområden, marina, 
parkeringsplatser osv. Det känns då mycket kortsiktligt att inte lösa trafikproblemen 
en gång för alla med en hel ny tillfartsväg in i området. 
 
Buller 
I MKB redovisas stora problem med buller för angränsande fastigheter vid 
Kristinebergsvägen. Detta är ett allvarligt problem, vilket kan kräva bullerplank (som 
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ändå inte skyddar husens andra våning) hela vägen fram till avfarten mot 
Gullmarsstrand. Förutom stora olägenheter för de boende, innebär detta också stort 
estetiskt negativt ingrepp i den kultur- och naturmiljö som finns! I angivna siffror har 
man räknat på helårsvärden för trafikmängderna vilket är felaktigt, då 
säsongsvariationen är mycket stor. Angivna värden blir högre och berörda bostäder 
blir fler om maxvärden används i trafikbullerberäkningarna. Det krävs en ny 
bullerberäkning utifrån maximala trafikvärden 
 
Etapputbyggnad - extra bullerproblem 
Planen föreslås bli genomförd under en 10-årsperiod. Detta innebär extra 
bullerproblem på grund av de byggfordon som under stora delar av hela denna period 
kommer att passera! 
 
• Trafikmatningen till Fiskebäckskil inklusive de nya planerade områdena är 
undermålig och de angivna trafikalternativen är inte acceptabla. Den bör utformas på 
ett annat sätt genom att andra markområden utanför det aktuella planområdet 
nyttjas och tas i anspråk för trafiklösningarna. 
• Planen strider mot lokala miljömål, att kommuninvånarna inte skall utsättas för 
bullerstörningar över de riktvärden som riksdagen fastställt. 
• Delar av planen innebär att hälsa och säkerhet påverkas oacceptabelt av att 
trafikbullernormer överskrids för ett flertal befintliga bostäder. Detta är ett hinder 
mot att planen antas och om den antas bör Länsstyrelsen upphäva den. 
 
Sammanfattningsvis vill vi framhålla följande: 
• Planförslaget strider mot gällande översiktsplan på grund av den höga 
exploateringsgraden. 
• Planen är oförenlig med kommunens egna miljömål. 
• Planförslaget har stor sammantagen påverkan på flera riksintressen, varför planen 
inte kan antas. 
• Riksintresset Kulturmiljö berörs mest och planen strider mot detta riksintresse. 
• Delar av planen innebär att hälsa och säkerhet påverkas oacceptabelt av att 
trafikbullernormer överskrids för ett flertal befintliga bostäder. Detta är ett hinder 
mot att planen antas, och skulle den antas så bör Länsstyrelsen upphäva den. 
• Det är fel att räkna på helårsvärden för trafikmängderna, då säsongsvariationen är 
mycket stor. Angivna bullervärden blir högre och berörda bostäder blir fler till antalet 
om maxvärden används i bullberäkningarna. 
• Trafikmatningen är undermålig och de angivna alternativen är inte acceptabla. 
Trafikmatningen bör utformas på ett annat sätt genom att andra markområden 
utanför det aktuella planområdet nyttjas/tas i anspråk. 
• Underlaget när det gäller rödlistade arter är undermåligt och slutsatserna är 
felaktiga. Ska de slutsatser som dras i MKB:n gälla måste underlaget kompletteras 
väsentligt. 
• De föreslagna planbestämmelserna är undermåliga avseende såväl byggnader som 
mark. De måste skrivas om helt och skärpas betydligt. 
 
Mot bakgrund av ovanstående hemställer vi: 
-att kommunen beaktar ovanstående synpunkter och ej antar föreslagen detaljplan 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

För kommentarer gällande exploateringens ökande storlek från översiktsplanen, 

kulturmiljö, trafik, buller och etappvis utbyggnad hänvisas till 

samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakligen inkomna 

synpunkter, återfinns i inledande delen av dokumentet.  

 

Utsiktsberget ska vara ett område som speglar vår tid samtidigt som det knyter an 

till den tradition och det uttryck som finns i Fiskebäckskil. Området ska ses som en 

helhet med olika delområden. Vissa delar av området som t.ex. Kilen anser vi ska 

underordna sig befintlig bebyggelse och samtidigt, utan att vara pastischer, 

harmoniera med den. Övriga delområden, som är belägna längre från kulturmiljön 

kan ges ett mer modernt uttryck.  

 

Bedömning av byggtidens påverkan kommer tas upp i 

miljökonsekvensbeskrivningen.  

 

 

31. Jane Holgersson och Caroline Horn, Skaftö-Fiskebäck 1:320 

 

Se yttrande nr 28, Skaftö-Fiskebäck 1:332. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 
Se kommentarer till yttrande nr 28, Skaftö-Fiskebäck 1:332.  

 

 

32. Fiskebäcks Tomtägare 

Ekonomiska Föreningen, Fiskebäcks tomtägare representerar 26 fastighetsägare 
inom stamfastigheten Fiskebäck 1:345. Föreningen äger gemensamt mycket av den 
mark som ansluter till Utsiktsbergets södra del. 
 
Låt oss inledningsvis slå fast att vi är mycket positiva till en utveckling mot fler 
helårsboende i Fiskebäckskil. Vi stödjer också kommunens vision om att locka fler 
yrkesverksamma barnfamiljer att bosätta sig på Skaftö. 
Vi tror dock att den nu planerade bebyggelsen endast kommer att leda till ännu ett 
exklusivt sommarvillaområde. Om kommunen på allvar velat bryta trenden borde 
den i stället satsa på billiga och funktionella bostäder för barnfamiljer. För att hålla 
nere slutpriserna bör bostäderna byggas på mark som inte kräver omfattande och 
dyra markarbeten (jmf Översiktsplan 2006). 
 
I övrigt vill vi framföra följande invändningar mot planen: 
 
1. Tvärvändning i två viktiga principfrågor 
I förslaget till detaljplan har kommunen helt åsidosatt tidigare översiktsplan samt 
tidigare regler för placering av bebyggelse i naturen:  
 
Avvikelse från gällande översiktsplan 
I kommunens egen översiktsplan från 2006 (som auktualitetsförklarades så sent som 
oktober 2010) framgår att större delen av det nu planerade området skall utgöras av 
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öppen mark och vegetation. Endast den nordligaste delen av området är avsatt för 
tätortsutbyggnad. Vi har väldigt svårt att se hur kommunen plötsligt kan ändra 
gällande översiktsplanering för att tillmötesgå exploatörens önskemål att bygga 
exklusiva sommarvillor med havsutsikt. 
 
Husens placering i naturen 
I ett tidigare planprogram för området (2009) hävdar kommunen: 
 
"Bebyggelsen skall vara underkastad berget för att minimera visuell påverkan, De 
högsta punkterna finns i planområdets södra delar och lämnas obebyggda med 
hänsyn till miljöpåverkan". 
 
Enligt den nu framlagda planen gör man precis tvärtom och placerar många hus på 
de högsta punkterna och påverkar därigenom kraftigt det visuella intrycket. 
Bebyggelsen kommer att vara mycket dominerande - inte minst från havssidan och 
Kaptensgatan - och därmed vara starkt miljö och landskapspåverkande. 
 
Ända sedan Tomtägareföreningens område började bebyggas i mitten på 1960-talet 
har vi byggt våra hus enligt gällande planbestämmelser, vilket givit minimal 
miljöpåverkan. Om den föreslagna planen realiseras kommer många av oss att få ett 
flertal nära grannar med ett höjdläge över oss och därmed full insyn över våra hus 
och tomter. Detta innebär att vi får en retroaktivt verkande principändring med 
utomordentligt stor negativ effekt för många av våra medlemmar. 
 
2. Miljöfrågor 
Landskapsbilden 
I Miljökonsekvensbeskrivningen (i fortsättningen benämnd MKB) står på sidan 23: 
 
"Planen bedöms ge måttlig till stor påverkan på topografin eftersom planens 
reglering av marknivåer är svag och bebyggelsen föreslås placerad i mycket 
kuperad terräng. Generellt kommer det att bli en stor utmaning att uppföra ny 
bebyggelse utan att göra ingrepp i terrängen, Planen har vaga bestämmelser om 
hur befintliga marknivåer skall följas/behållas. Tillgängligheten till tomt och entre 
kommer att bli svår att klara utan att förändra marknivåerna inom respektive 
tomt, vilket är syftet med planen och förenligt med miljöbalkens 
hushållningsbestämmelser om att exploatering inte ska påtagligt skada natur- och 
kulturvärden. I relation till krav på tillgänglighet är det sannolikt att större ingrepp 
i terrängen än vad som är intentionen i planen och som det är illustrerat i 
planbeskrivningen kommer att krävas". 
 
Av ovanstående framgår att omfattande ingrepp i naturen blir ofrånkomliga. 
Landskapsbilden kommer att ändras radikalt. Miljön med nya hus över 
horisontlinjen kommer att bli väl synlig alla tider på dygnet. Arkitektfirmans 
illustrationsfilm över den tänkta bebyggelsen visar tydligt hur avskräckande det kan 
bli. 
 
Omfattningen av projektet innebär att byggprocessen kommer att ta lång tid och har 
av exploatören beräknats till 10 år. Under den perioden är stora störningar från 
sprängningar, schaktningsarbeten och tunga transporter oundvikliga. Påverkan på 
topografin blir mycket konkret. Risken är uppenbar att man för evig tid, liksom i 
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Evensås på Östersidan, ödelägger bergets utseende och skapar intryck av ett 
månlandskap. 
 
Rekreation och friluftsliv 
I MKB (sid. 28) under "Övergripande bedömning" står: 
 
"En stor del av vistelseytorna för rekreation försvinner i och med planens 
genomförande. Byggnationen kommer att begränsa tillgången till den del som 
förblir obebyggd. Vägar och tomter begränsar passage in i naturområdet. Vägarna 
är inte allmänn platsmark och det är därför risk att dessa känns privata eller till 
och med stängs för besökare". 
 
Om planen genomförs går ett fantastiskt rekreationsområde med underbara 
naturupplevelser förlorat. Man söker sig helt enkelt inte till ett tätbebyggt område 
med 175 bostäder. 
 
Trafik och buller 
Att trafiken kommer att öka är helt utom diskussion. Frågan är hur mycket - speciellt 
under högsäsong. Detta gäller såväl väg 161, den smala och kurviga vägen från 
Skaftöbron som Fiskebäckskilsvägen och Kristinebergsvägen. 
 
I MKB (sid.8) står: 
 
"Angående konsekvensbedömning av trafik och buller är konsekvensbedömningen 
gjord för trafikens årsmedelvärde. Det finns inga framtagna utredningar som 
belyser årstidsvariationen. Fiskebäckskil är en semesterort där trafiksituationen ser 
väldigt olika ut beroende på säsong. För att kunna göra en rättvis bedömning bör 
därför bullerberäkningen utgå från det maximala trafikmängdsvärdet, vilket även 
samrådet med Länsstyrelsen kommit fram till. En sådan bullermätning saknas för 
närvarande." 
 
Erhållna resultat måste kompletteras med kvalificerade prognoser för den 
trafikökning som genereras om planen genomförs. Det kan noteras att redan idag 
överskrids gällande riktvärden för bullernivåer. Anmärkningsvärt är också att för 
vissa hus i den planerade nya bebyggelsen kommer tillåtna riktvärden att 
överskridas. 
 
Som framgår av MKB under "Samlad bedömning" (sid.37) är det: 
 
"problematiskt att planområdets enda tillfartsväg håller en så låg standard på 
grund av lutningen och att många blir helt beroende av motorfordon för att ta sig 
till området. Detta uppvägs till en viss del av att man lägger till en bussvändslinga 
på Kristinebergsvägen samt att det anläggs en bättre och säkrare gång-och 
cykelbana längs med Kristinebegsvägen. Farhågan att boende kommer att vara 
tvungna att välja bilen även för kortare resor där man annars kunde valt att 
promenera eller ta cykel kvarstår dock. Dessutom medför ombyggnaden av 
Kristinebergsvägen att två byggnader (uthus) inom område för riksintresse för 
kulturmiljö kommer att rivas.". 
 
Vidare står i MKB (sid.34): 
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"Topografin längs Kristinebergsvägen är sådan att längdsluttningen för denna väg 
är 11,5% längs en sträcka på drygt 50 meter närmast Fiskebäckskilsvägen och 
förblir sådan i detta alternativ. Detta innebär en mindre god standard för buss och 
ännu lägre standard för gående och cyklister. Den lutningen innebär att vägen inte 
heller uppfyller kraven för tillgänglighet för rörelsehindrade. Dessa är därmed 
hänvisade till buss, bil eller annat motoriserat fordon för att ta sig till eller ifrån 
planområdet. Detta gäller nog i praktiken även en del som inte formellt räknas som 
rörelsehindrade men som saknar styrka och ihållighet för att ta sig upp eller nedför 
backen på ett säkert sätt." 
Som jämförelse kan nämnas att det brantaste motorvägsavsnittet på E6 över 
Hallandsås har en högsta lutning på 6-7 %. 
 
Under byggprocessens 10 år kommer det att krävas många tunga transporter uppför 
backen på Kristinebergsvägen. Arbetsfordon och fullastade lastbilar måste starta från 
närmast stillastående i den skarpa vänsterkurvan. Vi vågar knappt tänka på vad ett 
bromshaveri i den branta nedförsbacken kan innebära. 
 
Vad som ovan sagts talar sitt tydliga språk och är i sig skäl nog att vara mycket kritisk 
till planen. 
 
Växt- och Djurliv 
I MKB (sid26) står: 
 
"Ett av Lysekils viktiga kommunala miljömål är Ett rikt växt- och djurliv. Den 
biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande 
och kommande generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras 
funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång 
till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 
livskvalitet och välfärd, vilket är Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet. 
Lysekils kommun ska skapa goda förutsättningar för att en stor mångfald av arter 
ska trivas i kommunen". 
 
Denna citerade målsättning är mycket välskriven och lätt att instämma i på alla 
punkter. Men - vackra och ambitiösa ord är en sak - efterlevnaden en helt annan. Om 
Lysekils kommun låter exploatören genomföra byggnationen på planerat sätt sviker 
man sin egen målsättning å det grövsta. 
 
Planområdet innehåller ett synnerligen rikt och varierat djur- och växtliv med ett 
flertal däggdjursarter, ett stort antal fågelarter, sällsynta och rödlistade groddjur samt 
ett antal fridlysta växter. 
 
I detta sammanhang är MKB kvalitetsmässigt undermålig och bygger inte på aktuella 
och grundligt genomförda inventeringar. Inventeringarna måste göras under hela 
reproduktions- och växtsäsongen. 
 
Groddjur 
Alla groddjur är fridlysta i hela landet. Detta gäller även arter som kan vara 
livskraftiga. Detta innebär att det är förbjudet att fånga, ta med sig dessa djur eller 
döda dem. Stor vattensalamander är rödlistad vilket innebär att den är hotad och det 
därför är förbjudet att skada eller hota dess livsmiljöer. 
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I MKB (sid 26) anges: 
 
"Det finns även ett antal dammar i området som hyser groddjur (vanlig padda 
samt mindre vattensalamander). Den sällsyntare arten stor vattensalamander har 
påträffats vid ett par av dammarna men dessa fynd bedöms vara tillfälliga då inga 
exemplar har hittats vid kompletterande undersökningar. 
Man fastslår dock att dammarna kan utgöra en randzon för en population i 
närområdet och att dammarna kan komma att återkoloniseras i framtiden." 
Stor vattensalamander har bevisligen funnits i områdets dammar både vid 
Ekonaturainventeringen 2009 samt vid Naturcentrums granskning 2011. Sistnämnda 
granskning är inte ens omnämnd i MKB. 
 
De kompletterande undersökningar MKB hänvisar till är, vad vi förstår, 
Naturcentrums granskning utförd under ett dygn den 21 maj 2013. Den korta 
endagsgranskningen omfattande tre besök vid varje damm samt ett nattbesök. 
 
MKB:s slutsats vad gäller stor vattensalamander är synnerligen svagt underbyggd och 
ger anledning till stort tvivel. Att utesluta förekomsten så lättvindigt är enligt vår 
mening oprofessionellt. En ny aktuell inventering gjord under hela 
reproduktionstiden är därmed helt ofrånkomlig. 
 
Fågelskydd 
Bland den mångfald fågelarter som häckar i planområdets olika naturmiljöer 
återfinns fåglar som är skyddade och ingår i EU:s fågeldirektiv 2009/147/EC. 
Exempel på dessa är Nattskärra, Spillkråka och Trädlärka. 
 
Vad vi kan se har MKB:n inte tagit tagit hänsyn till de regler som gäller i EU:s 
fågeldirektiv och artskyddsförordningen. Vi hävdar därför att MKB:n måste 
kompletteras på denna punkt. 
 
Fladdermöss 
Fladdermöss förekommer rikligt i området. De flesta regelbundet förekommande 
svenska fladdermusarterna omfattas av strikt skydd (EU:s Habitatdirektiv samt 
Artskyddsförordningen (SFS 2007:845)). Detta skydd gäller överallt där arterna 
finns, oavsett om det är inom eller utanför Natura 2000-nätverket. 
 
Växter 
På växtsidan redovisar Eko Natura inventeringen från 2009 bland annat Murgröna, 
Lopplummer och Jungfru Maria Nycklar Dessa växter är fridlysta och skyddsvärda. 
Vidare finns ovanliga och skyddsvärda starrväxter i och omkring planområdet. 
 
Sammanfattningsvis kan man med starka skäl befara att nuvarande rika och 
omfattande djur-och växtliv kommer att bli mycket illa åtgånget redan under 
byggskedet. På sikt hotas beståndet att bli utarmat och till stor del utplånat. 
 
Dagvattenfrågan. 
Omfattande sprängningsarbeten kommer att ändra naturliga flöden av dagvattnet i 
planområdet. Dessutom kommer dagvattnet påverkas negativt av gödningsämnen 
och bekämpningsmedel från de högt belägna tomterna. Förändringarna får vital 
betydelse för groddjurens överlevnad i de kvarlämnade dammarna. Detsamma gäller 
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i de mindre oinventerade vattnen i södra delarna av planområdet. Man bör också 
besinna att detta förorenade dagvatten till sist hamnar i Gullmarsfjorden, som är ett 
Natura 2000 område. 
 
Planerat utjämningsmagasin i damm/våtmark i planområdets södra del 
I detaljplanens sydöstra del finns en damm/våtmark som sträcker sig in på 
Tomtägareföreningens ägor.  
  
Stenmuren som går rakt igenom dammen/våtmarken markerar gränsen mellan 
kommunens och Tomtägareföreningens mark. 
 
Bilden ovan visar hur PEAB planerar att använda den känsliga dammen/våtmarken 
för att anlägga ett utjämningsmagasin för dagvatten. 
 
Detta kommer direkt att påverka Tomtägareföreningens område både beträffande 
naturmiljö, vattenföring och vattennivåerna i vår del av dammen/våtmarken. 
 
Varken detaljplan eller MKB innehåller någon som helst analys av vilken 
miljöpåverkan utjämningsmagasinet kan leda till. 
 
Vi kräver därför en ny och grundlig utredning där Tomtägareföreningen är delaktig. 
Innan dess får inga som helst arbeten som påverkar Tomtägareföreningens del av 
dammen/våtmarken inledas. 
 
Ej inventerade dammar 
Planområdets södra del innehåller dessutom två dammar som inte finns med varken i 
kartmaterial eller inventeringar. Dessa finns heller inte omnämnda i detaljplan eller 
MKB. 
 
När kartan inte stämmer överens med verkligheten måste man rätta sig efter den 
senare. Inventeringar av groddjur i dessa dammar är således helt nödvändig. Som vi 
tidigare hävdat måste inventeringarna sträcka sig över hela reproduktionstiden. 
 
3. Fornlämningar 
Inom planområdet finns två kända fornlämningar: 
 
• Stenåldersboplats (RAÄ Skaftö 60:1). Boplatsen bedöms gå tillbaka till 1800 år f.Kr. 
• Stensättning (RAÄ Skaftö 101:1). Stensättningen utgörs av en oregelbunden 
stenfylld 
gravsättning från Järn-/Bronsåldern. 
 
Bägge ovanstående fornlämningar har av Riksantikvarieämbetet bedömts omfattas av 
skydd enligt Kulturminneslagen.  
I detaljplanen (sid 28) hävdas att planförslaget är så utformat att planerade åtgärder 
ej påverkar fornlämningarna. Vi ställer oss mycket tveksamma till att en så 
omfattande exploatering av området inte kommer att beröra känsliga historiska 
värden. 
 
4. Vilka skall köpa de nya bostäderna? 
Enligt kommunens detaljplan är ambitionen med planförslaget: 
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"att skapa fler bostäder för åretruntboende med en varierad bostadsbebyggelse". 
 
Omfattningen av byggnadsplanerna har vuxit från 30-50 bostäder år 2006, till ca 100 
år 2009 och till nuvarande minst 175 bostäder. 
 
Mycket litet har hittills sagts om bostädernas storlekar och priser. Med tanke på att 
bebyggelsen till stor del skall ske i kraftigt kuperad terräng, med höga kostnader för 
infrastruktur (vägar, vatten och avlopp) kommer priserna sannolikt att röra sig i 
flermiljonklassen. 
 
En självklar fråga blir: Kommer man verkligen kunna attrahera så många 
åretruntboende köpare? Något underlag för den bedömningen har inte varit 
tillgängligt. 
 
Det finns starka skäl tro att köparna till allra största del kommer att vara 
fritidsboende utan att mantalsskriva sig i kommunen. De kommer därmed inte att 
tillföra några skatteintäkter till kommunen förutom den obligatoriska 
fastighetsavgiften. 
 
PEAB:s exploatering innebär nästan en fördubbling av antalet bostäder i centrala 
Fiskebäckskil. Självklart kräver denna expansion en stor kapacitetsökning vad gäller 
vattenförsörjning, avloppshantering, eldistribution, båthamn mm. Kommunen 
tvingas dimensionera hela sin servicekostym till en nivå som skall fungera under ett 
par sommarmånader. Lönsamheten i dessa infrastrukturinvesteringar kan kraftigt 
ifrågasättas. Kommunens skattebetalare riskerar gemensamt att få betala notan. 
 
Sedan några år byggs det kraftigt på Skaftö. Bland genomförda och planerade projekt 
finns Torvemyren, Östra Skolberget, Rågårdsvik, Evensås, Östra Stockevik, Fiskebäck 
Gläntan, Vigerna och Fossa. 
 
Sammanlagt rör det sig om drygt 200 nytillkommande bostäder. Som vi förstår är 
många av dessa bostäder svåra att sälja. Framför allt verkar bostäderna alltför 
påkostade och dyra för att passa en ung generation på Skaftö. 
 
5. Båthamn 
När man väljer att bosätta sig i havsbandet är tillgång till båtliv viktigt. Många skulle 
nog säga att tillgång till båtplats är en direkt förutsättning för bosättning. 
 
Enligt Lysekils småbåtshamn förvaltar kommunen totalt 156 båtplatser i 
Fiskebäckskil och på Gullmarstrand. Dessa är alla uthyrda och kön till nya båtplatser 
är i nuläget minst 10 år för helårsboende mantalsskrivna kommunmedlemmar. 
Personer som endast äger fastighet på Skaftö kan räkna med betydligt längre kötid. 
 
Eftersom Gullmarsfjorden ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden 
(Natura 2000) tror vi att det blir väldigt svårt för kommunen att framledes utöka 
antalet båtplatser i närområdet. 
 
Om planen på 175 nya bostäder skulle bli verklighet kommer den redan svåra bristen 
på båtplatser att bli akut. Vi förutsätter därför att kommunen förklarar hur de tänker 
lösa båtplatstillgången innan de antar en eventuell ny detaljplan för Utsiktsberget. 
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6. Sammanfattning 
De ofrånkomligt omfattande ingreppen i naturen kommer radikalt att ändra 
landskapsbilden och påtagligt skada natur- och kulturvärden. 
 
Förlusten av ett unikt område för rekreation och friluftsliv med möjlighet till 
underbara naturupplevelser är närmast tragisk och helt oacceptabel. 
 
Samma negativa omdöme gäller planens förödande påverkan på växt- och djurliv. 
Man kan med starka skäl ifrågasätta om kommunen iakttagit gällande skyddsregler 
på det seriösa och ansvarsfulla sätt man har rätt att förvänta sig. Det gäller bl.a. 
skyddet för groddjur, EU:s fågeldirektiv och artskyddsförordningar, habitatdirektiven 
samt artskyddsförordningen för fladdermöss. Det gäller också skyddet för fridlysta 
och skyddsvärda växter. Vi är förvånade att dessa aspekter inte heller tagits upp i 
Miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Frågorna kring trafiken är många och så pass allvarliga och svårlösta att det finns 
anledning att ompröva hela detaljplanen. 
 
Mycket är oklart när det gäller dagvattenfrågan inklusive förslaget till 
utjämningsmagasin för dagvatten. 
 
Två mindre dammar är hittills icke omnämnda i någon inventering och ej heller i 
detaljplan eller MKB. 
 
Avsaknaden av plan för nya båtplatser är anmärkningsvärd. 
 
Beslutande politiker har ett tungt ansvar inför nuvarande och kommande 
generationer att värna om natur- och kulturvärden. De bör besinna att det som en 
gång fördärvas är oåterkalleligt och för evigt borta. 
 
7. Krav 
Men anledning av ovanstående kräver Föreningen Fiskebäcks tomtägare att: 
 
• Kommunen avslår detaljplanen för Utsiktsberget i sin helhet och återgår till en 
planering som följer gällande Översiktsplan från 2006. 
• Kommunen gör nya och tillförlitliga trafikmätningar under högsommar 2014 som 
kan ligga till grund för riktiga slutsatser om buller och miljö. 
• Att kommunen gör en ny och betydligt mer grundlig naturinventering av de orörda 
delarna i området. De olika slutsatser som hittillsvarande undersökningar givit, borde 
ge upphov till stor osäkerhet kring huruvida området hyser rödlistade arter. 
• En ny och grundlig utredning där Tomtägareföreningen är delaktig måste 
verkställas när det gäller det planerade utjämningsmagasinet. Utredningen skall 
klarlägga konsekvenserna för vår förenings markområden. Kommunen avbryter all 
planering av åtgärder som kan påverka den våtmark som delas av 
Tomtägareföreningen och kommunen. 
• En undersökning av de två hittills inte inventerade dammarna måste ske och 
sträcka sig över hela reproduktionssäsongen. 

 

Tillägg 1: 
Jag vill lägga till följande till inlagan med synpunkter från Ekonomiska Föreningen 
Fiskebäcks tomtägare: 
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Mycket förvånade märker vi att sakägarantalet minskats med 13 fastigheter från 
2009 till 2014. Efter samtal med planavdelningen förstår vi att plankontoret frångått 
normala kommunal rutiner med Lantmäteriet. Man har själva gjort avgränsningar för 
vilka fastigheter man vill ha med utanför nytt planområde. På detta sätt har man 
fråntagit 13 fastigheter möjlighet att föra sin talan som sakägare. 
 
Vi kräver att kommunen gör om detta och inkluderar alla de som exkluderats och ger 
dem möjlighet att yttra sig som sakägare, och att de ges rimlig tid att svara i en ny 
omgång. Det innebär att samrådstiden måste skjutas ytterligare en månad! 
 
Tillägg 2: 

Klargörande och tillägg! 

Ekonomiska föreningen Fiskebäcks tomtägare är en av de större ägarna till områdena 

runt Utsiktsberget. Medlemmarna/delägaren är gemensamt ägare av föreningens 

marker som gränsar till planområdet! 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

För planens utveckling från översiktsplan till detaljplan, landskapsbild, trafik, 

natur, rekreation och båtplatser hänvisas till samhällsbyggnadsförvaltningens 

kommentarer till huvudsakligen inkomna synpunkter, återfinns i inledande delen 

av dokumentet. 

 

Kompletterande inventering av stor vattensalamander kommer göras. Fördjupning 

av planförslagets eventuella barriäreffekt för arten kommer att behandlas. 

 

Utredning av vilka fågelarter planområdet utgör häckningsmiljö för kommer tas 

fram.  

 

En arkeologisk utredning kommer utföras för hela planområdet för att säkerställa 

att inga hittills okända fornlämningar berörs av planen.  

 

En trafikmätning kommer att genomföras i sommar. Denna kommer att ligga till 

grund för en kompletterande bullerutredning som ska visa dagens 

hastighetsbegränsning med även föreslagna framtida hastighetsbegränsningar.  

 

En förnyad bedömning av sakägarkretsen kommer att göras till granskningsskedet 

utifrån inkomna synpunkter och i samråd med lantmäteriet.  

 

Övriga synpunkter noteras.  

 

 

33. Christina och Björn Gunterberg,  Skaftö-Fiskebäck 1:327   

Yttrande nr 1, Christina Gunterberg: 
Detta utgör en del av mitt yttrande och berör de mer närliggande effekterna av 
detaljplaneförslaget på min fastighet.  
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1. Med min fastighet " följer rätt att nedlägga vattenledning från å stamfastigheten 
cirka 100m väster om området belägen damm". Se bifogad kopia av 
avstyckningshandling. Såväl damm som vattenledning finns kvar. Den nämnda 
dammen ligger inom det föreslagna detaljplaneområdet men finns inte angiven på 
någon av de kartor som medföljer MKV eller samrådshandling. Dammen har aldrig 
varit uttorkad, inte ens under varma, torra somrar. Denna för kommunen okända 
damm har således inte inventerats avseende groddjur, salamandrar etc., vilket är ett 
oavvisligt krav. 
 
2. Den föreslagna detaljplanen har, utöver brister som kommer att beröras i den 
kommande skrivelsen, direkta konsekvenser för min fastighet. Man avser att bygga 
ett stort hus — uppenbarligen två våningar plus souterrängplan med en planyta på 
150-200 kvm endast 4 meter från min norra tomtgräns, på en betydligt högre nivå än 
våra hus. Detta innebär en total insyn i våra hus och det område på tomten, där vi 
tillbringar allt vårt uteliv. Detta kommer att påverka vår trivsel och vår livskvalité 
negativt. Det bör nämnas att vi tillbringar upp till 6 månader årligen i Fiskebäckskil 
och har diskuterat helårsboende. 
 
3. Till det skall läggas att den närliggande tomten ligger inom ett område med 
allmänna naturvärden ( Naturcentrum AB's utredning, sid. 6 ) och att det just där går 
en viltstig. Älg, rådjur och harar har sin hemvist där. Utöver annat skyddsvärt fågelliv 
( t.ex. ugglor, korp, spillkråka, gröngöling, svartvit flugsnappare ) kan nämnas att 
morkulla sträcker längs området, i planen benämnt Kilen. Planen innebär i detta och 
andra avseenden bestående förlust av skyddsvärd tallskog och hällmark samt 
omistligt djur- och fågelliv. 
 
Sammantaget anser jag att den planerade byggnationen kommer att utgöra ett 
betydande intrång i vår familjs möjligheter till normal samvaro och rekreation. Detta 
kombinerat med miljöförstöring anser jag bör bidra till ändring av detaljplanen. 

 

Yttrande nr 2, Christina och Björn Gunterberg:  
Kompletterande yttrande i vilket vi inger och åberopar Thomas Hammars 
granskningsPM.  
 
Våra allmänna synpunkter 
I likhet med ekonomiska föreningen Fiskebäck Tomtägare är vi positiva till en viss 
utveckling av för helårsboende i Fiskebäckskil. Vi bejakar därvid en utveckling som 
står i samklang med översiktsplanen. Där pekas ut en måttlig och naturanpassad 
exploatering om ca 30-50 bostäder. Nu framlagt förslag har inte alls sådana 
egenskaper eller omfattning av bebyggelsen. 
 
Vi tror inte heller att planförslaget leder till en sådan utveckling av nya helsårsboende 
som kommunen förutsätter. Andra liknande projekt med liknande lägen i kommunen 
har inte lett till annat än att områdena har bebotts i huvudsak av fritidsboende. 
Projektet har för höga exploateringskostnader för att den sorts boende som förutsätts 
få sin försörjning på orten ska kunna efterfråga tomterna. Ny sysselsättning är den 
avgörande frågan .  
 
Vi har bett lantmätaren Thomas Hammar att för vår räkning granska planförslaget. 
Han har tittat på planförslaget främst utifrån allmänna intressen. Han har granskat 
planhandlingarna och främst hur dessa förhåller sig till vad som rimligen krävs 
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jämfört med PBL och miljöbalken liksom förhållandet till kommunens egna 
upprättade strategiska utredningar och övergripande beslut. Han har tittat på 
planens konsekvensbeskrivningar och avvägningar. 
 
Hans slutsatser är bl.a. att planförslagets hantering av övergripande bedömningar av 
riksintressen, strandskydd, förhållandet till översiktsplan och planprogram inte är 
rimliga. I vissa frågor om riksintressen och strandskydd är bedömningarna i 
planförslaget sådana att staten bör ingripa genom Länsstyrelsen. Han konstaterar 
vidare att olika planeringsunderlag och konsekvensbeskrivningar är otillräckliga eller 
svaga. Han finner också att kommunens förhoppningar om helårsboende är 
orealistiska. Hans övergripande slutsats är att planförslaget är så svagt att arbetet 
inte bör gå vidare till nästa fas i planprocessen. Lämpligast är att backa och börja om 
från början. 
 
Hammars slutsatser och förslag är också våra slutsatser och förslag. 
 
Våra egna intressen 
Vårt tidigare inlämnade yttrande vill vi nu komplettera vad avser våra egna intressen 
enligt följande. Vår fastighet är i planförslaget beläget inom planområdet i likhet med 
ett antal andra bebyggda fastigheter längs Jons Lids väg och Fiskebäckskilsvägen. Vi 
kan inte se att fastigheterna får några nya byggrätter eller andra nyttor till följd av 
planförslaget. Däremot kommer dessa fastigheter att omfattas av 
planbestämmelserna i planförslaget. Planbestämmelserna innehåller olika bebyggelse 
- och markreglerande regleringar som innebär, jämfört med nuvarande förhållanden, 
vissa begränsningar i vår möjlighet att förändra användningen av fastigheten i 
framtiden. Vidare medför fastighetens inlemmande inom planområdet, att planen ger 
starkt stöd för att ta in fastigheten i en framtida gemensamhetsanläggning för 
planområdet , utan att vi har någon nytta därav . 
Sammantaget har vår fastighet inga nyttor av att ingå i planområdet. Däremot leder 
detta till rättsförluster och ekonomiska förluster för oss. Vi önskar att vår fastighet 
läggs utanför planområdet. 
 
Bilagt yttrande nr 2:  
GRANSKNINGSPROMEMORIA 
Detaljplan Utsiktsberget samrådsversion 2014-03-12 
 
Jag har fått i uppdrag av Christina Gunterberg, sakägare för fastigheten Skaftö- 
Fiskebäck 1:327, att granska samrådsversionen av detaljplaneförslag för 
Utsiktsberget, beläget på Skaftö i Lysekils kommun. 
 
Jag har haft som underlag för granskningen alla planhandlingar för planförslaget, 
gällande översiktsplan jämte aktualitetsförklaring, planprogrammet, kommunens 
boendestrategi 2012, ramavtal mellan kommunen och PEAB 2012, samrådsyttrande 
från ek.för. Fiskebäcks Tomtägare 2014-03-03, samrådsyttrande från sakägarna 
Legeby 2014-03-02 , samrådsyttrande från miljönänmden, statens olika 
riksintresseförordnanden och andra statliga markanvändningsregleringar. 
 
Min granskning är inriktad mot hur allmänna intressen har behandlats i planen , 
avvägningarna av olika intressen, konsekvensanalyser i planhandlingarna samt hur 
planförslaget förhåller sig till PBL's regelsystem. 
 



8 4  

 

Det saknas samband mellan översiktsplanen och detaljplanförslaget 
Översiktsplan och efterkommande detaljplan har viktiga samband. Översiktsplanen 
behandlar de långsiktiga frågorna för mark- och vattenanvändning och byggande. 
Planens uppgift är bl. a. att visa hur kommunens politiska nivå anser att de allmänna 
intressen som anges i PBL och miljöbalken bör beaktas för att åstadkomma en från 
allmän synpunkt lämplig utveckling 
 
Kommunens gällande översiktsplan, ÖP06, antagen 2006-06-21, har ett sådant 
innehåll som åsyftas ovan. Skaftös framtida utveckling behandlas fylligt i 
översiktsplanen. Värden som planeras att värna om på Skaftö är bl.a. 
 
-landskapet med biologiskt värdefulla naturtyper 
-den traditionella bebyggelsen 
-behålla den småskaliga karaktären 
-utbyggnaden av bostäder och anläggningar ska ske i måttlig skala 
-Skaftö ska behålla de kvaliteter de boende uppskattar 
 
Översiktplanens behandling av förordnanden enligt milj öbalken, t.ex. strandskydd 
och riksintressen innehåller visserligen inga tydliga avvägningar men å den andra 
sidan finns inga tydliga ställningstaganden som rymmer någon konflikt jämfört med 
den markanvändning som föreslås i ÖPn. Möjligen kan rymmas en sådan insikt i 
konstaterandet att enligt 4 kap miljöbalken i kustområdet söder om Brofjorden får 
ingen ny fritidsbebyggelse tillkomma samtidigt som kommunens ställningstagande är 
att kommunen inte kan styra sådan utveckling planmässigt. 
 
Hur som helst bör kommunens ställningstagande i ÖPn beträffande Skaftös 
bebyggelseutveckling tolkas så att en varsam och måttlig utveckling önskas. 
Beträffande området som nu är aktuellt benämns det i ÖPn som "Söder om 
Kristinebergsvägen". Här anges att området "kan rymma mellan 30-50 lägenheter 
blandad bebyggelse". Vi måste tolka att detta sammanfattar tillämpningen av alla de 
bedömningar som har gjorts i ÖPn och som får sin tillämpning i detta område. 
 
Översiktsplanen ska vara aktuell. Kommunen prövade aktualiteten hösten 2010. 
I beslutet anges inga nya förutsättningar som har betydelse för Fiskebäckskils 
utveckling. Ingen ändring av planerad markanvändning i förhållande till ÖP06 togs 
upp beträffande området söder om Kristinebergsvägen. Översiktsplanen bedömdes i 
beslutet "vara aktuell på det sätt att den fungerar bra som underlag för 
samhällsutvecklingen i kommunen i form av beslut kring detaljplaner, ... m.m.". 
 
Kommunen använder sina ställningstaganden i ÖPn i detaljplanen såsom saken 
redovisas i planbeskrivningen. Jag kan därvid konstatera att vad gäller planförslagets 
exploateringsomfattning om ca 175 nya bostäder jämfört med ÖPns ca 30-50 
bostäder saknas underlag eller analys i sin helhet Kommunens konstaterande i 
planbeskrivningen att "Planförslaget stämmer överens med i översiktsplanen angiven 
markanvändning", är väl en i sammanhanget närmast putinistisk omskrivning av 
verkligheten. Vidare får konstateras att kommunen inte i något avseende försökt sig 
på att värna om områdets kvalitativa värden på det sätt som utmålas ovan i ÖPn 
 
Min sammantagna bedömning i frågan om detaljplaneförslagets samband med den 
så sent som 2010 aktualitetsförklarade översiktsplanen är närmast ringa och det är 
inte PBLs mening att så ska vara fallet. 
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Det saknas samband mellan planprogrammet och detaljplaneförslaget 
Kommunen har upprättat planprogram 2009 hösten 2009. Planprogrammet saknar i 
och för sig närmare samband med översiktsplanen. Planprogrammet har dock 
allmänt sett en i förhållande till samrådshandlingen en betydligt måttfull ansats . Det 
gäller förhållningssätt till kulturmiljö, landskap och natur och bebyggelsens 
utformning. Programhandlingen anger  att "bebyggelsen ska vara underordnad 
berget för minimal visuell påverkan". Tillfartsvägen till Kristinebergsvägen från 
Fiskebäcksvägen med en diagonal anslutning över berget reducerar intrånget i 
bebyggelsemiljön vid infarten liksom att en trafikfarlig korsning tas bort,  
"korsningen är ...mycket trafikfarlig vintertid" . Befintlig parkering bibehålls och 
utvecklas utan att intrång i strandskyddet görs . 
 
Planbeskrivningens redovisade samband med planprogrammets är att man 
konstaterar"- att programområdet .... redovisar en utbyggnad omfattande ca 100 
bostäder". Något underlag eller analys om orsakerna till eller nyttan av den ökade 
omfattningen av exploateringen redovisas inte alls. Ingen analys redovisas i 
samrådshandlingen till synes i övrigt som motiverar avvikelserna i exploateringens 
omfattning till ca 175 bostäder, förhållningssätt till kulturmiljö, landskap, natur, 
väglösningar eller parkering. 
 
Min sammantagna bedömning i frågan om samrådshandlingens hantering av 
avvikelser från planprogrammet är att på det hela taget saknas samband mellan 
program och samrådshandling och en sådan hantering är inte seriös. 
 
Avvägning av allmänna intressen mot enskilda intressen 
Det är ett grundläggande krav enligt PBL att det i detaljplaneförslaget görs 
avvägningar av allmänna intressen mot berörda enskilda intressen och att dessa 
avvägningar motiveras och redovisas. I huvudsak omfattas planområdet av jungfrulig 
mark ägd av kommunen, men ett antal bebyggda fastigheter tas in i planområdet och 
dessutom berör planens influensområde en stor mängd bebyggda fastigheter. 
Parkering, båtplatser, ändrade gatubredder, ianspråktagande av tomtmark, rivning 
av hus, trafikbuller, påförande av planbestämmelser, risk för att bli intvingad i 
gemensamhetsanläggningar m.m. är omständigheter som påverkar sakägarnas 
intressen. 
 
I samrådshandlingen redovisas inte de motstående enskilda intressena annat än i 
begränsad omfattning och än mindre utförs några avvägningar mot motstående 
allmänna intressen. 
 
Särskilda skäl för att upphäva strandskydd saknas  
Planområdets nordvästra del omfattas av strandskyddsförordnande. Kommunen 
föreslår att för detta område ska markanvändningen utgöras av allmän parkering i 
anslutning till den kommunala Bökevik dels för boendeparkering samt ytor för 
planerat bollspel (tennis m.m.). Markanvändningen har i översiktsplanen redovisats 
för närreaktion. Kommunen har befogenhet att med stöd av de nya lättnadsreglema 
upphäva strandskyddet enligt vissa förutsättningar. Kommunens analys för att stödja 
upphävandegrunden är synnerligen torftigt återgiven. Jag får anta att med "angeläget 
allmänt intresse" avses den parkering som marken ska frigöras för. Emellertid skapas 
detta intresse genom att kommunen i planförslaget flyttar den parkering som redan 
finns på norra sidan om Kristinebergsvägen som enligt uppgift innehåller mellan 70-
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90 parkeringsplatser. Denna mark föreslås istället utgöra kvartersmark. Det andra 
villkoret som i sammanhanget ska uppfyllas är att intresset inte kan tillgodoses 
utanför området. Här blir det ju ännu värre. Parkeringsintresset är ju redan 
tillgodosett på den ovan nämnda plats som kommunen istället lägger kvartersmark 
över. 
 
Min sammantagna bedömning i fråga om hanteringen av strandskyddet är att om 
planförslaget i denna del skulle antas, föreligger skäl för Länsstyrelsen att upphäva 
planen med stöd av sin överprövningsrätt. 
 
Intrång i kulturmiljön och kulturmiljöskyddet 
Planområdets östra del ingår i riksintresseområde för kulturmiljövården. Befintlig 
bebyggelse i anslutning till Fiskebäckskilsvägen innefattas. Det är kommunens 
skyldighet att utreda och visa att de värden som riksintresseförklaringen avser att 
skydda tillvaratas. Kommunen och ingen annan har bevisbördan. 
Riksantikvarieämbetets värdebeskrivning är fullödigt återgiven i planhandlingarna. 
Hur har kommunen visat att riksintresset för kulturmiljövården har tillvaratagits? 
Svaret är: inte alls. Det finns en återgivning av vad uttrycket för riksintresset är , men 
ingen analys av vare sig hur kärnvärdena eller uttrycket påverkas eller tillvaratas. 
Även om riksintresseområdet i måttlig omfattning är direkt fysiskt omfattad av 
planen är det uppenbart att den mycket omfattande planerade bebyggelsen 
påträngande kommer att påverka helhetsintrycket av de kärnvärden som ska bevaras. 
Kommunen har avstått från att ens försöka sig på att fullgöra sin bevisbörda. 
Därutöver har kommunen skyldighet att göra en avvägning mellan skyddsintresset 
och exploateringsintresse. Kommunen gör inte ens ett försök att göra dessa 
avvägningar. 
 
Min sammantagna bedömning i fråga om hanteringen av riksintresse för 
kulturmiljövården är att om planförslaget i denna del skulle antas, föreligger skäl för 
Länsstyrelsen att upphäva planen med stöd av sin överprövningsrätt.  
 
Intrång i riksintresse som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser 
Skaftö i sin helhet och därmed även Fiskebäckskil omfattas av särskilda 
hushållningsbestämmelser. Det innebär bl.a. att exploateringsföretag får komma till 
stånd, om vissa andra förutsättningar är uppfyllda, endast om exploateringen inte 
påtagligt skadar området natur- och kulturvärden. Kulturvärdena har jag behandlat 
på annan plats. Det är kommunen som har bevisbördan för att visa att exploateringen 
inte medför påtaglig skada. 
 
Samrådshandlingens utredning av konsekvenser för bl. a. naturvärden utgörs i 
princip av miljökonsekvensbeskrivningen. MKBns landskapsanalys ger i allt 
väsentligt följande bedömning 
 
-planen bedöms ge måttlig till stor påverkan på topografin eftersom planens reglering 
av marknivåer är svag och bebyggelsen föreslås placeras i mycket kuperad terräng 
-generellt kommer det bli en stor utmaning att uppföra ny bebyggelse utan att göra 
ingrepp i terrängen, planen har vaga bestämmelser om hur befintliga marknivåer ska 
följas/behållas 
-tre av fyra viktiga höjder kommer att ligga inne i bebyggda områden omgärdat av 
både vägslingor och bebyggelse vilket gör att dessa i framtiden inte kommer att 
kännas allmänna och utgöra en tillgång för friluftslivet 
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-utsikten från ett viktigt och högt beläget område kommer att förändras p.g.a. den 
kommer att ske över de nya husens tak 
-bebyggelsen kommer nära det fria området i planen och det finns en risk att 
bebyggelse och vägar kommer att utgöra barriärer i framtiden 
-tillkommande bebyggelse kommer att bli synliga från olika delar av omgivningen och 
därigenom påverka landskapsbilden 
-siktlinjerna i området kommer till stor del förändras 
 
Redan den ovan redovisade bedömningen ger underlag för att konstatera att 
kommunens slutsats att planen inte medför påtaglig skada på naturvärdena, är 
orimlig. 
 
MKBns analys av påverkan på naturmiljön är inte av tillräcklig kvalitet. Det sägs att 
vid framtagningen av samrådshandlingen har hänsyn tagits till de värdefulla 
naturmiljöerna. Det hänsynstagandet har starka brister. Det gäller t.ex. behandlingen 
av tidigare naturinventeringar som har redovisat förekomst av salamandrar som är 
en rödlistad art, men vars förekomst nertonas efter en senare gjord inventering av 
begränsad omfattning. Här nämns även hantering av dammar, stenmurar samt även 
andra rara växter med oklart skydd. Enligt MKBn innebär planförslaget "en del 
negativa konsekvenser" (för naturmiljön) vilket får sägas vara en underdrift. En 
bättre analys av påverkan på växtliv, groddjur fågelskydd, fladdermöss, växter samt 
dagvatten har faktiskt presterats av ekonomiska föreningen Fiskebäcks Tomtägare 
genom deras samrådsyttrande . 
Jag hänvisar till deras yttrande. 
 
Också i vad avser påverkan på naturvärden får jag således konstatera att kommunens 
bedömning är orimlig, nämligen påståendet att påtaglig skada inte görs i de 
naturvärden som riksintresset ska värna. 
 
Min sammantagna bedömning är att kommunen inte har visat att påtaglig skada inte 
uppstår i de kärnvärden som riksintresset ska skydda. Vid den avvägning mot de 
andra markanvändningsintressen som redovisas i planen som ska göras, ska anläggas 
ett helhetsperspektiv på vad som är en lämplig utveckling i hela det geografiska 
området. I denna del skulle kommunen ha visat på exploateringsföretagets nytta för 
Fiskebäckskils utveckling med beaktande av exploateringens omfattning. Det har 
kommunen inte ens försökt göra. Ingen avvägning finns redovisad. 
Sammantaget är min bedömning att kommunen har åsidosatt sin skyldighet att visa 
att riksintresset för naturmiljön som gäller enligt 4 kap miljöbalken är tillvarataget. 
Om planförslaget skulle antas, föreligger skäl för Länsstyrelsen att upphäva planen 
med stöd av sin överprövningsrätt. 
 
Intrång i Natura 2000 
Gullmarsfjordens vattenområde är Natura 2000-område och är därmed av 
riksintresse. Planområdet ligger inom avrinningsområdet till Gullmarsfjorden. 
Kommunen bedömer att planförslagets genomförande inte påverkar förhållandena 
inom Natura 2000-området eftersom planförslaget redovisar lokalt 
omhändertagande av dagvatten. 
 
Planområdet ligger inom fjordens avrinningsområde. Min bedömning är att 
planbeskrivningens redovisning av dagvattenhanteringen inte övertygande redovisar 
att påverkan genom avvattning till fjorden inte kan komma att ske t.ex. vid extrem 
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nederbörd. Kommunen har därför inte visat att de värden som Natura 2000 
klassningen ska skydda har tillvaratagits 
 
Bebyggelsens och områdets utformning 
I ett samrådsyttrande till samrådshandlingen av en annan sakägare  ges en 
förtjänstfull katalog över de omständigheter som har betydelse för helhetsintryck och 
skapar karaktär i skepparsamhället Fiskebäckskil. Det gäller garn- och 
bebyggelsestrukturens utförande, trånga och tydliga gaturum, husen placering, 
bebyggelsens täthet, byggnadsvolymer och proportioner, taklandskapet, 
fasadkompositioner, socklars utförande m.m. Man kan se dessa omständigheter som 
relevanta anpassningskrav för tillkommande näraliggande bebyggelse. 
Sakägarens analys, vars analys jag delar och åberopar, tar upp : 
 
-gatunätet och hur bebyggelsen placeras så att all kvartersmark påverkas genom 
sprängning eller massomflyttning 
-att naturmark kommer att påverkas 
-att de karga bergpartierna bör lämnas obebyggda 
-att bebyggelse ej bör placeras på öppen åkermark 
-att byggnadsvolymer och byggnadshöj der är främmande i miljön 
-att föreslagen bebyggelse är synlig från omgivningen och innebär negativ inverkan 
som främmande karaktär och ingrepp i landskapet 
-att föreslagna bullerskyddsåtgärder med höga skärmar inte hör hemma i 
omgivningsmiljön 
 
Min sammantagna bedömning är att planförslaget i denna del inte på något sett 
tillgodoser de i planbeskrivningen redovisade utgångspunkterna för planens 
utformning, nämligen att minimera påverkan på platsen och landskapet. 
 
Gator- områdets tillfartsväg korsningen Fiskebäckskilsvägen/Kristinebergsvägen 
Den föreslagna lösningen som förutsätter en gatusektion om 8,5 m även i den första 
delen av Kristinebergsvägen ger, utan att det är visat att det är en trafiksäker lösning 
för korsningen, ett intrång i den bebyggda kulturmiljön som är alltför stort. 
 
I så fall synes det oundvikligt att hellre välja den diagonala gatusträckningen som 
visades i planprogrammet, även om den är brant. 
 
Orealistisk bedömning av tillkommande vinterboende 
Det övergripande viktigaste motivet för detaljplaneförslaget och omfattningen av 
exploateringen torde vara att få fler vinterboende till Fiskebäckskil. Skälet är förstås 
den sedan lång tid minskande vinterboende befolkningen i Fiskebäckskil, som ju för 
övrigt är ett gemensamt problem för alla äldre samhällen längs Bohuskusten. Jag 
deltog som sakkunnig i en statlig utredning redan 1988 som kartlade problemet med 
omvandling av attraktivt belägna vinterbostäder till fritidsbostäder i Bohusläns 
fiskesamhällen. Utredningen kunde bara konstatera problemet och några statliga 
regleringsmedel kunde inte tillhandahållas för att hindra utvecklingen. Det viktigaste 
som behövde tillkomma var nya jobb och inte heller där kunde staten vara behjälplig. 
 
Fler vinterboende är som sagt avgörande för att bibehålla underlag för skola affärer 
och annan samhällsservice. Allmänt sett är attraktivt boende en lokaliseringsfaktor 
med hög relevans och det föreliggande planförslaget har i sig sådana attribut. Det 
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finns dock en hake och det är om nya bostäder verkligen kommer att befolkas med 
vinterboende. 
 
I kommunens boendestrategi 2012 görs en uppföljning hur det har gått med 
vinterbosättningen i nya bebyggelseområden. Uppföljning har gjorts av ett stort antal 
detaljplaner med syfte att skapa åretruntboende. Det visar sig att det finns ett starkt 
samband mellan lägets attraktivitet och bosättningsgrad för vinterboende. Närhet till 
hav och havsutsikt tenderar att i större utsträckning övergå till fritidsboende än 
områden med mindre attraktiva lägen. Tre av de områden som har följts upp ligger 
mycket nära havet och med fm havsutsikt. Områdena är Bansvik, Bansviksberget och 
Pinnberget. I dessa områden bor i genomsnitt inte mer än 64 % året runt. 
Åretruntboendegraden skiljer sig radikalt från andra områden med sämre lägen. 
Denna utveckling drivs naturligtvis både av lägesattraktivitet men också av att 
havsnära lägen oftast har höga exploateringskostnader. Det är helt enkelt andra 
socioekonomiska grupper än de som kommunen egentligen vill bygga för som kan 
efterfråga sådan bebyggelse. 
 
För att få till stånd t.ex. trettio vinterboende familjer skulle man alltså behöva 
bebygga ett nytt område med 50-60 % ytterligare bostäder. Det verkar vara en stor 
uppoffring av mark som i princip alltid har en konkurrerande nytta för det rörliga 
friluftslivet eller har andra egenskaper som kommunen i själva verket helst skulle 
vilja skydda från bebyggelseanvändning. 
 
I boendestrategins underlag kan också utläsas vilka grupper som egentligen behöver 
bostäder i kommunens utflyttningssamhällen. Bland faktorer som nämns vara av 
störst betydelse är "rimliga bostadskostnader", och "fler, varierade och ekonomiskt 
överkomliga bostäder på Skaftö". 
 
Vidare diskuteras i boendestrategin olika medel som kommunen genom plankrav 
eller i avtal bör ställa krav på helårsbosättning. Kommunen har lärt sig att de legala 
möjligheterna är begränsade. Dock sägs att kommunen i alla fysiska planer (ÖP, FÖP, 
detaljplan) ska göra an analys av möjligheten att främja helårsboende. Vidare sägs att 
"i de bostadsområden som pekas ut i ÖP/FÖP där trycket på helårsbostäder är stort 
ska endast bostäder medges om de garanteras bli helårsbostäder". 
 
Hur hanteras frågan i samrådshandlingen? Det finns en hänvisning till kommunens 
vision och de allmänna intressena att skapa bostäder för åretruntboende och en 
hänvisning till den omtalade boendestrategin . Någon analys av användning av legala 
verktyg finns inte alls och inte heller några krav på garanti om helårsbostäder som 
förutsättning för planeringen. Inte heller finns någon marknadsanalys i 
samrådshandlingen rörande sannolikheten för att bostäderna ska efterfrågas till viss 
omfattning eller av viss socioekonomisk grupp. 
 
Då återstår sista chansen, nämligen att i ramavtalet som kommunen har träffat med 
PEAB om planläggning och överlåtelse av kommunens mark för det planerade 
bebyggelseområdet att villkora avtalet med upplåtelse med upplåtelseform eller krav 
på vinterbosättning? Svaret är att inga krav av det slaget överhuvudtaget behandlas i 
ramavtalet. 
 
Min sammantagna bedömning i frågan om kommunens väsentliga mål med 
planförslaget, nämligen att utveckla ett bostadsbestånd för helårsboende, saknar stöd 
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i samrådshandlingen. Kommunen har förmodligen insett att det inte finns någon 
exploatör som skulle ingå avtal av det slag som skulle säkerställa vinterboende därför 
att det dels saknas legala styrmedel dels därför att det saknas marknadsunderlag. 
Slutsatsen är övergripande att planförslaget är meningslöst jämfört med den 
uppoffring den nya markanvändningen skulle innebära. 
 
Ramavtalets relation till samrådshandlingen 
Sakägarna samt för den delen kommunens skattebetalare bör uppmärksammas på 
samrådshandlingens avvikelser från ramavtalet mellan PEAB och kommunen. 
 
-i ramavtalet är kommunen inte huvudman för allmän plats, i samrådshandling är 
kommunen huvudman för allmän plats; det innebär bl.a. att kommunen tar över 
driftansvar för allmän plats i framtiden jämfört med ramavtalet 
 
-i ramavtalet hänvisas till att kommunen har tagit fram ett planprogram för området, 
i samrådshandlingen ligger inte planprogrammet till grund för bebyggelseutformning 
och bebyggelsens omfattning; det innebär att köpeskillingen för området är baserat 
på en mindre omfattning av bebyggelsen än den som föreslås i samrådshandlingen. 
 
Priset för marken som regleras i ramavtalet är inte villkorat av ändrade 
förutsättningar enligt ovan. Slutsatsen är att kommunkollektivet p.g.a. värden som 
tillkommer i samrådshandlingen överlåter värden till motparten utan följande 
reglering. 
 
Sammanfattande slutsats 
Detaljplanens samrådshandling har så omfattande brister i underlag, 
konsekvensanalyser, avvägningar av motstående intressen, hantering av riksintressen 
samt utformning och omfattning av bebyggelsen att samrådshandlingen inte bör ligga 
till grund för fortsatt arbete.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Kommentarer gällande för planens utveckling från översiktsplan till detaljplan, 

upphävande av strandskydd, kulturmiljö och natur hänvisas till 

samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakligen inkomna 

synpunkter, återfinns i inledande delen av dokumentet. 

 

Planförslaget kommer minska antalet hus i delområdet Kilen. Illustrationer och 

riktlinjer för gestaltning av byggnaderna kommer tas fram gällande 

byggnadsvolymer, totalhöjder, markanpassning, färgsättning och glasning. 

 

I planbeskrivningen redovisas en fastighetskonsekvensbeskrivning som beskriver 

konsekvenserna för de fastigheter som ligger innanför detaljplaneområdet när det 

gäller fastighetsbildning, förändrad markanvändning samt bestämmelser om 

markens nyttjande. Denna kommer ses över och mer detaljerat beskriva 

förändringarna för er samt andras fastigheter.  

 

På Skaftö får ingen ny fritidsbebyggelse tillkomma. Området planeras för hus med 

helårsstandard. Om husen kommer utnyttjas för helårsboende eller delårsboende är 

inget som kan styras via detaljplanen.  
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Plankartan kommer att kompletteras med lämpliga planbestämmelser som 

införlivar den vision som finns i planbeskrivningen att marken endast skall 

påverkas i den mån det behövs för anläggandet av VA och vägar. Planförslaget 

bygger på principen att endast en begränsad zon från hus, till väg, till hus ska 

påverkas av sprängning och markarbeten.  

 

Bostadsgatorna kommer vara allmänplatsmark men kommer sannolikt inte 

omfattas av kommunalt huvudmannaskap utan kommer att ha enskilt 

huvudmannaskap. 

 

Natura 2000-området Gullmarsfjorden kommer inte påverkas negativt av 

planförslaget. Kompletteringen av dagvattenutredningen kommer förtydliga vilka 

data och resonemang som ligger till grund för bedömningen att flödet till Gullmarn, 

som är Natura 2000-område, inte kommer att förändras. Planförslaget kommer 

justeras för att säkerställa dagvattnets avrinningsvägar.  

 

Övriga synpunkter noteras.  

 

 

34. Bo-Eric Dahlqvist, Skaftö-Fiskebäck 1:254 

Jag ställer mig bakom de kritiska synpunkter som lämnades av många vid 
samrådsmötet och som finns i många yttranden, när det gäller de oacceptabla 
konsekvenser som planförslaget leder till för oss som bor i området. Därutöver vill jag 
framhålla följande när det gäller min egen fastighets påverkan och vad förslaget leder 
till för min familjs livssituation. 
 
Min fastighet är belägen i korsningen mellan Fiskebäckskilsvägen och 
Kristinebergsvägen. Den hör till den del av Fiskebäckskil som är av särskilt 
skyddsintresse, bl a med hänsyn till reglerna om riksintresse för kulturmiljövården. 
Det är oacceptabelt att ingrepp planeras i denna miljö genom byggande av rondell 
och ingrepp i kringliggande fastigheter. 
 
Den mycket omfattande exploatering som planeras kommer därutöver att leda till en 
trafiksituation i denna korsning som leder till effekter som inte är acceptabla med 
hänsyn till gällande bullerregler och andra regler. I förslaget till detaljplan beräknas 
bullervärden och trafikmängder efter ett årsgenomsnitt. Vidare mäts inte vad jag kan 
se bullret vid uteplatser. Men det är sommartrafiken som måste mätas, eftersom den 
kommer att öka mycket kraftigt. Dessutom måste hänsyn tas till de bussar som enligt 
planförslaget ska börja trafikera denna lilla väg. Det bör också tas hänsyn till att det 
blir fråga om extra kraftiga ljudnivåer på grund av att alla fordon kommer både att 
gasa och bromsa alldeles utanför min tomt. Utsläppen från fordonen kommer att bli 
betydande med hälsorisker som följd. 
 
Den korta tid på sommaren som man kan vistas ute på tomten och dess uteplatser är 
redan idag störd av trafiken och dess utsläpp. Planförslaget kommer att leda till 
sådana negativa effekter som man som fastighetsägare inte ska behöva tåla. Hänsyn 
måste tas till att planförslaget berör ett gammalt fiskarsamhälle, där största hänsyn 
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borde tas till befintliga fastigheter och dess ägare. Särskild hänsyn borde tas till oss 
som har bott i samhället hela vårt liv. 
 
Än värre blir det när jag ser i planförslaget att en ny byggnad ska uppföras alldeles 
bakom min fastighet med full insyn i vårt hus och på vår tomt. Reglerna i gällande 
lagstiftning kan inte tillåta ett sådant massivt intrång från alla håll i min fastighet. 
 
Jag vill mot denna bakgrund inte att planförslaget ska genomföras. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Kommentarer gällande buller hänvisas till samhällsbyggnadsförvaltningens 

kommentarer till huvudsakligen inkomna synpunkter, återfinns i inledande delen 

av dokumentet. 

 

Korsningen kommer byggas om för ökad trafiksäkerhet, ombyggnaden kommer 

inte innebära en rondell.  

 

Den i samrådshandlingen föreslagna nya byggrätten för 1:543 kommer tas bort. 

Denna påverkar i stor utsträckning siktlinjen från kyrkan och anses inte vara 

lämpligt ur kulturmiljösynpunkt.  

 

Bullerpåverkan för er fastighet kommer att beaktas och utredas i fortsatt 

planarbete.  

 

Övriga synpunkter noteras.  

 

 

35. Ingrid Ranmarker, Skaftö-Fiskebäck 1:376 

Som sakägare önskar jag tillsammans med min familj framföra våra synpunkter på 
den detaljplan som skickades ut på samråd 2014.01.24. Utbyggnaden så som den 
presenteras i detaljplanen får förödande konsekvenser för oss som tomtägare högst 
upp på Albergs väg. Eftersom man i detaljplanen har frångått principen om att 
bebyggelsen skall vara underkastad berget kommer placeringen av de nya husen få 
till följd att vår utsikt försvinner och att de nya grannarna får full insyn över vår tomt. 
Vi undrar vad det är som gör att den visuella påverkan inte längre är ett viktigt villkor 
i planen? Området som gränsar till vår tomt är extremt kuperat och en utbyggnad 
kommer att få oacceptabla konsekvenser för naturen och det visuella intrycket. Vi 
önskar att området Stigningen helt tas ut ur planen eller att eventuell ny bebyggelse 
placeras så långt från tomtgränserna som möjligt för att tillvarata trivseln för oss som 
bor där idag. 
 
Vi önskar också att kommunen bättre redovisar hur man har tänkt sig den etappvisa 
utbyggnaden. Att man ska klara att bygga ut hela området på 10 år låter optimistiskt. 
Hur har Peab tänkt minimera de negativa konsekvenserna under byggperioden för 
oss som har hus i området? Farhågan är att vi kommer att bo på en byggarbetsplats 
de kommande 10-20 åren. 
 
Bakgrunden för utbyggnaden vad vi förstår är att kommunen önskar att attrahera fler 
åretruntboende. Detta är något vi ställer oss positiva till men har man utrett vilka 
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konsekvenser planen får för samhället Fiskebäckskil och är planen i 
överensstämmelse med kommunens vision för Fiskebäckskil i ett längre perspektiv? 
Eftersom planen medför en så kraftig utvidgning av dagens samhälle är detta 
relevanta frågor som borde besvaras i konsekvensutredningen. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Gällande planens utveckling från översiktsplan till detaljplan och 

etappvisutbyggnad hänvisas till samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till 

huvudsakligen inkomna synpunkter, återfinns i inledande delen av dokumentet.  

 

Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram som ska behandla planförslaget i 

förhållande till riksintresset för kulturmiljö och påverkan på landskapsbild.  

 

Övriga synpunkter noteras.  

 

 

36. Jan Anders From, Skaftö-Fiskebäck 1:543 

Generelle betrakninger 
  
1. Planens omfatning. Förslaget till detaljplan strider mot nu gällande översiktsplan 

a. ÖP 2006 nevner 30-50 boenheter innenfor planområdet 
b. Planprogram 2009 nevner 80- 100 boenheter innenfor planområdet 
c. Samråd 2014 nevner 170 boenheter innenfor planområdet 
 

Att notera är också att det inte har angivits några som helst omständigheter som på 
ett sakligt sätt motiverar avvikelsen från den nu gällande översiktsplanen. 
 
Krav: En ny översiktsplan måste därför tas fram. Antallet boenheter må reduseres til 
ÖP 2006 nivå. Vi motsetter oss utbygging i berget men kan godta utbygging ved 
Kristineberg. 
 
2. Grunnlag og intensjon for utbygging 

a. Det er sagt at man skal sikre fastboende og barnefamilier men det skjer ikke om 
man ikke har et jobbtilbud i kommunen/omegnen. Planen sier: 
Planförslaget ligger i linje med kommunens ambition och de allmänna intressena 
att skapa fler bostäder för åtetruntboende och skapa en mer varierad 
bostadsbebyggelse. 

b. Dette er feil med hensyn til boligtyper (villaer) som inngår i planforslaget. Etter 
henvendelse til PEAB bekreftes at de som er interessert er 55+ år fra Stockholm og vil 
bli sommergjester. Det er allerede et for stort trykk i hoysesong på 
sommegjester/turister og Fiskebäckskil tåler ikke flere. 

c. Dagens tilbud av boliger og tomter er tilstrekkelig med boliger i produksjon på 
Skafta til helårsboende. Planforslaget kan vanskelig sees på annet enn som 
kommersiell spekulasjon. PEAB ser muligheten for penger i kassen og likeledes 
Lysekil kommune trenger penger i kommunekassen. I planforslaget står "Etappevis 
utbygging" og dermed vil ikke PEAB betale 49 mill. for utbygging av 25-30 boliger av 
gangen slik at argumentet om penger i kommunekassen ikke holder vann. 
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d. Kommunen peker sels på problemet i "Boendestrat_de11_Underlag_120104.pdr 
FRÅGESTÄLLNINGAR 2.3 om å få helårsboende barnefamilier til å bosette seg i 
kommunen. 
-Är det rätt att planera så många områden med havsutsikt när det inte verkar vara 
en så viktig parameter för de som är intresserade av åretruntboende? 
-Planerar vi i för attraktiva och dyra lägen med havsutsikt idag? 
-Vilka blir konsekvenserna på lång sikt om det som byggs nytt till stor del blir 
fritidsbostäder? 
-Vari kommunen finns störst möjlighet att lyckas med planering för 
åretruntboende? 
Planforslaget underbygger og forsterker dette problemet 
 
Krav: En ny vurdering av planen og gjennomgang av intensjonen om helårsboende. 
Her er det kun snakk om "lyx sommerbostäder" og planen bor i sin nåvarende form 
stoppes. 
 
3. Naturpåvirkning 
Konsekvenserna av planförslaget blir oacceptabla för natur- och djurliv. Redan under 
byggskedet kommer allt djurliv att försvinna. MKB är av otillräcklig kvalitet och visar 
inte det djurliv som finns och konsekvenserna av byggnationerna (10 år ?). 
Naturvärdena beaktas inte nämnvärt. Flora och fauna lever i ekosystem och inte på 
isolerade platser, de måste vara (vettig) kontakt med omgivande landskap. 
Ett exemplet är stenmurar, de pekas ut som mycket viktiga ur ekologisk synpunkt 
med viktiga lavar m.m. men man avser inte att mäta in dem, avser inte att skydda 
dem. I plansammanhang är det samma sak som att de försvinner. At nya byggas av 
sprängsten er ingen losning 
 
Krav: Ny MKB hvor dette tas med 
 
4. Miljopåvirkning 

a) Områdets har direkt anslutning till riksintresse för kulturmiljövården från 1992 
(Skepparsamhället). Som Länsstyrelsen påpeker er 
" dette er et förslaget med stor omfattning i förhållande till ÖP och befintlig 
bebyggelse i Fiskebäckskil. Hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens fjärde 
kapitel, som här ska bedömas utifrån tätortsprincipen, men som inte därför kan 
lämnas utan påverkansanalys — allt är inte lämpligt trots närhet till tätort. 
Storrelsen angir et nytt Fiskebäckskil og tätort argumentet kan ikke brukes. 

b) Merparten av området lämpar sig inte för bebyggelse med åtföljande gatu- och 
tomtmark. Landskapsbilden och kulturmiljön tar stryk på ett sätt som inte är 
förenligt med gällande lagstiftning. Sprängmassor av okänd men omfattande storlek 
blir följden av planen, vilket leder till oacceptabla miljökonsekvenser inte minst 
under byggskedet. 

 
Delen 'Utsiktsberget' är väldigt svår att förena med bevarat riksintresse för 
kulturmiljön. Att värna värdet i detta riksintresse har stor betydelse för Skaftös 
framtid. Det finnes få välbevarade kustsamhällen och det är viktigt att all utveckling 
sker så att dessa värden inte hotas eller förvanskas. Ser man til 
"Hushållningsbestämmelserna i Högexploaterad kust" är konsekvenserna för detta 
inte beskrivna i MKB. Detta trots att detta pekats ut som viktigt att utreda i 
behovsbedömningen av kommunen själva. 

c) Hälsa och säkerhet 
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Trafikbuller - finns ej utrett vad konsekvenserna blir sommartid. 
Trafiksäkerhetsfrågor, störningar under den 10-åriga byggnationstiden med 
byggtrafik, transporter, sprängningarm.m. och otillräckligt utrymme för väg av 
godtagbar standard trots intrång på privata fastigheter, naturvärden, det rörliga 
friluftslivet. Infrastrukturen i området är inte anpassad till denna mycket omfattande 
bebyggelse 
 
Krav: Ny MKB hvor dette tas med 
 

d) Naturinventering 
Planområdet innehåller ett synnerligen rikt och varierat djur-och växtliv med ett 
flertal däggdjursarter, ett stort antal fågelarter, sällsynta och rödlistade groddjur samt 
ett antal fridlysta växter. 
 
I detta sammanhang är MKB kvalitetsmässigt undermålig och bygger inte på aktuella 
och grundligt genomförda inventeringar. Inventeringarna måste göras under hela 
reproduktions och växtsäsongen. 
 
Krav: Ny MKB hvor dette tas med 
 

e) Arkitektonisk gestaltning, 
I planen er det ingen ting sagt om arkitektonisk gestaltning. Planlagte hus er mye 
storre enn noe annen eksisterende bebyggelse i Fiskebäckskil. Det blir opptil 2 etasjes 
hus med til og med kjeller i suterreng. Dette blir som en mur med klar synlighet fra 
alle steder i området 
 
Krav: 3D modeller må lages som viser den maksimale storrelse på planlagt hus på en 
tydelig måte Redusere storrelse på foreslåtte hus 
 

f) Framtida tillgång till båtplatser 
Det må tas hensyn til båtplass. Dette er noe man ikke kan se på senere. En plan må 
finnes. 
 
Krav: Ny MKB hvor dette tas med 
 
Personlige betraktninger fra 1:543 
1. Planlagt GC rett på overside av vårt hus kan ikke godtas da 

a. direkte innsyn fra GC til våre utplasser og hus 
b. Ligger i planlagt naturområde 
 

Krav: Legge GC utenom med trapp med store trinn langs eiendom 1:351. Se blått på 
figur 
 
2. Planlagt en mur av hus i berget som tar (kveld)sol og har direkte innsyn til vårt 
hus. 
 
Det er laget en sol, skygge analyse og animering/simulering vyer. 
 
Sol skygge analysen anses ikke vare korrekt da simuleringen ikke samsvarer med 
opplevet solforhold på stedet. Likeledes er ikke kveldsol tatt med (kun kl 9-13 og 15) 
noe som er veldig viktig. Trenger opplosning på 1 time fra kl 7 til 23 i en slik modell. 
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Vyene er tatt med hensyn på bakkenivå men man har prosjektert 2 plans hus. Vyer 
fra plan 1 og plan 2 i planlagte hus må forefinnes. 
 
Krav: Ny korrekt solstudie og vystudie må tas frem. Mangler vystudie fra uteplasers 
ved eksisterende hus 1:543 MOT ny planlagt bebyggelse 
 
Krav: Da veien ikke lenger er planlagt gjennom/ovenfor vår eiendom 1:543 er de 
kunstige tomtegrensene fastsatt ved tvangsexpropiering for 1:543 ikke lenger 
aktuelle. Vi onsker som kompensasjon å kjope tilbake tomt som inkluderer de 6 
tomtene over 1:543 (fig 2a) til samme kronebelop pr m2 som den m2 pris vi fikk ved 
expropieringen i 1990 justert for prisstigning (konsumprisindeks). Det samsvarer 
med den tomtegrense vi foreslo å beholde ved expropieringsforhandlingene. 
 
Dette kravet gjelder uansett exploatering eller ikke. 
 
3. Tomter til planlagte hus går helt ned til vår tomt. 
 
Hvis det blir en exploatering er det naturlig å beholde utearealer overfor 1:543 som 
naturområde og de planlagte nye hus får andre tomtegrenser 
 
4. Buller. 
Allerede i dag langt over tillatte verdier. 
Etter å ha vart i kontakt med Akustikforum fikk vi bekreftet at det ikke er gjort fvsiske 
bullermålinger men kun brukt en modell. Modellen har ikke lagt inn at vi i dag bor i 
en akselerasjonsområde (fra korsning Kristinebärgsvägen og videre mot 
Skaftohallen) noe som medforer ekstra rusning og buller og retardasjon som 
medforer bremsebuller fra storre kjoretoy. Modellen forutsetter at det er mjuka 
vägområden av gräs i veikanten. Det er det ikke. 
 
I rapporten er det blant annet for 1:543 ikke tatt med okte bullerverdier ved en 
exploatering. Dette fordi modellen regner med senking av hastighet fra 50 til 40km/t 
som er urealistisk uten fartshidre. Alle andre hus får okning i buller noe som forklares 
med modellen ( forhoyer, reduserer) desimaler. Vårt hus blir dermed utsatt for en 
nedjustering. 
 
Vårt hus i dag er 1 1/2 plan med 2,5m hoyde for boligplan. Det gjor at buller skal 
måles som på 2. Våning på andre hus. Vi mener derfor modellen er feil. 
 

a. Det mangler korrekte trafikktall for hoysesong som må benyttes 
b. Det er heller ikke tatt med trafikk fra/ til Lyckan Marina som er ekstremt stor 

sommertid. Med motor rusning for bakkestarter 
c. Busstrafikk til ny bussholdplass ved Kristineberg vil klart oke bullerbelastningen 

og er ikke tatt med 
d. Det er ikke beregnet buller i en anleggsperiode (10 år) med tung trafikk 
e. Mangler utredning på hva som tenkt for av losninger for bullerdemping for 

1:543. Andre hus har fått foreslått bullerplank. 
 

Krav: Fysiske buller målinger må gjores i sommermånedene og også inne i huset. 
Plan på hva som kan gjores for å utbedre buller problem på hus og uteplasser på 
1:543. 
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En mulig flytting av hus og tomtegrenser kan vurderes evt. legge nytt hus lenger opp i 
berget da vei over 1:543 ikke lenger er aktuelt. Se krav under punkt 2 
 
Dette kravet gielder uansett exploatering eller ikke. 
 
5. VA dagvatten. Allerede i dag problemer. Må utbedres. 
 

Ny bebyggelse vil medfore okt belastning på dagvatten. Rapporten fra Sweco 
bekrefter dette. 
Ny utredning og oppgradering av eksisterende avlys!) må gjores. Vi har hatt mange 
overforsvommelser i årenes lOp. 
 
Krav: Utbedring av dagvattenhåndtering 
 

6. Innlosning av deler av 1:543 med garasje i Kristinebergsvägen 
 
Henviser til Trafikutredning Kristinebergsvägen Utsiktsberget Reinertsen 131219. 
 
Krav: se på alternativ 4 med innsmalning som valgt alternativ. Hvis alternativ 3b 
velges vil vi som kompensasjon diskutere vårt forslag i krav punkt 2. 
 
7. Foreslått byggrett på "bergkullen 1:543" 
Gitt historien og at familien allerede eier tomten burde en byggrett kunne innvilges 
uansett. Hvis det ikke blir noen exploatering av nye hus og ny vei kan man allikevel 
tenke seg en egen veilosning via et servitutt mellom skaft 1:393 og 1:291 slik at 
byggrett opprettholdes uansett utfall av planen 
 
Det er innvendinger fra miljokonsekvensutredningen på siktlinje fra kirketrappen. 
Det dor jo saken for oss veldig uklar. Blir det hele tatt for lov å bygge? Man bor i så 
fall kunne justere "prikkat" mark og eksisterende tomtegrense slik at man kan 
tilpasse et hus uten at de sjenerer. 
 
I miljokonsekvensutredningen står det man skal ta vare på tallskogen men den er 
plantet for 100 år siden og trrne brer preg av alderdom og mange trr er "uttorret" og 
doende. Bor ikke va re til hinder. 
 
Vedlegg: 
Epost til politikere 
Link til SVT tv program. "Familien From's kamp mot lysekil kommun" 
 
Kjaere politikere i Lysekil kommune 
Vi går nå inn i fase 2 i "familien From's kamp mot Lysekil kommune" 
 
Begrunnelse for denne tittel er vår lange historie med overkjoring, mangel på å bli 
[lort og imotekommet av Lysekil kommune. Historien er lang og har pågått lenge og 
mange har ikke den nodvendige bakgrunnsinformasjonen som er nodvendig for å ta 
korrekte beslutninger som nå skal gjores. Derfor denne informasjonsepost. 
 
Vi forventer alle" laddar ner" og ser på SVT programmet fra 1989 som omhandler 
denne saken som nå igjen er aktuell. Dette programmet gir en god oversikt over hvor 
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vi står. At man har begått en moralsk urett mot en familie betyr ikke at man fritt frem 
skal gjore det igjen. Tittelen "familien From's kamp mot Lysekil kommune" er hentet 
herfra. 
 
https://dl.dropbox.com/u/103112589/Ivckan%20expropiering%20mediunn%20pal
%20- 
v%C3%A4stnytt%20october%201989.wmv 
 
Legger i tillegg ved en historisk oversikt og over dialoger med kommunen. 
 
Familien har opp gjennom årene vart imotekommende hele tiden ( ny landsväg, ny 
marina, ny kommunal brygge, bussholdplass for allmennheten). Fra å v are på 
tilbudssiden foler vi at vi nå blir fratatt siste rest. Familien sitter igjen med et hus som 
har minimal tomt, masse buller langt over tillatte verdier, fratatt uteplasser og skal få 
en mur av hus ovenfor oss som har fullt innsyn og blir fratatt sol. 
 
Selve grunnlaget for grensesetting av dagens tomt var ny veidragning. Dette er jo ikke 
aktuelt lenger og den planlagte massive utbyggingen gjor dagens hus og tomt nrmest 
verdilos. 1 tillegg vil man ta enda mer mark fra oss til planlagt ny vei. 
 
Vårt krav er at vi vil ha tilbake som minimum (kjope evt til samme pris som tvangs 
exproperingsgrunnlaget justert for prisstigning) de planlagte 6 hustomtene på 
oversiden av nåvaerende hus. 
 
Dette for å bevare uteplasser, sol og privatliv. Dette er en droppe i havet 
sammenlignet med at hele området har vart vår trädgård og som ble 
tvangsexpropiert. 
 
Det jeg vil referere til er blant annet et brutt lofte fra kommunen om avstykning av 4 
tomter —se SVT innslag 
 
Er det på tide med oppreisning fra kommunens side ? 
 
Dette innspill med tillegg av generelle synspunkter på planforslaget vil bli sendt inn 
til Lysekil kommune Samhällbyggnadsförvaltningen, Planenheten. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

För planens utveckling från översiktsplan till detaljplan, natur, VA- och dagvatten 

och kulturmiljö hänvisas till samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till 

huvudsakligen inkomna synpunkter, återfinns i inledande delen av dokumentet. 

 

En trafikmätning kommer att genomföras i sommar. Denna kommer att ligga till 

grund för en kompletterande bullerutredning som ska visa dagens 

hastighetsbegränsning med även föreslagna framtida hastighetsbegränsningar.  

 

Bullerpåverkan för er fastighet kommer att beaktas och utredas i fortsatt 

planarbete.  
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Bebyggelsens volymer och utformning kommer att behandlas i ett 

gestaltningsprogram. Vidare kommer utformningsbestämmelser föras in på 

plankartan. Planförslaget kommer att minska antalet hus i delområdet Kilen. 

 

Den i samrådshandlingen föreslagna nya byggrätten för 1:543 kommer tas bort. 

Denna påverkar i stor utsträckning siktlinjen från kyrkan och anses inte vara 

lämpligt ur kulturmiljösynpunkt.  

 

Övriga synpunkter noteras.  

 

 

37. Annika och Örnulf Asker, Skaftö-Fiskebäck 1:398  

Fiskebäckskil är ett unikt och världskänt bohuslänskt kustsamhälle, med unik kultur 
och miljö som måste bevaras till nästkommande generationer. 
Vi håller med om att kommunen behöver utvecklas och att minskningen av 
helårsboende på Skaftö behöver stoppas. Unga familjer skall ges möjlighet att 
bosättas sig på Skaftö så att skola och sevicenäringar kan bibehållas. Att kommunen 
går till en positv befolkningsutveckling. Vi tycker också att forskare från Kristineberg 
skall ha möjlighet att bo här och att ungdomar skall kunna flytta till eget boende och 
kunna stanna kvar på ön. Vi tror dock inte de bostadslösningar som föreslås med 
Utsiktsberget planförslag kan lösa problemet för kommunen. Bostadsbyggande löser 
inte kommunens problem. Först måste fler arbetstillfällen ordnas till Skaftö/Lysekil. 
Pendling till närkommuner som Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla som också 
har hög arbetslöshet är inte något alternativ. 
 
I. ÖP 2006 —Översiktsplanen vs föreslagen detaljplan. 
Den nu planerade förändringen är mycket dramatisk i förhållande till den 
översiktsplan som antogs 2006 och aktualiserades 2010. Lysekils kommun frångår 
helt tidigare översiktsplan samt tidigare regler förplacering av bebyggelse i naturen: 
 
Fiskebäckskils bebyggda yta fördubblas nästan i detaljplanen. Någon rimlighet och 
balans i planförslaget i förhållande till nuvarande bebyggelse och till ÖP2006 och 
aktualiseringen 2010 existerar inte. I ÖP framgår att större delen av det nu planerade 
området skall utgöras av öppen mark och vegetation. 
I ett tidigare planprogram för området (2009) hävdar kommunen: 
"Bebyggelsen skall vara underkastad berget för att minimera visuell påverkan. De 
högsta punkterna finns i planområdets södra delar och lämnas obebyggda med 
hänsyn till miljöpåverkan". 
Enligt den nu framlagda planen gör man precis tvärtom och placerar många hus på 
de högsta punkterna och påverkar därigenom kraftigt det visuella intrycket. 
Bebyggelsen kommer att vara mycket dominerande - inte minst från havssidan och 
Östersida och kilen och därmed vara starkt miljö och landskapspåverkande. 
 
Anmärkningvärt är kommunens agerande då man nu vill överge den nu gällande ÖP 
för att tillmötesgå PEAB:s önskemål om byggrätter för bostäder i "lyxlägen" för 
sommarboende. Det finns inget som sakligt motiverar denna avvikelse. 
 
Detaljplaneförslaget strider mot plan- och bygglagen . Av översiktsplanen framgår att 
inom det nu föreslagna detaljplaneområdet kan medges bebyggelse i viss mindre 
omfattning. Det sker inte enligt detta förslag. En ny översiktsplan måste därför tas 
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fram. Det är nödvändigt för de åtgärder som krävs för den framtida 
markanvändningen i området. 
 
II. Miljöfrågor, hälsa 
Eftersom större delen av området inte lämpar sig för bebyggelse måste större 
sprängnings- och schaktarbeten utföras. 
 
Enligt PEAB kommer byggprocessen bl.a. därför att fortgå under minst 10 år 
beroende på projektets stora omfattning. 
 
Sprängmassor av okänd men omfattande storlek blir följden av planen, vilket leder 
till oacceptabla miljökonsekvenser inte minst under byggskedet. 
Det är uppenbart att man irreversibelt och för evig tid ödelägger bergets utseende och 
skapar intryck av ett månlandskap liksom i Evensås på Östersidan. 
 
Under denna period 10 år kommer vi alla som är närmsta grannar kraftigt att 
påverkas av sprängningar,  schaktarbeten och tunga transporter. 
 
Under byggåren kommer därför konsekvensen för oss att bli förödande. Damm och 
buller från sprängningar och stenkrossanläggningar. 
Det blir omöjligt för oss att vistas i vårt hus och på vår tomt förutom kanske den 
semestermånad som man kan hoppas att byggarbetarna får. 
 
Den psykosociala påverkan för oss och alla närboende till planområdet blir med 
sådana framtidsutsikter mycket kännbara och olyckliga. 
Vi kan inte längre som vi planerat bo halva året, eller tom. året runt i vårt hus om 
dessa planer förverkligas. Den miljö vi sökt oss till kommer för alltid att förändras 
och med det minskas trivseln. Eftersom kommunen inte visar oss konkret hur det 
kommer att bli har vi små möjligheter att sätta oss in i den faktiska förändringen och 
våra farhågor får spela fritt. All stress som drabbat alla i omgivningen, har 
kommunen gjort någon riskanalys för detta? Detta projekt handlar inte bara om döda 
ting, djur och natur det handlar också om människor och människors hälsa. 
 
Det finns inget i MKB som tar upp påverkan på människor som bor i närheten av 
området. 
• Vi kräver därför att en fullständig utredning/riskanalys görs av kommunen 
avseende alla effekter från detta projekt på människors hälsa, både den fysiska- och 
psykiska. 
 
Föreslaget innebär också att vi kommer att få ett flertal nära grannar ovanför oss 
med med full insyn över vårt hus och tomt. Det är inte acceptabelt. Våra 
horisontlinjer- siktlinjer kommer också att bli störda av stora skrymmande 
huskroppar. 
 
Miljön med nya hus över horisontlinjen kommer att bli väl synlig alla tider på dygnet. 
Belysning från hus och vägar nattetid kommer också för alltid att påverka miljön på 
berget och kraftigt störa oss närboende. 
• Vi vill att planförslaget därför görs om till 2006 års, eller helt tas bort.. 
 
III. Friluftsliv, rekreation, tillgänglighet 
Om planen genomförs går ett fantastiskt rekreationsområde förlorat för allmänt 
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friluftsliv. 
Idag utnyttjas området av boende och besökare för naturupplevelser, vandringar till 
utsiktspunkterna, bärplockning mm. Sommartid går många av oss på stigarna över 
berget ner till Bökevik för bad. 
Detta kommer vi att bli utestängda ifrån. Man söker sig helt enkelt inte till och 
igenom ett tätbebyggt område med 175 privata bostäder. 
Den del som förblir obebyggd blir så svårtillgänglig att den i praktiken blir omöjligt 
att vistas på. 
Passage in i naturområdet kommer att begränsas av privata vägar och tomter. 
Vägarna är inte allmän platsmark. Privatisering av dessa ligger därför nära till hands 
och kan leda till att de stängs för besökare på ett sätt som liknar ett s k "Gated 
Community". 
 
Planen har således inte säkrat att tillgängligheten för allmänheten till området 
bevarats. Inga av kvartersgatorna inom det 25 ha stora området har i planen säkrats 
för att bli allmänt tillgängliga. Att det inte tas upp i planbeskrivningen betyder inte 
att de blir tillgängliga i realiteten, då behövs en sådan bestämmelse på plankarta som 
är juridiskt bindande. 
Som planen ser ut i dag så blir effekten att området stängs till. 
Det blir reserverat för ett fåtal priviligerade. Hur dyra blir inte dessa hus ,vilka har 
råd att bo där? Knappast nya unga barnfamiljer som bosätter sig i Fiskebäckskil och 
som dessutom måste ha 2 bilar( mer avgasutsläpp) för att pendla till jobb någon 
annanstans. Inte heller helårsboende. 
Många kommer att tvingas ta bilen till badet och då uppstår ett ytterligare problem, 
Antalet parkeringsplatser i anslutning till Bökevik blir då för få i förhållande till det 
ökande behovet. Ökande biltrafik med större mängder utsläpp. 
 
IV. Husen 
Vårt område får bygga max 75 m2 ex biytor medan här planeras hus som kommer att 
bli över 400 m2 inklusive biytor. Hur rimmar detta med kultur och den bohuslänska 
miljön? 
 
Många hus kommer dessutom att vara ca 3 våningar höga o dessutom ha 
suterängvåning. Mycket stora byggnadsvolymer- och byggnadshöjder blir möjliga 
enligt planförslaget och anges inte på plankartan. Dessutom har inte de maximala 
möjliga byggrätternas storlek markerats och visualiserts på korrekt sätt i förhållande 
till tomternas storlek.  
 
Planhandlingarna varken visar eller informerar över huvud taget om byggnader av 
denna storlek. 
Det är mycket allvarligt att MKB inte tagit upp detta. 
Det kan knappast vara okunskap. 
Snarare ett tecken på att MKBn inte gjorts förutsättningslöst och opartiskt. 
 
Den filmillustration som kommunen visar på hemsidan har en förklarande text. 
" Filmen visar Arkitektbyråns förslag på utformning av området och ej maximalt 
utnyttjande av planen". Man kan då fråga sig vad illustrationen fyller för funktion när 
den ändå inte berättar sanningen för betraktaren. 
 
Vi vill därför att kommunen säkerställer: 
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• Hur säkras det rörliga friluftslivet ? Vi kräver en utredning över vilka konsekvenser 
exploateringen får för tillgängligheten! 
• På plankartan , det juridiska dokumentet, måste på varje tomt anges de maximalt 
möjliga byggnadsvolymer- och byggnadshöjder som kan bli resultatet om 
planförslagets generösa icke begränsningar utnyttjats fullt ut. 
• Att man dessutom markerar var på tomterna husen kommer att ligga. 
• Vi kräver dessutom att kommunen gör en tydlig visualiseringar av området där alla 
hus tas med och tas med i rätt storlek. Trots att detta efterfrågats vid ett flertal 
tillfällen har fortfarande inte kommunen visat planens rätta ansikte. Det är inte första 
gången man fullständigt ignorerar oss sakägare och likaså tunga remissinstanser. 
Visualiseringen behövs för att vi som närboende och allmänheten skall ha en chans 
att sätta oss in i hur allvarligt och förödande planen påverkar miljön, vårt boende och 
hela Fiskebäckskils samhälle. Känslan som tyvärr infinner sig är att kommunen i 
PEAB:s ledband till varje pris vill minimera och dölja hur planen fullt utbyggd i 
verkligheten kommer att påverka Fiskebäckskil för all framtid. 
 
V. Trafik, buller, utsläpp 
Trafik-och bullerutredningen är otydlig och missledande. 
Det är ytterst allvarligt att kommunen på ett flagrant sätt lämnar missledande 
information i ett dokument som allmänheten skall ta ställning till. 
 
Hälsoaspekterna i samband med den förväntade trafikökningen redovisas inte heller. 
Redovisning av hur vägstandarden skall förbättras från Rotviksbro till Skaftö och till 
Fiskebäckskil, för den väntade trafikökningen, finns inte i planbeskrivningen. 
Kommunen har inte redovisat att den ökande biltrafiken kommer att bidra med 
större utsläpp av växthusgaser. 
Ett av EU-parlamentets tre bindande klimatmål fram till 2030 är att utsläppen av 
växthusgaser ska minska med 40 procent. 
 
Vi vill se: 
• En korrekt och sanningsenlig trafik-och bullerutredning. 
• Redovisning av alla hälsoeffekter från den ökande trafiken. 
• Redovisning hur kommunen tänker anpassa detaljplanen till EUs klimatmål. 
• Vi önskar istället att kommunen bygger säkra cykelvägar till olika samhällen på ön 
så att bilen inte behöver användas så mycket. 
 
VI. Växt- och djurliv 
Planområdet innehåller ett synnerligen rikt och varierat djur-och växtliv med ett 
flertal däggdjursarter, ett stort antal fågelarter, sällsynta och rödlistade groddjur samt 
ett antal fridlysta växter. 
1 detta sammanhang är MKB kvalitetsmässigt undermålig och bygger inte på aktuella 
och grundligt genomförda inventeringar. Inventeringarna måste göras under 
hela reproduktions- och växtsäsongen. 
 
Groddjur 
Alla groddjur är fridlysta i hela landet. Detta gäller även arter som kan vara 
livskraftiga. 
Detta innebär att det är förbjudet att fånga, ta med sig dessa djur eller döda dem. Stor 
vattensalamander är rödlistad vilket innebär att den är hotad och det därför är 
förbjudet att skada eller hota dess livsmiljöer. 
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Dammarna i området är särskilt känsliga och har hög bevarandestatus som lekplatser 
för större vattensalamander. En exploatering i deras närområde kommer med största 
sannolikhet innebära att de utplånas eftersom närvaro av dammar i närheten av 
bebyggelse utan tvivel innebär en förändring av dammarnas vattenkvalitet. 
Dammarna i naturområdet kommer i stort sett att bli helt inringade av bebyggelse. 
Vattensalamandern är mycket känslig för vattenföroreningar. Under början av 
fortplantningsäsongen " leken" söker sig de till dammarna under regniga milda 
nätter. 
 
De kan då vandra långa sträckor över land. Men de undviker upplysta områden som 
vägar med gatubelysning. Gatubelysningen i planområdet kommer därför att vara ett 
effektivt hinder för vandringen till dammarna. Detta har inte tagits in i MKB samlade 
bedömning av eventuell återkolonisation i framtiden. 
 
Stor vattensalamander har bevisligen funnits i områdets dammar både vid Eko 
naturainventeringen 2009 samt vid Naturcentrums granskning 2011. Sistnämnda 
granskning är inte ens omnämnd i MKB. 
De kompletterande undersökningar MKB hänvisar till är Naturcentrums granskning 
utförd under ett dygn den 21 maj 2013. Den korta endagsgranskningen omfattande 
tre besök vid varje damm samt ett nattbesök. 
MKB:s slutsats vad gäller stor vattensalamander är synnerligen svagt underbyggd och 
ger anledning till stort tvivel. 
En dags snabbinventering är inte och kan inte bli objektiv. 
Alla småvatten undersöktes dessutom inte. Åtminstone ett par vatten som ligger på 
områdesgränsen mot S och SV har inte undesökts eller är omnämnda i 
Naturcentrums utredning. Se vidare EJ INVENTERADE DAMMAR 
I dessa har fynd gjorts av större vattensalander gjorts så sent som hösten 2013. 
Slutsatsen blir att 2013 års inventering inte utförts förutsättningslöst . 
Detta måste vara ett minimikrav för dess trovärdighet. 
 
Vi vill att: 
• Inventeringen av större vattensalamander måste göras om. Och att den görs under 
hela reproduktionstiden. 
• Vi vill ha svar på hur man tänker göra dammarna tillgängliga för större 
vattensalamander under lekperioden. Så att den inte blir utestängd från dammarna 
och således utrotad. 
Vattensalamandern är till stor del landlevande. Deras naturliga vistelseplatser är inte 
alltid i direkt närhet till dammarna. Landområdena som de vistas i blir förstörda av 
den omfattande byggnationen. Även om dammarna bevaras kommer möjligheterna 
för vattensalamandern att överleva vara obefintliga. Det är därför ytterst viktigt att 
det bevaras större sammanhängande obruten obebygd naturmark runt dammar. 
Detta har inte tagits hänsyn till i MBK. Vi kräver att MBK revideras utifrån detta krav. 
 
Fåglar 
Identifierade gamla tallar och hålträd bl.a. i östra området och bergssluttningarna 
mot NV utgör mycket värdefulla naturmiljöer för ex. hålbyggare såsom Större 
hackspett, Gröngöling, Spillkråka, Mindre hackspett och Ugglor vilka alla 
regelbundet finns i området. 
Tidigare har bl.a. häckande hornugglor observerats. 1 närområdet har tidigare berguv 
häckat. De utförda naturinventeringarna visade även närvaro av trädlevande 
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skalbaggar något som speciellt attraherar många fåglar. Eftersom dessa fågelarter 
endast häckar i ostörda miljöer riskerar de nu att försvinna. 
 
I planområdet har årligen under häckningstid observerats Nattskärra, Spillkråka och 
Trädlärka. Fågelarter som är skyddade och ingår i EU:s fågeldirektiv 2009/147/EC. 
MKB:n har inte tagit hänsyn till de regler som gäller i EU:s fågeldirektiv-och 
artskyddsförordningen för skyddandet av dessa arter. 
 
• Vi vill därför att MKB:n skall kompletteras på denna punkt. Med en ny omfattande 
inventering av hela fågelfaunan utförd under hela häckningssäsongen. 
 
Däggdjur 
I området förekommer älg, rådjur,räv, hare, ekorre, mård och grävling. 
 
Fladdermöss finns också rikligt i planområdet. 
De flesta regelbundet förekommande svenska fladdermusarterna är upptagna i EU:s 
habitatdirektivets bilaga 4 och omfattas därmed av strikt skydd. (EU:s 
Habitatdirektiv samt Artskyddsförordningen (SFS2007:845)). 
Detta skydd gäller överallt där arterna finns, oavsett om det är inom eller 
utanför Natura 2000-nätverket. 
 
Det finns ingen inventering redovisad av vilka fladdermusarter som förekommer 
inom området. Inte heller något i MKB om skydd eller åtgärder för skydd av 
fladdermössen och deras habitat. 
 
• Vi vill att en fullständig inventering och med förslag på skyddsåtgärdsprogram 
genomförs och sedan en ny MKB som innehåller detta. 
 
Växter 
På växtsidan redovisar Eko Natura inventeringen från 2009 bland annat Murgröna, 
Lopplummer och Jungfru Marie Nycklar. Dessa växter är fridlysta och skyddsvärda. 
Vidare finns ovanliga och skyddsvärda starrväxter i och omkring planområdet. 
 
Man kan med befara att nuvarande rika och omfattande djur-och växtliv kommer att 
bli mycket illa åtgånget redan under byggskedet. Om planen genomförs hotas 
områdets biologiska mångfald att bli utarmat och till stor del utplånat. 
 
VII. Dagvatten 
Knappt 30 nya dagvattenmagasin föreslås, makadammagasin och 
fördröjningsmagasin (varav vissa är t.o.m. placerade i Naturområden där dessa ej 
tillåts enligt plankartan). De olika infiltrations- och fördröjningsanläggningarna, 
inklusive olika sorts vägdiken, kommer oundvikligen innebära stora ingrepp i ett 
känsligt bergslandskap med omfattande sprängning alternativt tillförsel av makadam 
och liknande. På annat sätt går inte att göra makadammagasin i bergsterräng. 
Omfattande sprängningsarbeten kommer att ändra naturliga flöden av dagvattnet i 
planområdet. 
 
Dessutom kommer dagvattnet påverkas negativt av gödningsämnen och 
bekämpningsmedel från de högt belägna tomterna. Förändringarna får vital 
betydelse för groddjurens överlevnad i de kvarlämnade dammarna. Detsamma gäller 
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för de mindre oinventerade vattnen i södra delarna av planområdet. Även 
intilliggande marker blir påverkade och denna påverkan är inte utredd.  
 
Man bör också inse att detta förorenade dagvatten till sist hamnar i Gullmarsfjorden, 
som är ett Natura 2000 område. 
 
MKB belyser inte konsekvenserna av dessa omfattande ingrepp på ett 
tillfredsställande sätt. 
Utöver att MKBn och planen är ofullständig så finns ingen beskrivning av hur 
dagvattnet från planområdet kommer att inverka på omkringliggande fastigheter. 
 
Vidare har man i MKB beskrivningen inte tagit höjd för och utrett konsekvenserna 
vid extrem nederbörd. Något som nuförtiden tyvärr inte tillhör ovanlighterna . Detta 
vet gemene man och man kan lätt inse vilka konsekvenserna blir vid sådan 
nederbörd... 
 
Det är allvarligt och samtidigt mycket oroande att samrådshandlingarna som sänts ut 
till allmänheten innehåller beskrivningar där det tekniska förfarandet inte är tydligt 
och klart och förståeligt redovisat. 
Det är förvånande att vi som sakägare/allmänhet skall vara de som granskar planen 
och upptäcker alla brister och sakfel. Det borde vara kommunens jobb att granska 
och ställa krav på exploatören. Exploatörens intressen får gå i första hand oavsett 
konsekvenserna på det kultur- och naturarv som kommunen har att förvalta. 
Kortsiktig kommunal ekonomi styr hela projektet. 
Vi vill ha svar på: 
• Vilka blir konsekvenserna på naturen, vilka blir konsekvenserna för oss och våra 
fastigheter som har gräns till planområdet ? Hur skall vi kunna förstå och kunna ta 
ställning till saker som inte redovisas klart ? 
Det är ju direkt vilseledande information som skickats ut. 
 
Planerat utjämningsmagasin i damm/våtmark i planområdets södra del 
Nedanstående kartbild ur detaljplanen visar sydöstra delen av planområdet. De 
rödmarkerade delarna har beskrivits som områden med utpekade naturvärden i 
naturinventeringar 2009respektive 2013 (Naturcentrum inventering 2013). Inom det 
gulmarkerade området finns en damm/våtmark som sträcker sig in på 
Tomtägareföreningens ägor. 
Stenmuren som går rakt igenom dammen/våtmarken markerar gränsen mellan 
kommunens och vår Tomtägareförenings mark. 
Observera att området inte är markerat som den damm/våtmark det är. Däremot 
vilseledande angivet som Natur/hällmark. 
 
Bilden ovan visar hur PEAB planerar att använda den känsliga dammen/våtmarken 
för att anlägga ett utjämningsmagasin för dagvatten. 
Detta kommer direkt att påverka Tomtägareföreningens område och min och mina 
grannars fastigheter som gränsar till planområdet. 
Både beträffande naturmiljö, vattenföring på sluttningarna ner mot och på våra 
tomter och på vattennivåerna i vår del av dammen/våtmarken. 
Varken detaljplan eller MKB innehåller någon som helst analys av vilken 
miljöpåverkan dagvattnet och spillvatten från detta utjämningsmagasin och de övriga 
30tal dagvattenmagasin kommer att leda till för oss som har fastigheter gränsande till 
planområdet. 
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Vi tycker det är ytterst anmärkningsvärt att de utredningar som Sweco utfört på 
uppdrag av kommunen beträffande vattenflödena i området bara begränsats till 
planområdet och inte utrett konsekvenserna för våra fastigheter och markområden 
gränsande till planområdet. 
 
Kryptiskt nämns i MKBn: 
"Utredningens intentioner är att inte öka den naturliga avrinningen från området". 
För att säkerställa detta föreslår man "anpassade lösningar för respektive 
avrinningsområde", såsom t ex "strategiska diken vid foten av bergspartier för att 
skydda bebyggelsen.Infiltration på tomtmark bedöms som svår då stora delar av 
området består av berg." 
 
Vad betyder detta? Vid foten av bergspartier ? 
Vår fastighet och flera av våra grannars fastigheter ligger i dessa lägen. Vid foten av 
Utsiktsberget. Tänker kommunen för PEABs räkning ta i anspråk mark som de inte 
äger för att kunna driva igenom projektet. 
 
• Vi kräver därför en ny och grundlig utredning där konsekvenserna av 
dagvattenfrågan, damm- och våtmarksfrågan för oss sakägare utreds fullständigt och 
detaljerat och att denna redovisas till oss . 
 
• Vi kräver att alla arbeten- och eller planarbeten som innebär påverkan helt eller 
fragmentarisk på våra fastigheter och på Tomtägareföreningens del av 
dammen/våtmarken omedelbart stoppas 
 
• Vi vill ha svar på varför vi som närmsta berörda grannar inte blivit inbjudna att 
delta i planarbetet, och ej heller under dess gång blivit informerade om vad som 
pågått. Varför denna mörkläggning? Vi blev dessutom utestängda från ett 
informationsmöte som hölls i somras, utan mer förklaring än att vårt område var 
inom detaljplan. 
 
Ej inventerade dammar 
Planområdets södra del innehåller två dammar som inte finns med varken i 
kartmaterial eller inventeringar. Dessa finns heller inte omnämnda i detaljplan eller 
MKB. 
När kartan inte stämmer överens med verkligheten måste man rätta sig efter den 
senare. 
Inventeringar av groddjur i dessa dammar är således helt nödvändig. Som tidigare 
hävdats måste inventeringarna sträcka sig över hela reproduktionstiden. 
 
VIII. Fornlämningar 
Inom planområdet finns 2 kända fornlämningar. 
En stenåldersboplats,belägen i planområdets norra delen, vid Kristinebergsvägen,  
och en stensättning (förhistorisk gravsättning) på en av de högsta bergstopparna. 
Boplatsen är inte avgränsad och geografiskt kan den fortsätta upp mot 45-50 meter i 
öst-västlig riktning. 
Stensättningens placering och utförande är speciell. Med vidsträckt utsikt åt alla håll. 
På en av bergets toppar, i en klyfta ca 0,5 m djup med stenar lagda i packning. På 
stensättningens mitt är ett röse. 
Som planförslaget är utformat kommer det att påverka dessa fornlämningar mycket 
negativt, både direkt och indirekt. 
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Bebyggelsens placering är i direkt anslutning till och på boplatsen. 
Hänsyn har inte tagits till stensättningen i placeringen av bebyggelsen runtomkring. 
 
Alla fornlämningar (som boplatser innan 1850) skyddas av Kulturmiliölag 
(1988:950) 2 kap 6 §. Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd ändra 
eller skada en fornlämning, till exempel genom att den tas bort, grävs ut eller täcks 
över.0 Skyddet omfattar inte enbart själva fornlämningen utan även ett så stort 
område på marken eller sjöbotten som behövs för att bevara den och för att ge den ett 
tillräckligt utrymme, ett fornlämningsområde. Kulturmiljölag (1988:950) 2 kap 2 § 
 
• Vi kräver en utredning av fornlämningarna och att MKBn revideras. 
• Vi kräver att hänsyn tas till skyddzon runt fornlämningarna. 
 
IX. Nollalternativet 
1 MKB sägs 
"Naturen i området kommer dock i långsam takt att fortsätta växa igen och 
karaktären av bohuslänsk karg karaktär kommer inom vissa delar att gå förlorad. På 
de högre partierna kommer dock karaktären med klippor; ljung och enstaka 
vindpinade buskar att bestå. 
Igenväxning av hällmarker och andra passande miljöer kan påverka förekomsten av 
västkustbjörnbäret negativt " 
 
Det behöver inte bli igenväxning. 
Det finns EU projekt, i andra delar av Sverige, där man fått bidrag för att hålla 
landskapet öppet. Varför nämns inte det här? 
 
• Vi vill att kommunen utreder detta och återkommer med redovisning hur detta kan 
göras. 
 
X. Stenmurar 
Stenmurar utgör och är på flera ställen gräns mot andra fastigheter. Planförslaget 
nonchalerar detta helt . Murarna är inte inmätta och de skyddas inte genom 
planbestämmelse på plankartan. De blir förstörda så som skett bla på Östersidan där 
stenmurar på gräns mot grannfastigheter helt sonika sprängts bort.. 
Stenmurar som är viktiga ur ekologisk synpunkt, de utgör en viktig biotop. Därtill har 
de ett kulturhistoriskt värde. Det föreslås att nya murar kan göras med sprängsten! 
Att få lavar och mossar att växa på dessa kommer ta mycket lång tid, så de djur och 
växter som är beroende av denna specifika biotop kommer inte klara sig. 
Stenmurarnas kulturvärde förbises i planbeskrivning och i MKB. 
 
• Detta kan inte accepteras. Stenmurarna och gärdesgårdarna måste kartläggas och 
mätas in och skyddas från förstörelse. 
 
• Planbeskrivningen o MKB måste göras om och stenmurar och gärdsgårdar måste 
skyddas. 
 
XI. Sakägare 
Mycket förvånade märker vi att sakägarantalet minskats med 13 fastigheter från 
2009 till 2014. Efter samtal med planavdelningen förstår vi att plankontoret frångått 
normala kommunal rutiner med Lantmäteriet. Man har själva gjort avgränsningar för 
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vilka fastigheter man vill ha med utanför nytt planområde. På detta sätt har man 
fråntagit 13 fastigheter möjlighet att föra sin talan som sakägare. 
 
• Vi kräver att kommunen gör om detta och inkluderar alla de som exkluderats 
och ger dem möjlighet att yttra sig som sakägare i en ny omgång. 
 
Slutkommentar! 
Vi vill ha en tydlig redovisning från kommunen på frågor och invändningar här ovan. 
Vi vill fortsätta att vara delårsboende i Fiskebäckskil men vill inte ha grannar med fri 
insyn på vår tomt och hus. 
Vi vill också att kommunen värnar den underbara natur som finns i området och att 
värna det Riksintresse för Bohusläns skärgård som helhetmiljö och nationallandskap 
(kap 4 MB) 
Vi vill också att Skaftö skall få en ökad folkmängd så att servic med skola, 
äldreboende, affärer osv bibehålls, men vi är övertygade om att kommunen måste 
börja i en annan ände för att attrahera fler helårsboende i kommunen, speciellt 
barnfamiljer. 
Främja möjligheterna till försäljning och eller uthyrning av hus / lägenheter i redan 
exploaterade områden på Skaftö. 
Om arbetstillfällen finns så ökar möjligheten att invånare stannar eller till och med 
flyttar in. Men arbetstillfällen kommer inte med fler hus . 
 
Vad vill kommunen lämna efter sig till kommande generationer? Det ligger ett 
mycket tungt ansvar på Kommunen att utveckla samhällena i Lysekils kommun på ett 
ansvarsfullt sätt gentemot Riksintressen, i enlighet med Länsstyrelsens anvisningar 
om varsam exploatering av Bohuskusten, liksom gentemot såväl de som bor i 
Fiskebäckskil som mot turistnäringen och kommande generationer. Kommunen 
måste också följa de miljölagar och andra lagar i samband med en utbyggnad av det 
här slaget. Vi kräver att ni redovisar lösningar på alla punkter ovan. Vi förväntar mig 
att ni tar ert förnuft till fånga och avbryter det planerade byggandet av bostäder på 
och kring Utsiktsberget med omedelbar verkan. Vi vill inte se fler söndermalda 
nersprängda berg som kvarstående monument över entreprenörer i konkurs och 
totalt misslyckad kommunal samhällsplanering. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

För planens utveckling från översiktsplan till detaljplan, natur, kulturmiljö, trafik, 

VA- och dagvatten och buller hänvisas till samhällsbyggnadsförvaltningens 

kommentarer till huvudsakligen inkomna synpunkter, återfinns i inledande delen 

av dokumentet. 

 

En trafikmätning kommer att genomföras i sommar. Denna kommer att ligga till 

grund för en kompletterande bullerutredning som ska visa dagens 

hastighetsbegränsning med även föreslagna framtida hastighetsbegränsningar.  

 

Bebyggelsens volymer och utformning kommer att behandlas i ett 

gestaltningsprogram. Vidare kommer utformningsbestämmelser föras in på 

plankartan. 

 

Illustrationerna ska visa maximalt utnyttjande av planen.  
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Plankartan kommer att kompletteras med lämpliga planbestämmelser som 

införlivar den vision som finns i planbeskrivningen att marken endast skall 

påverkas i den mån det behövs för anläggandet av VA och vägar. Planförslaget 

bygger på principen att endast en begränsad zon från hus, till väg, till hus ska 

påverkas av sprängning och markarbeten.  

 

Kompletterande inventering av stor vattensalamander kommer göras. Fördjupning 

av planförslagets eventuella barriäreffekt för arten kommer att behandlas. 

Utredning av vilka fågelarter planområdet utgör häckningsmiljö för kommer tas 

fram.  

 

Stenmurarna bedöms inte vara biotopsskyddade men kommer, där det är möjligt, 

att bevaras då de tillför ett mervärde till området gällande biologisk mångfald och 

berättar om vår kulturhistoria. 

 

En arkeologisk utredning kommer utföras för hela planområdet för att säkerställa 

att inga hittills okända fornlämningar berörs av planen.  

 

En förnyad bedömning av sakägarkretsen kommer att göras till granskningsskedet 

utifrån inkomna synpunkter och i samråd med lantmäteriet.  

 

Dagvattenavrinningen påverkan på fastigheter utan för planområdet och påverkan 

på dammen som ligger mellan planområdet och tomtägarföreningens mark 

kommer utredas i fortsatt planarbete och i komplettering av dagvattenutredningen.   

 

Övriga synpunkter noteras.  

 

 

38. Advokatbyrån Hellgren Linander för 

Charlotta och Christer Wiberg Skaftö-Fiskebäck 1:561 

Pauline och Tom Josephson Skaftö-Fiskebäck 1:564 

Ninna och Simon Romanus Skaftö-Fiskebäck 1:562 

Siv och Kjell Mellander Skaftö-Fiskebäck 1:377 

Jan Anders From Skaftö-Fiskebäck 1:543 

Jacob Gunterberg Skaftö-Fiskebäck 1:358 (ej sakägare) 
Huvudmännen är boende/äger fastigheter i det aktuella området, och är således 
sakägare i ärendet. Några av huvudmännen inger, jämte detta yttrande, även egna 
yttranden. 
 
INSTÄLLNING 
Charlotta och Christer Wiberg, Pauline och Tom Josephson, Ninna och Simon 
Romanus, Siv och Kjell Mellander, Jan Anders From och Jacob Gunterberg motsätter 
sig i samtliga delar antagande av, och genomförande av innehållet i, den föreslagna 
detaljplanen för området Utsiktsberget, Fiskebäckskil i Lysekils kommun. 
 
OMSTÄNDIGHETER TILL GRUND 
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Bakgrund 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, tillsammans med Exark Arkitekter AB, utarbetat 
ett förslag till detaljplan för området Utsiktsberget i Fiskebäckskil. Bakgrunden till 
förslaget är avtal mellan Lysekils kommun och Peab Sverige AB om överlåtelse och 
exploatering av området genom uppförande av ny bostadsbebyggelse. Planerad 
bebyggelse är av stor omfattning och i form av flerbostadshus, gruppbyggda småhus 
och friliggande enbostadshus, samtliga med helårsstandard. Den nya bebyggelsen 
avses uppföras i direkt anslutning till Fiskebäckskils samhälle. 
 
Området/anpassning 
Fiskebäckskil är ett gammalt, förhållandevis litet, kustsamhälle av genuin karaktär. 
Många äldre byggnader utgör karaktäristiska exempel på äldre tiders kustbebyggelse, 
och byggnadsbeståndet är att beteckna som välbevarat. Området utgörs av typisk 
bohusländsk natur, med stora höjdmässiga skillnader. Omgivande skärgårds- och 
havslandskap är storskaligt och öppet, med delvis karg karaktär. 
 
Fiskebäckskil, och området där orten är belägen, är ett typexempel på ett ställe där ny 
bebyggelse måste tillkomma genom varsam förtätning, enstaka byggnader eller 
mindre områden/husgrupper. Det får anföras vara ett i sammanhanget klassiskt 
felgrepp att genomföra den enligt detaljplaneförslaget föreslagna typen av 
exploatering i ett område som det aktuella. Följden av ett sådant missgrepp är att 
ovärderliga värden går förlorade. 
 
I den översiktsplan som gäller för området (ÖP06) framgår att intentionerna har 
varit att området ska förtätas på just sådant varsamt och återhållet sätt som gagnar 
såväl orten, området och de boende, såväl befintliga som inflyttande. Bland annat 
anges att Skaftö ska behålla sin småskaliga karaktär och att utbyggnad av bostäder 
och anläggningar ska ske i måttlig skala och takt för att Skaftö ska behålla de 
kvaliteter de boende uppskattar och söker sig till platsen för. Det aktuella 
detaljplaneförslaget är inte i linje med dessa fastlagda och uttalade intentioner, utan 
går stick i stäv mot dessa. 
 
I översiktsplanen redovisas planerad nybebyggelse om cirka 30-50 nya bostäder, 
inom ett område som är betydligt mindre till ytan än det område som nu berörs enligt 
det nu aktuella planförslaget. I det så kallade Planprogrammet, som upprättades för 
området 2009, har omfattningen utökats till cirka 100 nya bostäder. Likaså har 
områdets utbredning utökats och enligt det aktuella planförslaget omfattar 
exploateringen numera cirka 175 nya bostäder. Det är med hänvisning till de faktiska 
förutsättningarna på platsen mycket negativt med de stora byggvolymer som 
diskuteras. Denna enorma ökning från 30 till 175 bostäder är vare sig rimlig, behövlig 
eller önskansvärd. Det ligger självfallet i den privata byggaktörens intresse att bygga 
så många bostäder för försäljning som möjligt, och så yteffektivt som möjligt — men 
en så hård exploatering som den föreslagna är vare sig i kommunens, eller de 
enskilda kommunmedborgarnas intresse. I detta avseende är det kommunens ansvar 
att "hålla emot" gentemot en stor privat aktör, med starka egenintressen, och se till 
att utformning och omfattning av nybebyggelse sker på ett bra sätt, och anpassat till 
den befintliga miljön på platsen. 
 
Vidare ifrågasätts den arkitektoniska och volymmässiga utformningen av den 
planerade bebyggelsen. Det saknas variation i utförandet, och inte minst på grund av 
det stora antalet hus kommer det nya området/områdena att upplevas som sådan 
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stereotyp och karaktärslös massproduktion, där alla hus upplevs likartade. 
Helhetsintrycket blir ointressant och enahanda och dessutom dominant i området då 
husen planeras ligga tätt och är så många. Att bygga flervåningshus och tillskapa 
centrum/torg etc kommer ytterligare bidra till att det nya området kommer att 
upplevas som en sedvanlig förort, som i sig dramatiskt ändrar karaktären hos det 
befintliga. 
 
I jämförelse med befintlig bebyggelses utformning och placering i landskapet är den 
nya bebyggelsens utformning att karaktärisera som förfulande, såväl för orten 
Fiskebäckskil, som för området i ett större sammanhang. Detta är omständigheter att 
ta hänsyn till med tanke på den befintliga karaktären och skyddsvärdet på platsen. 
Vyn mot platsen från olika håll, land och hav, skulle förändras drastiskt, och 
kulturbygden och landskapsbilden förstöras. 
 
Fiskebäckskil är ett unikt kustsamhälle med bevarad, genuin karaktär. Det ligger i 
kommunens intresse, och är dess ansvar, att säkerställa att det så förblir. Detta sker 
inte genom bebyggande av en yta som är lika stor som det nuvarande samhället, med 
byggnader som inte i något avseende har motsvarighet i, eller harmonierar med, det 
befintliga samhället. Den föreslagna bebyggelsen enligt det aktuella 
detaljplaneförslaget är vare sig till utformning eller omfattning anpassat till den 
genuina, karaktäristiska miljön på platsen. Redan av detta skäl ska 
detaljplaneförslaget således inte antas och föreslagen bebyggelse inte genomföras. 
 
Särskilda skyddsvärden 
Enligt tillämpliga regleringar i ärenden av aktuellt slag finns, för vissa områden och i 
olika avseenden, särskilda skyddsvärda företeelser som måste respekteras vid 
planering och genomförande av denna typ av projekt. Sådana skyddsvärda intressen 
kan avse exempelvis kultur, historia, djur- och växtarter eller naturvärden i övrigt, 
strandskydd etc. Gränserna för skyddet av respektive intresse är flytande, men måste 
ändå enligt gällande rätt respekteras. Det är kommunens ansvar att tillse att så sker. 
Det lagda förslaget innebär i flera avseenden kraftig inverkan på, eller risk för ingrepp 
i, de starka, skyddsvärda intressen som finns i området. 
 
MKB:n och övriga utredningar konstaterar att förslagsområdet gränsar till flera, 
särskilt reglerade skyddsområden i olika avseenden, rörande natur- som 
kulturvärden (det hänvisas till och åberopas härvid till den utförligare beskrivningen 
av vad som gäller enligt framställningen under rubriken 5.Övergripande 
miljöintressen på sidorna 15-18 i MKB:n). Även om planområdet i sig i huvudsak inte 
ligger inom de angivna skyddsområdena innebär den angränsande närheten till dessa 
naturligtvis ett lika stort ansvar för att i erforderlig grad respektera skyddsvärda 
intressen inom respektive område. Om byggnation av föreslagen omfattning sker i de 
skyddsvärda områdenas direkta närhet föreligger självfallet stor risk för indirekt 
påverkan på det skyddsvärda intresset i fråga. Detta gäller såväl intresset av att 
bevara det befintliga gamla kustsamhället med omnejd, med dess unika 
kulturvärden, som bevarandet och skyddandet av unika arter av djur (exempelvis den 
stora vattensalamandern) och växter. 
 
Genomförd miljökonsekvensbeskrivning (MKB) konstaterar och påtalar i flera 
avseenden påtaglig negativ påverkan vad gäller flera skyddsvärda intressen, avseende 
såväl kultur som naturvärden (det hänvisas till och åberopas härvid till den 
utförligare beskrivningen av konstaterade och befarade effekter under rubriken 7. 
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Konsekvenser av planförslaget på sidorna 22-42 i MKB:n). Det rör exempevis 
förstörelsen av platsens karaktär i kulturellt och historiskt avseende och den negativa 
inverkan på landskapsbilden, negativ inverkan på omfattning och tillgång till 
naturområden för friluftsliv och rekreation, tillskapande av för höga bullervärden för 
befintlig bebyggelse och risk för utrotning av specifika, angivna arter av djur och 
växter. De åtgärder som föreslås till undvikande/minskning av de befarade negativa 
konsekvenserna torde i huvudsak vara att beteckna som kosmetiska, utan egentlig 
möjlighet att väga upp de negativa effekterna. 
 
Genomförd MKB får anses påtala flera omständigheter av tung, negativ relevans, 
dock utan att slutledningsvis ta konsekvenserna av detta vad gäller projektets 
genomförbarhet. Vad gäller utredning/framställning rörande främst relevanta 
riksintressen synes vidare MKB:n i delar vara oklar och ofullständig. Vidare 
behandlas inte på erforderligt sätt frågan om strandskydd, trots konsekvenserna på 
grund av det strandnära läget. Det ifrågasätts huruvida genomförd MKB är tillfyllest 
för ett projekt av aktuell typ. 
 
Tekniska förutsättningar 
Vad gäller de tekniska förutsättningarna, rörande trafik, vägar, vatten- och avlopp 
etc, ifrågasätts huruvida förutsättningarna för detta kan anses ha utretts i erforderlig 
omfattning. Enligt den genomförda MKB:n erfordras ytterligare utredning i flera 
avseenden, innan fullständigt underlag föreligger. Det är av stor vikt att detta 
genomförs i erforderlig utsträckning innan sjösättning av ett sådant omfattande och 
ingripande projekt som det föreslagna. Det konstateras att planprocessen hittills har 
gått mycket snabbt, trots omfattningen och den ingripande karaktären hos det 
planerade projektet. 
 
Stor del av planområdet lämpar sig överhuvudtaget inte för bebyggelse och 
anläggande av gator och tomter. 
 
Det är ett faktum att genomförandet av ett nybebyggelseprojekt av föreslagen 
omfattning genererar omfattande mängd ökad biltrafik. Kollektivtrafiken är 
begränsad i området, och förutsättningar torde anses saknas för ökning i erforderlig 
mån, ställt i relation till det planerade och mycket omfattande bostadsbyggandet. En 
sådan markant ökning av biltrafiken i området är i sig mycket olycklig, och bidrar 
naturligtvis också i hög grad till att ändra karaktären av det lilla kustsamhället och 
dess omgivningar. Befintlig infrastruktur är heller inte anpassad till omfattningen av 
föreslagen bebyggelse. 
 
Det är enligt uppgifter allmänt dåligt vattentryck i Fiskebäcksområdet. Det ifrågasätts 
huruvida hänsyn tagits till detta, och om inte ytterligare utredning är nödvändig för 
att säkerställa förutsättningarna i detta avseende. 
 
Det konstateras att det saknas miljökonsekvensbedömning avseende själva 
byggskedet, vilket självfallet kommer att bli såväl långdraget som omfattande, och 
därmed riskerar att i sig leda till långtgående konsekvenser i olika avseenden. 
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis är omständigheterna således sådana att det i flera, högst 
relevanta avseenden föreligger tungt vägande skäl för att inte anta det föreliggande 
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detaljplanförslaget för området Utsiktsberget. Ny bebyggelse bör inte tillåtas i den 
omfattning och enligt det utförande som föreslås.  
 
Det i sig befogade intresset av att bygga nya bostäder och locka fler boende till 
området kan inte i något avseende anses motivera en så hård och i sammanhanget 
okänslig exploatering som enligt detaljplanförslaget. Intresset av att bygga nytt står 
inte i proportion till den fullständigt förödande skada i flera avseenden som 
genomförandet av detaljplaneförslaget skulle medföra. Det ska också ifrågasättas 
huruvida omfattningen av planerad bebyggelse alls motsvarar efterfrågan på bostäder 
i området. 
 
Mina huvudmän motsätter sig således i dess helhet detaljplaneförslaget, och den 
hårda exploatering av området Utsiktsberget som förslaget innebär. Innehållet i 
förslaget är sådant att ett genomförande skulle få negativa konsekvenser i hög grad i 
flera avseenden, och på ett oacceptabelt sätt inkräkta på föreliggande, skyddsvärda 
intressen i olika avseenden. I nuvarande skede föreligger inte sådant underlag att 
ärendet kan anses tillräckligt utrett/bedömt för antagande av detaljplaneförslaget och 
genomförande av bebyggelseprojektet. Under alla omständigheter måste omfattning 
av eventuell nybebyggelse begränsas/minskas avsevärt, samt utförande ske på annat 
sätt eller på annan plats. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

För planens utveckling från översiktsplan till detaljplan och MKB hänvisas till 

samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakligen inkomna 

synpunkter, återfinns i inledande delen av dokumentet. 

 

Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram som ska behandla planförslaget i 

förhållande till riksintresset för kulturmiljö och påverkan på landskapsbild.  

 

Utsiktsberget ska vara ett område som speglar vår tid samtidigt som det knyter an 

till den tradition och det uttryck som finns i Fiskebäckskil. Området ska ses som en 

helhet med olika delområden. Vissa delar av området som t.ex. Kilen anser vi ska 

underordna sig befintlig bebyggelse och samtidigt, utan att vara pastischer, 

harmoniera med den. Övriga delområden, som är belägna längre från kulturmiljön 

kan ges ett mer modernt uttryck.  

 

Skrivningen om att torgytan ligger centralt i området kommer ändras. Meningen 

syftar till att belysa att torgytan som är mer av en mötesplats än ett torg ligger 

strategiskt mellan den äldre och den nya bebyggelsen, planerade parkeringsplatser, 

tennis och Sven Lovéns center i Kristineberg. Vid torgytan i planen tillåts 

användingen B, bostäder, men även F, förskola och C som innebär 

centrumändamål. Anledningen till att tillåta F är för att skapa en långsiktig plan 

där förskola inryms för att möta eventuellt framtida behov. C som innebär 

centrumändamål möjliggör för verksamheter som bör ligga centralt, t.ex. kontor, 

handel men även möteslokaler.  

 

Vattenförsörjningen kommer utredas vidare avseende frågan om vattentryck.  
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Byggperiodens påverkan gällande buller, natur och djurliv med mera kommer att 

studeras.  

 

Övriga synpunkter noteras.  

 

 

39. Carolina och Simon Romanus, Skaftö-Fiskebäck 1:562 

Vi är sakägare i frågan då vi bor längs med Kristinebergsvägen men har även en 
historia i Fiskebäckskil som sträcker sig flera generationer tillbaka, ända till tidigt 
1930-tal då vår släkt första gången besökte Fiskebäckskil på somrarna. 
Samhället såg annorlunda ut då, men mycket av charmen av det dåvarande 
Fiskebäckskil som Skepparsamhälle är väl bevarat. Det är med stor rädsla, oro, 
förvåning och förskräckelse som vi har tagit del av den ena detaljplanen efter den 
andra. Planen för Utsiktsberget är orealistisk och ogenomförbar och det finns många 
argument och bevis till varför. Vi har sammanställt dem med förklaringar nedan. 
 
Det är självfallet så att en bygd måste utvecklas och hållas levande, det håller vi med 
kommunen om. Det är sättet på och platsen som denna exploatering är tänkt som vi 
är starkt emot. Vi har under de senaste veckorna pratat med både kommunfolk och 
boende i området. De boende förstår inte hur den föreslagna projekteringen kommer 
bidra till fler åretruntboende. INGEN av de unga eller familjer vi pratat med säger sig 
ha råd att köpa de bostäder som PEAB har presenterat. Att de 175 planerade 
bostäderna skulle bidra till att öka antalet permanentboende på Skaftö och 
locka/möjliggöra för ungdomar att återvända till kommunen är inte troligt. Vi är 
övertygade om att den nu planerade bebyggelsen kommer att leda till ännu ett 
exklusivt sommarvillaområde och det behövs inte på den platsen. På det sätt som 
PEAB har tänkt bygga så förstör man för all framtid det gamla unika Fiskebäckskil 
som lockar turister till sig året runt. Många är också de som idag är sommargäster 
men som sakta vinteranpassar sina hus och säkerligen kan tänka sig att flytta hit i 
framtiden. Förutsättningen till en sådan flytt är självfallet att samhället fortfarande 
erbjuder den enastående miljö som den gör idag. Om kommunledningen på allvar vill 
bryta trenden med att fler och fler flyttar från kommunen borde den i stället satsa på 
billiga och funktionella bostäder för barnfamiljer på platser som inte kräver 
omfattande och dyra markarbeten. I första hand borde kommunen underlätta och 
verka för att folk hittar arbete i kommunen. Kommunen har ännu inte lyckats bevisa 
att fler bostäder ger fler arbeten. Hur kan man tro att fler bostäder kommer locka fler 
åretruntboende när det redan står över hundra lediga bostäder i kommunen som inte 
blir sålda? Flertalet av dem ligger i attraktiva områden men tyvärr gör detta också att 
de är för dyra. Detta går inte att blunda för. 
 
Vi som sakägare i frågan har fått möjlighet att komma in med synpunkter och har fått 
underlag från kommunen. Omfattande slarvfel och motsägelser finns i dessa 
handlingar. Det framstår som både oprofessionellt och oförskämt att gå ut med icke-
genomarbetat material mot oss vars boende för alltid kommer förändras av 
kommunens vidlyftiga planer. Mycket visar också på att det skisserade förslaget helt 
enkelt inte är tekniskt genomförbart. Dokumentens kvalitet ger inte särskilt god 
grund för att få insyn i alla konsekvenser, dessutom är en del mätningar, som exv, 
bullermätningen, helt orimliga. Mätningen är gjord i januari 2014, och alla som har 
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minsta kännedom om området vet att bullernivån är hundrafalt ökad under 
sommartid. Bara på den punkten borde hela förslaget falla på sin egen orimlighet. 
 
Föreslagen exploatering riskerar istället att skada Riksintresset för Kulturmiljövård 
samt Riksintresset enligt 4 kap MB (särskilda hushållningsbestämmelser) med 
hänsyn till natur- och kulturvärden. Förslaget är inte i utformat i enlighet med 
kommunens Översiktsplan antagen 2006 och exploateringen är överhuvudtaget i 
enlighet med kommunens Boendestrategi antagen 2013. 
 
I kommunledningen finns ett brett stöd för kommunens boendestrategi från 2012 
som bland annat säger; "Lysekils vackra och värdefulla natur är för kommunens 
invånare och besökare en viktig attraktionskraft som inte får byggas bort. 
Det finns många som vittnar om att den inte efterföljs på rätt sätt. Personer i 
bestämmandeposition visar att de inte har kompetens att fatta riktiga beslut när det 
gäller nybyggnationer och det drabbar natur- och kulturarv. Ofta är det rent 
ekonomiska intressen som styr och förblindar. Ett aktuellt exempel är från 
Östersidan i Fiskebäckskil där kommunen har tillåtit mycket stora bortsprängningar 
av berg på Östersidan som för all framtid har förändrat kustbilden. Intresset från 
köpare av bostad i detta område har till råga på allt varit svalt. Hur ställer kommunen 
sig till detta? Passar detta in i synen på hur man förvaltar Riksintresset Fiskebäckskil 
och Bohuskusten? Och är det ett exempel som ni menar ska fortsätta följas? 
Ta ert förnuft till fånga och se för en gång skull till vad som är rätt i det här ärendet. 
Tänk på vilket ansvar Lysekils kommun har gentemot sina invånare och kommande 
generationer. Tänk på vilket unikt värde för friluftsliv och naturupplevelser som ett 
orört naturområde i omedelbar närhet av den kulturmiljö som Fiskebäckskils 
samhälle utgör. Om den nu föreslagna detaljplanen antas finns mycket små 
möjligheter att senare i framtiden kunna rädda detta område från skövling och 
förstörelse. Domen skulle bli hård över den politiska ledningen, tjänstemännen i 
Lysekils kommun och exploatörerna som på ett odemokratiskt och icke kompetent 
sätt, för all framtid, försämrat Fiskebäckskils närmiljö. 
 
Bara för att det finns en översiktsplan antagen för länge sedan så är det inte sagt att 
den måste fullföljas till vilket pris som helst. När det vid närmare granskning 
framkommer att den föreslagna platsen inte längre är lämplig för exploatering av ny 
bebyggelse måste ni kunna ta till er detta och titta efter en annan, mer lämplig, plats. 
Vi vill också framföra att detaljplanen, programmet och MKB:n är så undermåligt 
utförda och underbyggda, med så stora misstag när det gäller bland annat natur, 
kulturområden, buller och vägdragning att hela planen bör rivas upp. 
Med den utformning och utbyggnad som nu föreslås strider planen även mot 
Naturvårdsverkets direktiv (1987) angående natur av riksintresse, vilket innebär att 
så gott som hela Skaftös strand- och kustområde är av riksintresse för friluftslivet. 
Även hänsynen till Länsstyrelsens och Miljöbalkens direktiv: "Exploatering och 
andra miljöingrepp ska ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- 
och kulturvärden" kan ifrågasättas. 
Vidare kan konstateras att den planerade utbyggnaden knappast är i 
överenstämmelse med Lysekils kommuns egna miljömål som slår fast att 
"kommunen ska skapa goda förutsättningar för att en stor mångfald av arter ska 
trivas i kommunen". Vidare sägs i kommunens översiktsplan: 
"Det är också viktigt att det finns tätortsnäsa naturområden för rekreations- och 
friluftsändamål". 
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När det gäller trafik-, buller- och parkeringssituationen i Fiskebäckskil så är den i 
nuläget redan mycket ansträngd, i synnerhet perioder när delårsboendet ökar. De 
riktvärden som gäller årsmedelvärdet för vardagsdygnstrafik överskrids redan idag 
för flera fastigheter längs Fiskebäckskilsvägen/Kristinebergsvägen. Situationen för de 
här fastigheterna försämras väsentligt de tidpunkter när delårsboende och turism 
intensifieras, framför allt sommartid. Detta har man helt missat att lägga in i 
beräkningarna. 
Flertalet av handlingarna som ingår i samrådet innehåller omfattande sak- och 
slarvfel och är på flera punkter motsägelsefulla. Att gå ut med icke genomarbetat 
material försvårar för alla parter, inklusive kommunens egna tjänstemän och 
politiker, länsstyrelsen och andra remissinstanser, för att inte tala om att det också 
försvårar för allmänheten att förstå planens innehåll och dess konsekvenser. Det 
skisserade förslaget är inte tekniskt genomförbart vilket framkommer i tillhörande 
underlag och utredningar, planhandlingarna är ofullständiga, de innehåller 
motstridiga uppgifter och många sakfel. 
"Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge 
möjlighet till insyn och påverkan." (PBL 2010). Planhandlingarnas innehåll och 
kvalitet håller inte tillräcklig kvalitet för att möjliggöra god insyn i planförslaget och 
dess konsekvenser. Därmed begränsas även möjligheten till påverkan. Det framstår 
som orimligt att ta detta förslag vidare. Ska exploatering ske på platsen måste ett nytt 
förslag tas fram som följer kommunens strategier och policydokument, som inte 
skadar riksintressena, som är genomförbart och som inte är olämplig med hänsyn till 
människors hälsa och säkerhet. 
 
Nedan är våra synpunkter som sakägare: 
 
1. Översiktsplanen 
I kommunens egen översiktsplan från 2006 (aktualiserad så sent som oktober 2010) 
framgår att större delen av det nu planerade området skall utgöras av öppen mark 
och vegetation. Endast den nordligaste delen av området är avsatt för 
tätortsutbyggnad. Vi har väldigt svårt att se hur kommunen plötsligt kan ändra 
gällande översiktsplanering för att tillmötesgå exploatörens önskemål att bygga 
exklusiva sommarvillor med havsutsikt. 
I ett tidigare planprogram för området (2009) hävdar kommunen: 
"Bebyggelsen skall vara underkastad berget för att minimera visuell påverkan. De 
högsta punkterna finns i planområdets södra delar och lämnas obebyggda med 
hänsyn till miljöpåverkan". 
Enligt den nu framlagda planen gör man precis tvärtom och placerar många hus på 
de högsta punkterna och påverkar därigenom kraftigt det visuella intrycket. 
Bebyggelsen kommer att vara mycket dominerande - inte minst från havssidan och 
Kaptensgatan - och därmed vara starkt miljö och landskapspåverkande. 
I förra programmet från 2009 kom det in en rad synpunkter under samrådstiden 
med tydliga krav på kompletteringar bland annat från Länsstyrelsen gällande t.ex.: 
"behovsbedömning, geoteknik, trafikutredning, landskapsanalys/fotomontage, 
dagvattenhantering samt avseende naturinventering". Redan i denna omgång var det 
många som hörde av sig och mycket lite av det som här påpekades har vare sig utretts 
på ett tillfredsställande sätt eller beaktats. Även om detta inte juridiskt går emot PBL 
(vi förutsätter att nuvarande detaljplan följer den förra lagen eftersom planen 
påbörjats då den var gällande) så är det ett mycket tvivelaktigt förfarande. I förslaget 
till detaljplan har kommunen helt åsidosatt tidigare översiktsplan samt tidigare regler 
för placering av bebyggelse i naturen. 
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I ÖP-06 anges hur viktigt det är att bevara den småskaliga karaktären, att utbyggnad 
av bostäder och anläggningar skall ske i måttlig skala och i måttlig takt (ÖP-06, sid 
110). Planförslaget innebär något helt motsatt: nära en fördubbling av ett samhälle, i 
antal hus räknat, är inte måttlig skala och det är heller inte tal om måttlig takt. 
Planens genomförandetid om 10 år kan jämföras med den tidsperiod om minst 300 
år, tidigt 1700-tal, som Fiskebäckskils äldre samhälle i fått växa fram under. Den 
småskaliga strukturen och de långsamma förändringarna hävdas i ÖP-06 utgöra 
viktiga kvaliteter i boendet på Skaftö och att det är det som människor söker när de 
flyttar hit. Analysen i ÖP-06 är relevant och trovärdig. Detaljplaneförslaget innebär 
inte en utveckling i linje med de övergripande analyser och strategier som skisseras 
ÖP-06 och upplevs sakna förankring i en långsiktig, trovärdig och hållbar iU om 
kommunens framtida utveckling. 
 
Planhandlingarna uppvisar många sakfel och brister vilket vittnar om att detta är ett 
dåligt genomarbetat material och som hade behövt förbättrats avsevärt innan man 
beslutar att gå ut på samråd. Viktiga avvägningar har inte gjorts och beskrivningar av 
förslagets konsekvenser har utelämnats. Att detta saknas i en samrådshandling är 
anmärkningsvärt, i synnerhet när detta påpekats av bl.a. Länsstyrelsen redan fem år 
tidigare under programskedet. 
 
Avvägningar avseende grundläggande hushållningsbestämmelser (3 kap MB) och 
Riksintresse för kulturmiljövården (3 kap MB) saknas. Vidare anges att Särskilda 
hushållningsbestämmelser (4 kap MB) inte påverkas negativt av exploateringen men 
detta motiveras inte. En sådan kommentar tyder på bristande förståelse för syftet och 
intentionerna med skyddet av Bohusläns skärgård; "mark och vatten får endast får 
användas på ett sätt som inte påtagligt skadar de samlade natur- och kulturvärdena." 
Dessa värden längs Bohusläns kust är ständigt hotade av kortsiktiga exploateringar 
som medför att helhetsintrycket skadas på ett irreversibelt sätt med stora ingrepp i 
terräng och landskapsbild. Dessa värden har oerhört stor betydelse för Bohusläns 
framtid, t.ex. för att vidareutveckla näringar relaterade till turism och 
upplevelseindustri. 
Fiskebäckskil, och större delen av Skaftö har i relativt liten utsträckning hittills 
drabbats av sådan kortsiktig och okänslig exploatering. Men det som här föreslås - i 
och intill befintligt riksintresse - skadar de värden som beskrivs i riksintressena och 
är inte förenligt med de grundläggande hushållningsbestämmelserna. 
 
Särskild hänsyn tas inte till natur- och kulturvärden eller till ekologiska värden med 
en så omfattande bebyggelse. Bl.a. föreslås strandskydd upphävas för att p-platser 
behövs för att man bygger hus på den befintliga parkeringsytan. Ett alternativ är att 
inte bebygga den befintliga p-platsen (eller intilliggande åkermark), den fyller idag en 
viktig funktion för besökare till Bökevik, besökare till byn samt boende i byn som 
väljer att inte köra in i byn eller som saknar parkering. Det bör förtydligas att den 
parkering som ligger på allmän platsmark rymmer maximalt ca 90 parkeringsplatser. 
Planen föreslår således att upphäva strandskyddet till förmån för ett tillskott om 20 
parkeringsplatser i ett jämförelsevis sämre läge än dagens. Detta framstår som helt 
orimligt. 
 
> Varför frångår man den tidigare översiktsplanen? Är det tillåtet att göra en sådan 
total förändring? På vilka grunder tycker ni att detta är ett klokt beslut? 
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> Kommunen har fortfarande inte redovisat en rimlig visualisering med 
byggnadernas maximala storlek i ett fotomontage av området. Detta efterfrågades 
redan i förra omgången av Bohuslänsmuseum, det efterfrågades också på 
Samrådsmötet 2014. Men kommunen har ignorerat såväl remissinstanser som 
sakägare. Varför? Hur ser den ut? 
 
> Vi begär en tydlig och ärlig redovisning av det tänkta resultatet. 
 
> Naturinventeringen nämner inte alla de skyddade fåglar som finns - varför? Se 
vidare nedan. 
 
> Det är vår tolkning att det är mycket tvivelaktigt att den nuvarande planen är 
hållbar i fråga om såväl riksintresse, naturskydd, och samhällsplanering. 
Kommunens trovärdighet i frågan sjunker ju mer vi sätter oss in i ärendet. 
 
> Vi bedömer hela detaljplanen som i grunden felaktig och begär en omprövning av 
att överhuvudtaget bebygga Utsiktsberget samt nuvarande parkeringsplats. Detta 
stärks ytterligare av de många planförslag som antagits de senaste åren, i t.ex. 
Fiskebäckskil, Östersidan, Grundsund. 
 
> Har planen för avsikt att upphäva strandskyddet till förmån för parkeringsplatser? 
VI kräver en föklaring till detta och hur det är förenligt med Riksintresset. 
 
2. Felaktigheter i Planen 
> Torg med skola: Att påstå att planförslagets torg är centralt beläget är en uppenbar 
felaktighet. 
 
> Vidare anges att lokaler för verksamheter och service ska byggas här men det kan 
likaväl bli enbart bostäder så som planen är utformad. 
 
> Användning av mark i planhandlingarna är felaktigt angiven, karta och 
teckenförklaring stämmer inte överens. 
 
> Det saknas begränsning av byggnadshöjd på plankartan på flera ställen vilket 
innebär att antalet våningar inte är reglerat. 
 
> Det saknas egenskapsbestämmelser på flera ställen inom kvartersmark. 
 
> Det saknas egenskapsbestämmelser inom NATUR. Plankartan och utredningar om 
exempelvis dagvatten är inte överensstämmande trots att det i plankartan hänvisas 
till denna specifika utredning. 
 
> Det är inte säkerställt i plan att påverkan på landskapet genom sprängning och 
massaomflyttning eller åtgärder för att begränsa risk för ras etc. begränsas. 
 
> Planen säkerställer inte skydd av stenmurar som är viktiga biotoper jämte viktiga 
kulturhistoriska inslag. 
 
> Planen reglerar inte byggnadernas utformning och gestaltning i större delen av 
planen - vare sig färg, uttryck, takgestaltning eller form. Detta är anmärkningsvärt 
då bebyggelsen ligger mycket exponerad i ett känsligt kustområde. 
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> Planen säkerställer inte att kvartersgatorna blir tillgängliga för allmänheten. Att 
illustrationerna och visualiseringarna samt den film som senare lagts ut på 
kommunens egen hemsida genomgående inte uppfyller de krav som ställs på sådant 
material innebär att de är direkt vilseledande och t.o.m. försvårar för allmänhet såväl 
som för remissinstanser likväl för kommunens tjänstemän och politiker att förstå 
planens innebörd och konsekvenser. T.o.m. illustrationskartan som är en viktig del av 
planhandlingarna har i detta avseende inte tillräcklig kvalitet. Ett minimikrav är att 
illustrationskartan redovisar korrekta byggnadsareor (nu visas ungefär hälften så 
stora hus jämfört med vad som tillåts) vilket också bör gälla för samtliga 
fotomontage, visualiseringar och planillustrationer. Med de komplicerade 
terrängförhållandena behövs också ett stort antal sektioner. 
 
> Vi ifrågasätter på vilka grunder 13 sakägande tagits bort från listan med 
fastighetsförteckning, mail daterat 23 januari 2014. Deras tomter påverkas tydligt av 
det tänkta bostadsområdet och, eller av den tänkta, ökade trafiken och buller. 
 
> Vi ber Kommunen redogöra för varför man ber om så få sakägande istället för så 
många som möjligt - i en exploatering med så enorma konsekvenser för natur, 
kulturmiljö, buller, hälsa, vägdragning, dagvatten, friluftsområden och i framtiden 
eventuellt för turismnäringen. 
 
3. Riksintresse 
a. Riksintresse "Nationallandskapet" Bohuslän " 
I Miljöbalken (1998:88) står det: "Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja 
en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten 
att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och 
bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl." 
 
Vidare i kapitel 3 § 6: "Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har 
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller 
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. 
Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 
/.../ Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller 
friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket" 
 
Den exploatering som föreslås i planen är ett hot mot Riksintresset i avseendet 
Kulturmiljövård (kap 3 miljöbalken) och ett hot mot Riksintresset Bohusläns 
skärgård som helhetsmiljö och nationallandskap (kap 4 miljöbalken). 
 
Det anges att planområdet "tangerar" Riksintresset för Kulturmiljövård men det är 
uppenbart att del av planområdet ingår i detta Riksintresse. Såväl Planbeskrivningen 
som Miljökonsekvensbeskrivningen är i hanteringen av Riksintressena klart 
bristfälliga; avvägningar enligt Miljöbalken saknas och dokumenten vittnar om 
bristande förståelse om vad värdena består av och det förekommer motsägelsefulla 
formuleringar. 
 
Planförfattarens slutsats är att ny bebyggelse inte påverkar Riksintressena negativt 
om nya hus utformas med sadeltak och förses med ljust målad stående träpanel 
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(vilket föreslås i en mindre del av planen). Så enkelt är det inte utan detta vittnar 
snarare om en begränsad förståelse för vad som skapar bebyggelsekaraktärer och 
dessa unika miljöer. Idag finns endast ett fåtal välbevarade kustsamhällen kvar längs 
kusten och Fiskebäckskil/Östersidan som Skepparsamhälle är därtill helt unikt. Det 
som gör Bohusläns bebyggelse så karaktäristisk har med långt fler attribut och 
karaktärsdrag att göra än de som nämns i Planen och MKB. 
 
Enligt Miljöbalken 4:e kapitel omfattar ett Riksintresse den bevarade helheten. Det 
planerade storskaliga ingreppet i landskapet i direkt anslutning till Fiskebäckskils 
samhälle strider grovt emot intentionerna i Riksintresset då det kraftigt påverkar 
helhetsupplevelsen. Vidare är Fiskebäckskil ett riksintresse både som en del av 
Bohuskusten och i sig själv som ett unikt och välbevarat skepparsamhälle. Den 
nuvarande detaljplanen innebär mycket omfattande ingrepp i naturen och kommer 
göra stora avtryck på kustlinjen och på et förödande sätt påverka karaktären av 
Skepparsamhället Fiskebäckskil. 
 
> Vi anser att kommunen i alla led har gått emot Miljöbalken, och särskilt kapitel 3 § 
6 om Riksintresse. Det här är den första punkten på vilken detaljplanen måste anses 
som orimlig och ej genomförbar. För hur kan den stora exploateringen garantera att 
"kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö"? 
 
> Vi vill veta hur kommunen redogör för hur man i enlighet med miljöbalken tar sitt 
ansvar "att förvalta naturen väl". Om ett område klassas som Riksintresse ska det 
enligt miljöbalken skyddas mot åtgärder som avses i första stycket", dvs en 
exploatering som på något sätt hotar natur och kulturmiljö. Vi menar att detaljplanen 
i alla punkter hotar natur och kulturmiljö. Detaljplanen är i detta avseende orimlig 
och behöver i grunden revideras. 
 
b. Planförslagets påverkan på Riksintressena 
Planförslaget har negativ inverkan på Riksintressena och på det som av länsstyrelsen 
beskrivs vara 'god bebyggd miljö' i följande avseenden: 
• Gatunätet och bebyggelsen har placerats i terrängen på ett sådant sätt att i princip 
all kvartersmark inom planen påverkas genom sprängning eller massaomflyttning 
som innebär irreversibla ingrepp för att klara krav som ställs på dagvattenhantering 
och avrinning, vägbredder med tillhörande avrinningsdiken, 4-5 
parkeringsanläggningar, tillgänglighet för handikappade samt som resultat av att 
planen medger mycket stora byggrätter i denna starkt kuperade terräng. Att bevara 
ens något av befintliga hällmarken eller den karga vegetationen framstår som helt 
orimligt med föreslagen byggnation. 
• Även Naturmark kommer att påverkas av sprängning/utfyllnad då det även här 
medges ett flertal anläggningar för dagvatten (t.ex. makadammagasin för fördröjning 
av dagvatten), andra tekniska anläggningar, gångvägar m.m.. Dagvattenmagasin 
föreslås t.o.m. där det ej tillåts enligt plankartan (text/utredning stämmer alltså 
ej med plankartan). 
• De karga bergpartierna tätt intill kustsamhällena bör lämnas obebyggda för att 
bevara den karaktäristiska kontrasten mellan de karga och vindpinade 
bergsområdena och tät bebyggelse i strategiska kustlägen. 
• Typiskt för Bohuslän är att bebyggelse ej placeras ute på öppen åkermark vilket görs 
i förslaget (bebyggelsen norr om Kristinebergsvägen). Denna bör helt utgå i det 
fortsatta planarbetet. 
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• De stora byggnadsvolymerna och de byggnadshöjder som föreslås är främmande i 
den Bohuslänska miljön. De byggnadshöjder som föreslås är hus i 1-3 våningar och 
utöver detta en suterrängvåning. Exempel: planen medger alltså friliggande hus i 
följande varianter: 
 
A 150 m2 

30 m2 

40 m2 

150 m2 

ca 90 
m2 

 en första våning 
som glasat uterum 
komplementbyggnad (garage, gästhus), får 
sammanbyggas 
souterrängvåning (ca 75 m2  bostadsyta och 75 m2 biyta) 
vind får inredas och takkupor får byggas på 1/3 av takets 
längd 

totalt; 
385 
m2 

B 130 m2 

30 m2 

40 m2 

130 m2 

130 m2 

ca 80 
m2 

i en första våning 
som glasat uterum 
komplementbyggnad (garage, gästhus), får 
sammanbyggas 
i en andra våning 
souterrängvåning (ca 65 m2 bostadsyta och 65 m2 biyta) 
vind får inredas och takkupor får byggas på 1/3 av takets 
längd 

totalt; 
475 
m2 

 
Detta är något som inte 'smälter in' i befintlig bebyggelse p.g.a. sin volym, även om 
byggnaderna skulle förses med stående träpanel som målas med ljus täckande färg. 
Planen anger minsta tomtstorlek 2 vilket i relation till föreslagna byggrätter framstår 
som illa genomtänkt och högst olämpligt. Ingen befintlig mark kan sparas, all 
vegetation kommer att försvinna och kommer inte kunna återhämta sig och 
förmodligen allt naturligt berg m.m. inom det som föreslås som kvartersmark blir 
påverkat. Att MKB inte tydligare tar upp detta är en allvarlig brist. Inte heller 
illustreras någonstans byggnader av denna storlek i planhandlingarna. 
• Föreslagen bebyggelse synlig från kyrkan/marinan innebär negativ inverkan på den 
unika skepparsamhälle-miljön med anledning av för miljön främmande karaktär och 
kraftiga ingrepp i landskapet som blir resultatet av vägdragning och de stora 
byggrätterna som planen tillåter. Här tillåts de båda typerna beskrivna ovan (A och 
B) och antalet våningar är ej reglerat alls på flera av tomterna. 
• Det föreslås i planen bullerskyddsåtgärder i form av 2 meter höga skärmar längs 
Kristinebergsvägens östra del, längs båda dess sidor - som alltså ligger helt inom 
Riksintressent för Kulturmiljövård. Denna typ av byggnadselement hör inte hemma i 
det kulturhistoriskt värdefulla Skepparsamhället, dvs att samhällets tillfartsgata 
skulle gå i ett sådant 'tråg' kan inte godtas inom denna kulturhistoriskt känsliga 
miljö. En konsekvens av detta är att all exploatering som medför 
bullerskyddsåtgärder av detta slag inte bör tillåtas alls. (Konsekvenserna för 
Riksintresset av höga bullerskärmar är ej beskrivet i MKB). 
 
Att minimera påverkan i landskapet och på platsen och dess omgivning beskrivs som 
en utgångspunkt på flera ställen i Planbeskrivningen, men det framgår av 
handlingarna och flera av de gjorda utredningarna att föreslagen bebyggelses 
påverkan på landskapet är orimlig. Dagvattenutredningen visar det, MKB:n påpekar 
det och inget i Plankartan (den juridiskt bindande handlingen) säkerställer heller en 
begränsad påverkan av landskapet. 
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Enligt de särskilda hushållningsbestämmelserna får ingrepp inte göras som påtagligt 
skadar områdenas natur- och kulturvärden. Milj öbalkens (MB) intention är inte att 
hindra utveckling, men att skada de nationella värdena är ett allvarligt hot mot 
naturupplevelsen som grunden för bl.a. turism, en ytterst viktig näring för Lysekils 
kommun och Skaftö, nu och säkerligen även så i framtiden. 'Kompletteringar' till 
befintlig bebyggelse medges enligt MB, men detta planförslag innebär inte en 
'komplettering' utan här handlar det om exploatering av jungfrulig mark i mycket 
svår/brant terräng. Förslaget är okänsligt utformat i förhållande till terrängens 
förutsättningar vilket resulterar i omfattande sprängning och förflyttning av massor 
och innebär därmed en negativ inverkan på Riksintresset. 
 
1 Som jämförelse för att underlätta förståelsen kan nämnas att 'Lyckan' på 
Fiskebäckskilsvägen 24, strax norr om busshållplatsen ovanför marinan - som är ett 
av de större husen bland Fiskebäckskils befintliga hus - har en byggnadsarea på ca 
110 m 2 och 1 1/2 våning, ca 170 m 2. Planen medger således en byggnadsarea som är 
ca dubbelt så stort som detta hus och en bruttoarea som är hela två till tre gånger så 
stor. busshållplatsen ovanför marinan - som är ett av de större husen bland 
Fiskebäckskils befintliga hus - har en byggnadsarea på ca 110 m 2 och är i 1% våning, 
vilket innebär en bruttoarea på ca 170 m 2. Planen medger således en byggnadsarea 
som är ca dubbelt så stort som detta hus och en boarea som är hela två till tre gånger 
så stor. 
 
Att planbeskrivningen och MKB inte hanterar detta på ett bättre sätt är 
otillfredsställande och tyder på brister i handläggandet och bristande förståelse för 
vad det är som skapar dessa nationella värden. De framtagna 
illustrationerna/visualiseringarna visar inte dessa problematiska konsekvenser, detta 
trots att Länsstyrelsen och Bohusläns museum särskilt tryckt på detta redan i 
programskedet 2009. I illustrationerna är ett fullt utbyggt område inte redovisat, 
maximala byggrätter är inte redovisade, byggnader är utformade i strid med planens 
bestämmelser, genomgående saknas redovisning av andra ingrepp i terrängen till 
följd av olika tekniska anläggningar, inte heller redovisas de två meter höga 
bullerskärmarna vilka påtagligt kommer påverka människors vardagsmiljö och 
framför allt påtagligt förändra miljön för fastighetsägarna utmed den östra delen av 
Kristinebergsvägen. 
 
En slutsats är att stora delar av området är allt för brant för att huvuddelen av 
exploateringen som föreslås ska kunna genomföras på ett acceptabelt sätt. 
Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet har här ett ansvar att säkerställa de 
nationella intressena och endast tillåta utveckling som innebär att Riksintressena kan 
finnas kvar till nytta och glädje för kommande generationer. 
 
> När det gäller detaljplanens överträdelser mot Riksintressen vill vi ha en 
redogörelse för hur detaljplanen förhållit sig till Länsstyrelsens riktlinjer om 
exploatering i kustområden i Bohuslän.  
> Riksintresset värnar om den högexploaterade kustremsan. Från kommunen vill vi 
ha en redogörelse för hur man definierar det unika i Fiskebäckskil och hur detta 
säkras för framtiden gentemot den nya exploateringen. Vi menar att detaljplanen i 
alla led riskerar det unika med skepparsamhället och dess naturomgivningar i nära 
anslutning. 
> Riksintresset Skepparsamhället har med helhetskaraktären att göra, men också 
med hur bebyggelsen lokaliseras. Den ursprungliga bebyggelsen från 1700-taöet 
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består av 1 RoK. Senare delen på 1700-talet byggs dubbelhus, 3 RoK, på 1800-talet 
kaptensvillor, alltid 1.5 våningsplan. 
På vilka kulturhistoriska grunder har man anpassat den nuvarande planen om 
bostäder med 135m2 byggyta i 2 våningar (ibland plus souterängplan) samt 
flerfamiljshus? Vi menar att man på ett mycket grovt sätt riskerar att utarma det 
kulturhistorisa värdet i det nuvarande Skepparsamhället. 
> Vi vill ha en redogörelse för vilket intresse har kommunen att lämna över ett 
Kulturarv till kommande generationer och hur fördubblingen av samhället med alla 
dess konsekvenser är ansvarsfullt. 
 
4. Fornlämningar 
Enligt en rapport från RAÄ finns det påvisat att exploateringsområdet och dess 
omnejd inkluderar fornlämningar: spår av bosättning från stenåldern. Det anges 
också vara troligt att området sträcker sig utanför de nu markerade platserna. 
Utredningen dateras till 1990, men är ännu inte, så vitt vi har kunnat utläsa, till fullo 
utgrävda. Den första frågan berör varför vi behövt konsultera RAÄ arkiv och inte 
kunnat läsa om detta i vare sig Kommunens program eller i MKB av arkitektbyrån 
Tengbom - ingenstans i MKB står det omnämnt att det finns fornlämningar i 
området. Det är kommunens ansvar att utreda alla konsekvenser som detta innebär. 
Denna överträdelse i sig själv underminerar programmets trovärdighet visar på dess 
orimlighet. 
 
Alla fornlämningar (som boplatser innan 1850) skyddas av Kulturmiljölag 
(1988:950) 2 kap 6 Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd ändra eller 
skada en fornlämning, till exempel genom att den tas bort, grävs ut eller täcks över. I 
Skyddet omfattar inte enbart själva fornlämningen utan även ett så stort område på 
marken eller sjöbotten som behövs för att bevara den och för att ge den ett tillräckligt 
utrymme, ett fornlämningsområde. Kulturmiljölag (1988:950) 2 kap 2 
 
När PEAB exploaterat området finns det inte längre någon möjlighet att undersöka 
fornlämningarna. Det är minst sagt upprörande att Kommunen inte bryr sig om sin 
kulturarvsmiljö och fornminnen. 
 
> Vi kräver en utredning av fornlämningarna. 
> Vi kräver också att MKB i grunden görs om eftersom boplatsen från stenåldern inte 
ens nämns där. 
 
5. Naturskydd 
Exploateringen innebär stora begräsningar för det rörliga friluftslivet och rekreation, 
t.ex. promenader i berg och till utsiktspunkter, lek i naturen, skridskoåkning på 
dammarna. På flera ställen står att naturområdet kring dammarna ska ha hög 
tillgänglighet för allmänheten men detta följs inte upp på den formella plankartan – 
inga av kvartersgatorna inom det 25 ha stora området har i planen säkrats för att bli 
allmänt tillgängliga. Att det sägs i planbeskrivningen betyder inte att de blir 
tillgängliga i realiteten, då behövs en sådan bestämmelse på plankartan som är 
juridiskt bindande. 
 
Det är dessutom viktigt att påpeka exploateringens negativa inverkan på flora och 
fauna och att vissa av värdena för rekreation och friluftsliv på sikt kan försvinna. 
Förutom bebyggelsen föreslås det i naturmarken diverse anläggningar för 
dagvattenhantering och andra tekniska anläggningar. Att ett ca 8 hektar naturområde 
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lämnas 'orört' är därmed inte korrekt, makadammagasin, utjämningsmagasin, 
tryckstegringsstation och liknande kan svårligen göras utan ingrepp. Även den 
geotekniska utredningen pekar på diverse nödvändiga ingrepp i dessa miljöer. 
 
Den kringbyggda naturmarken, begränsad av bebyggelse och gator, innebär att 
området har begränsad kontakt och kopplingar till omgivande naturlandskap. Detta 
är ett effektivt sätt att på lång sikt utarma områdets naturvärden. Att utforma 
området på detta sätt vittnar om liten förståelse för hur ekosystem fungerar hos de 
som ansvarar för gestaltningen, men också hos planförfattare och MKB-handläggare 
som inte belyst konsekvenserna av områdets isolering från övriga naturområden. 
Flera formuleringar i planbeskrivningen vittnar om en bristande förståelse för hur 
platser fungerar som en del av större ekosystem och hur värdena är beroende av en 
fungerande helhet. Även om man inte vid varje besök hittar alla arter betyder inte de 
att de är borta. Djur rör på sig och stänger man av sådana möjligheter med 
bebyggelse och trädgårdar så förloras dessa värden, förmodligen för alltid. Förslaget 
begränsar starkt djurlivets rörlighet i området och på sikt hotar detta både växt- och 
djurarter. 
 
Ett annat exempel är skrivningar om att stenmurar som är viktiga ur ekologisk 
synpunkt, de utgör en viktig biotop. Därtill har de ett kulturhistoriskt värde. Murarna 
är emellertid inte inmätta och de skyddas inte genom planbestämmelse på 
plankartan vilket med största sannolikhet innebär att de försvinner på sikt, i 
synnerhet om de ligger inom kvartersmark. Det föreslås att nya murar kan göras med 
sprängsten, men att få lavar och mossar att växa på dessa kommer ta mycket lång tid, 
så de djur och växter som är beroende av denna specifika biotop kommer inte klara 
sig. Stenmurarnas kulturvärde förbises i planbeskrivning och i MKB. 
 
a. Dagvatten 
I MKB står: Dagvattensystemet bedöms vara bra - men att bebyggelsen inte fungerar 
ihop med det föreslagna systemet. I MKB står att husen ligger på fel höjd i 
förhållande till föreslaget dagvattensystem, för att vägarna ska kunna få diken krävs 
omfattande sprängning och massförflyttning, det finns heller ingen höjdsättning i 
planen - alltså kan PEAB göra i princip som de vill med landskapet inom det som är 
kvartersmark. Detta innebär sannolikt mycket omfattande markarbeten. 
 
> Vi begär få veta hur mycket av berget som kommer sprängas bort. Och hur detta 
påverkar: Riksintresse, fornlämningar, naturområden, djurarter och 
rekreationsområden. 
 
> Vi vill veta i vems intresse man planerar att spränga och exploatera bort området. 
 
b. Växt- och djurliv 
Flera värdefulla växt- och djurarter har påträffats vid de gjorda naturinventeringarna 
2009 (Ekonatura, 2009) och 2013. Speciellt vid den första omfattande botaniska 
inventeringen 2008-09 observerades flera fridlysta och ett antal rödlistade växter 
(västkustbjörnbär, lopplummer och murgröna) vilka vid den nu föreslagna 
exploateringen med största sannolikhet kommer att försvinna eller få en klart 
försämrad växtmiljö. Vid inventeringen 2012 gjordes märkligt nog inga fynd av 
fridlysta eller rödlistade arter! Detsamma gäller Naturcentrum AB endags 
inventering av groddjur (större vattensalamander) 21 maj 2013. Deras slutsats efter 
inventeringen är "Denna gav inga fynd av stor vattensalamander och det tidigare 
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fyndet bedöms som tillfälligt". Man antyder att invandring skett från småvattnen 
utifrån och att området utgör en randzon för en befintlig population. 
En endags snabbinventering är inte och kan inte bli objektiv. Alla småvatten 
undersöktes dessutom inte. Åtminstone ett par vatten som ligger på områdesgränsen 
mot S och SV har inte undersökts eller är omnämnda i Naturcentrums utredning. I 
dessa vattensamlingar har fynd gjorts av större vattensalamander så sent som hösten 
2013. 
 
Slutsatsen blir att 2013 års inventering inte utförts förutsättningslöst, vilket måste 
vara ett minimikrav för dess trovärdighet. Inventeringen av större vattensalamander 
måste därför göras om och omfatta en längre period, allra minst från mitten av maj 
tom. början av juli. 
 
Av observerade djurarter vid naturinventeringarna är de funna fridlysta groddjuren i 
dammarna i området särskilt känsliga och har hög bevarandestatus då flera är 
rödlistade. En exploatering i deras närområde kommer med största sannolikhet 
innebära att de utplånas eftersom närvaro av dammar i närheten av bebyggelse utan 
tvivel innebär en förändring av dammarnas vattenkvalitet. Även i MKB:n påpekas att 
risker med förorenande dagvatten från vägar och bebyggelse kan föreligga. 
 
Dammarna kommer även att utgöra attraktiva lekplatser för traktens barn där risken 
för allehanda miljöstörande aktiviteter runt dammarna blir uppenbar. En s.k. 
"säkerhetsrisk" på 50 m som föreslås är inte heller något avstånd som hindrar barn 
som lockas av "olika vattenlekar". Bild 7 i MKB:n från 2012 visar även att de utpekade 
skyddsvärda naturområdena är totalt inringade av den planerade bebyggelsen, något 
som knappast kan anses bevara dessa naturvärden. 
Att man som antyds kan flytta groddjur till andra vattenområden är mycket 
omdiskuterat och överlevnaden i vatten där de tidigare inte funnits måste bedömas 
som mycket osäker. Närvaron av groddjuren innebär vidare att de måste ha invandrat 
från närliggande vattensamlingar, vilka man inte närmare undersökt. 
 
En äldre mycket omfattande unik botanisk inventering av hela Skaftös flora visar 
även att närområdet hyser ett stort antal arter varav många mindre kända såsom 
många starrväxter bl.a. prickstarr (Sunesson: 1968, 1980, 1986). 
Identifierade gamla tallar och hålträd bl.a. i östra området utgör mycket värdefulla 
naturmiljöer för ex. hålbyggare såsom hackspett, gröngöling, spillkråka och ugglor 
vilka alla regelbundet finns i området. Tidigare har bl.a. och häckande hornugglor 
observerats. I närområdet har tidigare berguv häckat. De utförda 
naturinventeringarna visade även närvaro av trädlevande skalbaggar något som 
speciellt attraherar många fåglar. Eftersom dessa fågelarter endast häckar i ostörda 
miljöer riskerar de nu att försvinna. 
I området har årligen regelbundet under häckningstid observerats Nattskärra, 
Spillkråka och Trädlärka. Dessa tre arter finns med i EUs fågeldirektiv bilaga 1 
(2009/147/EG (79/409/EEG), för vilka Särskilda skyddsområden (Natura 2000-
områden) ska avsättas. Detta har ej tagits upp i MKB:n. 
 
Fladdermöss finns också i området. De flesta regelbundet förekommande svenska 
fladdermusarterna är upptagna i EU:s habitatdirektiv, bilaga 4( EU-council directive 
92/43/EEC of 21 May 1992) och omfattas därmed av strikt skydd. Det finns 
ingen utredning redovisad av vilka arter som förekommer inom området. 
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Mossor och lavar är normalt mycket känsliga för försämrad luftkvalitet. Här har flera 
mindre vanliga arter beskrivits. En ökad trafik i området, som blir följden av en 
exploatering, gör att dessa med största sannolikhet kommer att utarmas eller helt 
försvinna. 
Både fast-och delårsboende i områdets närhet har under många år gjort många 
intressanta observationer av olika djurarter där ex. många mer eller mindre vanliga 
fåglar ofta rapporterats. I området förekommer däggdjur såsom älg, räv, hare, ekorre, 
mård och grävling. Korta dagsbesök vid inventeringarna kan därför trots noggranna 
observationer inte ge en sann bild av områdets biologiska status. Detta kan såsom 
redan nämnts exempelvis illustreras av observationer av större vattensalamander i 
området som gjorts så sent som hösten 2013. 
Stenmurar pekas i MKB ut som mycket viktiga ur ekologisk synpunkt, med vikta lavar 
mm, men man avser inte att skydda dessa. 
 
Byggnation på marker bestående av berg med stora höjdskillnader kan inte göras 
utan stora ingrepp i form av sprängning, schaktarbeten, VA-utbyggnad och 
vägbyggen mm. Förutom stora kostnader, vilket i sin tur kommer att öka tomt- och 
huspriserna, innebär detta en betydande ökad energiförbrukning som i sin tur även 
leder till ökade utsläpp i form av kväveföreningar, aromatiska kolväten och andra 
miljöstörande ämnen. 
Klimatmässigt måste även en byggnation i vindutsatta lägen innebära högre 
kostnader för uppvärmning. 
 
> Vi begär ett andra utlåtande angående icke-närvarande djurparter, av en 
kvalificerad, oberoende biolog, godkänd av sakägare. 
> Vi begär ett andra utlåtande angående rimligheten att bygga upp nya, ekologiskt 
fungerade stenmurar i det exploaterade området av en kvalificerad, oberoende biolog, 
godkänd av sakägare. 
> Vi begär en redogörelse av kommunen, programmet och detaljplanens hänsyn till 
flora och fauna, i turordning. 
> I detalj vill vi veta hur kommunen bemöter att djur och insekter befinner sig i ett 
komplext ekosystem och att salamandrar sannolikt inte kan hoppa mellan hus, eller 
återuppstå på nya platser bredvid nya grannar i en söndersprängd natur. 
> Vi menar att på inga punkter har kommunen och de valda exploatörerna visat 
hänsyn till naturskydd och ekologiska system. Ej heller till de friluftsvanor som 
präglar besökare, sommargäster och bofasta på ön med nyttjandet av strövområden, 
skridskoåkning och den fina tillgången till området. Denna bristande insikt 
underminerar planen och pekar på orimligheten i att överhuvudtaget nyttja detta 
område för någon som helst exploatering. 
> Vi kräver en redogörelse för hur kommunen och exploatören ser på den omfattande 
sprängningen av berget, schaktarbeten, VA-utbyggnad och vägbyggen och hur allt 
detta påverkar naturen. 
> Vi kräver en redogörelse på alla eventuella utsläpp som kommer ske under en 
exploatering av detta slaget; mängd och ämne. 
 
c. Natura 2000 
EUs policy "Natura 2000" omfattar värdefulla naturområden med arter eller 
naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. I svenska Natura 
2000 områden, ca 3500 i antal, ingår alvarmarker på Öland, bohuslänska fjordar, 
frodiga rasbranter i Östergötland och ödsliga myrar i Norrbotten. Här finns även 
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Tivedens urskogar och Sarekmassivets vidder. Flera områden är utvalda därför att de 
är viktiga livsmiljöer för hotade arter. 
 
Gullmarsfjorden är ett Natura2000-område och Utsiktsberget angränsande, flera av 
bostadsanläggningarna ligger planstridigt i naturområden. 
 
> Vi vill ha svar på på vilka grunder kommunen går emot Natura 2000. 
> Vidare vill vi veta vilka värden kommunen anser gå först: kortsiktig ekonomisk 
vinst eller långsiktigt hållbart naturskydd? 
 
6. Turistnäring 
Länsstyrelsen skriver om hur man ser Bohuskusten och vilka behov den kommer fylla 
i framtiden: "De centrala delarna av Europas kontinent har nu fyllts med bebyggelse 
och anläggningar i en sådan utsträckning att varje naturupplevelse för dem som bor 
där blir en högtidsstund. Samma gäller deras upplevelse av äldre jordbruks- och 
fiskekultur. Därigenom har EU:s perifera delar blivit alltmer intressanta för turism."  
 
Den planerade detaljplanen visar en diametralt avvikande syn från Länsstyrelsens 
projektering. På vilka grunder motsätter Lysekils kommun sig Länsstyrelsens 
synpunkter, grundade i kultur- och miljövård? 
 
Bohuskustens värde som ett resmål sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. Den 6 
mars 2013 utnämnde CNN Bohuskusten till det 7:e mest attraktiva naturområdena i 
världen. Samhällena i Bohuskusten har på olika sätt arbetat med att ta tillvara 
turistnäringen, en huvudkälla för arbetstillfällen. 
 
> Vi menar att kommunens förslag till exploatering: den nuvarande detaljplanen, den 
förra detaljplanen från 2009, samt ÖP från 1980-talet och 2006 visar stor 
okänslighet för de värden som Bohuskusten innehar och ett så välbevarat 
Skepparsamhälle med dess orörda natur innehar. 
> Vi menar att Kommunen är på väg att äventyra värdet av Fiskebäckskil som ett 
mycket populärt mål för turism. 
> Vi vill veta hur kommunen ser på bevarandet av bygden som en turistnäring, något 
som ger den i särklass största chansen för arbetstillfällen på ön. 
 
7. Trafik och hälsa 
a. Buller 
Bullerproblem är redan med dagens trafik ett faktum och den föreslagna 
exploateringens konsekvenser för buller är dåligt utredda. Felaktiga flödessiffror och 
olika flödessiffror förekommer i planhandlingarna vilket är förvirrande. I 
bullerutredningen framgår inte klart vilka värden som använts som indata för 
Fiskebäckskilsvägen. Man hänvisar till Trafikverkets räkningar från 2011 men anger 
inte vad dessa flöden uppgår till. I en not skriver man också att årsmedelvardagsdygn 
knappast är rättvisande för hur situationen kan vara under sommarhalvåret. 
Bullerutredningen beskriver inte sommarsituationen vilket kommunens tjänsteman 
hävdar i e-post 11 februari 2014. Det är mycket allvarligt om beställd utredning inte 
motsvaras av levererad utredning. 
 
I bullerutredningen redovisas istället analys av årsmedelvardagsdygn som räknats 
upp med 1% ökning per år och där man lagt på 700 fordon/dygn för den föreslagna 
exploateringen. Uppgifter från Trafikverket innebär att det är 1070 ÅDT varav 90 var 



1 2 8  

 

fleraxlade fordon. Jämför man denna siffra med det som uppmäts under högsäsong 
som var 2800 fordon/dygn är detta en ökning på 160% vilket inte alls ter sig orimligt 
med tanke på hur mycket befolkningen och aktiviteten kring Gullmarsstrand etc. 
ökar. 
 
Att det ska finnas en sådan här uppräkning stämmer alltså inte, i bullerutredningen 
används årsmedelvardagsdygn. Det är allvarligt om kommunen inte har klart för sig 
vad man beställt/utrett och tvärt emot fakta hävdar under samrådstiden att det är 
sommarsituationen som har utretts. Detta kvarstår således att utreda. T.ex. för 
Kristinebergsvägen räknas det på en årsmedelvardagsdygnsflöde på 309 
fordon/årsmedelvardagsdygn som räknats upp med 1% per år (gissningsvis då från 
2014 till 2020 även om detta inte framgår tydligt). Till detta fordonsflöde har sen 
lagts 700 fordon för föreslagen bebyggelse vilket ger ett flöde på 1038 fordon per 
årsmedelvardagsdygn som använts i modellen. 
 
För att visa konsekvenserna för sommartid skulle alltså istället 309 fordon ÅMD 
motsvaras av ca 800 fordon per dygn (en ökning med 160%) och om de 700 istället 
läggs till denna siffra hamnar man på ca 1500 fordon. Andra parametrar som använts 
i modellen är hastigheterna 40 km/h på Fiskebäckskilsvägen och 30 km/h på 
Kristinebergsvägen. Med tanke på verkliga hastigheter på Fiskebäckskilsvägen idag 
och dess utformning är 40 km/h inte troligt att uppnå utan fartdämpande åtgärder 
vilket inte föreslagits. Vidare har man i modellen förutsatt att alla vägområden är 
'mjuka', alltså utgörs av gräs vilket man vid ett enkelt platsbesök kan konstatera är 
felaktigt - vägen omges av berg. Därtill har man antagit att andelen tung trafik är 5%, 
när Trafikverkets siffror visar att det 2011 var 90 fordon av 1070 som var tung trafik 
vilket alltså motsvarar 8%. Bara detta kan innebära upp till 1 decibels ökning av 
bullernivåerna. 
 
Alla dessa antaganden har stor betydelse för resultatet och då flera av dessa 
antaganden här påvisats vara felaktiga är inte ens nulägessituationen som redovisas i 
bullerutredningen korrekt. Trots dessa felaktigheter visar bullerberäkningen 
att ett flertal fastigheter redan i nuläget är påverkade av bullernivåer 
över riktvärdena. 
 
> Innan man kan dra slutsatser om konsekvenser av nollalternativ respektive 
föreslagen exploatering behöver beräkningen göras om. 
 
Bullerutredningen föreslår bullerskärmar (1,5 meter höga) som åtgärd vilket alltså är 
en åtgärd för att klara bullervärden på första våningen utifrån årsmedelvardagsdygn, 
andra våningen klaras inte med detta. Det företag som utfört bullerutredningen har 
dock inte tagit någon hänsyn till att det är i en kulturhistoriskt riksintressant miljö 
som åtgärderna föreslås i. 
 
> Bullerutredningen måste göras om där ÅMD-flöden och högsäsongsflöden 
redovisas parallellt. 
> Vi begär en rimlig uppskattning av hastigheter som används samt att de delar längs 
sträckorna som är hårda (alltså ej ljudabsorberande) också beaktas samt att rätt 
andel tung trafik läggs in i modellen. Detta är i synnerhet betydelsefullt för de 
fastighetsägare som bor utmed Fiskebäckskilsvägen och Kristinebergsvägen, men 
påverkar ju även samhället generellt. I synnerhet är det viktigt att få klarhet i hur 
nulägessituationen ser ut. 
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Det är anmärkningsvärt att inte någon enda illustration/visualisering presenteras i 
samrådshandlingarna för det kraftiga ingreppet med rivna uthus, ändrad gatubredd, 
uppförande av - enligt planbeskrivningen - 2 meter höga, täta skärmar i en miljö 
där det generellt endast tillåts en meter höga vitmålade spjälstaket. 
Länsstyrelsen och Bohusläns museum påpekade redan under programsamrådet detta 
vilket kommunen verkar har ignorerat. Detta försvårar ytterligare remissinstansers, 
sakägares och fastighetsägares möjligheter att förstå planens konsekvenser. 
 
> Vi begär således en rättvisande bullerutredning. Till dess måste detaljplanen 
anses som ogilitig. 
 
> Vi begär en korrekt visualisering av breddade vägar, fartdämpare och bullerstaket. 
 
> Vi begär få veta exakt hur det kommer se ut nedanför vår specifika tomt liksom 
längs med hela vägen. 
 
Exploatering som medför åtgärder i form av bullerskärmar (eller liknande 
främmande byggnadselement) för att klara riktvärdena på befintliga och nya 
byggnader/trädgårdar i denna känsliga miljö borde betraktas som en allt för hög 
exploatering. Bullerskärmar i denna miljö har en betydande negativ påverkan på den 
kulturhistoriskt värdefulla miljön och ska undvikas.  
 
b. Hälsa 
> Kommunen behöver redogöra för alla aspekter av hur den planerade 
trafikökning kan påverka hälsa avseende: 
o Buller 
o Föroreningar 
 
c. Biltrafik. 
I tidigare omgångar var en förutsättning för en utbyggnad om 100 lägenheter att en 
ny tillfartsväg ordnades då Kristinebergsvägen är allt för brant och smal för att klara 
ytterligare trafikbelastning och därtill är flera fastigheter idag utsatta för höga 
bullernivåer. I samrådsförslaget av planhandlingen är detta alternativ bortvalt. 
 
Dessutom har kommunen i flera år försökt minska trafiken i hela byn. 
 
> Hur stämmer detta överens med att planera bussvändplats och ökad genomfart i 
den nya formationen? 
 
> Vi begär en motivering för ovan. 
 
> Det bor under delar av året många barn längs med Kristinebergsvägen och i 
Fiskebäckskil. Vi begär en barnkonsekvensanalys för området! 
 
> Vi vill veta hur biltrafiken kommer se ut in till byn. 
 
> Vi begär en redogörelse till varför Kristinebergsvägen kan belastas med ytterligare 
trafik 2014 men inte 2009. 
 
d. Breddning av väg 



1 3 0  

 

För att skapa bättre standard föreslås en breddning av vägen på bekostnad av flera 
fastigheter och deras uthus. Men eftersom vägens lutning fortfarande är 11% lutning 
och det finns problem med buller precis i gränsen för och över gällande riktvärden 
innebär detta sammantaget att ett sådant intrång inte är rimligt. En breddning av 
vägen är heller inte i enlighet med den specifika karaktär som finns i samhället. Vi 
kräver att en breddning inte genomförs. 
 
I förslaget föreslås att en hållplats för kollektivtrafiken placeras väster om nuvarande 
parkering. Att omvandla Kristinebergsvägen till en gata så att också trafikeras av 
reguljär kollektivtrafik, i backe med 11% lutning (som ska klaras även vinterhalvår), 
direkt efter skarp kurva, är inte lämpligt. Dessutom innebär ett sådant läge inte 
nämnvärd högre tillgänglighet för de boende i Fiskebäckskils samhälle. Här är det 
också en avvägning mellan restid och tillgänglighet som inte redovisas. 
 
För att begränsa bilåkandet - i synnerhet när belastningen ökar kraftigt under 
sommarhalvåret - är det av stor vikt att gång- och cykelnätet på Skaftö fortsätter att 
byggas ut, att möjligheterna att ställa bilen under längre tid finns. På flera ställen 
saknas trottoarer och utmed Fiskebäckskilsvägen är den mycket smal och det saknas 
bra belysning vilket är en nackdel vintertid. Generellt behöver framkomligheten för 
gående och cyklister (anpassat även för barn/unga) främjas ytterligare, i synnerhet 
mellan samhällena och mellan målpunkter såsom skolor, affärer men också för 
fritidssysselsättning som ridning, olika badplatser, golf, m.m.. Att se över 
Kristinebergsvägen och Fiskebäckskilsvägen ur detta perspektiv är önskvärt men 
föreslagna lösningar ter sig inte särskilt genomarbetade. 
 
Planförslagets nya bostadsgator föreslås göras 5 meter breda och ska därutöver förses 
med stödområden samt diken för avrinning. Husen ska enligt planen placeras minst 
3 meter från gata. Gaturummet får således en mycket bred sektion vilket innebär en 
gestaltning som inbjuder till högre hastigheter och en karaktär som svårligen kan 
benämnas som Bohuslänsk. Det innebär också att mycket få träd kan sparas.  
 
> Vi kräver att illustrationer för att demonstrera breddning: mellan gata och relation 
till byggnader, vilka träd som ska tas bort och hur man ska belysa vägen. 
 
> Vilken del av berget tänker Kommunen spränga bort för att möjliggöra denna 
breddning? 
 
e. Fotgängare. 
Många sektioner är trånga och med ökad trafik blir det gående som trängs undan. 
Se ovan. 
 
> Men, varför menar kommunen att hela Kristinebergsvägens karaktär ska göras om 
till en förortsmodell? Om nuvarande trafikmängd inte förändras borde fotgängarnas 
säkerhet kunna bättras UTAN att vägens karaktär förändras så grovt eller att berg 
sprängs bort. 
 
> Vi vill ha svar på hur kommunen respekterar nuvarande miljö. 
Återigen framstår detaljplanen som helt orimlig. 
 
f. Infarten. 
Hur kommer man lösa den trånga, skarpa kurvan i början av Kristinebergsvägen? 
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Den är trång, och kurvan skarp och brant vilket särskilt vintertid kan bli halt. 
 
> Vi vill ha svar från kommunen om man kommer begära inlösen eller andra ingrepp 
i framtiden som konsekvens av trafikbelastningen som drabbar fastigheterna närmast 
kurvan. 
 
g. Parkering. 
Den planerade bebyggelsen av den nuvarande parkeringen kommer att medföra ökad 
trafikbelastning i byn då den i exploateringens planerade parkeringen inte i samma 
utsträckning kommer att nyttjas för avlastning avseende boende och besökare i 
Fiskebäckskils samhälle p.g.a. dess planerade lokalisering längre ner mot kohagarna. 
 
> Varför skall det vara olika förutsättningar för trafik och parkering för nya och gamla 
Fiskebäckskil och hur går detta ihop med kommunens miljöprogram? 
 
> Varför har kommunen inte planerat för det ökade antal besökare som kommer 
behöva parkeringsplats genom att antal bostäder blir nästan dubblerade? 
 
> Ökningen av parkeringsplatser i den nuvarande planen motsvarar inte detta behov, 
och vilka områden tänker Kommunen då exploatera? 
 
h. Båtplatser 
Det är i nuläget mycket ont om båtplatser i Fiskebäcskil, med långa köer för såväl 
bofasta som sommargäster. Hur kommer kommunen tillgodose behovet av båtplats 
för den majoritet av nya boendegäster som kommer vilja ha en sådan? 
 
> Vilket ansvar tar kommunen för att bygga fler båtplatser och vilket område kommer 
då planläggas? 
> Eller är kommunen öppen för att ännu större efterfrågan på båtplatser kan leda till 
ännu högre priser bland de privata alternativen. Detta leder sannolikt till ännu större 
inkomstklyftor bland de boende på ön - hur passar det in i kommunens plan om att 
skapa bättre förutsättningar för helårsboende? 
 
8. Hantering av dagvatten 
Knappt 30 nya dagvattenmagasin föreslås, makadammagasin och 
fördröjningsmagasin (varav vissa är t.o.m. placerade i Naturområden där dessa ej 
tillåts enligt plankartan). De olika infiltrations- och fördröjningsanläggningarna, 
inklusive olika sorts vägdiken, kommer oundvikligen innebära stora ingrepp i ett 
känsligt bergslandskap med omfattande sprängning alternativt tillförsel av makadam 
och liknande. På annat sätt går nämligen inte att göra makadammagasin i 
bergsterräng. MKB belyser inte konsekvenserna av dessa omfattande ingrepp på ett 
tillfredsställande sätt. Samtidigt konstateras att dagvattenförslagets 'principiella 
utformning' bedöms fungera, dock inte i kombination med föreslagen bebyggelse. 
Detta visar på att förslaget inte är genomtänkt och uppenbarligen inte heller 
realistiskt, när de utredningar som tagits fram inom planarbetet pekar på att 
föreslagen bebyggelse och föreslagna tekniska lösningar inte fungerar ihop. 
 
Dagvattensystemet bedöms fungera bra vid normal nederbörd men ej vid extrem 
nederbörd. Med hänsyn till att sådan extrem nederbörd drabbat Lysekil (t.ex. 
Grundsund), Orust m.fl. kommuner vid flera tillfällen under senare år med 
omfattande negativa konsekvenser för såväl kommun som enskilda fastighetsägare är 
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detta inte acceptabelt och kan ej heller betraktas som hållbart. Om bebyggelse inte 
kan uppföras så att stora skyfall klaras utan att hota nya och lägre liggande befintliga 
byggnader samt natur så är det ett tillräckligt skäl att undvika just sådana lägen. Att 
detta inte är bättre utrett i samrådsskedet är allvarligt. I de fall tekniska utredningar 
synliggör svårigheter måste planen hantera detta och arbeta in denna kunskap i 
planen så att förslaget går att genomföra på ett tillfredsställande sätt. 
 
> Varför går man ut på samråd med ett bebyggelseförslag där det tekniska 
genomförandet inte är genomtänkt? 
 
> Hur ska man kunna förstå förslaget utan specialistkompetens och hur ska en 
relevant konsekvensbeskrivning av förslaget kunna göras om det inte går att utläsa 
vilka tekniska lösningar som måste till för att klara bl.a. dagvattenhantering eller för 
den delen tillgänglighet och människors hälsa- och säkerhet? 
 
> Är det tekniska genomförandet inte genomtänkt och tydligt redovisat är materialet 
direkt vilseledande. Vi kräver ett tydligt redovisat och tekniskt genomförbart förslag 
INNAN samrådstiden. Det borde inte vara sakägares uppgift att hitta tekniska 
felaktigheter. Denna processe bör därför anses som ogiltigt. 
 
9. Arkitektur 
Den föreslagna detaljplanen tillåter 130-150 kvm i bottenyta per tomt, 2 fulla 
våningar i mer än hälften av lägena, därtill ett souterrängplan där det är möjligt, samt 
inglasat uterum om 40 kvm plus 30 kvm komplement (alltså garage/bod o liknande). 
Det är alltså sammanlagt mkt hög exploatering. Vidare planeras radhus och 
lägenhetshus. Se ovan. 
 
Den nuvarande bebyggelsen i skepparsamhället Fiskebäckskil präglas av framförallt 
tre slags hustyper, plus ett fåtal nybyggen samt sjöbodar: Enkelhus 1 RoK (det finns 
tre på rad till vänster på Kaptensgatan när man kommer från Gullmarstrand), dessa 
har daterats till tidigt 1700-tal. Dubbelhusen, 3 RoK, 1730-tal och framåt. Enkelhus 
och dubbelhus präglas av små format och är i ett plan (även om många nu har inrett 
de små vindsförråden). På 1800-talet byggs Kaptenshusen som i regel är 1.5 våningar, 
med en bottenplatta om ca 70-80m2. 
 
I detaljplanen finns ingen begränsning i våningshöjd närmast kyrkan - enligt planen 
kan man därmed bygga höghus där, bottenplattan är begränsad. Hur kommer 
Kommunen reglera detta? 
 
Oavsett om man strävat efter att arkitektoniskt bryta med den gamla bebyggelsen för 
att därmed göra avtryck av nuet eller gå på bevarandelinjen så är byggnadernas 
omfång och individuella volymer så stora att de framstår som allt annat än 
sympatiska i förhållande till nuvarande by. Och oavsett om kommunen önskar stor 
variation eller tydligt sammanhållen bebyggelse (går ej att avgöra planens intention i 
fråga om detta utifrån formuleringar i planbeskrivningen) så behöver detta regleras i 
plan för att uppfyllas. 
 
> Att kommunen inte har inkluderat en reglering av detta gör detaljplanen orimlig 
och i våra ögon ogiltig. 
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> Vi vill att kommunen redogör för detaljplanen förhåller sig till kulturhistoriska 
värden i Riksintresset Skepparsamhället Fiskebäckskil med omnejd. 
 
10. Bostadsbehovet 
Kommunen projekterar 220 bostäder för Skaftö tom 2020. I skrivande stund är 103 
bostäder under byggnad: Torvemyr Grundsund; Gullvivan Fiskebäckskil; Evensås 
Östersidan; Östra Stockevik. Enligt uppgift står flera av dessa bostäder tomma, för 
andra har intresset att köpa bostad på prospekt uteblivit. Man har dock inte redovisat 
från vilket år räkningen började och hur många bostäder som saknas. Helt klart är att 
det inte saknas 175 hus som i detaljplanen. Behovet behöver utredas på nytt. Det 
bortsprängda berget vid Evensås som kan ses från havet som ett landmärke kan inte 
återställas utan är för all framtid borta. 
 
Kommunen anger att fler bostäder kommer ge fler arbeten. Man vill locka 
förstagångsköpare och bofasta med rimliga boenden. PEAB beräknar med minst 32-
35 000 tkr/m2 för lägenheterna man planerar, men man har inte sagt hur 
finansieringen ska se ut samt hur liten minsta lägenhet är. Sannolikt kommer även de 
minsta bli väldigt dyra. Detta strider mot kommunens boendestrategi. 
 
Enligt kommunens egen boendestrategi antagen 2013 beskrivs vilken typ av 
bostadsbyggande kommunen ska sträva efter vilket detta detaljplaneförslag inte 
svarar upp mot.  
 
Det behövs en utredning som grundligt klarlägger kriterierna och komponenterna 
som krävs för att öka åretruntboendet. Det talas i såväl översiktsplan som i 
boendestrategin om att möjligheterna att pendla till andra kommuner är viktigt 
(m.a.o. närhet till E6:an) och ur det perspektivet ligger Skaftö i en av kommunens 
sämst tillgängliga delar och det finns en uppenbar risk för ett bilberoende pendlande. 
 
Vidare är det högst tveksamt om de generösa byggrätter som tillåts enligt planen i 
detta specifika läge skulle gynna helårsboende/permanentboende. Byggrätter som 
innebär hus två till tre gånger större än i den gamla delen av Fiskebäckskil innebär 
också höga fastighetspriser. Det går inte i plan att bestämma att vissa hus inte får 
användas endast för delårsboende. Det krävs istället en analys av vilka 
förutsättningar som är viktiga att skapa boende så att människor väljer att bosätta sig 
i Fiskebäckskil/Skaftö permanent. 
 
> På samrådsmötet 2014 berättade PEABS representant att en stor del av den tänkta 
kundkretsen är människor 50+ som kanske kommer flytta permanent till ön vid 
pensionering. Svarar detta Lysekils kommuns boendestrategi? 
> I detaljplanen finns många mycket stora hus, större än som nu finns i 
Fiskebäckskil, vilket behov svarar dessa bostäder på i Lysekils kommuns 
boendestrategi? Om höginkomsttagare eller personer med förmögenhet inte finns 
med i boendestrategin, som är rimliga köpare till dessa hus, varför byggs då dessa 
hus? 
> I ett email, daterat 19 december 2014 skriver plankonsult till planhandläggare på 
Lysekils kommun, att han rekommenderar öka bostadsytans storlek. Diskussion 
kring argument så att bostäderna kan ökas från byggyta om 130 m2 till 180 m2 förs. I 
samma email menar plankonsulten att man behöver argument för 180m2 för att 
dessa stora hus går stick i stäv med planens omsorg om småskaligt byggande. Hur 
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utformas underlaget för behoven av dessa bostäder? Kan arkitekt och byggföretag 
beställa argument från kommunen, när planen inte passar byggföretagets visioner? 
> I samma email menar plankonsulten att en tanke i planarbetet är att man ska 
kunna finansiera sitt drömboende med en uthyrningsdel. Hur svarar denna plan mot 
kommunens boendestrategi? Hur främjar fler "drömboenden" fler helårsboenden, 
återvändande unga eller för den delen pensionärer? 
> I tidigare förslag fanns det planer om forskarbostäder för Kristinebergs 
forskningsstation. Här är en arbetsplats med människor som kontinuerligt letar 
bostäder. Varför finns inget förslag i detaljplanen om forskarbostäder? Vi stöder 
varmt forskarbostäder på en lämplig plats, utan ingrepp i natur och kulturmiljö. 
> Vi begär en noggrann utredning om varför man går ifrån sin egen boendestrategi. 
> Vi ifrågasätter att området överhuvudtaget är lämpligt för byggnation. Uppe på 
berget är det dyrt att bygga med sprängning, omsorg om dagvatten mm enligt 
argument ovan. Det är svårtillgängligt på grund av infarten till Kristinebergsvägen, 
det är dessutom långa och till stor del bilburna pendlingsavstånd till områden med 
fler arbetstillfällen. 
> Vi kräver en genomgång av de bostadsbyggen som är under byggnation eller som 
planeras. Hur ser efterfrågan ut och inom vilken tidsram kommer alla de planerade 
bostäderna att vara sålda? 
 
På nuvarande parkering och fältet nedanför planerar man torg med fritidshem, och 
flerbostadshus. Detta på ett område som har fornlämningar och närmast angränsar 
till Riksintresset Skepparsamhället Fiskebäckskil. 
 
> Vi begär en jämförande analys av alla de andra områden som kommunen kan välja 
mellan för att övertygas om lämpligheten, utifrån kommunens bostadsstrategi, 
Riksintresset, Miljöbalken och Natura 2000, att överhuvudtaget bebygga 
Utsiktsberget. 
> Vi kräver en omprövning av behovet av ytterligare bostäder i Fiskebäckskil. 
> Vi vill också ha en analys av oberoende samhällsekonom och statsvetare, godkänd 
av sakägare, som bevisar att fler bostäder skapar 1. Helårsboende. 2. Arbetstillfällen. 
 
11. Jäv 
På samrådsmötet ställdes frågan till kommunens representanter hur man väljer ut 
vilken sakkunnig som ska utföra MKB. Svaret på frågan var att man väljer en 
oberoende partner. 
Vid en enkel sökning visar det sig att Tengboms arkitekter som gjort MKB har PEAB 
som kund i flera projekt. Det här menar vi är en uppenbar jävsituation. Det kanske 
kan förklara de många vagheter och motsägelsefullheter i MKB. Å ena sidan påvisas 
problem för kultur och miljöpåverkan å andra sidan så är åtgärder så milda att det 
står exploatören fritt att framhärda med exploateringen. Att Tengbom valdes som en 
utav tre bolag godtas inte som rimlig förklaring. Vi kräver att få se de övriga bolagens 
förslag och att få ta del av argumenten som gjorde att Tengboms fick uppdraget. 
 
> Vi begär en utredning om denna möjliga Jävsituation. Vi begär också en av 
sakägande godkänd, oberoende utredare av MKB. 
> Ur perspektivet med möjligt jäv framstår detaljplanen och MKB som ogiltig. 
 
12. Borttagning av sakägare 
Vi har tagit del av mailkonversation mellan kommunen och lantmäteriet där det 
framkommer att flertalet fastighetsägare strukits som sakägare. Genom detta har 
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sakägarantalet minskats med 13 fastigheter från 2009 till 2014 och de har fråntagits 
sin rätt att föra fram sin talan som sakägare. 
 
Vi menar att detta är mycket anmärkningsvärt förfarande, att kommunen tagit bort 
de här fastighetsägarna från listan av sakägare. Kommunen måste visa på en generös 
inställning till att folk skall kunna lämna inlagor och tycka till. Särskilt som 
ovanstående fastigheter ligger mycket nära den föreslagna exploateringen och utan 
tvekan kommer bli direkt påverkade om den blir verklighet. Flera av dem har inte 
vetat om samrådstiden då de inte blivit informerade av kommunen att de tagits bort 
som sakägare. Uppgiften om kommunens agerande är förvånade och icke-
professionellt. 
 
> Vi kräver en rättelse där ovanstående fastighetsägare blir sakägare och ges rätten 
att komma med sina inlagor som sådana. 
 
SLUTKOMMENTAR 
Frågorna ovan är många och säkerligen besvärande. Men de måste besvaras för att en 
gång för alla komma fram till det orimliga i att bygga på "Utsiktsberget". Vi motsätter 
oss en utbyggnad av Fiskebäckskil som den är föreslagen. 
Detta känns som ett beslut som kommer ångras bittert när vi tittar tillbaka på detta 
om 20 år. 
Hela bygget strider mot miljölagstiftningen och lagen om att bevara Riksintresset. 
Fiskebäckskil är ett av väldigt få bevarade kustsamhällen. Låt det få vara kvar som 
den unika plats i Sverige som det är. 
Dessutom finns det inte en tillräckligt stor efterfrågan av nya bostäder av det här 
slaget. Endast en bråkdel av de nya bostäderna som är byggda eller planeras på 
Skaftö är sålda.  
 
Man undrar varför inte kommunen ser att behovet inte finns? Först måste man se till 
att folk kan få jobb, sedan kan man bygga bostäder eller sälja de som redan är 
planerade. Att det behövs fler åretruntboende i kommunen är givet, men bristen på 
bostäder är inte problemet, särskilt inte enorma bostäder som de unga eller 
barnfamiljer inte har råd att köpa. Och man kan inte bara bygga utan att se till 
konsekvenserna. Det finns andra platser i hela Lysekils kommun som lämpar sig 
väldigt mycket bättre och som inte förstör för framtiden. Dessutom blir de billigare. 
Vi tycker alla att Fiskebäckskil skall kunna utvecklas, men det måste göras på ett bra 
sätt. 
På det välbesökta samrådsmötet 5:e februari blev många både ledsna och illa till 
mods. Det kändes faktiskt riktigt sorgligt och otäckt. Om detta blir av försvinner det 
Fiskebäckskil vi lärt oss att älska för gott. Detta är för all framtid. Det är vårt ansvar 
gentemot kommande generationer att inte bara förändra utan att också bevara. 
Beslutande politiker har ett tungt ansvar inför nuvarande och kommande 
generationer att värna om natur- och kulturvärden. Ni bör tänka på att det som en 
gång fördärvas är oåterkalleligt och för evigt borta. 
 
Mot bakgrund av ovanstående begär vi: 
- att kommunen uppmärksammar våra synpunkter, inte antar föreslagen detaljplan 
utan gör allt för att hitta en mer lämplig plats om behovet finns att i framtiden bygga 
nya bostäder inom Lysekils kommun. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 
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För kommentarer gällande planens utveckling från översiktsplan till detaljplan, för 

upphävande av strandskydd, fornlämningar, dagvatten, båtplatser och parkering 

hänvisas till samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakligen 

inkomna synpunkter, återfinns i inledande delen av dokumentet.  

 

Ytterligare illustrationer kommer tas fram för att möjliggöra en bedömning av om 

planförslaget kan förväntas medföra påtaglig skada på riksintresse enligt 

miljöbalkens tredje och fjärde kapitel.  

 

Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram som ska behandla planförslaget i 

förhållande till riksintressen för kulturmiljö och påverkan på landskapsbild.   

 

Kompletterande inventering av stor vattensalamander kommer göras. Fördjupning 

av planförslagets eventuella barriäreffekt för arten kommer att behandlas. 

 

Utredning av vilka fågelarter planområdet utgör häckningsmiljö för kommer tas 

fram.  

 

Riksintressen bevakas av länsstyrelsen. Kommunikation mellan 

samhällsbyggnadsförvaltningen och länsstyrelsen förs för att uppfylla de krav som 

länsstyrelsen stället.  

 

Skrivningen om att torgytan ligger centralt i området kommer ändras. Meningen 

syftar till att belysa att torgytan ligger strategiskt mellan den äldre och den nya 

bebyggelsen, planerade parkeringsplatser, tennis och Sven Lovéns center i 

Kristineberg. Torgytan ska ses som en mindre torgbildning och mötesplats och inte 

som ett torg i dess klassiska bemärkning. Vid torgytan i planen tillåts användingen 

B, bostäder, men även F, förskola och C som innebär centrumändamål. 

Anledningen till att tillåta F är för att skapa en långsiktig plan där förskola inryms 

för att möta ett eventuellt framtida behov. Användningen C innebär 

centrumändamål och möjliggör för verksamheter som bör ligga centralt, 

exempelvis kontor, handel men även möteslokaler och dylikt. Användnigen av C 

anges för att möta ett eventuellt framtida behov.  

 

I samrådshandlingen är antal våningar angivna, vilka exakta höjder som är 

lämpliga för bebyggelsen ska utredas i vidare arbete och anges på plankartan.  

 

I tabellen angivna totala areor stämmer ej överrens med planförslaget.  
Enligt samrådshandlingen medges för tomt med e2 150kvm och v1 (1 våning samt 

souterrängvåning där terrängen tillåter) max bygga en våning med en 

byggnadsyta på 150kvm, ett inglasat uterum om 30kvm, komplementbyggnader 

om 40 kvm samt där terrängen tillåter bygga souterrängvåning samt inreda vind. 

Hur stor bostadsytan blir beror på flera faktorer som t.ex. väggarnas tjocklek. En 

noggrann avvägning av byggrätternas storlek i förhållandetill kulturmiljön, 

lanskapsbilden med mera kommer göras. Även förslaget till lagändring i PBL 

kommer beaktas.  
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Det finns tre olika kategorier av planbestämmelser, de delas in i, 

användningsbestämmelser, egenskapsbestämmelser och administrativa 

bestämmelser. Användningsbestämmelser reglerar vad mark eller vatten ska 

användas till, egenskapsbestämmelser reglerar hur användningen får ske, medan 

administrativa bestämmelser är bestämmelser som ofta gäller hela området. 

Exempel på egenskapsbestämmelser är t.ex. utformning och utförande. 

Egenskapsbestämmelser redovisas i samrådshandlingen för både kvartersmark och 

allmänplatsmark. För allmänplatsmark NATUR är hällmark redovisat som 

egenskapsbestämmelse vilket innebär att marken fortsatt ska vara hällmark. 

Eventuella tillägg av bestämmelser för reglering för hur marken kommer användas 

ska utredas och förfinas under vidare arbete med granskningshandingarna.  

 

Plankartan kommer att kompletteras med lämpliga planbestämmelser som 

införlivar den vision som finns i planbeskrivningen, att marken endast skall 

påverkas i den mån det behövs, för anläggandet av VA och vägar. Planförslaget 

bygger på principen att endast en begränsad zon från baksida hus, till väg, till 

baksida hus ska påverkas av sprängning och markarbeten.  

 

Stenmurarna bedöms inte vara biotopsskyddade men kommer, där det är möjligt, 

att bevaras då de tillför ett mervärde till området gällande biologisk mångfald och 

berättar om vår kulturhistoria.  

 

Bostadsgatorna kommer inte vara kvartersmark utan kommer vara 

allmänplatsmark med enskilt huvudmannaskap. Allmän platsmark ska vara 

tillgänglig för allmänheten. Enskilt huvudmannaskap innebär att en 

samfällighetsförening ansvarar för drift och underhåll.  

 

Byggperiodens påverkan gällande buller, natur och djurliv med mera kommer att 

studeras.  

 

Natura 2000-området Gullmarsfjorden kommer inte påverkas negativt av 

planförslaget. Kompletteringen av dagvattenutredningen kommer förtydliga vilka 

data och resonemang som ligger till grund för bedömningen att flödet till Gullmarn, 

som är Natura 2000-område, inte kommer att förändras. Planförslaget kommer 

justeras för att säkerställa dagvattnets avrinningsvägar.  

 

Bullerutredning ska bygga på sommarsiffror och kommer uppdateras efter ny 

mätning. Bullerutredningen kommer visa befintlig hastighet 50km/h samt 

föreslagen hastighetssänkning till 40km/h samt 30km/h. Utredningen kommer 

ligga till grund för bullersänkande åtgärder så som t.ex. bullerskydd och 

hastighetssänkning. Hur utformningen korsningen inklusive eventuella bullerskydd 

kommer se ut kommer illustreras och behandlas i granskningshandlingen.  
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Barnperspektivet och där innefattande barns möjlighet till säkra transportvägar 

kommer behandlas i vidare planarbete.  

 

Boendestrategin är ett strategiskt dokument som pekar ut den problematik som 

kommunen måste jobba vidare med gällande bostadsförsörjningen. Strategin 

bygger på politiska önskemål och pekar ut konkreta åtgärder på vilka underlag vi 

behöver ta fram för att pröva  förutsättningarna för de politiska önskemålen som 

boendestrategin för fram.  

 

En förnyad bedömning av sakägarkretsen kommer att göras till granskningsskedet 

utifrån inkomna synpunkter och i samråd med lantmäteriet.  

 

Övriga synpunkter noteras.  

 

 

40. Mattias och Helen Sköld, Skaftö-Fiskebäck 1:291 

Sammanfattning — projektet ligger varken i vårt eller i allmänhetens 
intresse 
Vi emotsätter oss alla planer på bebyggelse i området av den omfattning och 
placering på berget som nu illustrerats i detaljplanen. Projektet har sedan området 
exproprierades av kommunen i slutet av 1980-talet vuxit till oproportionerlig storlek 
med uppenbart stora skadliga irreversibla konsekvenser för naturmiljön, 
kulturmiljön och friluftslivet och är inte längre trovärdigt. I detta senare skede med 
en nära fördubbling av antal bostäder till 175 jämfört med 100 år 2009. Synpunkter 
inlämnade 2009 har inte alls tagits i beaktning utan snarare tvärtom. Kommunens 
svar till oss 2009: "Området finns med i ÖP 2006 så det finns stöd för att bygga här". 
Den exploatering som i ÖP 2006 var föreslagen var dock 30-50 bostäder! Därmed har 
översiktsplanen frångåtts ännu mer och hänsyn till sakägare, natur-, kulturmiljö och 
friluftsliv är inte taget alls utan tvärtom körts över. 
 
Bakgrund till vår ståndpunkt 
Finns efterfrågan på alla dessa hus och är de verkligen för åretruntboende? 
Utsiktsberget är av mycket ringa betydelse med avseende på antal helårsbostäder på 
Skaftö. Omfattande bebyggelse med ca 200 hus pågår/planeras på andra områden på 
Skaftö. Det är för närvarande låg beläggning/efterfrågan och projekt som påbörjats 
vilar. Sammantaget finns alltså heller inte något behov av att detaljplanelägga och 
exploatera ett så omfattande område med så många byggrätter för allmänheten. 
Förslaget till detaljplan omfattar följaktligen ett för stort område och för många 
byggrätter i förhållande till angränsande bebyggelse och till samhällets storlek. 
Exploatören PEAB medgav själv vid samrådet att åretruntboende sannolikt inte 
kommer att uppnås och att de attraktiva lägena på berget med utsikt som går lätt att 
sälja, kommer bebyggas först. Detta är högst anmärkningsvärt och strider mot 
exploateringsreglerna för Bohuslän inklusive Lysekils kommun. 
 
Oförenligt med miljöbalken del 1 
Merparten av området lämpar sig inte överhuvudtaget för bebyggelse med åtföljande 
gatu- och tomtmark. Detaljplanen innehåller till en mycket stor del bostäder i 
spektakulära lägen med utsikt på berget i svårexploaterad terräng där sprängning och 
annan åverkan kommer att bli mycket omfattande och miljöskadan irreversibel. I 
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flera delar är denna åverkan inte utredd t.ex. är lokalt omhändertagande av dagvatten 
besvärligt i denna terräng. Infiltrera i berget är svårt och makadamdiken, diken mm 
planeras. Vattnet kommer att ta vägen någonstans, vanligtvis nedåt, konsekvenser 
och tydliga begränsningar i sprängningsarbeten saknas. Bostäderna i dessa delar av 
Utsiktsberget kommer att bli attraktiva men tveklöst mycket dyra pga. markarbeten. 
Planen kommer således inte att fylla målet om att erbjuda tomter till allmänheten 
som vill bosätta sig på ön utan primärt att säljas dyrt till sommar- eller delårsboende i 
spekulativt vinstsyfte. Detta strider såväl mot lagstiftningen miljöbalken i 3 kap 2§ 
och 4 kap § 1-4 såväl som mot de ursprungliga intentionerna med exproprieringen av 
området för angelägna allmänna intressen och det lagrum denna åtgärd vilar på. 
 
Oförenligt med miljöbalken del 2 och oförenligt med EU's artdirektiv 
Konsekvenserna av planförslaget kommer att bli förödande för natur- och djurliv. Allt 
planarbete måste beakta Naturvårdsverkets fastställda Åtgärdsprogram för Större 
vattensalamander (Naturvårdsverket 2007 rapport 5636). MKB och slutsatserna i 
denna är av otillräcklig kvalitet och visar inte det djurliv som finns och 
konsekvenserna av byggnationerna. MKB bygger inte på aktuella sakliga 
inventeringar gjorda under alla årstider och arter som uppenbarligen missas är t.ex. 
lopplummer som vi noterar årligen i området. Andra arter som inte omnämns men 
som noterats av lokalbefolkningen är kattuggla, hornuggla morkulla, trädlärka och 
nattskärra under häckperiod, och 
arter som nämns som tillfälliga men som finns året runt är spillkråka. En del av dessa 
arter listas i EU:s fågel och habitatdirektiv. Det inger inget förtroende för oss som bor 
i området att den sista inventeringen så lättvindigt avfärdar sedan lång tid tillbaka 
kända värden. Det är mycket oroande att större vattensalamander inte återfunnits vid 
den sista endagsinventeringen men det kan inte tas som bevis för att området är av 
ringa betydelse för arten, att den inte finns där längre, eller att det är en 
randpopulation. Det senare är knappast troligt då det är långt till andra 
småvattenlandskap på Skaftö och arten är dessutom känd av lokalbefolkningen från 
området sedan lång tid tillbaka. Arten är till stor del av sitt liv landlevande och kan 
röra sig hundratals meter och sällsynt upp till 1 km, och det är följaktligen inte bara 
dammarna som är av betydelse utan det sammanhängande landskapet sk. 
småvattenlandskap, med lämpliga födosöks- och övervintringsmiljöer som utgör 
artens habitat. Just detta landskap med stenig terräng är typiskt för arten på 
västkusten. Bevarandet av arten torde följaktligen förutsätta bevarandet av det 
sammanhängande landskapet och att detta inte fragmenteras till följd av 
exploatering. Under byggskedet (20 år enligt exploatören) kommer djurlivet 
dessutom att störas än mer allvarligt. Fisk i dammarna är något nytt för området och 
något som vanligen finns till följd av obetänksamma personer introducerat fisk i 
dammar. När vi flyttade till området fanns vad vi kan minnas inte fisk i damm 4 
(Madammen) som vi regelbundet besöker, men under våren 2013 noterade vi i 
samband med islossning döda mindre fiskar (max 10 cm i storlek) i dammen. 
 
Kulturmiljön, buller och trafik 
Kulturmiljön med dess infrastruktur i området är inte anpassad till denna mycket 
omfattande bebyggelse. Exploatering som innebär att bullerskärmar behövs är för 
hög exploatering. Tillfarten (Kristinebergsvägen) är en flaskhals genom ett befintligt 
bostadsområde där husen ligger i anslutning till vägen. Plank för att minska 
kommande buller är inritade på kartor men inga visualiseringar av dessa plank har 
gjorts i MKB. Mer än vad miljön klarar utan skärmar är högst olämpligt och påverkar 
kulturmiljön negativt. Hastigheten på Fiskebäckskilsvägen måste däremot redan idag 
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sättas ned till 30 km i timmen då det är att betrakta som en lokal, vilket vi påpekat för 
kommunen sedan 2005. Trafikvolymerna och dess konsekvenser måste också 
bedömas efter sommarutnyttjande, inte som i MKB efter ett årsgenomsnitt. 
Bullernivåerna för utomhusplatser är inte uppmätta, men tillåtna värden kommer att 
överskridas inte minst i anslutning till vår fastighet där vägens sidområden är hårda 
med en stenmur och längre upp på vägen berg vilket inte absorberar buller. Stora 
parkeringar i angränsning till Bökevik är förfulande för hela detta värdefulla område 
och hamnar på bra åkermark. Bättre är om varje husägare kan ha sin bil vid sitt hus, 
turister, hotellgäster och andra besökare promenerar eller cyklar de korta avstånden 
från busshållplatsen vid Lyckan, en idag ytterst naturskön sträcka dessutom. Det är 
inte acceptabelt att ta mark av befintlig kulturmiljö- och naturmiljö för vägbyggen 
och stora parkeringar. Placera cykelställ/skjul vid busshållplatserna i stället och låt 
folk röra på sig. 
 
Effekt av liknande exploatering 
På andra ställen i Bohuslän har liknande byggnation skett uppe på berg, med följden 
av svårt förfulande och ett förstört Bohuslänskt bergslandskap. Skräckexempel finns 
nu på Östersidan, Stockevik ovanför den gamla byn, samt i Bovallstrand där skadat 
berg, sprängning och breda vägar för alltid förstört landskapet. De senaste årens 
åverkan på våra berg ger därmed ingen tilltro till att exploateringen i fallet 
Utsiktsberget skulle ske på ett varligt sätt — förtroendet är förbrukat! Vi har valt att 
bosätta oss på Skaftö för ostördheten och den vackra och tillgängliga naturen och ser 
inte att det finns anledning att exploatera all denna mark, tvärtom bör den skyddas 
genom reservatsbildning vilket också naturinventeringen pekar på med fynd av 
fridlysta växter och groddjur. Planområdet beskrivs som klippig terräng och något 
svårtillgängligt. Vi anser det inte alls vara svårtillgängligt och utsikten efter en 
vandring upp mot det nära och för hela Fiskebäckskil tillgängliga röset är fantastisk. 
Tillgängligheten för friluftslivet utan att skada naturvärdena skulle mycket lätt kunna 
underlättas om det vore kommunens ambition. 
 
Långsiktiga konsekvenser av störningar under byggskedet 
Det saknas miljökonsekvensbeskrivningar av byggskedet, vilket i detta fall är högst 
anmärkningsvärt mot bakgrund av den känsliga miljön, svårigheterna att bebygga 
berget och den tid detta skulle komma att ta. 
 
Allmänhetens tillgänglighet 
Vägar inom de olika slingorna i områdena har alla karaktären av kvarter och riskerar 
att på sikt stängas för allmänheten. Det förefaller oundvikligt att undvika konflikt då 
bebyggelsen i planen inte kommer på tillräckligt avstånd från rekreationsmiljöer. En 
god tillgänglighet till natur- och rekreationsområdet skall säkerställas, samtliga 
vägar/gångvägar ska garanteras kunna användas av allmänheten. 
 
Horisont, siktlinje och skuggeffekt 
Horisont, siktlinje och förändring av utsikt, sollägen med mera kommer att påverkas 
kraftigt av den planerade bebyggelsen i bergsområdet. Det är också oklart hur många 
våningar som kommer att byggas, hushöjder måste begränsas i detaljplanen. För oss 
som bor nedanför kommer utsikten väster och söderut att påverkas mycket inklusive 
att sollägen påverkas. Vi efterlyser en skuggstudie. 
 
Antal byggrätter och avvikelser från tidigare plan samt processen 
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Vi ifrågasätter processen med att ta fram förslaget till detaljplan. Efter det 
programsamråd som förekom 2009 hördes inget från kommunen under ett antal år. 
Under tiden sålde kommunen exploateringsrätten för hela området till PEAB, utan 
att någon information lämnades. Avtalet byggde på en upphandling som i sin tur 
förutsatte exploatering i enlighet med det tidigare programsamrådet.  PEAB har nu 
sett möjligheten att ra ytterligare byggrätter utan kostnad och utan konkurrens. 
PEAB lägger därför in i planförslaget nästan en dubblering av byggrätterna och på 
helt nya områden. Sedan läggs detta ut till försäljning utan att berörda sakägare fått 
någon information, inte ens de som förutsätts släppa till mark för vägar. Efter mer än 
fyra års tystnad startar sedan ett snabbt samråd som efter stora protester förlängts i 
två veckor. Detta är inte acceptabelt och upphandlingen kan ifrågasättas. 
 
Övriga synpunkter 
Ritningarna över vår fastighet är felaktiga i planritningarna. Utbyggnad och altan 
saknas. 
Vi förvånas också över att fastigheten 1:543 omfattas av planförslaget och finner 
också placeringen av detta nya hus och garage samt tillfartsväg från 1:6 för denna 
fastighet ytterst olämpliga. Dessa byggnader kommer mycket nära vår fastighet och 
skulle påverka väsentligen vår utsikt och solläget åt syd. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

För kommentarer gällande planens utveckling från översiktsplan till detaljplan, 

buller och parkering hänvisas till samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

till huvudsakligen inkomna synpunkter, återfinns i inledande delen av dokumentet. 

 

Plankartan kommer kompletteras med lämpliga planbestämmelser som införlivar 

den vision som finns i planbeskrivningen att marken endast skall påverkas i den 

mån det behövs för anläggandet av VA och vägar. Planförslaget bygger på 

principen att endast en begränsad zon från hus, till väg, till hus ska påverkas av 

sprängning och markarbeten.  

 

Kompletterande inventering av stor vattensalamander kommer göras. Fördjupning 

av planförslagets eventuella barriäreffekt för arten kommer att behandlas. 

 

Utredning av vilka fågelarter planområdet utgör häckningsmiljö för kommer tas 

fram.  

 

Byggperiodens påverkan gällande buller, natur och djurliv med mera kommer att 

studeras.  

 

Illustrationsmaterial som visar hur platsen för korsningen Fiskebäckskilsvägen och 

Kristinebergsvägen kommer tas fram.  

 

Bostadsgatorna kommer inte vara kvartersmark utan kommer vara 

allmänplatsmark och kommer sannolikt ha enskilt huvudmannaskap. 

Allmänplatsmark ska vara tillgänglig för allmänheten. Enskilt huvudmannaskap 

innebär att en samfällighetsförening ansvarar för drift och underhåll. 
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Tillgång för rekreation inom området för boende i Fiskebäckskil säkras genom att 

ett stort sammanhängande naturområde sparas. Detta utgörs av allmänplatsmark 

vilket innebär att marken är tillgänglig för allmänheten.  

 

I samrådshandlingen är antal våningar angivna, vilka exakta höjder som är 

lämpliga för bebyggelsen ska utredas i vidare arbete och föras in på plankartan.   

 

Grundkartan kommer ses över med avseende för den utbyggnad på er fastighet som 

ej är redovisad.  

 

Byggrätten för Skaftö-Fiskebäck 1:543 kommer utgå till granskningshandlingen.  

 

Övriga synpunkter noteras.  

 

 

41. Charlotta Wiberg, Skaftö-Fiskebäck 1:561 

2009 yttrade jag mig över ett förslag till översiktsplan avseende samma mark som nu 
blivit föremål för förslag till detaljplan. I yttrandet då ställde jag mig kritisk till att 
planprogrammet omfattade så många bostäder, jag hade full förståelse för den del 
som kallades "Forskarbyn", i vilken jag hoppades det skulle vara billiga bostäder för 
de som forskar för att vi ska kunna lämna något beständigt efter oss till 
nästkommande generationer. Jag är helt för att Skaftö ska utvecklas, dock tror jag 
inte att denna detaljplan är rätt väg. 
 
I planbeskrivningens inledningen beskrivs att Skaftös befolkning minskar och det 
hävdas att ett kraftigt tillskott av bostäder intill Fiskebäckskils gamla samhälle är 
något som kan bidra till ökad befolkningstillväxt. Att dessa 175 stycken hus skulle 
bidra till att öka antalet permanentboende på Skaftö och locka/möjliggöra för 
ungdomar att vända åter till kommunen är föga troligt. Den föreslagna storleken och 
därmed priset på huset gör att endast förmögna sommargäster kan förvärva dessa. 
Utveckling av samhället och fastboende kan endast skapas genom att nya arbeten 
skapas. På Skaftö är det framförallt turism och hantverkare som kan skapa arbeten. 
Många hantverkare för vidare kunskap om Bohuslänsk byggnadskultur. Den unika 
miljö som finns i Bohuslän generellt och på Skaftö specifikt gör att det finns möjlighet 
att skapa ökad turism och därmed fastboende och bättre ekonomi för kommunenen. 
Det förslag som nu har lagts fram känns dock fullständigt ogenomtänkt och verkar 
sakna all form av ansvarskänsla för natur, historia och kommande generationer då 
den exploaterar och förstör den unika miljö som finns. 
Kommunen får några miljoner för att sälja av en de mest attraktiva områdena i 
Bohuslän och förstör samtidigt den unika miljö som finns. Den samhällsekonomiska 
kalkylen måste vara väsentligt negativ. 
 
Det som också är högst anmärkningsvärt med denna nya planen är den ökade 
exploateringen. I översiktsplanen från 2006 talas om 30-50 bostäder, i 
Planprogrammet från 2009 nämns 100 bostäder och sen kommer ett 
Detaljplaneförslag 2014 som omfattar 175 bostäder. Att öka på med så många fler 
bostäder från planprogram till detaljplan går inte att göra utan synnerliga skäl och 
det har inte kunnat redovisas i detta fall. 
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I ÖP-06 anges hur viktigt det är att bevara den småskaliga karaktären, att utbyggnad 
av bostäder och anläggningar skall ske i måttlig skala och i måttlig takt (ÖP-06, sid 
110). Planförslaget innebär något helt motsatt: nära en fördubbling av ett samhälle, i 
antal hus räknat, är inte måttlig skala och det är heller inte tal om måttlig takt. 
Planens genomförandetid om 10 år kan jämföras med den tidsperiod om minst 150 år 
som Fiskebäckskils äldre samhälle i huvudsak fått växa fram under. Den småskaliga 
strukturen och de långsamma förändringarna hävdas i ÖP-06 utgöra viktiga 
kvaliteter i boendet på Skaftö och att det är det som människor söker när de flyttar 
hit.Grundanalysen i ÖP-06 är relevant och trovärdig. Detaljplaneförslaget innebär 
inte en utveckling i linje med de övergripande analyser och strategier som skisseras 
ÖP-06 och upplevs sakna förankring i en långsiktig, trovärdig och hållbar ide om 
kommunens framtida utveckling. 
 
Vidare finns det redan idag ca 100 bostäder/tomter som är till salu via olika 
exploatörer på Skaftö som inte har blivit sålda inte heller har något stort intresse 
visats för dem. Denna exploatering kan inte vara lösningen på kommunens problem. 
Det kommer enligt rapporten från Sweco kunna bo ca 525 personer i området. Det är 
en väldigt stor ökning av befolkningsmängden. 
 
Vissa av husen i det presenterade detaljplanen är av sådan storlek att köpeskillingen 
når en sådan höjd, att den som kan förvärva ett hus inom området med stor säkerhet 
lägger pengarna på ett ställe där man också kan finna sin utkomst. Jag tycker det är 
märkligt att bygga så stort och dyrt det är en överhängande risk att det bara blir 
sommarboende. Det är ju inte det som är tanken med området. 
 
Jag menar att kommunen som gör planen åt Peab bör ha tänkt igenom hela 
kommunens behov och arbetat enligt den bostadsstrategi som kommunen har lagt. 
Kommunen följer inte den strategin och verkar tyvärr inte ha förstått vad som krävs 
för att genomföra den.  
 
Det behövs en utredning som grundligt klarlägger kriterierna och komponenterna 
som krävs för att öka åretruntboendet. Det talas i såväl översiktsplan som i 
boendestrategin om att möjligheterna att pendla till andra kommuner är viktigt 
(m.a.o. närhet till E6:an) och ur det perspektivet ligger Skaftö i en av kommunens 
sämst tillgängliga delar och det finns en uppenbar risk för ett bilberoende pendlande. 
 
Det föreslagna detaljplaneområdet är lika stort som "Skepparsamhället" på 
Fiskebäckskilssidan, det känns mycket otidsenligt att kommunen överlåter detta till 
en enda exploatör. Att man på allvar tror att det är rimligt att bygga ut området under 
en 10-års period utifrån en och samma strategi vad gäller byggnadstyper, 
uppvärmningssystem, materialval etc. vilket blir resultatet av att överlåta 
genomförandet till en exploatör under en så pass begränsad tid? 
 
På detta sätt påverkas hela Skaftös utveckling under kommande decennium och 
eventuellt ännu längre av detta förslag och kommunen avsäger sig på sätt och vis hela 
initiativet i denna utveckling och dess framtida konsekvenser. Med detta perspektiv 
är det dessutom väldigt billigt för Peab som får förvärva all mark för endast 47 
miljoner. Vid ett snabbt överslag kommer bostäderna i snitt kunna vara runt 200 
kvm som kostar ca 35 000/ kvm och uppåt och Peab kommer kunna föra upp 175 st. 
Det skulle ge närmare 1,3 miljarder minus omkostnader etc så klart. Jag tror 
dessutom jag räknar lågt. 



1 4 4  

 

 
Vidare är jag även mycket kritisk till att de illustrationer som visats upp under 
samrådet (film och andra visualiseringar) inte redovisar ett alternativ där 
byggrätterna utnyttjas till fullo. Flera hus har dessutom en utformning som strider 
mot bestämmelserna i planförslaget, t.ex. för stora takkupor och liknande. Detta är ju 
helt felaktigt och det vittnar om att planen inte är särskilt genomarbetad i de delar 
som är högst väsentliga för hur den framtida nya byn kommer att gestalta sig. Det är 
ju faktiskt så att de illustrationer som redovisas är vilseledande. Det finns tex bilder 
med träd som jag undrar vad de kommer ifrån. Det går inte att få träd att växa på 
berg. De som växer har spontant uppstått och det har tagit mycket lång tid för 
etablering. Att kommunen inte sett till att korrekta bilder finns framme till 
samrådstiden är beklagligt och underlättar inte medborgardialogen. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen 
 
Betydande negativ påverkan på Riksintressen: 
Den exploatering som föreslås i planen är ett hot mot Riksintresset för 
Kulturmiljövård (kap 3 MB) samt i det utförande som här föreslås ett hot mot 
Riksintresset Bohusläns skärgård som helhetsmiljö, nationallandskap (kap 4 MB). 
 
Det anges att planområdet "tangerar" Riksintresset för Kulturmiljövård men det är 
uppenbart att del av planområdet ingår i detta Riksintresse. Såväl Planbeskrivningen 
som Miljökonsekvensbeskrivningen är i hanteringen av Riksintressena klart 
bristfälliga; avvägningar enligt Miljöbalken saknas och dokumenten vittnar om 
bristande förståelse om vad i värdena består av och det förekommer motsägelsefulla 
formuleringar. 
 
Planförfattarens slutsats är att ny bebyggelse inte påverkar Riksintressena negativt 
om nya hus utformas med sadeltak och förses med ljust målad stående träpanel 
(vilket föreslås i en mindre del av planen). Så enkelt är det inte utan detta vittnar 
snarare om en begränsad förståelse för vad som skapar bebyggelsekaraktärer och 
dessa unika miljöer. Idag finns endast ett fåtal välbevarade kustsamhällen kvar längs 
kusten och Fiskebäckskil/Östersidan som Skepparsamhälle är därtill helt unikt. Det 
som gör Bohusläns bebyggelse så karaktäristisk har med långt fler attribut och 
karaktärsdrag att göra än de som nämns i Planen och MKB. 
 
Planförslagets påverkan på Riksintressena 
Planförslaget har negativ inverkan på Riksintressena och på det som av länsstyrelsen 
beskrivs vara 'god bebyggd miljö' i följande avseenden: 
• Gatunätet och bebyggelsen har placerats i terrängen på ett sådant sätt att i princip 
all kvartersmark inom planen påverkas genom sprängning eller massaomflyttning för 
att klara krav som ställs på dagvattenhantering och avrinning, vägbredder med 
tillhörande avrinningsdiken, 4-5 parkeringsanläggningar för tiotalet bilar vardera, 
tillgänglighet för handikappade samt som resultat av att planen medger mycket stora 
byggrätter i denna starkt kuperade terräng. Att bevara ens något av befintliga 
hällmarken eller den karga vegetationen framstår som helt orimligt med föreslagen 
byggnation. 
• Även Naturmark kommer att påverkas av sprängning/utfyllnad då det även här 
medges ett flertal anläggningar för dagvatten (t.ex. makadammagasin för fördröjning 
av dagvatten), andra tekniska anläggningar, gångvägar m.m.. Dagvattenmagasin 
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föreslås t.o.m. där det ej tillåts enligt plankartan (text/utredning stämmer alltså ej 
med plankartan). 
• De karga bergpartierna tätt intill kustsamhällena bör lämnas obebyggda för att 
bevara den karaktäristiska kontrasten mellan de karga och vindpinade 
bergsområdena och tät bebyggelse i strategiska kustlägen. 
• Typiskt för Bohuslän är att bebyggelse ej placeras ute på öppen åkermark vilket görs 
i förslaget (bebyggelsen norr om Kristinebergsvägen). Denna bör helt utgå i det 
fortsatta planarbetet. 
• De stora byggnadsvolymerna och de byggnadshöjder som föreslås är främmande i 
den Bohuslänska miljön. De byggnadshöjder som föreslås är hus i 1-3 våningar och 
utöver detta en suterrängvåning. Exempel: planen medger alltså friliggande hus i 
följande varianter: 
A 150 m2 

30 m2 

40 m2 

150 m2 

ca 90 
m2 

 en första våning 
som glasat uterum 
komplementbyggnad (garage, gästhus), får 
sammanbyggas 
souterrängvåning (ca 75 m2  bostadsyta och 75 m2 biyta) 
vind får inredas och takkupor får byggas på 1/3 av takets 
längd 

totalt; 
385 
m2 

B 130 m2 

30 m2 

40 m2 

130 m2 

130 m2 

ca 80 
m2 

i en första våning 
som glasat uterum 
komplementbyggnad (garage, gästhus), får 
sammanbyggas 
i en andra våning 
souterrängvåning (ca 65 m2 bostadsyta och 65 m2 biyta) 
vind får inredas och takkupor får byggas på 1/3 av takets 
längd 

totalt; 
475 
m2 

Detta är något som inte 'smälter in' i befintlig bebyggelse p.g.a. sin volym, även om 
byggnaderna skulle förses med stående träpanel som målas med ljus täckande färg. 
Planen anger att minsta tomtstorlek ska vara 600 m 2 vilket i relation till föreslagna 
byggrätter framstår som illa genomtänkt och högst olämpligt. Ingen befintlig mark 
kan sparas, all vegetation kommer att försvinna och förmodligen allt naturligt berg 
m.m. inom det som föreslås som kvartersmark. 
 
Att MKB inte tydligare tar upp detta är en mycket allvarlig brist. Inte någonstans 
illustreras byggnader av denna storlek i planhandlingarna. 
 
• Föreslagen bebyggelse synlig från kyrkan/marinan innebär negativ inverkan på den 
unika skepparsamhälle-miljön med anledning av för miljön främmande karaktär och 
kraftiga ingrepp i landskapet som blir resultatet av vägdragning och de stora 
byggrätterna som planen tillåter. Här tillåts de båda typerna beskrivna ovan (A och 
B) och antalet våningar är ej reglerat alls på flera av tomterna. 
• Det föreslås i planen bullerskyddsåtgärder i form av 2 meter höga skärmar längs 
Kristinebergsvägens östra del, längs båda dess sidor - som alltså ligger helt inom 
Riksintressent för Kulturmiljövård. Denna typ av byggnadselement hör inte hemma i 
det kulturhistoriskt värdefulla Skepparsamhället, dvs att samhällets tillfartsgata 
skulle gå i ett sådant 'tråg' kan inte godtas inom denna kulturhistoriskt känsliga 
miljö. En konsekvens av detta är att all exploatering som medför 
bullerskyddsåtgärder av detta slag inte bör tillåtas alls. (Konsekvenserna för 
Riksintresset av höga bullerskärmar är ej beskrivet i MKB). Detta behöver göras. 
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Att minimera påverkan i landskapet och på platsen och dess omgivning beskrivs som 
en utgångspunkt på flera ställen i Planbeskrivningen, men det framgår av 
handlingarna och flera av de gjorda utredningarna att föreslagen bebyggelses 
påverkan på landskapet är orimlig. Dagvattenutredningen visar det, MKB:n påpekar 
det och inget i Plankartan (den juridiskt bindande handlingen) säkerställer heller en 
begränsad påverkan av landskapet. 
Enligt de särskilda hushållningsbestämmelserna får ingrepp inte göras som påtagligt 
skadar områdenas natur- och kulturvärden. Miljöbalkens (MB) intention är inte att 
hindra utveckling, men att skada de nationella värdena är ett allvarligt hot mot 
naturupplevelsen som grunden för bl.a. turism, en ytterst viktig näring för Lysekils 
kommun och Skaftö, nu och säkerligen även så i framtiden. 
 
'Kompletteringar' till befintlig bebyggelse medges enligt MB, men detta planförslag 
innebär inte en 'komplettering' utan här handlar det om exploatering av jungfrulig 
mark i mycket svår/brant terräng. Förslaget är okänsligt utformat i förhållande till 
terrängens förutsättningar vilket resulterar i omfattande sprängning och förflyttning 
av massor och innebär därmed en negativ inverkan på Riksintresset. 
 
Att planbeskrivningen och MKB inte hanterar detta på ett bättre sätt är 
otillfredsställande och tyder på brister i handläggandet och bristande förståelse för 
vad det är som skapar dessa nationella värden. De framtagna 
illustrationerna/visualiseringarna visar inte dessa problematiska konsekvenser, detta 
trots att Länsstyrelsen och Bohusläns museum särskilt tryckt på detta redan i 
programskedet 2009. 
 
I illustrationerna är ett fullt utbyggt område inte redovisat, maximala byggrätter är 
inte redovisade, byggnader är utformade i strid med planens bestämmelser, 
genomgående saknas redovisning av andra ingrepp i terrängen till följd av olika 
tekniska anläggningar, inte heller redovisas de två meter höga bullerskärmarna vilka 
påtagligt kommer påverka människors vardagsmiljö och framför allt påtagligt 
förändra miljön för fastighetsägarna utmed den östra delen av Kristinebergsvägen. 
 
En slutsats är att stora delar av området är allt för brant för att huvuddelen av 
exploateringen som föreslås ska kunna genomföras på ett acceptabelt sätt. 
Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet har här ett ansvar att säkerställa de 
nationella intressena och endast tillåta utveckling som innebär att Riksintressena kan 
finnas kvar till nytta och glädje för kommande generationer. 
 
Dagvatten 
Knappt 30 nya dagvattenmagasin föreslås, makadammagasin och 
fördröjningsmagasin (varav vissa är t.o.m. placerade i Naturområden där dessa ej 
tillåts enligt plankartan). De olika infiltrations- och fördröjningsanläggningarna, 
inklusive olika sorts vägdiken, kommer oundvikligen innebära stora ingrepp i ett 
känsligt bergslandskap med omfattande sprängning alternativt tillförsel av makadam 
och liknande. På annat sätt är svårt att göra makadammagasin i bergsterräng. Varken 
detaljplan eller MKB innehåller någon som helst analys av vilken miljöpåverkan 
fördröjningsmagasin kan leda till.  
 
MKB belyser inte konsekvenserna av dessa omfattande ingrepp på ett 
tillfredsställande sätt. Samtidigt konstateras att dagvattenförslagets 'principiella 
utformning' bedöms fungera, dock inte i kombination med föreslagen bebyggelse. 
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Detta visar på att förslaget inte är genomtänkt och uppenbarligen inte heller 
realistiskt, när de utredningar som tagits fram inom planarbetet pekar på att 
föreslagen bebyggelse och föreslagna tekniska lösningar inte fungerar ihop. 
 
En enkel men allvarlig fråga i det är sammanhanget är varför man väljer att gå ut på 
samråd med ett bebyggelseförslag där det tekniska genomförandet inte är 
genomtänkt? 
 
Är det tekniska genomförandet inte genomtänkt och tydligt redovisat är ju materialet 
direkt vilseledande. Hur ska man kunna förstå förslaget utan specialistkompetens och 
hur ska en relevant konsekvensbeskrivning av förslaget kunna göras om det inte går 
att utläsa vilka tekniska lösningar som måste till för att klara bl.a. dagvattenhantering 
eller för den delen tillgänglighet och människors hälsa- och säkerhet? 
 
Växt och djurliv 
Planområdet innehåller ett synnerligen rikt och varierat djur och växtliv med ett 
flertal däggdjursarter, ett stort antal fågelarter, sällsynta och rödlistade groddjur samt 
ett antal fridlysta växter. 
Konsekvent genom hela MKBn nedgraderar man området med avseende på 
bevarandevärde och miljökonsekvens. Man ser inte till helheten. Det är mycket svårt 
att bevara djur- och växtliv på isolerade platser. Tex ur ett miljöhänseende så bör 
man lyfta 
frågan om betydande miljöpåverkan, ett Natura2000-område får man inte skadas 
och det gäller även ett område som angränsar till ett Natura2000-område, det gör 
detta detaljplaneområdet. Gullmarsfjorden är ett Natura2000-område och 
Utsiktsberget angränsande. 
För strikt skyddade arter gäller att man inte får skada djur och växter, man får inte 
ens störa dom. Reproduktions och viloplatser får inte skadas (habitats- och 
artsdirektiven). För fridlysta djur är också skyddet starkt och i MKBn lyfter man bara 
fram att man inte får döda dessa djur, men man får inte förstöra dess bon heller och 
det har man utelämnat i MKBn. 
För fallet rödlistade arter gäller klass II, men här väljer man den lägre klassen III, 
trots att rödlistade arter hittats. För arten stor vattensalamander hänvisar man bla till 
en kompletterande inventering, men när gjordes den och av vem? Finns den 
dokumenterad? Enligt artdatabasen har stor vattensalamander observerats 2013. 
 
Det är mycket svårt att bevara djur- och växtliv på isolerade platser utan att påverka. 
Det finns mycket starka skäl till att befara att det nuvarande rika omfattande djur och 
växtlivet kommer bli mycket illa åtgånget under ett eventuellt bygge. Beståndet hotas 
att bli utarmat och faktiskt bli helt utplånat. MKB:s slutsats vad gäller bland annat 
stor vattensalamander är synnerligen svagt underbyggd och ger anledning till stort 
tvivel. En ny aktuell inventering av både växter och djurliv under hela 
reproduktionstiden är ofrånkomlig. Kommunen måste se till den viktiga helheten. 
 
Vidare ta exemplet stenmurar, de pekas ut som viktiga biotoper med viktiga lavar 
m.m. men man avser inte att mäta in dem, avser inte att skydda dem. I 
plansammanhang är det samma sak som att de försvinner. Man skriver att om de 
behöver tas bort kan nya byggas av sprängsten från platsen. Detta visar hur lite 
förståelse författarna har för ekosystemen. 
 
Fornlämningar 



1 4 8  

 

Det finns två kända fornlämningar inom planområdet. 
• Stenåldersboplats (RAÄ Skaftö 60:1) Boplatsen bedöms gå tillbaka 1800 år f kr. 
• Stensättning (RAÄ Skaftö 101:1) Stensättningen utgörs av en oregelbunden 
stenfylld gravsättning från Järn/ Bronsåldern. 

Bägge fornlämningar har av Riksantikvarieämbetet bedömts omfattas av skydd enligt 
Kulturminneslagen. 
 
I detaljplanen hävdas att planförslaget är så utformat att planerade åtgärder ej 
påverkar fornlämningarna. Jag ställer mig väldigt frågande till det speciellt till RAÄ 
Skaftö 60:1 där man planerar flerbostadshus och bosättningen anses ha en osäker 
utbredning. Vad blir konsekvenserna och hur kommer utsiktspunkterna för tex RAÄ 
Skaftö 101:1 se ut efter en eventuellt exploatering? 
 
Buller, Trafik och Hälsa 
Bullerproblem är redan med dagens trafik ett faktum och den föreslagna 
exploateringens konsekvenser för buller är dåligt utredda. Felaktiga flödessiffror och 
olika flödessiffror förekommer i planhandlingarna vilket är förvirrande. I 
bullerutredningen framgår inte klart vilka värden som använts som indata för 
Fiskebäckskilsvägen. Man hänvisar till Trafikverkets räkningar från 2011 men anger 
inte vad dessa flöden uppgår till. I en not skriver man också att årsmedelvardagsdygn 
knappast är rättvisande för hur situationen kan vara under sommarhalvåret. 
Bullerutredningen beskriver inte sommarsituationen vilket kommunens tjänsteman 
hävdar i e-post 2014-02-11. Det är allvarligt om beställd utredning inte motsvaras av 
levererad utredning. 
 
I bullerutredningen redovisas istället analys av årsmedelvardagsdygn som räknats 
upp med 1% ökning per år och där man lagt på 700 fordon/dygn för den föreslagna 
exploateringen. Uppgifter från Trafikverket innebär att det är 1070 ÅDT varav 90 var 
fleraxlade fordon. Jämför man denna siffra med det som uppmäts under högsäsong 
som var 2800 fordon/dygn är detta en ökning på 160% vilket inte alls ter sig orimligt 
med tanke på hur mycket befolkningen och aktiviteten kring Gullmarsstrand etc. 
ökar. Ön får ca 5500 fler boende på sommaren och till det turister. 
 
Kommunen anger i e-post 2014-02-11 följande: 
"Utredningen bygger på en vintermätning som utifrån erfarenhet av procentuell 
ökning i Skaftös samhällen räknats upp till sommarsiffror. Generellt räknas 
vintersiffror upp 10% vilket inte räcker i våra kustsamhällen där mångdubbling sker 
och därför har siffran räknats upp avsevärt". 
 
Att det ska finnas en sådan här uppräkning stämmer alltså inte, i bullerutredningen 
används årsmedelvardagsdygn. Det är allvarligt om kommunen inte har klart för sig 
vad man beställt/utrett och tvärt emot fakta hävdar under samrådstiden att det är 
sommarsituationen som har utretts. Detta kvarstår således att utreda. T.ex. för 
Kristinebergsvägen räknas det på en årsmedelvardagsdygnsflöde på 309 
fordon/årsmedelvardagsdygn som räknats upp med 1% per år (gissningsvis då från 
2014 till 2020 även om detta inte framgår tydligt). Till detta fordonsflöde har sen 
lagts 700 fordon för föreslagen bebyggelse vilket ger ett flöde på 1038 fordon per 
årsmedelvardagsdygn som använts i modellen. 
 
För att visa konsekvenserna för sommartid skulle alltså istället 309 fordon ÅMD 
motsvaras av ca 800 fordon per dygn (en ökning med 160%) och om de 700 istället 
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läggs till denna siffra hamnar man på ca 1500 fordon. Andra parametrar som använts 
i modellen är hastigheterna 40 km/h på Fiskebäckskilsvägen och 30 km/h på 
Kristinebergsvägen. Med tanke på verkliga hastigheter på Fiskebäckskilsvägen idag 
och dess utformning är 40 km/h inte troligt att uppnå utan fartdämpande åtgärder 
vilket inte föreslagits. Vidare har man i modellen förutsatt att alla vägområden är 
'mjuka', alltså utgörs av gräs vilket man vid ett enkelt platsbesök kan konstatera är 
felaktigt. 
 
Därtill har man antagit att andelen tung trafik är 5%, när Trafikverkets siffror visar 
att det 2011 var 90 fordon av 1070 som var tung trafik vilket alltså motsvarar 8%. 
Bara detta kan innebära upp till 1 decibels ökning av bullernivåerna.  
Alla dessa antaganden har stor betydelse för resultatet och då flera av dessa 
antaganden här påvisats vara felaktiga är inte ens nulägessituationen som redovisas i 
bullerutredningen korrekt. Trots dessa felaktigheter visar bullerberäkningen att ett 
flertal fastigheter redan i nuläget är påverkade av bullernivåer över riktvärdena. 
Innan man kan dra slutsatser om konsekvenser av nollalternativ respektive 
föreslagen exploatering behöver beräkningen göras om. 
 
Bullerutredningen föreslår bullerskärmar (1,5 meter höga) som åtgärd vilket alltså är 
en åtgärd för att klara bullervärden på första våningen utifrån årsmedelvardagsdygn, 
andra våningen klaras inte ens med detta. Det företag som utfört bullerutredningen 
har dock inte tagit någon hänsyn till att det är i en kulturhistoriskt riksintressant 
miljö som åtgärderna föreslås i, detta har ej beaktats. 
 
Bullerutredningen måste göras om där ÅMD-flöden och högsäsongsflöden redovisas 
parallellt, en mer rimligt uppskattning av hastigheter används samt att de delar längs 
sträckorna som är hårda (alltså ej ljudabsorberande) också beaktas samt att rätt 
andel tung trafik läggs in i modellen. Detta är i synnerhet betydelsefullt för de 
fastighetsägare som bor utmed Fiskebäckskilsvägen och Kristinebergsvägen, men 
påverkar ju även samhället generellt. I synnerhet är det viktigt att få klarhet i hur 
nulägessituationen ser ut. 
 
Det är anmärkningsvärt att inte någon enda illustration/visualisering presenteras i 
samrådshandlingarna för det kraftiga ingreppet med rivna uthus, ändrad gatubredd, 
uppförande av - enligt planbeskrivningen - 2 meter höga, täta skärmar i en miljö där 
det generellt endast tillåts ca en meter höga vitmålade spjälstaket. Länsstyrelsen och 
Bohusläns museum påpekade redan under programsamrådet detta vilket kommunen 
verkar har ignorerat. Detta försvårar ytterligare remissinstansers, sakägares och 
fastighetsägares möjligheter att förstå planens konsekvenser. 
Exploatering som medför åtgärder i form av bullerskärmar (eller liknande 
främmande byggnadselement) för att klara riktvärdena på befintliga och nya 
byggnader/trädgårdar i denna känsliga miljö borde betraktas som en allt för hög 
exploatering. 
Bullerskärmar i denna miljö har en betydande negativ påverkan på den 
kulturhistoriskt värdefulla miljön och ska undvikas. 
 
Trafiken 
I tidigare omgångar var en förutsättning för en utbyggnad om 100 lägenheter att en 
ny tillfartsväg ordnades då Kristinebergsvägen är allt för brant och smal för att klara 
ytterligare trafikbelastning och därtill är flera fastigheter idag utsatta för höga 
bullernivåer. 
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I samrådsförslaget av planhandlingen är detta alternativ bortvalt (motivering oklar). 
Kristinebergsvägen är emellertid lika - om inte mer - olämplig att belasta med 
ytterligare trafik 2014 som 2009. 
 
För att skapa bättre standard föreslås en breddning av vägen på bekostnad av flera 
fastigheter och deras uthus. Men eftersom vägens lutning fortfarande är 11% lutning 
och det finns problem med buller precis i gränsen för och över gällande riktvärden 
innebär detta sammantaget att ett sådant intrång inte är rimligt. En breddning av 
vägen är heller inte i enlighet med den specifika karaktär som finns i samhället. 
Bullerfrågan, som har stor betydelse från hälsa- och säkerhets synpunkt, är också 
allvarlig och beskrivs mer nedan. 
 
I förslaget föreslås att en hållplats för kollektivtrafiken placeras väster om nuvarande 
parkering. Att omvandla Kristinebergsvägen till en gata så att också trafikeras av 
reguljär kollektivtrafik, i backe med 11% lutning (som ska klaras även vinterhalvår), 
direkt efter skarp kurva, är inte lämpligt. Dessutom innebär ett sådant läge inte 
nämnvärd högre tillgänglighet för de boende i Fiskebäckskils samhälle. Här är det 
också en avvägning mellan restid och tillgänglighet som inte redovisas. För att 
begränsa bilåkandet - i synnerhet när belastningen ökar kraftigt under 
sommarhalvåret - är det av stor vikt att gång- och cykelnätet på Skaftö fortsätter att 
byggas ut, att möjligheterna att ställa bilen under längre tid finns. 
 
Man säger i planen att Kristinebergvägen ska breddas, det kommer innebära högre 
hastighet och redan idag vore det önskvärt med en betydligt lägre hastighet. Jag har 
sett på bifogade kartor att en tanke är att dra vägen en bit in på min tomt, detta 
motsätter jag mig. 
 
Sammanfattningsvis vill jag framföra följande: 
• Planförslaget strider mot gällande översiktsplan på grund av den höga 
exploateringsgraden. 
• Illustrationer och beskrivningar som visas upp under samrådsprocessen är felaktiga 
och missvisande. Beslut kan ej tas på sådan felaktig och bristfällig dokumentation 
varför processen måste göras om. 
• MKB innehåller väsentliga fel och brister i sin analys. Jag kräver att en ny MKB 
görs. 
• Exploateringen hotar djur och växtliv. Jag kräver att det utreds ytterligare om 
exploateringen är enligt gällande lagar och regler 
• Planen inte tar upp fornlämningar och hur man ska hantera dessa varsamt. Jag 
kräver att dessa fornlämningar tas in i planen och att dessa fornlämningar bevaras. 
• Planförslaget har mycket stor sammantagen påverkan på flera riksintressen, varför 
jag anser att planen inte kan fastställas. 
• Stora delar av planen innebär att hälsa och säkerhet påverkas oacceptabelt av att 
trafikbullernormer överskrids för ett flertal befintliga bostäder inklusive min. 
Utredningen är i många delar felaktig och bristfällig. Bl a är beräkningar fel pga att 
säsongsvariationen är mycket stor och ej har beaktas på ett korrekt sätt. Angivna 
bullervärden blir högre och berörda bostäder blir fler till antalet om korrekta 
maxvärden används i bullberäkningarna. Jag kräver att bullerberäkningen görs om. 
Planen kan ej fastställas på felaktiga grunder. 
• Hela förslaget på trafiklösningen är helt oacceptabelt. Kristinebergsvägen är 
olämplig för ytterligare belastning och förslaget sker bl a på bekostnad på andra 
fastigheter, strider mot karaktären i samhället samtidigt som den ej minskar den 
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kraftiga lutningen vilket ej möjliggör för handikappade och svaga individer att ta sig 
in området. Jag kräver att trafikmatningen utformas på ett annat sätt. 
• Jag motsätter mig att man tänker upphäva ett strandskydd för att bygga 
parkeringsplatser Det bör förtydligas att den parkering som ligger på allmän 
platsmark rymmer maximalt ca 90 parkeringsplatser. Planen föreslår således att 
upphäva strandskyddet till förmån för ett tillskott om 20 parkeringsplatser i ett 
jämförelsevis sämre läge än dagens. 
• De föreslagna planbestämmelserna är undermåliga avseende såväl byggnader som 
mark. Större delen av föreslagen byggnation saknar helt riktlinjer för gestaltning och 
utformning. De måste kompletteras och skrivas om helt. 
 
Slutlig, jag kräver jag att kommunen beaktar ovanstående synpunkter och ej antar 
föreslagen detaljplan. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Kommentarer gällande planens utveckling från översiktsplan till detaljplan, natur, 

buller, dagvatten, trafik  och upphävande av strandskydd hänvisas till 

samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till huvudsakligen inkomna 

synpunkter, återfinns i inledande delen av dokumentet. 

 

Ytterligare illustrationer kommer tas fram för att möjliggöra en bedömning av om 

planförslaget kan förväntas medföra påtaglig skada på riksintresse enligt 

miljöbalkens tredje och fjärde kapitel. Illustrationsmaterial som visar hur platsen 

för korsningen Fiskebäckskilsvägen och Kristinebergsvägen kommer tas fram. 

Illustrationerna ska visa maximalt utnyttjande av planen.  

 

Bebyggelsens volymer och utformning kommer att behandlas i ett 

gestaltningsprogram. Vidare kommer utformningsbestämmelser föras in på 

plankartan. 

 

I tabellen angivna totala areor stämmer ej överrens med planförslaget.  
Enligt samrådshandlingen medges för tomt med e2 150kvm och v1 (1 våning samt 

souterrängvåning där terrängen tillåter) max bygga en våning med en 

byggnadsyta på 150kvm, ett inglasat uterum om 30kvm, komplementbyggnader 

om 40 kvm samt där terrängen tillåter bygga souterrängvåning samt inreda vind. 

Hur stor bostadsytan blir beror på flera faktorer som t.ex. väggarnas tjocklek. En 

noggrann avvägning av byggrätternas storlek i förhållandetill kulturmiljön, 

lanskapsbilden med mera kommer göras. Även förslaget till lagändring i PBL 

kommer beaktas.  

 

Plankartan kommer att kompletteras med lämpliga planbestämmelser som 

införlivar den vision som finns i planbeskrivningen att marken endast skall 

påverkas i den mån det behövs för anläggandet av VA och vägar. Planförslaget 

bygger på principen att endast en begränsad zon från hus, till väg, till hus ska 

påverkas av sprängning och markarbeten.  
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Sektioner kommer att tas fram för att visa hur placering av hus i förhållande till 

gata kommer göras. En principsektion kommer tas fram som visar hur det 

principiellt är tänkt att inom området lösa placering av byggnaderna i förhållande 

till väg och topografi, även sektioner utpekade inom området kommer tas fram.  

 

Den i samrådshandlingen föreslagna nya byggrätten för 1:543 kommer tas bort. 

Denna påverkar i stor utsträckning siktlinjen från kyrkan och anses inte vara 

lämplig.  

 

Natura 2000-området Gullmarsfjorden kommer inte påverkas negativt av 

planförslaget. Kompletteringen av dagvattenutredningen kommer förtydliga vilka 

data och resonemang som ligger till grund för bedömningen att flödet till Gullmarn, 

som är Natura 2000-område, inte kommer att förändras. Planförslaget kommer 

justeras för att säkerställa dagvattnets avrinningsvägar.  

 

De trafikmängder som bullerberäkningen baseras på kommer ses över och 

bullerutredningen ska bygga på sommarvärden gällande trafikmängder. 

Trafikmätning kommer utföras i sommar. Kompletteringen av bullerutredningen 

kommer visa dagens hastighetsbegränsning med även föreslagna framtida 

hastighetsbegränsningar.  

 

Boendestrategin är ett strategiskt dokument som pekar ut den problematik som 

kommunen måste jobba vidare med gällande bostadsförsörjningen. Strategin 

bygger på politiska önskemål och pekar ut konkreta åtgärder på vilka underlag vi 

behöver ta fram för att pröva  förutsättningarna för de politiska önskemålen som 

boendestrategin för fram.  

 

Kompletterande inventering av stor vattensalamander kommer göras. Fördjupning 

av planförslagets eventuella barriäreffekt för arten kommer att behandlas. 

 

Utredning av vilka fågelarter planområdet utgör häckningsmiljö för kommer tas 

fram.  

 

Övriga synpunkter noteras.  

 

 

42. Jan-Olof Skoog, Skaftö-Fiskebäck 1:351 

Yttrande 1: Då vi idag har begränsad eftermiddags- och kvällssol kommer framtida 
nybyggnation kraftigt att reducera solbeståndet för min fastighet. En förhandsstudie 
måste upprättas om hur solen påverkas av den tänkta byggnationen under olika 
årstider för min fastighet. 
 
Yttrande 2: Då vi har för avsikt att flytta till Fiskebäckskil är jag i behov att få 
uppföra garage jämte förråd. För att bereda plats önskar jag tillköpa mark som jag 
har markerat på tomtkarta. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Delområdet Kilens närhet till befintlig bebyggelse ska beaktas och vid bearbetning 

av planförslaget kommer antalet hus i delområdet Kilen minskas. Solstudie kommer 

att utföras om så anses erforderligt.  

 

Övriga synpunkter noteras.  

 

 

43. Tomtägarföreningen Emma och Daniel ek. för. 

Tomtägarföreningen Emma och Daniel ek.för., vars medlemmar utgöres av ägare till 
25 fastigheter utmed Emmas och Daniels vägar i Fiskebäckskil har fått kännedom om 
att samråd pågår beträffande rubr. planförslag. 
Medlemmarna i föreningen har haft kännedom om att planeringsarbete pågått för 
Utsiktsberget och har bedömt det som självklart att de såsom sakägare skulle beredas 
tillfälle till deltagande i samrådsprocessen som ju berör mark deras omedelbara 
närhet och har avgörande betydelse för samhällets framtida utveckling. 
 
Det har framkommit att Lantmäteriet gjort samma bedömning. Kommunen har 
emellertid hos Lantmäteriet begärt inte bara att en krympt reviderad lista över 
sakägare skulle framtagas utan också att den nya listan skulle antedateras. 
Härigenom har föreningens medlemmar betagits möjligheten till samråd Man kan 
spekulera över skälen härtill, men det står redan klart att man härigenom torde 
undvika åtskilliga kritiska synpunkter på planförslaget. 
 
Föreningen kan naturligtvis inte acceptera denna hantering av saken utan kräver ett 
nytt samrådsförfarande vid vilket föreningens medlemmar fått ställning av sakägare. 
Skulle denna begäran lämnas utan bifall yrkar föreningen ett formellt beslut med 
besvärshänvisning. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

En förnyad bedömning av sakägarkretsen kommer att göras till granskningsskedet 

utifrån inkomna synpunkter och i samråd med lantmäteriet.  

 

 

 

44. Carl Lamberg, Skaftö-Fiskebäck 1:328 
Ombud: Advokat Rudolf Laurin och jur. kand, Henrik Pernmyr, Wistrand 
advokatbyrå. 
 
1 INSTÄLLNING 
1.1 Lambergs äger fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:328 som i det nya 
planförslaget inkorporerats i planområdet. På fastigheten finns ett fritidshus som 
utnyttjas regelbundet av syskonen och deras familjer. Huset ligger enskilt bland 
klipporna med utsikt över Gullmarn och de karga klipporna runtomkring. 
 
1.2 Den aktuella detaljplanen innebär planläggning av ett område som enligt 
tidigare kommunal planering ska förbli obebyggd. En bebyggelse inom det område 
som ligger utanför vad som är utpekat i ÖP06 kommer att innebära att man inte 
följer kommunens tidigare avsikt att utveckla tätorten i anslutning till öns befintliga 
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samhällen. Planen kommer istället att innebära ianspråktagande av ett natur- och 
kulturmiljöområde som är betydelsefull för områdets karaktär. Kännetecknande för 
modern kulturmiljövård är, enligt kommentaren till plan- och bygglagen, att 
kulturvärdena ses som en viktig resurs för människors välbefinnande som ger 
historisk identitet och djup. Förändringar i bebyggelsemiljön som går ut över dessa 
värden måste vara sakligt underbyggda och dess konsekvenser rimligt 
förutsebara. 
 
1.3 Med beaktande av den översiktsplan som fastighetsägare i Fiskebäckskil 
har haft att förhålla sig till och med beaktande av det begränsade antalet permanent 
boende på orten idag är en exploatering i den omfattning som detaljplanen innebär 
inte något en fastighetsägare som Carl Lamberg rimligen ska behöva förvänta sig. 
 
1.4 Regeringen har tidigare i beslut den 9 februari 1995, M 93/4477/9 
(jämför även Regeringens beslut den 12 oktober 1995, M 95/2036/9) ansett att det 
för ägarna av grannfastigheter till ett planområde inom Tällberg, Leksands kommun, 
fanns "ett berättigat intresse av att bevara kulturmiljön i området som en del av deras 
boendekvalitet". Vid avvägningen mellan intresset av att bebygga planområdet och 
intresset av att bevara kulturmiljön fann regeringen att detaljplanen inte borde 
godtas och detaljplanen upphävdes. 
 
1.5 En detaljplan ska vara utforma Å att den tar skälig hänsyn till befintlig 
bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden. Mark- och miljööverdomstolen 
har tidigare upphävt detaljplan som inneburit kort avstånd mellan befintligt 
bostadshus och planlagd byggnation och där planerad byggnation medfört en 
betydande skuggning på befintlig bebyggelse och bortfallande av utblickar, på grund 
av att erforderlig hänsyn inte tagits till befintlig bebyggelse (jfr. Mark- och 
miljööverdomstolens dom i mål P 9683-12). 
 
2 ALLMÄNNA INTRESSEN 
2.1 Planläggning enligt plan- och bygglagen ska enligt 2 kap 2 § syfta till att 
mark- och vattenområden används för de ändamål som områdena är mest lämpade 
för med hänsyn till sin beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan 
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Enligt 2 kap 4 § 
får mark endast tas i anspråk för att bebyggas om marken från allmän synpunkt är 
lämplig för ändamålet. 
 
2.2 Vad som är en ändamålsenlig markanvändning har av kommunen 
tidigare bedömts i översiktsplan, ÖP06. De övergripande kommunala målen och 
utgångspunkterna för kommunens översiktsplanering har för Skaftös del bland annat 
varit att utbyggnad bör ske i första hand i anslutning till de befintliga sarnhällena, 
medan områden mellan dessa hålls fria från anläggningar och hus för att bevara 
natur- och kulturvärden för de boende och besökande. Likaså har utgångspunkten 
varit att utbyggnad av bostäder och anläggningar ska ske i måttlig skala och takt för 
att Skaftö ska behålla de kvaliteter de boende uppskattar och söker sig till ön för. 
 
2.3 Såsom det konstateras i ÖP06 ligger hela Skaftö inom område som på 
grund av natur- och kulturvärdena är av riksintresse enligt bestämmelserna i 4 kap 
MB. Ingrepp och exploateringsföretag får genomföras endast om de inte påtagligt 
skadar värdena. Bestämmelserna utgör i och för sig inte hinder för utveckling av 
befintliga tätorter och lokalt näringsliv och de förändringar i mark och 
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vattenanvändningen som föreslås i ÖP06 gäller därför i huvudsak genomföranden i 
anslutning till öns 
samhällen. 
 
2.4 Inom det nu aktuella planområdet kan totalt 175 nya bostäder uppföras. 
Detta ska ställas i relation till dels de 30-50 lägenheter som är planerade i ÖP06, dels 
till de, knappt 400 invånarna som finns i Fiskebäckskil idag. Avsikten är att de 
planlagda bostäderna ska användas för åretruntboende. Det bör med hänsyn till 
dagens invånarantal och tidigare bedömt utbyggnadsbehov framstå som uppenbart 
att behovet av bostadsbestånd i den omfattning som nu aktuell detaljplan innebär 
inte föreligger. 
 
2.5 Att det är det verkliga behovet av bostäder som måste ligga till grund för 
planläggningen framgår om inte annat av 2 kap 3 § plan- och bygglagen. I 
kommentaren till lagrummet sägs bland annat att tätortsutbyggnaden, annan 
exploatering för bebyggelseändamål och utbyggnad av teknisk infrastruktur 
successivt tar allt större del av grönområden och annan obebyggd mark i anspråk. 
Denna utveckling utgör alltså ett hot mot stora delar av de resurser som 
grönområdena utgör och minskar deras långsiktiga värde och funktion. Varje enskilt 
exploateringsföretag kan uppfattas vara av begränsad betydelse. Över en längre 
period ger emellertid alla enskilda åtgärder negativa konsekvenser som inte är 
överblickbara vid en bedömning av det enskilda exploateringsärendet. En 
helhetsbedömning av grönområdenas tillstånd och förändringar är därför av stor 
betydelse för arbetet med skydd och säkerställande av grönområdena i städer och 
tätorter. 
 
2.6 Med beaktande av vad som angetts ovan strider detaljplanen mot de i 2 
kap plan- och bygglagen föreskrivna kraven på lämplighet och hushållning med 
mark. Planen ska redan av denna anledning inte antas.  
 
3 OKLARHETER I PLANEN 
3.1 Stor vattensalamander (Triturus cristatus) är en art som enligt 
habitatdirektivet kräver noggrant skydd. Det största hotet mot stor vattensalamander 
är habitatförstöring. Enligt uppgifter i artdatabanken är arten starkt beroende av ett 
komplext småvattenlandskap med rika akvatiska miljöer sammanbundna med äldre 
skog via goda spridningsvägar. I miljökonsekvensbeskrivningen anges att 
planförslagets påverkan på en eventuell återlokalisering av stor vattensalamander är 
svår att bedöma men att bebyggelse och vägar kommer att ha en viss barriärverkan 
runt de centrala områdena där dammarna finns. Med beaktande av stor 
vattensalamanders behov av noggrant skydd kan planförslaget inte antas förrän 
påverkan på livsmiljöer och möjligheten till återlokalisering utretts vidare. 
 
3.2 Det ska noteras att det varken i samrådshandlingen eller i 
miljökonsekvensbeskrivningen förklaras hur avloppsfrågan kommer att hanteras 
eller om det i ledningsnät och avloppsreningsverk finns kapacitet att fördubbla 
antalet åretruntboende. På samma sätt har man inte tydligt nog redovisat hur 
omhändertagandet av dagvatten kommer att gå till. 
 
3.3 Att dessa frågor måste ha utretts och redovisats framgår bland annat av 
Mark- och miljödomstolen Umeå tingsrätts dom i mål P 2081-12. I målet konstaterar 
domstolen att frågan om förutsättningarna att lösa ett planområdes avlopp är så 
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väsentlig att den måste vara utredd innan detaljplan kan antas. I det aktuella ärendet 
fanns det varken teknisk verifiering eller bedömning av lämpligheten i den förslagna 
avloppslösningen och inte heller några analyser eller riskbedömningar som kunde 
ligga till grund för en bedömning. 
 
3.4 Förutom bristen på Information om va-lösning, nämns del inte om 
strandsskyddet upphävts för de sjöar som ligger inom planområdet. Om så inte är 
fallet måste länsstyrelsen upphäva detta i enlighet med 7 kap 18 § miljöbalken. För 
detta krävs särskilda skäl. 
 
3.5 Vidare noteras att i den till planförslaget upprättade miljö-
konsekvensbeskrivningen redovisas enbart konsekvenser av planförslaget 5.4d ett 
maximalt utnyttjande samt ett nollalternativ. Några andra beskrivna 
lokaliseringsalternativ finns inte, Enligt miljöbalkens bestämmelser om bedömningar 
och miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program ska bl.a. rimliga alternativ, 
med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd, 
identifieras, beskrivas och bedömas. En sådan beskrivning ska bl a. omfatta alternativ 
markanvändning och alternativa lokaliseringar för bostadsbebyggelse (se prop. 
2003/04:116 s. 64). 
 
4 ENSKILDA INTRESSEN 
4.1 Larnbergs fastighet har i det nya planförslaget inkorporerats i 
planområdet. På fastigheten finns ett fritidshus som utnyttjas regelbundet av 
syskonen och deras familjer. Huset ligger enskilt bland klipporna med utsikt över 
Gullmarn och de karga klipporna runtomkring. 
 
4.2 Byggnation i enlighet med planen kommer att förändra omgivningarna 
och dess karaktär fullständigt. Det som idag är fastighetens behållning och värde 
kommer att helt att försvinna. De nya bostadshusen kommer både att ligga mycket 
nära Lambergs tomt och nära varandra. Mellan vissa byggnader kommer avståndet 
inte att uppgå till mer än 2-3 meter, Solen kommer att skymmas större delen av 
dagen och omkringliggande bostäder kommer att ha insyn till Lambergs. 
 
4.3 Som uppgetts ska en detaljplan vara utformad så att den tar skälig 
hänsyn till befintlig bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden. Mark- och 
miljööverdomstolen har tidigare upphävt detaljplan som inneburit kort avstånd 
mellan befintligt bostadshus och planlagd byggnation och där planerad byggnation 
medfört en betydande skuggning på befintlig bebyggelse och bortfallande av 
utblickar, på grund av att erforderlig hänsyn inte tagits till befintlig bebyggelse (jfr. 
Mark- och miljööverdomstolens dom i mål P 9683-12). 
 
4.4 Lambergs har ett berättigat intresse att bevara den miljö i området som 
skyddas genom 4 kap 1 § miljöbalken som en del av sin boendekvalitet. Den 
exploatering som detaljplanen medför går långt utöver vad som är skäligt. Planen kan 
därför inte godtas (jfr. Regeringen beslut den 9 februari 1995 i mål M 93/4477/9 och 
den 12 oktober 1995 i mål M 95/2036/9). 
 
5 SAMMANFATTNING 
5.1 Med beaktande av vad som angetts ovan strider planförslaget mot plan- 
och bygglagen på ett sådant sätt att planen inte ska antas. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Kommentarer gällande VA hänvisas till samhällsbyggnadsförvaltningens 

kommentarer till huvudsakligen inkomna synpunkter, återfinns i inledande delen 

av dokumentet. 

 

Kompletterande inventering av stor vattensalamander kommer göras. Fördjupning 

av planförslagets eventuella barriäreffekt för arten kommer att behandlas. 

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att uppdateras efter att kompletterande 

utredningar gjorts. 

 

Dammarna inom planområdet omfattas ej av strandskydd.  

 

 

45. Alex och Katarina MacLeod, Skaftö-Fiskebäck 1:563 

Inledning 
Vi är helt överens med kommunen att Bohuskusten måste hållas levande, och att 
bygden behöver utvecklas. Men vi menar att kommunen måste börja i rätt ände och 
underlätta med fler arbetstillfällen och möjligheter för och olika näringar. 
Kommunen har inte lyckats bevisa att fler bostäder ger fler arbeten. 
 
Skaftö bär stora ärr från flera nya bostadsområden som hitintills där intresset från 
köpare fortsätter vara svalt. Vidare, närmast Fiskebäckskil har kommunen tillåtit 
mycket stora bortsprängningar av berg på Östersidan som för all framtid har 
förändrat kustbilden. Hur ställer kommunen sig till detta? Är ni nöjda? Och passar 
detta in i er syn på hur man förvaltar Riksintresset Fiskebäckskil och Bohuskusten? 
Och är det ett exempel som ni menar ska fortsätta följas? 
 
Som sakägare har vi möjlighet att komma in med synpunkter och har fått underlag 
från kommunen. Handlingarna präglas av omfattande slarvfel och motsägelser. Att 
gå ut med icke genomarbetat material framstår som både oprofessionellt och en 
skymf mot oss vars boende för alltid kommer förändras av kommunens till synes 
vidlyftiga planer. Mycket visar också på att det skisserade förslaget inte är tekniskt 
genomförbart. Kvalitén på dokumenten ger inte särskilt god grund för att få insyn i 
alla konsekvenser, dessutom är den del mätningar, som bullermätningen, helt 
orimlig. Den har gjorts i januari 2014, när alla som har minsta kännedom om bygden 
vet att bullernivån är hundrafalt ökad under sommartid. Bara på den punkten borde 
hela programmet falla på sin egen orimlighet. 
 
Det vilar ett mycket tungt ansvar på kommunen att utveckla samhällena i Lysekils 
kommun på ett ansvarsfullt sätt. Att svara på de behov som finns och att inte bygga ut 
utan ett verkligt behov. Det väger ett tungt ansvar på kommunen att utveckla sina 
samhällen i enlighet med Länsstyrelsens anvisningar om varsam exploatering av 
Bohuskusten. Kommunen har också ett stort ansvar för att värna om såväl natur som 
turistnäring, om existerande näringar samt mot de redan boende i Fiskebäckskil. 
 
Vår sammanfattande kommentar är att detaljplanen, programmet och MKB är så 
undermåligt utförda och underbyggda, med så stora missar när det gäller bland 
annat, natur, kulturområden, buller och vägdragning att hela planen bör rivas upp. 
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Ska någon exploatering ske på platsen måste ett nytt förslag tas fram som följer 
kommunens strategier och policydokument, som inte skadar riksintressena, som är 
genomförbart och som inte är olämplig med hänsyn till människors hälsa och 
säkerhet. 
 
Härnedan våra invändningar punkt för punkt. 
1. Riksintresse 
a. Riksintresse "Nationallandskapet" Bohuslän " 
I Miljöbalken (1998:88) står det: "Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja 
en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten 
att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och 
bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl." 
 
Vidare i kapitel 3 § 6: "Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har 
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller 
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. 
Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 
/…/ Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller 
friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket." 
 
Den exploatering som föreslås i planen är ett hot mot Riksintresset i avseendet 
Kulturmiljövård (kap 3 miljöbalken) och ett hot mot Riksintresset Bohusläns 
skärgård som helhetsmiljö och nationallandskap (kap 4 miljöbalken). 
 
Det anges att planområdet "tangerar" Riksintresset för Kulturmiljövård men det är 
uppenbart att del av planområdet ingår i detta Riksintresse. Såväl Planbeskrivningen 
som Miljökonsekvensbeskrivningen är i hanteringen av Riksintressena klart 
bristfälliga; avvägningar enligt Miljöbalken saknas och dokumenten vittnar om 
bristande förståelse om vad värdena består av och det förekommer motsägelsefulla 
formuleringar. 
 
Planförfattarens slutsats är att ny bebyggelse inte påverkar Riksintressena negativt 
om nya hus utformas med sadeltak och förses med ljust målad stående träpanel 
(vilket föreslås i en mindre del av planen). Så enkelt är det inte utan detta vittnar 
snarare om en begränsad förståelse för vad som skapar bebyggelsekaraktärer och 
dessa unika miljöer. Idag finns endast ett fåtal välbevarade kustsamhällen kvar längs 
kusten och Fiskebäckskil/Östersidan som Skepparsamhälle är därtill helt unikt. Det 
som gör Bohusläns bebyggelse så karaktäristisk har med långt fler attribut och 
karaktärsdrag att göra än de som nämns i Planen och MKB. 
 
Enligt Miljöbalken 4:e kapitel omfattar ett Riksintresse den bevarade helheten. Det 
planerade storskaliga ingreppet i landskapet i direkt anslutning till Fiskebäckskils 
samhälle strider emot intentionerna i Riksintresset då det kraftigt påverkar 
helhetsupplevelsen. Vidare är Fiskebäckskil ett riksintresse både som en del av 
Bohuskusten och i sig själv som ett unikt och välbevarat skepparsamhälle. Den  
nuvarande detaljplanen innebär mycket omfattande ingrepp i naturen och kommer 
göra stora avtryck på kustlinjen och på et förödande sätt påverka karaktären av 
Skepparsamhället Fiskebäckskil. 
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 Vi anser att kommunen i alla led har gått emot Miljöbalken, och särskilt 
kapitel 3 § 6 om Riksintresse. Det här är den första punkten på vilken 
detaljplanen måste anses som orimlig och ej genomförbar. För hur kan den 
stora exploateringen garantera att "kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö"? 

 Vi vill veta hur kommunen redogör för hur man i enlighet med miljöbalken tar 
sitt ansvar "att förvalta naturen väl". Om ett område klassas som Riksintresse 
ska det enligt miljöbalken skyddas mot åtgärder som avses i första stycket", dvs 
en exploatering som på något sätt hotar natur och kulturmiljö. Vi menar att 
detaljplanen i alla punkter hotar natur och kulturmiljö. Detaljplanen är i detta 
avseende orimlig och behöver i grunden revideras. 

 
b. Planförslagets påverkan på Riksintressena 
Planförslaget har negativ inverkan på Riksintressena och på det som av länsstyrelsen 
beskrivs vara 'god bebyggd miljö' i följande avseenden: 
 

 Gatunätet och bebyggelsen har placerats i terrängen på ett sådant sätt att i 
princip all kvartersmark inom planen påverkas genom sprängning eller 
massaomflyttning som innebär irreversibla ingrepp för att klara krav som ställs 
på dagvattenhantering och avrinning, vägbredder med tillhörande 
avrinningsdiken, 4-5 parkeringsanläggningar, tillgänglighet för handikappade 
samt som resultat av att planen medger mycket stora byggrätter i denna starkt 
kuperade terräng. Att bevara ens något av befintliga hällmarken eller den karga 
vegetationen framstår som helt orimligt med föreslagen byggnation. 

 Även Naturmark kommer att påverkas av sprängning/utfyllnad då det även här 
medges ett flertal anläggningar för dagvatten (t.ex. makadammagasin för 
fördröjning av dagvatten), andra tekniska anläggningar, gångvägar m.m.. 
Dagvattenmagasin föreslås t.o.m. där det ej tillåts enligt plankartan 
(text/utredning stämmer alltså ej med plankartan). 

 De karga bergpartierna tätt intill kustsamhällena bör lämnas obebyggda för att 
bevara den karaktäristiska kontrasten mellan de karga och vindpinade 
bergsområdena och tät bebyggelse i strategiska kustlägen. 

 Typiskt för Bohuslän är att bebyggelse ej placeras ute på öppen åkermark vilket 
görs i förslaget (bebyggelsen norr om Kristinebergsvägen). Denna bör helt utgå 
i det fortsatta planarbetet. 

 De stora byggnadsvolymerna och de byggnadshöjder som föreslås är 
främmande i den Bohuslänska miljön. De byggnadshöjder som föreslås är hus i 
1-3 våningar och utöver detta en suterrängvåning. Exempel: planen medger 
alltså friliggande hus i följande varianter: 

  
A 150 m2 

30 m2 

40 m2 

150 m2 

ca 90 
m2 

 en första våning 
som glasat uterum 
komplementbyggnad (garage, gästhus), får 
sammanbyggas 
souterrängvåning (ca 75 m2  bostadsyta och 75 m2 biyta) 
vind får inredas och takkupor får byggas på 1/3 av takets 
längd 

totalt; 
385 
m2 

B 130 m2 

30 m2 

40 m2 

i en första våning 
som glasat uterum 
komplementbyggnad (garage, gästhus), får 

totalt; 
475 
m2 
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130 m2 

130 m2 

ca 80 
m2 

sammanbyggas 
i en andra våning 
souterrängvåning (ca 65 m2 bostadsyta och 65 m2 biyta) 
vind får inredas och takkupor får byggas på 1/3 av takets 
längd 

 
Detta är något som inte 'smälter in' i befintlig bebyggelse p.g.a. sin volym, även om 
byggnaderna skulle förses med stående träpanel som målas med ljus täckande färg. 1 
Planen anger att minsta tomtstorlek ska vara 600 m 2 vilket i relation till föreslagna 
byggrätter framstår som illa genomtänkt och högst olämpligt. Ingen befintlig mark 
kan sparas, all vegetation kommer att försvinna och kommer inte kunna återhämta 
sig och förmodligen allt naturligt berg m.m. inom det som föreslås som kvartersmark 
blir påverkat. Att MKB inte tydligare tar upp detta är en allvarlig brist. Inte heller 
illustreras någonstans byggnader av denna storlek i planhandlingarna. 

 Föreslagen bebyggelse synlig från kyrkan/marinan innebär negativ inverkan 
på den unika skepparsamhälle-miljön med anledning av för miljön främmande 
karaktär och kraftiga ingrepp i landskapet som blir resultatet av vägdragning 
och de stora byggrätterna som planen tillåter. Här tillåts de båda typerna 
beskrivna ovan (A och B) och antalet våningar är ej reglerat alls på flera av 
tomterna. 

 Det föreslås i planen bullerskyddsåtgärder i form av 2 meter höga skärmar 
längs Kristinebergsvägens östra del, längs båda dess sidor—som alltså ligger 
helt inom Riksintressent för Kulturmiljövård. Denna typ av byggnadselement 
hör inte hemma i det kulturhistoriskt värdefulla Skepparsamhället, dvs att 
samhällets tillfartsgata skulle gå i ett sådant 'tråg' kan inte godtas inom denna 
kulturhistoriskt känsliga miljö. En konsekvens av detta är att all exploatering 
som medför bullerskyddsåtgärder av detta slag inte bör tillåtas alls. 
(Konsekvenserna för Riksintresset av höga bullerskärmar är ej beskrivet i 
MKB). 

 
Att minimera påverkan i landskapet och på platsen och dess omgivning beskrivs som 
en utgångspunkt på flera ställen i Planbeskrivningen, men det framgår av 
handlingarna och flera av de gjorda utredningarna att föreslagen bebyggelses 
påverkan på landskapet är orimlig. Dagvattenutredningen visar det, MKB:n påpekar 
det och inget i Plankartan (den juridiskt bindande handlingen) säkerställer heller en 
begränsad påverkan av landskapet. 
 
Enligt de särskilda hushållningsbestämmelserna får ingrepp inte göras som påtagligt 
skadar områdenas natur- och kulturvärden. Miljöbalkens (MB) intention är inte att 
hindra utveckling, men att skada de nationella värdena är ett allvarligt hot mot 
naturupplevelsen som grunden för bl.a. turism, en ytterst viktig näring för Lysekils 
kommun och Skaftö, nu och säkerligen även så i framtiden. 'Kompletteringar' till 
befintlig bebyggelse medges enligt MB, men detta planförslag innebär inte en 
'komplettering' utan här handlar det om exploatering av jungfrulig mark i mycket 
svår/brant terräng. Förslaget är okänsligt utformat i förhållande till terrängens 
förutsättningar vilket resulterar i omfattande sprängning och förflyttning av massor 
och innebär därmed en negativ inverkan på Riksintresset. 
 
1 Som jämförelse för att underlätta förståelsen kan nämnas att 'Lyckan' på 
Fiskebäckskilsvägen 24, strax norr om busshållplatsen ovanför marinan — som är ett 
av de större husen bland Fiskebäckskils befintliga hus — har en byggnadsarea på ca 
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110 m 2 och är i 11/4 våning, vilket innebär en bruttoarea på ca 170 m 2. Planen 
medger således en byggnadsarea som är ca dubbelt så stort som detta hus och en 
boarea som är hela två till tre gånger så stor. 
 
Att planbeskrivningen och MKB inte hanterar detta på ett bättre sätt är 
otillfredsställande och tyder på brister i handläggandet och bristande förståelse för 
vad det är som skapar dessa nationella värden. De framtagna 
illustrationerna/visualiseringarna visar inte dessa problematiska konsekvenser, detta 
trots att Länsstyrelsen och Bohusläns museum särskilt tryckt på detta redan i 
programskedet 2009. I illustrationerna är ett fullt utbyggt område inte redovisat, 
maximala byggrätter är inte redovisade, byggnader är utformade i strid med planens 
bestämmelser, genomgående saknas redovisning av andra ingrepp i terrängen till 
följd av olika tekniska anläggningar, inte heller redovisas de två meter höga 
bullerskärmarna vilka påtagligt kommer påverka människors vardagsmiljö och 
framför allt påtagligt förändra miljön för fastighetsägarna utmed den östra delen av 
Kristinebergsvägen. 
 
En slutsats är att stora delar av området är allt för brant för att huvuddelen av 
exploateringen som föreslås ska kunna genomföras på ett acceptabelt sätt. 
Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet har här ett ansvar att säkerställa de 
nationella intressena och endast tillåta utveckling som innebär att Riksintressena kan 
finnas kvar till nytta och glädje för kommande generationer. 

 När det gäller detaljplanens överträdelser mot Riksintressen vill vi ha en 
redogörelse för hur detaljplanen förhållit sig till Länsstyrelsens riktlinjer om 
exploatering i kustområden i Bohuslän. 2 

 Riksintresset värnar om den högexploaterade kustremsan. Från kommunen 
vill vi ha en redogörelse för hur man definierar det unika i Fiskebäckskil och 
hur detta säkras för framtiden gentemot den nya exploateringen. Vi menar att 
detaljplanen i alla led riskerar det unika med skepparsamhället och dess 
naturomgivningar i nära anslutning. 

 Riksintresset Skepparsamhället har med helhetskaraktären att göra, men 
också med hur bebyggelsen lokaliseras. Den ursprungliga bebyggelsen från 
1700-taöet består av 1 RoK. Senare delen på 1700-talet byggs dubbelhus, 3 
RoK, på 1800-talet kaptensvillor, alltid 1.5 våningsplan. På vilka 
kulturhistoriska grunder har man anpassat den nuvarande planen om 
bostäder med 135m2 byggyta i 2 våningar (ibland plus souterängplan) samt 
flerfamiljshus? Vi menar att man på ett mycket grovt sätt riskerar att utarma 
det kulturhistorisa värdet i det nuvarande Skepparsamhället. 

 Vi vill ha en redogörelse för vilket intresse har kommunen att lämna över ett 
Kulturarv till kommande generationer och hur fördubblingen av samhället 
med alla dess konsekvenser är ansvarsfullt. 

 
2 "Kustområdet och skärgården i Bohuslän, - en värdebeskrivning av ett 
nationallandskap enligt 4 kap miljöbalken", Länsstyrelsen Västra Götaland, 2000 
 
2. Översiktsplanen 
Vi vill veta på vilka grunder ni tar avsteg från Översiktsplanen! 
I förra programmet från 2009 kom det in en rad synpunkter under samrådstiden 
med tydliga krav på kompletteringar bland annat från Länsstyrelsen gällande t.ex.: 
"behovsbedömning, geoteknik, trafikutredning, landskapsanalys/fotomontage, 
dagvattenhantering samt avseende naturinventering". Redan i denna omgång var det 
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många som hörde av sig och mycket lite av det som här påpekades har vare sig utretts 
på ett tillfredsställande sätt eller beaktats. Även om detta inte juridiskt går emot PBL 
(vi förutsätter att nuvarande detaljplan följer den förra lagen eftersom planen 
påbörjats då den var gällande) så är det ett mycket tvivelaktigt förfarande. 
 

 Kommunen har fortfarande inte redovisat en rimlig visualisering med 
byggnadernas maximala storlek i ett fotomontage av området. Detta 
efterfrågades redan i förra omgången av Bohuslänsmuseum, det efterfågades 
också på Samrådsmötet 2014. Men kommunen har ignorerat såväl 
remissinstanser som sakägare. Varför? 

 Vi begär en tydlig och ärlig redovisning av det tänkta resultatet. 
 Naturinventeringen nämner inte alla de skyddade fåglar som finns — varför? 

Se vidare nedan. 
 Det är vår tolkning att det är mycket tvivelaktigt att den nuvarande planen är 

hållbar i fråga om såväl Riksintresse, naturskydd, och samhällsplanering. 
Kommunens trovärdighet i frågan sjunker ju mer vi sätter oss in i ärendet. 

 
3. Fornlämningar 
Enligt en rapport från RAÄ finns det påvisat att exploateringsområdet och dess 
omnejd inkluderar fornlämningar: spår av bosättning från stenåldern. Det anges 
också vara troligt att området sträcker sig utanför de nu markerade platserna. 
Utredningen dateras till 1990, men är ännu inte, så vitt vi har kunnat utläsa, till fullo 
utgrävda. Den första frågan berör varför vi behövt konsultera RAÄ arkiv och inte 
kunnat läsa om detta i vare sig Kommunens program eller i MKB av arkitektbyrån 
Tengbom - ingenstans i MKB står det omnämnt att det finns fornlämningar i 
området. Det är kommunens ansvar att utreda alla konsekvenser som detta innebär. 
Denna överträdelse i sig själv underminerar programmets trovärdighet visar på dess 
orimlighet. 
 
Alla fornlämningar (som boplatser innan 1850) skyddas av Kulturmiljölag 
(1988:950) 2 kap 6 §. Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd ändra 
eller skada en fornlämning, till exempel genom att den tas bort, grävs ut eller täcks 
över. Skyddet omfattar inte enbart själva fornlämningen utan även ett så stort 
område på marken eller sjöbotten som behövs för att bevara den och för att ge den ett 
tillräckligt utrymme, ett fornlämningsområde. Kulturmiljölag (1988:950) 2 kap 2 § 
 
När PEAB exploaterat området finns det inte längre någon möjlighet att undersöka 
fornlämningarna. Det är minst sagt upprörande att Kommunen inte bryr sig om sin 
kulturarvsmiljö och fornminnen. 
 

 Vi kräver en utredning av fornlämningarna. 
 Vi kräver också att MKB i grunden görs om eftersom boplatsen från stenåldern 

inte ens nämns där. 
 
4. Naturskydd 
Exploateringen innebär stora begräsningar för det rörliga friluftslivet och rekreation, 
t.ex. promenader i berg och till utsiktspunkter, lek i naturen, skridskoåkning på 
dammarna. På flera ställen står att naturområdet kring dammarna ska ha hög 
tillgänglighet för allmänheten men detta följs inte upp på den formella plankartan — 
inga av kvartersgatorna inom det 25 ha stora området har i planen säkrats för att bli 
allmänt tillgängliga. Att det sägs i planbeskrivningen betyder inte att de blir 
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tillgängliga i realiteten, då behövs en sådan bestämmelse på plankartan som är 
juridiskt bindande.  
 
Det är dessutom viktigt att påpeka exploateringens negativa inverkan på flora och 
fauna och att vissa av värdena för rekreation och friluftsliv på sikt kan försvinna. 
Förutom bebyggelsen föreslås det i naturmarken diverse anläggningar för 
dagvattenhantering och andra tekniska anläggningar. Att ett ca 8 hektar naturområde 
lämnas 'orört' är därmed inte korrekt, makadammagasin, utjämningsmagasin, 
tryckstegringsstation och liknande kan svårligen göras utan ingrepp. Även den 
geotekniska utredningen pekar på diverse nödvändiga ingrepp i dessa miljöer. 
 
Den kringbyggda naturmarken, begränsad av bebyggelse och gator, innebär att 
området har begränsad kontakt och kopplingar till omgivande naturlandskap. Detta 
är ett effektivt sätt att på lång sikt utarma områdets naturvärden. Att utforma 
området på detta sätt vittnar om liten förståelse för hur ekosystem fungerar hos de 
som ansvarar för gestaltningen, men också hos planförfattare och MKB-handläggare 
som inte belyst konsekvenserna av områdets isolering från övriga naturområden. 
Flera formuleringar i planbeskrivningen vittnar om en bristande förståelse för hur 
platser fungerar som en del av större ekosystem och hur värdena är beroende av en 
fungerande helhet. Även om man inte vid varje besök hittar alla arter betyder inte de 
att de är borta. Djur rör på sig och stänger man av sådana möjligheter med 
bebyggelse och trädgårdar så förloras dessa värden, förmodligen för alltid. Förslaget 
begränsar starkt djurlivets rörlighet i området och på sikt hotar detta både växt- och 
djurarter. 
 
Ett annat exempel är skrivningar om att stenmurar som är viktiga ur ekologisk 
synpunkt, de utgör en viktig biotop. Därtill har de ett kulturhistoriskt värde. Murarna 
är emellertid inte inmätta och de skyddas inte genom planbestämmelse på 
plankartan vilket med största sannolikhet innebär att de försvinner på sikt, i 
synnerhet om de ligger inom kvartersmark. Det föreslås att nya murar kan göras med 
sprängsten, men att få lavar och mossar att växa på dessa kommer ta mycket lång tid, 
så de djur och växter som är beroende av denna specifika biotop kommer inte klara 
sig. Stenmurarnas kulturvärde förbises i planbeskrivning och i MKB. 
 
a. Dagvatten 
I MKB står: Dagvattensystemet bedöms vara bra — men att bebyggelsen inte fungerar 
ihop med det föreslagna systemet. 1 MKB står att husen ligger på fel höjd i 
förhållande till föreslaget dagvattensystem, för att vägarna ska kunna få diken krävs 
omfattande sprängning och massförflyttning, det finns heller ingen höjdsättning i 
planen — alltså kan PEAB göra i princip som de vill med landskapet inom det som är 
kvartersmark. Detta innebär sannolikt mycket omfattande markarbeten. 
 

 Vi begär få veta hur mycket av berget som kommer sprängas bort. Och hur 
detta påverkar: Riksintresse, fornlämningar, naturområden, djurarter och 
rekreationsområden. 

 Vi vill veta i vems intressen man planerar att spränga och exploetarea bort 
området. 

 
Sällsynta arter — utrotas från platsen? 
I området finns ett par fågelarter t.ex. nattskärra och trädlärka som omfattas av EUs 
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fågeldirektiv. Liksom Salamandrar. Dessa nämns i utredningen 2009, men i senaste 
besöket, 2013, syntes de inte till. Som sagt — att det inte fanns vid ett besök betyder 
det att de inte alls finns? 
 

 Vi begär ett andra utlåtande angående icke-närvarande djurparter, av en 
kvalificerad, oberoende biolog, godkänd av sakägare. 

 
Stenmurar pekas i MKB ut som mycket viktiga ur ekologisk synpunkt, med vikta lavar 
mm, men man avser inte att skydda dessa. 
 

 Vi begär ett andra utlåtande angående rimligheten att bygga upp nya, 
ekologiskt fungerade stenmurar i det exploaterade området av en kvalificerad, 
oberoende biolog, godkänd av sakägare. 

 Vi begär en redogörelse av kommunen, programmet och detaljplanens hänsyn 
till flora och fauna, i turordning. 

 1 detalj vill vi veta hur kommunen bemöter att djur och insekter befinner sig i 
ett komplext ekosystem och att salamandrar sannolikt inte kan hoppa mellan 
hus, eller återuppstå på nya platser bredvid nya grannar i en söndersprängd 
natur. 

 Vi menar att på inga punkter har kommunen och de valda exploatörerna visat 
hänsyn till naturskydd och ekologiska system. Ej heller till de friluftsvanor som 
präglar besökare, sommargäster och bofasta på ön med nyttjandet av 
strövområden, skridskoåkning och den fina tillgången till området. Denna 
bristnade insikt underminerar planen och pekar på orimligheten i att 
överhuvudtaget nyttja detta område för någon som helst exploatering. 

 
b. Natura 2000 
EUs policy "Natura 2000" omfattar värdefulla naturområden med arter eller 
naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. I svenska Natura 
2000 områden, ca 3500 i antal, ingår alvarmarker på Öland, bohuslänska fjordar, 
frodiga rasbranter i Östergötland och ödsliga myrar i Norrbotten. Här finns även 
Tivedens urskogar och Sarekmassivets vidder. Flera områden är utvalda därför att de 
är viktiga livsmiljöer för hotade arter. 
 
Gullmarsfjorden är ett Natura2000-område och Utsiktsberget angränsande, flera av 
bostadsanläggningarna ligger planstridigt i naturområden.  
 

 Vi vill ha svar på på vilka grunder kommunen går emot Natura 2000. 
 Vidare vill vi veta vilka värden kommunen anser gå först: kortsiktig ekonomisk 

vinst eller långsiktigt hållbart naturskydd? 
 
5. Turistnäring 
Länsstyrelsen skriver om hur man ser Bohuskusten och vilka behov den kommer fylla 
i framtiden: "De centrala delarna av Europas kontinent har nu fyllts med bebyggelse 
och anläggningar i en sådan utsträckning att varje naturupplevelse för dem som bor 
där blir en högtidsstund. Samma gäller deras upplevelse av äldre jordbruks- och 
fiskekultur. Därigenom har EU:s perifera delar blivit alltmer intressanta för turism." 3 
 
Den planerade detaljplanen visar en diametralt avvikande syn från Länsstyrelsens 
projektering. På vilka grunder motsätter Lysekils kommun sig Länsstyrelsens 
synpunkter, grundade i kultur och miljövård? 
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Bohuskustens värde som ett resmål sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. Den 6 
mars 2013 utnämnde CNN Bohuskusten till det 7:e mest attraktiva naturområdena i 
världen. Samhällena i Bohuskusten har på olika sätt arbetat med att ta tillvara 
turistnäringen, en huvudkälla för arbetstillfällen. 
 

 Vi menar att kommunens förslag till exploatering: den nuvarande 
detaljplanen, den förra detaljplanen från 2009, samt ÖP från 1980-talet och 
2006 visar stor okänslighet för de värden som Bohuskusten innehar och ett så 
välbevarat Skepparsamhälle med dess orörda natur innehar. 

 Vi menar att Kommunen är på väg att äventyra värdet av Fiskebäckskil som ett 
mycket populärt mål för turism. 

 Vi vill veta hur kommunen ser på bevarandet av bygden som en turistnäring, 
något som ger den i särklass största chansen för arbetstillfällen på ön. 

 
3 Länsstyrelsen Västra Götaland, Kustområdet och skärgården i Bohuslän, s. 
28 
 
6. Trafik och hälsa 
a. Buller 
Bullerproblem är redan med dagens trafik ett faktum och den föreslagna 
exploateringens konsekvenser för buller är dåligt utredda. Felaktiga flödessiffror och 
olika flödessiffror förekommer i planhandlingarna vilket är förvirrande. I 
bullerutredningen framgår inte klart vilka värden som använts som indata för 
Fiskebäckskilsvägen. Man hänvisar till Trafikverkets räkningar från 2011 men anger 
inte vad dessa flöden uppgår till. len not skriver man också att årsmedelvardagsdygn 
knappast är rättvisande för hur situationen kan vara under sommarhalvåret. 
Bullerutredningen beskriver inte sommarsituationen vilket kommunens tjänsteman 
hävdar i e-post 11 februari 2014. Det är mycket allvarligt om beställd utredning inte 
motsvaras av levererad utredning. 
 
1 bullerutredningen redovisas istället analys av årsmedelvardagsdygn som räknats 
upp med 1% ökning per år och där man lagt på 700 fordon/dygn för den föreslagna 
exploateringen. Uppgifter från Trafikverket innebär att det är 1070 ÅDT varav 90 var 
fleraxlade fordon. Jämför man denna siffra med det som uppmäts under högsäsong 
som var 2800 fordon/dygn är detta en ökning på 160% vilket inte alls ter sig orimligt 
med tanke på hur mycket befolkningen och aktiviteten kring Gullmarsstrand etc. 
ökar. 
 
Att det ska finnas en sådan här uppräkning stämmer alltså inte, i bullerutredningen 
används årsmedelvardagsdygn. Det är allvarligt om kommunen inte har klart för sig 
vad man beställt/utrett och tvärt emot fakta hävdar under samrådstiden att det är 
sommarsituationen som har utretts. Detta kvarstår således att utreda. T.ex. för 
Kristinebergsvägen räknas det på en årsmedelvardagsdygnsflöde på 309 
fordon/årsmedelvardagsdygn som räknats upp med 1% per år (gissningsvis då från 
2014 till 2020 även om detta inte framgår tydligt). Till detta fordonsflöde har sen 
lagts 700 fordon för föreslagen bebyggelse vilket ger ett flöde på 1038 fordon per 
årsmedelvardagsdygn som använts i modellen.  
 
För att visa konsekvenserna för sommartid skulle alltså istället 309 fordon ÅMD 
motsvaras av ca 800 fordon per dygn (en ökning med 160%) och om de 700 istället 
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läggs till denna siffra hamnar man på ca 1500 fordon. Andra parametrar som använts 
i modellen är hastigheterna 40 km/h på Fiskebäckskilsvägen och 30 km/h på 
Kristinebergsvägen. Med tanke på verkliga hastigheter på Fiskebäckskilsvägen idag 
och dess utformning är 40 km/h inte troligt att uppnå utan fartdämpande åtgärder 
vilket inte föreslagits. Vidare har man i modellen förutsatt att alla vägområden är 
'mjuka', alltså utgörs av gräs vilket man vid ett enkelt platsbesök kan konstatera är 
felaktigt — vägen omges av berg. Därtill har man antagit att andelen tung trafik är 
5%, när Trafikverkets siffror visar att det 2011 var 90 fordon av 1070 som var tung 
trafik vilket alltså motsvarar 8%. Bara detta kan innebära upp till 1 decibels ökning av 
bullernivåerna. 
 
Alla dessa antaganden har stor betydelse för resultatet och då flera av dessa 
antaganden här påvisats vara felaktiga är inte ens nulägessituationen som redovisas i 
bullerutredningen korrekt. Trots dessa felaktigheter visar bullerberäkningen 
att ett flertal fastigheter redan i nuläget är påverkade av bullernivåer 
över riktvärdena. 
 

 Innan man kan dra slutsatser om konsekvenser av nollalternativ respektive 
föreslagen exploatering behöver beräkningen göras om. 

 
Bullerutredningen föreslår bullerskärmar (1,5 meter höga) som åtgärd vilket alltså är 
en åtgärd för att klara bullervärden på första våningen utifrån årsmedelvardagsdygn, 
andra våningen  klaras inte med detta. Det företag som utfört bullerutredningen har 
dock inte tagit någon hänsyn till att det är i en kulturhistoriskt riksintressant miljö 
som åtgärderna föreslås i. 
 

 Bullerutredningen måste göras om där ÅMD-flöden och högsäsongsflöden 
redovisas parallellt. 

 Vi begär en rimlig uppskattning av hastigheter som används samt att de delar 
längs sträckorna som är hårda (alltså ej ljudabsorberande) också beaktas samt 
att rätt andel tung trafik läggs in i modellen. Detta är i synnerhet betydelsefullt 
för de fastighetsägare som bor utmed Fiskebäckskilsvägen och 
Kristinebergsvägen, men påverkar ju även samhället generellt. I synnerhet är 
det viktigt att få klarhet i hur nulägessituationen ser ut. 

 
Det är anmärkningsvärt att inte någon enda illustration/visualisering presenteras i 
samrådshandlingarna för det kraftiga ingreppet med rivna uthus, ändrad gatubredd, 
uppförande av — enligt planbeskrivningen — 2 meter höga, täta skärmar i en miljö 
där det generellt endast tillåts en meter höga vitmålade spjälstaket. Länsstyrelsen och 
Bohusläns museum påpekade redan under programsamrådet detta vilket kommunen 
verkar har ignorerat. Detta försvårar ytterligare remissinstansers, sakägares och 
fastighetsägares möjligheter att förstå planens konsekvenser. 
 

 Vi begär således en rättvisande bullerutredning. Till dess måste detaljplanen 
anses som ogilitig. 

 Vi begär en korrekt visualisering av breddade vägar, fartdämpare och 
bullerstaket. 

 Vi begär få veta exakt hur det kommer se ut nedanför vår specifika tomt liksom 
längs med hela vägen. 
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Exploatering som medför åtgärder i form av bullerskärmar (eller liknande 
främmande byggnadselement) för att klara riktvärdena på befintliga och nya 
byggnader/trädgårdar i denna känsliga miljö borde betraktas som en allt för hög 
exploatering. Bullerskärmar i denna miljö har en betydande negativ påverkan på den 
kulturhistoriskt värdefulla miljön och ska undvikas. 
 
b. Hälsa 

 Kommunen behöver redogöra för alla aspekter av hur den planerade 
trafikökning kan påverka hälsa avseende: 

o Buller 
o Föroreningar 

 
c. Biltrafik. 
I tidigare omgångar var en förutsättning för en utbyggnad om 100 lägenheter att en 
ny tillfartsväg ordnades då Kristinebergsvägen är allt för brant och smal för att klara 
ytterligare trafikbelastning och därtill är flera fastigheter idag utsatta för höga 
bullernivåer. I samrådsförslaget av planhandlingen är detta alternativ bortvalt. 
Dessutom har kommunen har i flera år försökt minska trafiken i hela byn.  
 

 Hur stämmer detta överens med att planera bussvändplats och ökad 
genomfart i den nya formationen? 

 Vi begär en motivering för ovan. 
 Det bor under delar av året många barn längs med Kristinebergsvägen och i 

Fiskebäckskil. Vi begär en barnkonsekvensanalys för området! 
 Vi vill veta hur biltrafiken kommer se ut in till byn. 
 Vi begär en redogörelse till varför Kristinebergsvägen kan belastas med 

ytterligare trafik 2014 men inte 2009. 
 
d. Breddning av väg 
För att skapa bättre standard föreslås en breddning av vägen på bekostnad av flera 
fastigheter och deras uthus. Men eftersom vägens lutning fortfarande är 11% lutning 
och det finns problem med buller precis i gränsen för och över gällande riktvärden 
innebär detta sammantaget att ett sådant intrång inte är rimligt. En breddning av 
vägen är heller inte i enlighet med den specifika karaktär som finns i samhället. 
 
I förslaget föreslås att en hållplats för kollektivtrafiken placeras väster om nuvarande 
parkering. Att omvandla Kristinebergsvägen till en gata så att också trafikeras av 
reguljär kollektivtrafik, i backe med 11% lutning (som ska klaras även vinterhalvår), 
direkt efter skarp kurva, är inte lämpligt. Dessutom innebär ett sådant läge inte 
nämnvärd högre tillgänglighet för de boende i Fiskebäckskils samhälle. Här är det 
också en avvägning mellan restid och tillgänglighet som inte redovisas. 
 
För att begränsa bilåkandet — i synnerhet när belastningen ökar kraftigt under 
sommarhalvåret — är det av stor vikt att gång- och cykelnätet på Skaftö fortsätter att 
byggas ut, att möjligheterna att ställa bilen under längre tid finns. På flera ställen 
saknas trottoarer och utmed Fiskebäckskilsvägen är den mycket smal och det saknas 
bra belysning vilket är en nackdel vintertid. Generellt behöver framkomligheten för 
gående och cyklister (anpassat även för barn/unga) främjas ytterligare, i synnerhet 
mellan samhällena och mellan målpunkter såsom skolor, affärer men också för 
fritidssysselsättning som ridning, olika badplatser, golf, m.m.. Att se över 
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Kristinebergsvägen och Fiskebäckskilsvägen ur detta perspektiv är önskvärt men 
föreslagna lösningar ter sig inte särskilt genomarbetade. 
 
Planförslagets nya bostadsgator föreslås göras 5 meter breda och ska därutöver förses 
med stödområden samt diken för avrinning. Husen ska enligt planen placeras minst 
3 meter från gata. Gaturummet får således en mycket bred sektion vilket innebär en 
gestaltning som inbjuder till högre hastigheter och en karaktär som svårligen kan 
benämnas som Bohuslänsk. Det innebär också att mycket få träd kan sparas. 
 

 Vi kräver att illustrationer för att demonstrera breddning: mellan gata och 
relation till byggnader, vilka träd som ska tas bort och hur man ska belysa 
vägen. 

 Vilken del av berget tänker Kommunen spränga bort för att möjliggöra denna 
breddning? 

 
e. Fotgängare. 
Många sektioner är trånga och med ökad trafik blir det gående som trängs undan. Se 
ovan. 
 

 Men, varför menar kommunen att hela Kristinebergsvägens karaktär ska göras 
om till en förortsmodell? Om nuvarande trafikmängd inte förändras borde 
fotgängarnas säkerhet kunna bättras UTAN att vägens karaktär förändras så 
grovt eller att berg sprängs bort. 

 Vi vill ha svar på hur kommunen respekterar nuvarande miljö. 
Återigen framstår detaljplanen som helt orimlig. 

 
f. Infarten. 
Hur kommer man lösa den trånga, skarpa kurvan i början av Kristinebergsvägen? 
Den är trång, och kurvan skarp och brant vilket särskilt vintertid kan bli halt. 
 

 Vi vill ha svar från kommunen om man kommer begära inlösen eller andra 
ingrepp i framtiden som konsekvens av trafikbelastningen som drabbar 
fastigheterna närmast kurvan. 

 
g. Parkering. 
Den planerade bebyggelsen av den nuvarande parkeringen kommer att medföra ökad 
trafikbelastning i byn då den i exploateringens planerade parkeringen inte i samma 
utsträckning kommer att nyttjas för avlastning avseende boende och besökare i 
Fiskebäckskils samhälle p.g.a. dess planerade lokalisering längre ner mot kohagarna. 
 

 Varför skall det vara olika förutsättningar för trafik och parkering för nya och 
gamla Fiskebäckskil och hur går detta ihop med kommunens miljöprogram? 

 Varför har kommunen inte planerat för det ökade antal besökare som kommer 
behöva parkeringsplats genom att antal bostäder blir nästan dubblerade? 

 Ökningen av parkeringsplatser i den nuvarande planen motsvarar inte detta 
behov, och vilka områden tänker Kommunen då exploatera? 

 
h. Båtplatser 
Det är i nuläget mycket ont om båtplatser i Fiskebäcskil, med långa köer för såväl 
bofasta som sommargäster. Hur kommer kommunen tiilgodose behovet av båtplats 
för den majoritet av nya boendegäster som kommer vilja ha en sådan? 
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 Vilket ansvar tar kommunen för att bygga fler båtplatser och vilket område 

kommer då planläggas? 
 Eller är kommunen öppen för att ännu större efterfrågan på båtplatser kan 

leda till ännu högre priser bland de privata alternativen. Detta leder sannolikt 
till ännu större inkomstklyftor bland de boende på ön — hur passar det in i 
kommunens plan om att skapa bättre förutsättningar för helårsboende? 

 
7. Hantering av dagvatten 
Knappt 30 nya dagvattenmagasin föreslås, makadammagasin och 
fördröjningsmagasin (varav vissa är t.o.m. placerade i Naturområden där dessa ej 
tillåts enligt plankartan). De olika infiltrations- och fördröjningsanläggningarna, 
inklusive olika sorts vägdiken, kommer oundvikligen innebära stora ingrepp i ett 
känsligt bergslandskap med omfattande sprängning alternativt tillförsel av makadam 
och liknande. På annat sätt går nämligen inte att göra makadammagasin i 
bergsterräng. MKB belyser inte konsekvenserna av dessa omfattande ingrepp på ett 
tillfredsställande sätt. Samtidigt konstateras att dagvattenförslagets 'principiella 
utformning' bedöms fungera, dock inte i kombination med föreslagen bebyggelse. 
Detta visar på att förslaget inte är genomtänkt och uppenbarligen inte heller 
realistiskt, när de utredningar som tagits fram inom planarbetet pekar på att 
föreslagen bebyggelse och föreslagna tekniska lösningar inte fungerar ihop. 
 
Dagvattensystemet bedöms fungera bra vid normal nederbörd men ej vid extrem 
nederbörd. Med hänsyn till att sådan extrem nederbörd drabbat Lysekil (t.ex. 
Grundsund), Orust m.fl. kommuner vid flera tillfällen under senare år med 
omfattande negativa konsekvenser för såväl kommun som enskilda fastighetsägare är 
detta inte acceptabelt och kan ej heller betraktas som hållbart. Om bebyggelse inte 
kan uppföras så att stora skyfall klaras utan att hota nya och lägre liggande befintliga 
byggnader samt natur så är det ett tillräckligt skäl att undvika just sådana lägen. Att 
detta inte är bättre utrett i samrådsskedet är allvarligt. I de fall tekniska utredningar 
synliggör svårigheter måste planen hantera detta och arbeta in denna kunskap i 
planen så att förslaget går att genomföra på ett tillfredsställande sätt. 
 

 Varför går man ut på samråd med ett bebyggelseförslag där det tekniska 
genomförandet inte är genomtänkt? 

 Hur ska man kunna förstå förslaget utan specialistkompetens och hur ska en 
relevant konsekvensbeskrivning av förslaget kunna göras om det inte går att 
utläsa vilka tekniska lösningar som måste till för att klara bl.a. 
dagvattenhantering eller för den delen tillgänglighet och människors hälsa- 
och säkerhet? 

 Är det tekniska genomförandet inte genomtänkt och tydligt redovisat är 
materialet direkt vilseledande. Vi kräver ett tydligt redovisat och tekniskt 
genomförbart förslag INNAN samrådstiden. Det borde inte vara sakägares 
uppgift att hitta tekniska felaktigheter. Denna processe bör därför anses som 
ogiligt. 

 
8. Arkitektur 
Den föreslagna detaljplanen tillåter 130-150 kvm i bottenyta per tomt, 2 fulla 
våningar i mer än hälften av lägena, därtill ett souterrängplan där det är möjligt, samt 
inglasat uterum om 40 kvm plus 30 kvm komplement (alltså garage/bod o liknande). 



1 7 0  

 

Det är alltså sammanlagt mkt hög exploatering. Vidare planeras radhus och 
lägenhetshus. Se ovan. 
 
Den nuvarande bebyggelsen i skepparsamhället Fiskebäckskil präglas av framförallt 
tre slags hustyper, plus ett fåtal nybyggen samt sjöbodar: Enkelhus 1 RoK (det finns 
tre på rad till vänster på Kaptensgatan när man kommer från Gullmarstrand), dessa 
har daterats till tidigt 1700-tal. Dubbelhusen, 3 RoK, 1730-tal och framåt. Enkelhus 
och dubbelhus präglas av små format och är i ett plan (även om många nu har inrett 
de små vindsförråden). På 1800-talet byggs Kaptenshusen som i regel är 1.5 våningar, 
med en bottenplatta om ca 70-80m2. 
 
I detaljplanen finns ingen begränsning i våningshöjd närmast kyrkan - enligt planen 
kan man därmed bygga höghus där, bottenplattan är begränsad. Hur kommer 
Kommunen reglera detta? 
 
Oavsett om man strävat efter att arkitektoniskt bryta med den gamla bebyggelsen för 
att därmed göra avtryck av nuet eller gå på bevarandelinjen så är byggnadernas 
omfång och individuella volymer så stora att de framstår som allt annat än 
sympatiska i förhållande till nuvarande by. Och oavsett om kommunen önskar stor 
variation eller tydligt sammanhållen bebyggelse (går ej att avgöra planens intention i 
fråga om detta utifrån formuleringar i planbeskrivningen) så behöver detta regleras i 
plan för att uppfyllas. 
 

 Att kommunen inte har inkluderat en reglering av detta gör detaljplanen 
orimlig och i våra ögon ogiltig. 

 Vi vill att kommunen redogör för detaljplanen förhåller sig till kulturhistoriska 
värden i Riksintresset Skepparsamhället Fiskebäckskil med omnejd. 

 
9. Vem ska bo här? 
Kommunen projekterar 220 bostäder för Skaftö tom 2020. I skrivande stund är 
103 bostäder under byggnad: Torvemyr Grundsund; Gullvivan Fiskebäckskil; 
Evensås Östersidan; Östra Stockevik. Enligt uppgift står flera av dessa bostäder 
tomma, för andra har intresset att köpa bostad på prospekt uteblivit. Man har dock 
inte redovisat från vilket år räkningen började och hur många bostäder som saknas. 
Helt klart är att det inte saknas 175 hus som i detaljplanen. Behovet behöver utredas 
på nytt. 
 
Kommunen anger att fler bostäder kommer ge fler arbeten. Man vill locka 
förstagångsköpare och bofasta med rimliga boenden. PEAB beräknar 32-35 000 
tkr/m2 i lägenheterna man planerar, man har inte sagt hur finansieringen ska se ut 
samt hur liten minsta lägenhet är. 
 
Enligt kommunens egen boendestrategi antagen 2013 beskrivs vilken typ av 
bostadsbyggande kommunen ska sträva efter vilket detta detaljplaneförslag inte 
svarar upp mot. Till exempel står följande att läsa i boendestrategin: 
• För att få unga som utbildat sig att återvända ska kommunen verka för att billigare 
bostäder byggs. 
• Styra exploatörer mot 'rätt typ av bostäder' (handlar om upplåtelseformer som 
håller nere priset på boendet). 
• Aktivt leta efter exploatörer och mark till de som vill ta fram billigare boende t.ex. i 
norra kommundelarna. 
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• Aktivt söka mark i 'billiga lägen' med potential att bli helårsboende 
• Bygga på rätt ställen och på rätt sätt för att nya bostäder ska få en hög andel 
helårsboende. 
• Satsa på boende i norra kommundelarna där det bl.a. finns bra 
pendlingsmöjligheter till angränsande kommuner. 
• Vårda de kulturhistoriska miljöerna bl.a. genom att aktualisera och tillgängliggöra 
program och riktlinjer. 
• Bromsa/kontrollera utbyggnadstakten av bostäder så att vi inte bygger bort våra 
attraktiva lägen och områden. 
• Bedöma realismen i att planen resulterar i helårsboende. 
 
Det behövs en utredning som grundligt klarlägger kriterierna och komponenterna 
som krävs för att öka åretruntboendet. Det talas i såväl översiktsplan som i 
boendestrategin om att möjligheterna att pendla till andra kommuner är viktigt 
(m.a.o. närhet till E6:an) och ur det perspektivet ligger Skaftö i en av kommunens 
sämst tillgängliga delar och det finns en uppenbar risk för ett bilberoende pendlande. 
 
Vidare är det högst tveksamt om de generösa byggrätter som tillåts enligt planen i 
detta specifika läge skulle gynna helårsboende/permanentboende. Byggrätter som 
innebär hus två till tre gånger större än i den gamla delen av Fiskebäckskil innebär 
också höga fastighetspriser. Det går inte i plan att bestämma att vissa hus inte får 
användas endast för delårsboende. Det krävs istället en analys av vilka 
förutsättningar som är viktiga att skapa boende så att människor väljer att bosätta sig 
i Fiskebäckskil/Skaftö permanent. 
 

 På samrådsmötet 2014 berättade PEABS representant att en stor del av den 
tänkta kundkretsen är människor 50+ som kanske kommer flytta permanent 
till ön vid pensionering. Svarar detta Lysekils kommuns boendestrategi? 

  I detaljplanen finns många mycket stora hus, större än som nu finns i 
Fiskebäckskil, vilket behov svarar dessa bostäder på i Lysekils kommuns 
boendestrategi? Om höginkomsttagare eller personer med förmögenhet inte 
finns med i boendestrategin, som är rimliga köpare till dessa hus, varför byggs 
då dessa hus? 

 I ett email, daterat 19 december 2014 skriver plankonsult till planhandläggare 
på Lysekils kommun, att han rekommenderar öka bostadsytans storlek. 
Diskussion kring argument så att bostäderna kan ökas från byggyta om 130 
m2 till 180 m2 förs. I samma email menar plankonsulten att man behöver 
argument för 180m2 för att dessa stora hus går stick i stäv med planens 
omsorg om småskaligt byggande. Hur utformas underlaget för behoven av 
dessa bostäder? Kan arkitekt och byggföretag beställa argument från 
kommunen, när planen inte passar byggföretagets visioner? 

 I samma email menar plankonsulten att en tanke i planarbetet är att man ska 
kunna finansiera sitt drömboende med en uthyrningsdel. Hur svarar denna 
plan mot kommunens boendestrategi? Hur främjar fler "drömboenden" fler 
helårsboenden, återvändande unga eller för den delen pensionärer? 

  I tidigare förslag fanns det planer om forskarbostäder för Kristinibergs 
forskningsstation. Här är en arbetsplats med människor som kontinuerligt 
letar bostäder. Varför finns inget förslag i detaljplanen om forskarbostäder? Vi 
stöder varmt forskarbostäder på en lämplig plats, utan ingrepp i natur och 
kulturmiljö. 
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  Vi begär en noggrann utredning om varför man går ifrån sin egen 
boendestrategi. 

  Vi ifrågasätter att området överhuvudtaget är lämpligt för byggnation. Uppe 
på berget är det dyrt att bygga med sprängning, omsorg om dagvatten mm. 
Det är svårtillgängligt på grund av infarten till Kristinebergsvägen, det är 
dessutom långa och till stor del bilburna pendligsavstånd till områden med fler 
arbetstillfällen. 

 
På nuvarande parkering och fältet nedanför planerar man torg med fritidshem, och 
flerbostadshus. Detta på ett område som har fornlämningar och närmast angränsar 
till Riksintresset Skepparsamhället Fiskebäckskil.  

 Vi begär en jämförande analys av alla de andra områden som kommunen kan 
välja mellan för att övertygas om lämpligheten, utifrån kommunens 
bostadsstrategi, att överhuvudtaget bebygga Utsiktsberget. 

  Vi kräver en omprövning av behovet av ytter ligare bostäder i Fiskebäckskil. 
  Vi vill också ha en analys av oberoende samhälls ekomon och statsvetare, 

godkänd av sakägare, som bevisar att fler bostäder skapar 1. Helhårsboende — 
vilket är mycket eftersträvansvärt. 2. Arbetstillfällen. 

 
10. Omprövning av ÖP -06. 
1 ÖP-06 anges hur viktigt det är att bevara den småskaliga karaktären, att 
utbyggnad av bostäder och anläggningar skall ske i måttlig skala och i måttlig takt 
(ÖP-06, sid 110). Planförslaget innebär något helt motsatt: nära en fördubbling av ett 
samhälle, i antal hus räknat, är inte måttlig skala och det är heller inte tal om måttlig 
takt. Planens genomförandetid om 10 år kan jämföras med den tidsperiod om minst 
300 år, tidigt 1700-tal, som Fiskebäckskils äldre samhälle i fått växa fram under. Den 
småskaliga strukturen och de långsamma förändringarna hävdas i ÖP-06 utgöra 
viktiga kvaliteter i boendet på Skaftö och att det är det som människor söker när de 
flyttar hit. Analysen i ÖP-06 är relevant och trovärdig. Detaljplaneförslaget innebär 
inte en utveckling i linje med de övergripande analyser och strategier som skisseras 
ÖP-06 och upplevs sakna förankring i en långsiktig, trovärdig och hållbar ide om 
kommunens framtida utveckling. â 

 Vi bedömer hela detaljplanen som i grunden felaktig och begär en omprövning 
av att överhuvudtaget bebbyga Utsiktsberget samt nuvarande parkeringsplats. 
Detta stärks ytterligare av de många planförslag som antagits de senaste åren, i 
t.ex. Fiskebäckskil, Östersidan, Grundsund. 

 
11. Planens innehåll 
Avvägningar 
Planhandlingarna uppvisar många sakfel och brister vilket vittnar om att detta är ett 
dåligt genomarbetat material och som hade behövt förbättrats avsevärt innan man 
beslutar att gå ut på samråd. Viktiga avvägningar har inte gjorts och beskrivningar av 
förslagets konsekvenser har utelämnats. Att detta saknas i en samrådshandling är 
anmärkningsvärt, i synnerhet när detta påpekats av bl.a. Länsstyrelsen redan fem år 
tidigare under programskedet. 
 
Avvägningar avseende grundläggande hushållningsbestämmelser (3 kap MB) och 
Riksintresse för kulturmiljövården (3 kap MB) saknas. Vidare anges att Särskilda 
hushållningsbestämmelser (4 kap MB) inte påverkas negativt av exploateringen men 
detta motiveras inte. En sådan kommentar tyder på bristande förståelse för syftet och 
intentionerna med skyddet av Bohusläns skärgård; "mark och vatten får endast får 
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användas på ett sätt som inte påtagligt skadar de samlade natur- och kulturvärdena." 
Dessa värden längs Bohusläns kust är ständigt hotade av kortsiktiga exploateringar 
som medför att helhetsintrycket skadas på ett irreversibelt sätt med stora ingrepp i 
terräng och landskapsbild. Dessa värden har oerhört stor betydelse för Bohusläns 
framtid, t.ex. för att vidareutveckla näringar relaterade till turism och 
upplevelseindustri. Fiskebäckskil, och större delen av Skaftö har i relativt liten 
utsträckning hittills drabbats av sådan kortsiktig och okänslig exploatering. Men det 
som här föreslås — i och intill befintligt riksintresse — skadar de värden som beskrivs 
i riksintressena och är inte förenligt med de grundläggande 
hushållningsbestämmelserna. 
 
Särskild hänsyn tas inte till natur- och kulturvärden eller till ekologiska värden med 
en så omfattande bebyggelse. Bl.a. föreslås strandskydd upphävas för att p-platser 
behövs för att man bygger hus på den befintliga parkeringsytan. Ett alternativ är att 
inte bebygga den befintliga p-platsen (eller intilliggande åkermark), den fyller idag en 
viktig funktion för besökare till Bökevik, besökare till byn samt boende i byn som 
väljer att inte köra in i byn eller som saknar parkering. Det bör förtydligas att den 
parkering som ligger på allmän platsmark rymmer maximalt ca 90 parkeringsplatser. 
Planen föreslår således att upphäva strandskyddet till förmån för ett tillskott om 20 
parkeringsplatser i ett jämförelsevis sämre läge än dagens. Detta framstår som helt 
orimligt. 
 
12. Felaktigheter 

 Torg med skola: Att påstå att planförslagets torg är centralt beläget är en 
uppenbar felaktighet. 

  Vidare anges att lokaler för verksamheter och service ska byggas här men det 
kan likaväl bli enbart bostäder så som planen är utformad. 

  Användning av mark i planhandlingarna är felaktigt angiven, karta och 
teckenförklaring stämmer inte överens. 

  Det saknas begränsning av byggnadshöjd på plankartan på flera ställen vilket 
innebär att antalet våningar inte är reglerat. 

  Det saknas egenskapsbestämmelser på flera ställen inom kvartersmark.  
  Det saknas egenskapsbestämmelser inom NATUR. Plankartan och 

utredningar om exempelvis dagvatten är inte överensstämmande trots att det i 
plankartan hänvisas till denna specifika utredning. 

  Det är inte säkerställt i plan att påverkan på landskapet genom sprängning 
och massaomflyttning eller åtgärder för att begränsa risk för ras etc. 
begränsas. 

  Planen säkerställer inte skydd av stenmurar som är viktiga biotoper jämte 
viktiga kulturhistoriska inslag. 

  Planen reglerar inte byggnadernas utformning och gestaltning i större delen 
av planen — vare sig färg, uttryck, takgestaltning eller form. Detta är 
anmärkningsvärt då bebyggelsen ligger mycket exponerad i ett känsligt 
kustområde.  

  Planen säkerställer inte att kvartersgatorna blir tillgängliga för allmänheten. 
Att illustrationerna och visualiseringarna samt den film som senare lagts ut på 
kommunens egen hemsida genomgående inte uppfyller de krav som ställs på 
sådant material innebär att de är direkt vilseledande och t.o.m. försvårar för 
allmänhet såväl som för remissinstanser likväl för kommunens tjänstemän och 
politiker att förstå planens innebörd och konsekvenser. T.o.m. 
illustrationskartan som är en viktig del av planhandlingarna har i detta 
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avseende inte tillräcklig kvalitet. Ett minimikrav är att illustrationskartan 
redovisar korrekta byggnadsareor (nu visas ungefär hälften så stora hus 
jämfört med vad som tillåts) vilket också bör gälla för samtliga fotomontage, 
visualiseringar och planillustrationer. Med de komplicerade 
terrängförhållandena behövs också ett stort antal sektioner. 

  Vi ifrågasätter på vilka grunder 13 sakägande tagits bort från listan med 
fastighetsförteckning, mail daterat 23 januari 2014. Deras tomter påverkas 
tydligt av det tänkta bostadsområdet och, eller av den tänkta, ökade trafiken 
och buller. 

  Vi ber Kommunen redogöra för varför man ber om så få sakägande istället för 
så många som möjligt — i en exploatering med så enorma konsekvenser för 
natur, kulturmiljö, buller, hälsa, vägdragning, dagvatten, friluftsområden och i 
framtiden eventuellt för turismnäringen. 

 
13. Jäv 
På samrådsmötet ställdes frågan till kommunens representanter hur man väljer ut 
vilken sakkunnig som ska utföra MKB. Svaret på frågan var att man väljer en 
oberoende partner. Vid en enkel sökning visar det sig att Tengboms arkitekter som 
gjort MKB har PEAB som kund i flera projekt. Det här menar vi är en uppenbar 
jävsituation. Det kanske kan förklara de många vagheter och motsägelsefullheter i 
MKB. Å ena sidan påvisas problem för kultur och miljöpåverkan å andra sidan så är 
åtgärder så milda att det står exploatören fritt att framhärda med exploateringen. 
 

 Vi begär en utredning om denna möjliga Jävsituation. Vi begär också en av 
sakägande godkänd, oberoende utredare av MKB. 

  Ur perspektivet med möjligt jäv framstår detaljplanen och MKB som ogiltig. 
 
SLUTKOMMENTAR 
Vad vill kommunen lämna efter sig till kommande generationer? Det väger ett mycket 
tung ansvar på Kommunen att utveckla samhällena i Lysekils kommun på ett 
ansvarsfullt sätt gentemot Riksintressen, i enlighet med Länsstyrelsens anvisningar 
om varsam exploatering av Bohuskusten, liksom gentemot såväl de som bor i 
Fiskebäckskil som mot turistnäringen. 
 
I den nuvarande detaljplanen finns flera uppenbara brister, några påvisade ovan, i att 
väga olika intresse och tydligt redovisa dessa. De bör vara väl grundade, men 
framstår i det här fallet som ogrundade, och inte baserade på ett korrekt underlag (se 
t.ex. vägdragning, buller, natura 2000, fornlämningar, Riksintressen). 
 
Detaljplanen är bristfälligt genomarbetad innehåller felaktigheter och grundar sig på 
icke korrekta antaganden. Den visar på flera mycket problematiska tekniskt problem 
som inte tydligt redovisas eller bearbetats. Text, illustrationer, planhandlingar blir 
sammantaget vilseledande. Vi ifrågasätter varför kommunen skyndar på processen 
och varför man gör det med ett material som kan vilseleda allmänheten? 
 
Ska en exploatering övervägas i en så här pass känslig miljö och med svåra 
terrängförhållanden behövs hög professionalism och kompetens samt hög 
ambitionsnivå hos byggherre, arkitekter, planhandläggare och övriga konsulter. 
 
Flertalet utredningar som utgör underlag behöver göras om där korrekta 
förutsättningar används så att det klargörs vilken exploatering som eventuellt är 
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möjlig på platsen och på vilket sätt bebyggelse i så fall bör utformas och gestaltas. Det 
behövs utredningar som på ett kompetent sätt kan förstå och hantera de unika och 
riksintressanta kulturhistoriska värdena samt platsens naturvärden. Värdefullt vore 
också en övergripande utredning på vilket sätt helårsboende bäst kan stödjas i 
Lysekils kommun och dess olika delar däribland Skaftö. 
 
Mot bakgrund av ovanstående hemställer vi: 
- att kommunen beaktar ovanstående synpunkter, ej antar föreslagen detaljplan, 
gör ett ordentligt omtag och utlyser ett nytt samråd. Detta planförslag är inte 
tillräckligt bearbetat för samråd. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer  

För kommentarer gällande planens utveckling från översiktsplan till detaljplan, för 

upphävande av strandskydd, fornlämningar, dagvatten, båtplatser, kulturmiljö, 

naturmiljö, MKB och trafik hänvisas till samhällsbyggnadsförvaltningens 

kommentarer till huvudsakligen inkomna synpunkter, återfinns i inledande delen 

av dokumentet.  

 

Ytterligare illustrationer kommer tas fram för att möjliggöra en bedömning av om 

planförslaget kan förväntas medföra påtaglig skada på riksintresse enligt 

miljöbalkens tredje och fjärde kapitel. Även illustrationsmaterial som visar hur 

platsen hur platsen kommer se ut efter ombyggnad av korsningen 

Fiskebäckskilsvägen och Kristinebergsvägen kommer tas fram. En modell kommer 

att tas fram över området. 

 

Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram som ska behandla planförslaget i 

förhållande till riksintressen för kulturmiljö och påverkan på landskapsbild.  

Gestaltningsprogrammet kommer ligga till grund för vidare arbete med 

granskningshandling och mer detaljerade planbestämmelser kommer att föras in 

på plankartan.  

 

I tabellen angivna totala areor stämmer ej överrens med planförslaget.  
Enligt samrådshandlingen medges för tomt med e2 150kvm och v1 (1 våning samt 

souterrängvåning där terrängen tillåter) max bygga en våning med en 

byggnadsyta på 150kvm, ett inglasat uterum om 30kvm, komplementbyggnader 

om 40 kvm samt där terrängen tillåter bygga souterrängvåning samt inreda vind. 

Hur stor bostadsytan blir beror på flera faktorer som t.ex. väggarnas tjocklek. En 

noggrann avvägning av byggrätternas storlek i förhållandetill kulturmiljön, 

lanskapsbilden med mera kommer göras. Även förslaget till lagändring i PBL 

kommer beaktas.  

Sektioner kommer att tas fram för att visa hur placering av hus i förhållande till 

gata kommer göras. En principsektion kommer tas fram som visar hur det 

principiellt är tänkt att inom området lösa placering av byggnaderna i förhållande 

till väg och topografi, även sektioner utpekade inom området kommer tas fram.  

Sektioner kommer att tas fram för att visa hur placering av hus i förhållande till 

gata kommer göras. En principsektion kommer tas fram som visar hur det 
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principiellt är tänkt att inom området lösa placering av byggnaderna i förhållande 

till väg och topografi, även sektioner utpekade inom området kommer tas fram.  

 

Sektioner kommer att tas fram för att visa hur placering av hus i förhållande till 

gata kommer göras. En principsektion kommer tas fram som visar hur det 

principiellt är tänkt att inom området lösa placering av byggnaderna i förhållande 

till väg och topografi, även sektioner utpekade inom området kommer tas fram.  

 

Riksintressen bevakas av länsstyrelsen. Kommunikation mellan 

samhällsbyggnadsförvaltningen och länsstyrelsen förs för att uppfylla de krav som 

länsstyrelsen stället.  

 

Skrivningen om att torgytan ligger centralt i området kommer ändras. Meningen 

syftar till att belysa att torgytan ligger strategiskt mellan den äldre och den nya 

bebyggelsen, planerade parkeringsplatser, tennis och Sven Lovéns center i 

Kristineberg. Torgytan ska ses som en mindre torgbildning och mötesplats och inte 

som ett torg i dess klassiska bemärkning. Vid torgytan i planen tillåts användingen 

B, bostäder, men även F, förskola och C som innebär centrumändamål. 

Anledningen till att tillåta F är för att skapa en långsiktig plan där förskola inryms 

för att möta ett eventuellt framtida behov. Användningen C innebär 

centrumändamål och möjliggör för verksamheter som bör ligga centralt, 

exempelvis kontor, handel men även möteslokaler och dylikt. Användnigen av C 

anges för att möta ett eventuellt framtida behov.  

 

I samrådshandlingen är antal våningar angivna, vilka exakta höjder som är 

lämpliga för bebyggelsen ska utredas i vidare arbete och anges på plankartan.   

 

Det finns tre olika kategorier av planbestämmelser, de delas in i, 

användningsbestämmelser, egenskapsbestämmelser och administrativa 

bestämmelser. Användningsbestämmelser reglerar vad mark eller vatten ska 

användas till, egenskapsbestämmelser reglerar hur användningen får ske, medan 

administrativa bestämmelser är bestämmelser som ofta gäller hela området. 

Exempel på egenskapsbestämmelser är t.ex. utformning och utförande. 

Egenskapsbestämmelser redovisas i samrådshandlingen för både kvartersmark och 

allmänplatsmark. För allmänplatsmark NATUR är hällmark redovisat som 

egenskapsbestämmelse vilket innebär att marken fortsatt ska vara hällmark. 

Eventuella tillägg av bestämmelser för reglering för hur marken kommer användas 

ska utredas och förfinas under vidare arbete med granskningshandingarna.  

 

Plankartan kommer att kompletteras med lämpliga planbestämmelser som 

införlivar den vision som finns i planbeskrivningen, att marken endast skall 

påverkas i den mån det behövs, för anläggandet av VA och vägar. Planförslaget 

bygger på principen att endast en begränsad zon från baksida hus, till väg, till 

baksida hus ska påverkas av sprängning och markarbeten.  
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Stenmurarna bedöms inte vara biotopsskyddade men kommer, där det är möjligt, 

att bevaras då de tillför ett mervärde till området gällande biologisk mångfald och 

berättar om vår kulturhistoria.  

 

Bostadsgatorna kommer inte vara kvartersmark utan kommer vara 

allmänplatsmark med enskilt huvudmannaskap. Allmän platsmark ska vara 

tillgänglig för allmänheten. Enskilt huvudmannaskap innebär att en 

samfällighetsförening ansvarar för drift och underhåll.  

 

Natura 2000-området Gullmarsfjorden kommer inte påverkas negativt av 

planförslaget. Kompletteringen av dagvattenutredningen kommer förtydliga vilka 

data och resonemang som ligger till grund för bedömningen att flödet till Gullmarn, 

som är Natura 2000-område, inte kommer att förändras. Planförslaget kommer 

justeras för att säkerställa dagvattnets avrinningsvägar.  

 

En förnyad bedömning av sakägarkretsen kommer att göras till granskningsskedet 

utifrån inkomna synpunkter och i samråd med lantmäteriet.  

 

Övriga synpunkter noteras.  

 

 

46. Marianne och Patrick Denholm, Skaftö-Fiskebäck 1:283 

Som sakägare lämnar vi följande synpunkter om detaljplanen i text, filen bifogas med 
text och tillhörande bilder som är viktiga att ha med i en fortsätt hantering. 
 
Sammanfattning 
Projektet Utsiktsberget som skulle ha varit ett bidrag till att skapa attraktiva boende i 
Fiskebäckskil har blivit en koloss med för många hus och genomförandet kommer att 
totalt förstöra kvalitéerna som gör Fiskebäckskil till den attraktiva kulturhistoriska by 
den är idag. Kommersiella hänsynstaganden medför ett extremt utnyttjande av 
Utsiktsberget , eliminering av värdefulla ängar, skapandet av ett onödigt centrum och 
en icke hållbar lösning till en förbättrad infart till Kristinebergsvägen. Projektets 
genomförande som det presenterats kommer att medföra buller från bygg- och 
anläggningsarbete utdraget under minst en 10 årsperiod. Dessa aspekter ser vi som 
mycket negativa och medför att vi anser att projektet inte ska genomföras enligt 
förslaget som har lämnats på remiss.  
 
Ny anslutning till Kristinebergsvägen 
Det har länge ansetts nödvändigt att skapa en ny infartsväg till Fiskebäckskil. Det är 
förmodligen för det ändamålet som familjen Froms mark exproprierades av kommun 
för 0,25:-/m2. Densamma mark som kommunen nu vill sälja till PEAB för 47MSEK. 
 
Den tidigare planens förslag om en ny väg avfärdas nu i texten p.g.a. " kostnad och 
ingrepp i naturen". Projektet i sig medför ett gigantiskt ingrepp i naturen så det 
argumentet håller inte. Man kan misstänka att det verkliga skälet till att man inte vill 
bygga en väg är för att istället bygga de dyraste villorna där vägen en gång var tänkt. 
En entreprenörs påstående att det är för dyrt att göra en ny väganslutning får inte bli 
uppfattat som en sanning. Intäkterna finns från försäljning av marken och 
bortsprängda berg är råvara till en lokal kross och återanvänds. Kommunen måste 
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planera för ett samhälle som ska existera och fungerar under många generationer i 
framtiden. I den tidigare samrådsredogörelsen (sida 7) ansåg Länstyrelsen att det var 
positivt att skapa en ny anslutning. 
 
Bygger ni för platsen för en ny tillfartsväg med villor är den möjligheten 
förlorad för alltid. 
 
Det är värt att påminna beslutsfattare att den tidigare satsningen som kommunen har 
gjort med Torvemyren med tillhörande belyst väg med avskild GC väg genom vad 
som tidigare var ett fint landskap till tomter som ingen vill köpa är den typ av 
kostsamma misstag från planeringsenheten vi inte vill se upprepade i Fiskebäckskil. 
 
Vägen till Torvemyren i en f.d. lantlig idyll (bild) 
 
Hot om expropriering av mark för att tvinga berörda fastighetsägare att sälja delar av 
sina fastighet för att skapa en cykel väg (sk GC väg) och höja marken vid hörnet 
Fiskebäckskilsvägen/Kristinebergsvägen är ingen lösning. Varför ska en GC väg ha en 
sådan dignitet jämfört med värdet av att lämna Fiskebäckskils gamla fastigheter 
orörda. Förslaget som presenterats är inte vad man förväntar sig av en professionell 
planeringsenhet som är mån om den bästa lösningen trafik/samhälle när det gäller 
Fiskebäckskil eller är det så att politikerna har låtit sig styras av kommersiella krafter 
och kört över tjänstemännen?! 
 
Tillkomna markområden utöver ursprungsförslaget 
 
Regeringen har nyligen föreslagit följande i en lagrådsremiss: 
"Kommunen ska ha riktlinjer för exploateringsavtal och 
markanvisningar 
Eftersom de förhandlingar mellan en exploatör och en kommun som nästan alltid 
föregår större byggprojekt inte är offentliga finns det risk för att exploatörerna ges 
olika förutsättningar. För att öka tydligheten och förbättra transparensen föreslår 
regeringen att kommunen måste ha riktlinjer som bland annat anger vilka 
utgångspunkter och mål kommunen har när den ska ingå avtal kring exploatering, 
markanvisning och genomförande av detaljplaner. Det är viktigt att byggbolag kan 
konkurrera på lika villkor." 
 
Peab verkar ha fått till sig en betydligt större andel mark och möjligheter än det som 
framgick av förfrågningsunderlaget som andra fick räkna på. Om så är fallet ska 
projektets förutsättningar åter annonseras och en ny upphandling påbörjas. Om en 
ny upphandling inte genomföres kan det vara ett brott mot lagen om offentlig 
upphandling. Vi vill ha redovisat skillnaden mellan förfrågningsunderlaget och det 
som idag ingår i projektet. 
 
Buller 
Projektet planeras att vara lång och utdragen med olika etapper. Fiskebäckskil är 
redan en evig byggplats med ständigt pågående renoveringsarbete och ett och annat 
nybygge som medför mycket snabb trafik på Fiskebäckskilsvägen. Sommaren och 
stora helger medför också stora mängder trafik. Sammanlagt är bullernivåer på 
gränsen av vad som betraktas som tillåten i närheten av bostäder. Det har föreslagits 
ett 2m bullerplank (!) i samband med utökad trafik men en sådan lösning kan inte 
anses vara seriöst menad i 
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en kulturhistorisk by som Fiskebäckskil. Projektet som presenterat kommer att 
medföra mycket buller från bygg- och anläggningsarbete troligen utdragen under en 
10 årsperiod. 
 
Exempel på ett bullerplank - Något för Fiskebäckskil? (bild) 
 
Ängarna vid Kristinebergsvägen 
Jorbruksverket har nyligen meddelat att en femtedel av landets ängar har försvunnit 
på 10 år. Projektförslaget är ett bidrag till det fortsatta försvinnadet. Att bygga 
flerbostadshus längs Kristinebergsvägen är förödande för den speciella miljön som 
utgör Fiskebäckskil. Hur kul är en promenad i en sådan miljö? Exploatören har 
framfört att det är bara där det är tekniskt möjligt att ekonomiskt bygga sådana hus. 
Sådana felaktiga påståenden får gärna fäste som en sanning hos beslutsfattare . Den 
riktiga sanningen är att många andra platser erbjuder en ekonomisk byggplats och vi 
anser att en sådan byggelse inte har någon plats på ängarna som måste sparas för 
framtida generationer.  
 
Ängarna(bild) 
 
Ett nytt centrum 
Fiskebäckskil behöver verkligen inte splittras med skapandet av ett nytt "centrum" 
vid tennisbarnorna och Kristinebergsvägen. Sedan tidigare har området kring 
"macken" i Fiskebäck varit avsiktsförklarat som ett nytt centrum och där finns mark i 
omgivningen så varför skapa ytterligare ett centrum? Känns mer som "ett alibi" för 
PEAB att bygga stora flerbostadshus. Ett bättre alternativ kunde t.ex. våtmarken vid 
kilens ände vara genom att schakta ur och fyllas för att skapa en yta för sjönära 
attraktiva boenden i flerbostadshus och även butikslokaler. 
 
Outnyttjade mark norr om vägen (bild) 
 
Parkering 
Som fartboende i Fiskebäckskil har vi varit förvånat över att parkering ges så stort 
fokus i olika sammanhang med krav om mer parkering. Faktum är att parkeringen 
används för fullt under några få sommarveckor och annars står platserna i stort sätt 
tomma. Gräsparkeringen vid kilen är ett alternativ för toppar men båttrailers huller 
om buller hindrar en effektiv användning som P plats då ingen har brytt sig om att 
skapa någon ordning där. 
 
Alternativ 
Kommunen bör kunna bekosta markprojektering av platser som är lämplig att bygga 
på och därmed styra projekt till en lagom nivå och behålla kontrollen. Sådana 
projekteringar som kräver en blygsam finansiering skulle kunna ingå som ett villkor 
för försäljning av marken till högstbjudande genom offentlig upphandling. Som 
Utsiktsberget är presenterat verkar det vara allt och lite till eller inget och 
därmed bäddar det för en lösning som blir förödande för Fiskebäckskil. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

För kommentarer gällande planens utveckling från översiktsplan till detaljplan, 

buller och trafik hänvisas till samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till 

huvudsakligen inkomna synpunkter, återfinns i inledande delen av dokumentet.  
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Torgytan ska ses som en mindre torgbildning och mötesplats och inte som ett torg i 

dess klassiska bemärkning. Vid torgytan i planen tillåts utöver bostäder även 

användingen  F, förskola och C som innebär centrumändamål. Anledningen till att 

tillåta F är för att skapa en långsiktig plan där förskola inryms för att möta ett 

eventuellt framtida behov. Användningen C innebär centrumändamål och 

möjliggör för verksamheter som bör ligga centralt, exempelvis kontor, handel men 

även möteslokaler och dylikt. Användnigen av C anges för att möta ett eventuellt 

framtida behov. 

 

Övriga synpunkter noteras.  

 

 

47. Birgitta Juhlén, Skaftö-Fiskebäck 1:38 

Riksintresse "Nationallandskapet" Bohuslän " 
Fiskebäckskil är ett Riksintresse för kulturmiljövården. Bohuskusten i sin helhet 
räknas till Riksintresse, och Fiskebäckskil specifikt som ett unikt och mycket 
välbevarat skepparsamhälle. Planområdet både angränsar till och omfattar delar av 
de arealer som är klassade som Riksintresse. 
 
Riksintresset omfattar den bevarandevärda helheten, enligt Miljöbalken 4 kap. 1 Det 
planerade storskaliga ingreppet i landskapet i direkt anslutning till Fiskebäckskils 
samhälle strider emot intentionerna i Riksintresset då det kraftigt påverkar 
helhetsupplevelsen. 
 
Ett bygge av den här skalan kommer göra avtryck på kustlinjen, påverka den 
befintliga bebyggelsen, vidare kommer det oundvikligen innebära omfattande och 
oåterkalleliga sprängarbeten. På Östersidan har man nyligen sprängt bort delar av 
berget och i det fallet har det mycket tydligt påverkat kustlinjen. Ändå är detta ett 
betydligt mindre område än Utsiktsberget. 
 
Jag kräver ett svar på hur kommunen och PEABS detaljplan respekterar 
Riksintressen och Länsstyrelsens riktlinjer om varsam exploatering 
längs Bohuskusten! 
Jag vill också se bevis för hur man på ett juridiskt bindande sätt anpassar 
bygget till Riksintresset Skepparsamhället Fiskebäckskil 
Vidare vill jag ha en redogörelse för vilket intresse har kommunen att 
lämna över ett Kulturarv till kommande generationer och hur 
fördubblingen av samhället med alla dess konsekvenser är ansvarsfullt. 
 
Fornlämningar 
Enligt en granskning från 1990 har Riksantikvarieämbetet påvisat att 
exploateringsområdet inkluderar fornlämningar: en boplats från stenåldern. Dessa är 
inte till fullo utgrävda, det anges också vara troligt att området sträcker sig utanför de 
nu markerade platserna. 
 
Alla fornlämningar (som boplatser innan 1850) skyddas av Kulturmiliölag 
(1988:950) 2 kap 6 §. Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd ändra 
eller skada en fornlämning, till exempel genom att den tas bort, grävs ut eller täcks 
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över.L Skyddet omfattar inte enbart själva fornlämningen utan även ett så stort 
område på marken eller sjöbotten som behövs för att bevara den och för att ge den ett 
tillräckligt utrymme, ett fornlämningsområde. Kulturmiliölag (1988:950) 2 kap 2 § 
 
När PEAB exploaterat området finns det inte längre någon möjligheter att undersöka 
fornlämningarna. Det är minst sagt upprörande att Kommunen inte bryr sig om sin 
kulturarvsmiljö och fornminnen. 
 
Jag kräver en utredning av fornlämningarna. Jag kräver också att MKB 
revideras eftersom boplatsen från stenåldern inte nämns där. 
 
Naturskydd 
1. 1 MKB står: Dagvattensystemet bedöms vara bra — men att bebyggelsen inte 
fungerar ihop med det föreslagna systemet. Detta är jämförbart med att säga att 
brandförsvaret fungerar utmärkt i vår kommun utom där det finns bebyggelse. 1 
MKB står att husen ligger på fel höjd i förhållande till föreslaget dagvattensystem, för 
att vägarna ska kunna få diken krävs omfattande sprängning och massförflyttning, 
det finns heller ingen höjdsättning i planen — alltså de kan göra i princip som de vill 
med landskapet inom det som är kvartersmark. Detta innebär sannolikt mycket 
omfattande markarbeten. 
 
Jag begär en rättvisande visualisering av hur Utsiktsberget kommer se 
ut: de planerade husens maximala byggstorlekar bör infogas i ett 
fotomontage så att jag som allmänhet ska kunna förstå hur området ser 
ut. Jag vill också veta hur mycket av berget som kommer sprängas bort. 
Vidare vill jag veta hur mycket sprängning kommunen tillåter för att inte 
påverka 
Riksintresset och naturens karaktär. 
 
2. Sällsynta arter — utrotas från platsen? 
1 området finns ett par fågelarter nattskärra och trädlärka) som omfattas av EUs 
fågeldirektiv. Liksom Salamandrar. Dessa nämns i utredningen 2009, men i senaste 
besöket, 2013, syntes de inte till. 
Stenmurar pekas i MKB ut som mycket viktiga ur ekologisk synpunkt, med vikta lavar 
mm, men man avser inte att skydda dessa. Man föreslår t.ex. att dessa kan byggas om 
med sprängsten. 
 
Jag begär en redogörelse för hänsyn till flora och fauna. 
Jag vill också veta hur kommunen bemöter att djur och insekter befinner 
sig ett komplext ekosystem och att salamandrar sannolikt inte kan hoppa 
mellan hus, eller återuppstå på nya platser bredvid nya grannar i en 
söndersprängd natur. 
PÅ vilket sätt tar kommunen hänsyn till naturskyddet? 
 
3. Natura 2000 
EUs policy "Natura 2000" omfattar värdefulla naturområden med arter eller 
naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. 1 svenska (3500) 
Natura 2000 områden ingår alvarmarker på Öland, bohusländska fjordar, frodiga 
rasbranter i Östergötland och ödsliga myrari Norrbotten. Här finns även Tivedens 
urskogar och Sarekmassivets vidder. Flera områden är utvalda därför att de är viktiga 
livsmiljöer för hotade arter. 
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Gullmarsfjorden är ett Natura2000-område och Utsiktsberget angränsande, flera av 
bostadsanläggningarna ligger planstridigt i naturområden.  
Jag vill ha svar på hur kommunen har respekterat Natura 2000. 
Vidare vill jag veta vilka värden kommunen anser gå först: ekonomisk 
vinst eller hållbara naturskydd? 
 
Turistnäring 
Den 6 mars 2013 utnämnde CNN Bohuskusten till det 7:e mest attraktiva 
naturområdena i världen. 
Samhällena i Bohuskusten har på olika sätt arbetat med att ta tillvara turistnäringen, 
en 
huvudkälla för arbetstillfällen. 
Jag vill veta hur kommunen ser på bevarandet av bygden som en 
turistnäring. 
 
Trafik och hälsa 
1. Buller 
I bullerutredningen är det oklart om man lagt på ökningen om 700 fordon/dygn som 
man räknar med. Mätningen genomfördes den 10 januari 2014, värdet är sedan 
omvandlat till ett medelvärde för året. Man har alltså INTE mätt bullernivån under 
sommarens mest trafikerade dagar. Redan idag med nuvarande trafik är 
bullernivåerna vid en hög gräns. Denna räknas ut genom att man mäter bullernivå i 
förhållande till antal hus. 
 
För att klara av bullerökningen beräknar man ett 1.5 meter högt bullerstaket längs 
med Kristinebergsvägen och Fiskebäckskilsvägen. Man planerar också att bredda 
vägen med 3 meter, detta genom att spränga bort berget där det går. I beräkningen 
räknar man med att det är gräs runt vägen, men det är berg vilket inte leder till att 
ljud dämpas. 
 
Enligt Trafikverket kan det bli en 162% fordonsökning under sommartid. 
Jag kräver en sanningsenlig bullerutredning. 
Jag vill veta på vilka sätt trafikökningen kan påverka hälsa och säkerhet? 
I bullerutredningen anger man att området som omger 
Kristinebergsvägen är mjukt, men marken utgörs av berg, 
Jag vill veta vad detta innebär för bullernivån och beräkningen! 
 
2. Hälsa 
Kommunen behöver redogöra för alla aspekter av hur den planerade trafikökning kan 
påverka hälsa. 
3. Biltrafik. 
Kommunen har i flera år försökt minska trafiken i hela byn. Hur stämmer detta 
överens med att planera bussvändplats och ökad genomfart i den nya formationen? 
Finns en barnkonsekvensanalys för området? 
Hur kommer biltrafiken se ut in till byn? 
 
4. Fotgängare. 
Många sektioner är trånga och med ökad trafik blir det gående som trängs undan. 
Varför menar kommunen att hela Kristinebergsvägens karaktär ska göras om till en 
förortsmodell? Om nuvarande trafikmängd inte förändras borde fotgängarnas 
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säkerhet kunna bättras UTAN att vägens karaktär förändras så grovt. Jag vill ha 
svar på hur kommunen respekterar nuvarande miljö. 
 
5. Infarten. 
Hur kommer man lösa den trånga, skarpa kurvan i början av Kristinebergsvägen? 
Den är trång, och kurvan skarp och brant vilket särskilt vintertid kan bli halt. 
Jag vill ha svar från kommunen om man kommer begära inlösen eller 
andra ingrepp i framtiden som konsekvens av trafikbelastningen som 
drabbar fastigheterna närmast kurvan. 
 
6. Parkering. 
Den planerade bebyggelsen av den nuvarande parkeringen kommer att medföra ökad 
trafikbelastning i byn då den i exploateringens planerade parkeringen inte i samma 
utsträckning kommer att nyttjas för avlastning avseende boende och besökare i 
Fiskebäckskils samhälle p.g.a. dess planerade lokalisering längre ner mot kohagarna. 
Varför skall det vara olika förutsättningar för trafik och parkering för 
nya och gamla Fiskebäckskil och hur går detta ihop med kommunens 
miljöprogram?  
Vidare undrar jag hur kommunen har planerat för det ökade antal 
besökare som kommer behöva parkeringsplats genom att antal bostäder 
blir nästan dubblerade? Ökningen av parkeringsplatser i den nuvarande 
planen motsvarar inte detta behov, och vilka områden tänker 
Kommunen då exploatera? 
 
7. Båtplatser 
Det är i nuläget mycket ont om båtplatser i Fiskebäcskil, med långa köer för såväl 
bofasta som sommargäster. Hur kommer kommunen tiilgodose behovet av båtplast 
för den majoritet av nya boendegäster som kommer vilja ha en sådan? 
Tar man ansvar för detta och vilket område kommer då byggas ut med bryggor? Eller 
är kommunen öppet för att ännu större efterfrågan kan leda till ännu högre priser 
bland de privata alternativen. Detta leder sannolikt till ännu större inkomstklyftor 
bland de boende på ön — hur passar det in i kommunens plan om att skapa bättre 
förutsättningar för helårsboende? 
 
8. Tillgång till Utsiktsberget. 
Flera av tomterna markeras som privat mark just över områden som idag brukas som 
strövområden. Hur fritt kommer promenadområdet att vara i framtiden? 
Hur säkras det rörliga friluftslivet: promenadmöjligheter över bergen, skridskoåkning 
på dammen? Jag vill också se en redogöresle för vilka konsekvenser en 
exploatering får 
för dessa värden! 
 
Arkitektur 
Den föreslagna detaljplanen tillåter 130-150 kvm i bottenyta per tomt, 2 fulla 
våningar i mer än hälften av lägena, därtill ett souterrängplan där det är möjligt, samt 
inglasat uterum om 40 kvm plus 30 kvm komplement (alltså garage/bod o liknande). 
Det är alltså sammanlagt mkt hög exploatering. Vidare planeras radhus och 
lägenhetshus. 
 
Den nuvarande bebyggelsen i skepparsamhället Fiskebäckskil präglas av framförallt 
tre slags hustyper, plus ett fåtal nybyggen samt sjöbodar: Enkelhus 1 RoK (det finns 
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tre på rad till vänster på Kaptensgatan när man kommer från Gullmarstrand), dessa 
har daterats till tidigt 1700-tal. Dubbelhusen, 3 RoK, 1730-tal och framåt. Enkelhus 
och dubbelhus präglas av små format och är i ett plan (även om många nu har inrett 
de små vindsförråden). På 1800-talet byggs Kaptenshusen som i regel är 1.5 våningar, 
med en bottenplatta om ca 70-80m2. 
 
I detaljplanen finns ingen begränsning i våningshöjd närmast kyrkan - enligt planen 
kan man därmed bygga höghus där, bottenplattan är begränsad. Hur kommer 
Kommunen reglera detta? 
 
Oavsett om man strävat efter att arkitektoniskt bryta med den gamla bebyggelsen för 
att därmed göra avtryck av nuet eller gå på bevarandelinjen så är byggnadernas 
omfång och individuella volymer så stora att de framstår som allt annat än 
sympatiska i förhållande till nuvarande by. 
 
Jag vill att kommunen redogör för hur den rimmar föreslagna 
utbredningen, dess volym och estetik rimmar med kulturhistoriska 
värden 
 
Vem ska bo här? 
Kommunen projekterar 220 lgh för Skaftö tom 2020. I skrivande stund är 103 
bostäder under byggnad: Torvemyr Grundsund; Gullvivan Fiskebäckskil; Evensås 
Östersidan; Östra Stockevik. Enligt uppgift står flera av dessa bostäder tomma, för 
andra har intresset att köpa bostad på prospekt uteblivit. 
 
Kommunen anger att fler bostäder kommer ge fler arbeten. Man vill locka 
förstagångsköpare och bofasta med rimliga boenden. PEAB beräknar 32-35 000 
tkr/m2 i lägenheterna man planerar, man har inte sagt hur finansieringen ska se ut 
samt hur liten minsta lägenhet är. 
Jag kräver en omprövning av behovet av ytterliggare bostäder i Fiskebäckskil. Jag 
kräver en ny utredning om ÖP från 1980-talet som anger Utsiktsberget som ett 
möjligt område att exploatera fortfarande är skälig, med tanke på att öns bebyggelse 
sedan dess kraftigt förändrats. 
 
Jag vill också ha svar på vilka sakliga grunder kommunen kan bevisa att fler bostäder 
skapar 1. Helhårsboende —vilket är mycket eftersträvansvärt. 2. Arbetstillfällen. 
 
SLUTKOMMENTAR 
Vad vill kommunen lämna efter sig till kommande generationer? Det väger ett mycket 
tung ansvar på Kommunen att utveckla samhällena i Lysekils kommun på ett 
ansvarsfullt sätt gentemot Riksintressen, i enlighet med Länsstyrelsens anvisningar 
om varsam exploatering av Bohuskusten, liksom gentemot såväl de som bor i 
Fiskebäckskil som mot turistnäringen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

För kommentarer gällande planens utveckling från översiktsplan till detaljplan, för 

upphävande av strandskydd, fornlämningar, dagvatten, båtplatser, kulturmiljö, 

naturmiljö, MKB och trafik hänvisas till samhällsbyggnadsförvaltningens 

kommentarer till huvudsakligen inkomna synpunkter, återfinns i inledande delen 

av dokumentet.  
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Bostadsgatorna kommer inte vara kvartersmark utan kommer vara 

allmänplatsmark med enskilt huvudmannaskap. Allmän platsmark ska vara 

tillgänglig för allmänheten. Enskilt huvudmannaskap innebär att en 

samfällighetsförening ansvarar för drift och underhåll. Ett stort sammanhängande 

naturområde sparas och kommer vara allmänplatsmark vilket innebär att det ska 

vara tillgängligt för allmänheten. Inom naturområdet tillåts mindre stigar 

anordnas vilket kan öka tillgängligheten till området.  

 

Natura 2000-området Gullmarsfjorden kommer inte påverkas negativt av 

planförslaget. Kompletteringen av dagvattenutredningen kommer förtydliga vilka 

data och resonemang som ligger till grund för bedömningen att flödet till Gullmarn, 

som är Natura 2000-område, inte kommer att förändras. Planförslaget kommer 

justeras för att säkerställa dagvattnets avrinningsvägar.  

 

En arkeologisk utredning kommer utföras för hela planområdet för att säkerställa 

att inga hittills okända fornlämningar berörs av planen 

 

I samrådshandlingen är antal våningar angivna, vilka exakta höjder som är 

lämpliga för bebyggelsen ska utredas i vidare arbete och anges på plankartan.   

 

Övriga synpunkter noteras.  

 

ÖVRIGA SOM YTTRAT SIG MEN SOM EJ ÄR KLAGOBERÄTTIGADE 

 

48. Ann-Christine Widström 
En ev. utbyggnad av 175 radhus och villor enligt presenterade planer skulle totalt 
förstöra samhällets karaktär. 
Fiskebäckskil är idag ett av de mest pittoreska fiske/segelfartygs samhälle - inte bara i 
Sverige utan i hela världen. 
En utbyggnad som planerats skulle inte bara störa samhällsbilden vi har idag utan 
förstöra ett historiskt arv vi alla är satta att bevara och förvalta. 
Fiskebäckskil som vi känner det skulle aldrig kunna återskapas även om framtida 
generationer skulle komma på bättre tankar. 

 

 

49. Kjell-Åke och Elisabeth Ohlsson, Skaftö-Fiskebäck 1:40 

Vi protesterar mot det.  

 

 

50. Sten Johansson 
Mitt yttrande över Detaljplan för Utsiktsberget. 
Som fastboende i den gamla delen av Fiskebäckskil kan jag kanske inte ses som direkt 
sakägare men jag anser att mitt boende och min tillvaro i högsta grad påverkas av 
förslaget till detaljplan och att jag därmed har fog för att yttra mig i frågan. 
1. Jag vill se ett levande samhälle - även under vinterhalvåret. 
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Förslaget kommer inte att väsentligt tillvarata möjligheter till helårsboende. Andra 
alternativ för denna attraktiva del av Skaftö skulle kunna skapa fler helårsboende och 
därmed motverka den negativa befolkningsutvecklingen på 
Skaftö med alla de negativa konsekvenser som denna medför. 
2. Miljökonsekvenserna av förslaget är långtgående och negativa. Stora naturvärden 
spolieras. 
3. Trafikproblemen med den branta Kristinebergsvägen ner mot Kaptensgatan kan 
jag av egen erfarenhet (med bil utför en isig, svårkontrollerad väg) bedöma som 
oöverstigliga med den ökade volymen. 
Det är svårt redan i nuläget och ett flertal tillbud inträffar varje vinter. 
4. Det finns inga båtplatser för nya boenden!!!! 
Ompröva detaljplaneförslaget och se till att exploateringen av detta känsliga område 
blir till gagn för ett framtida Lysekil med fler helårsboende. I nuvarande utförande 
blir det tvärtom. 

 

 

51. Kristian Skoogh 
Jag anser att tomterna bör förmedlas via den kommunala tomtkön, inte via privata 
entreprenörer som tar ut överpriser. Det skulle motverka åretruntboende och främja 
kapitalstarka sommargäster. 

 

 

52. Rolf Ericsson 
Lysekils kommun mfl är på god väg att förstöra vacker natur på Skaftö. Först var det 
Rödberget, inom strandskyddsområde på Östersidan, som bebyggdes med ett stort 
betonghus och därefter som nummer två har man gett tillstånd till att spränga bort 
och förstöra ett stort vackert berg direkt bakom Östersidans samhälle, som skall 
bebyggas med 30-40- tal bostäder i olika former. Nummer tre var Åsberget med 
omgivning västra Stockevik, ännu inte förstört. 
Ett fjärde berg som nu står på tur att förstöras är det s.k. Utsiktsberget med 
omgivning i omedelbar närhet till Fiskebäckskils gamla samhälle. Där planerar 
kommunen, entreprenören och exploatören för hör och häpna 175 st bostäder i olika 
former. Sammantaget blir antalet nytillskott av bostäder på Skaftö runt 
uppskattningsvis f.n. 260-280 styck. 
 
Skaftö hade 1445 invånare motsvarande cirka 600 bostäder under 2013. Nytillskott 
enligt ovan 260-280 bostäder, hur orimligt låter inte detta, nästan 50%. Ungdomar 
kommer knappast att ha råd att köpa de nya bostäderna. Omflyttningen sedan av 
redan boende inom kommunen blir liten, vad kommunen och exploatören kan 
hoppas på är inflyttning utifrån och då av medelålders och äldre miljonärer mestadels 
deltidsboende, knappast något levande samhälle året runt av detta. Det behövs andra 
initiativ för det. Men långt ifrån den mängd bostäder som planeras kommer att 
kunna säljas under överskådlig tid enligt min och mångas uppfattning. 
 
Som boende i gamla delen av Fiskebäckskil är min fru och jag, ortsbor och hyfsat 
stora skattebetalare, förskräckt över omfattningen av antalet bostäder med 
tillhörande vägar, biltrafik, parkeringsplatser, torg, busshållplatser, vändplatser mm. 
Båtplatser lär man inte kunna erbjuda. En del ortsbor och deltidsboende kanske 
lämnar Skaftö på grund av den kraftiga exploateringen. Sannolikt blir det så. 
Intresset för den gamla delen av Fiskebäckskil och den pittoreska miljön kommer 
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definitivt att avta och förstöras av den storskaliga inramningen av det gamla 
"skutsamhället". Detta bör kallas vid sitt rätta namn en "överexploatering" utan 
motstycke som kommunen nu bedriver. 
 
Till kommunen lägg ner hela projektet eller reducera genomförandet på 
Utsiktsberget till en tredjedel och lägg byggnationen i så fall som sig bör 
på låglänt mark inom området. Det är dyrt att bygga på berg och priserna 
lär bli "skyhöga". (Exploatörerna PEAB och Skaftöbo kommer inte att 
idka någon välgörenhet.) Kortsiktigt politiskt tänkande för att skapa 
"snabba cash" skapar ingen hållbar utveckling. (Man hade däremot 
möjlighet till "snabba cash" för något år sedan när man sålde ett större 
markområde i Fiskebäckskil till ett orimligt lågt pris.) Dålig ekonomi i 
kommunen får inte driva politiker till kortsiktiga byggbeslut — för väl 
man har byggt är det oåterkalleligt. 
 
Turismen, (som kommunen säger sig värna om) ortsbor och deltidsboende på Skaftö, 
vill ju inte bara se de stora bostadskomplexen på höjderna och förstörd vacker natur. 
Vi alla vill vara stolta över vår ö (borde gälla även Lysekils politiker), kunna röra oss 
fritt lite här och var och kunna njuta av vackra vyer och av de pittoreska samhällena. 
Dessa miljöer med Fiskebäckskil, Grundsund, Stockevik och Rågårdsvik skapar ju 
vårt vackra landskap. Tänk på en sak också allemansrätten reduceras kraftigt genom 
alla dessa ingrepp i naturen. Kommunen återigen bör inte tänka kortsiktigt och 
markförsäljningar och detaljplaner får inte gå före vett och förstånd. 
 
Hur förhåller sig de politiska partierna i Lysekils kommun till utbyggnaden på 
Utsiktsberget, det skulle vara intressant att få veta som boende i kommunen nu inför 
valet i september? 
 
Jag hoppas att alla myndighetsinstanser kommer att pröva lämpligheten av denna 
exploatering tillika att massmedia tar upp, belyser och ifrågasätter Lysekils kommuns 
hantering och exploatering av detta projekt. 

 

 

53. Marianne Sandgren Petersson 
Då jag är sommargäst i Fiskebäckskil i tredje generationen och sedan åtta år tillbaka 
bofast, är det med sorg som jag hör om de nya planer som finns för Utsiktsberget. En 
föränding av Fiskebäcksil enligt nuvarande planer skulle få stora negativa 
konsekvenser för hela bygden för all framtid — Fiskebäcklil är inte bara ett levande 
kulturarv och något som vi alla skall vara stolta över att bevara, det är även en 
levande plats, ett hem, för en hel gemenskap som kommer att förändras i grunden 
skulle dessa planer träda i kraft. 
Jag vill därför dela med mig av följande synpunkter nedan vilka jag hoppas tas i 
beaktande under beslutsprocessen. 
 
Riksintresse "Nationallandskapet" Bohuslän " 
Fiskebäckskil är ett Riksintresse för kulturmiljövården. Bohuskusten i sin helhet 
räknas till Riksintresse, och Fiskebäckskil specifikt som ett unikt och mycket 
välbevarat skepparsamhälle. Planområdet både angränsar till och omfattar delar av 
de arealer som är klassade som Riksintresse. 
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Riksintresset omfattar den bevarandevärda helheten, enligt Miljöbalken 4 kap. se 
http://www.notisum.se/rnp/sIs/lag/19980808.HTM#K7P28 a Det planerade 
storskaliga ingreppet i landskapet i direkt anslutning till Fiskebäckskils samhälle 
strider emot intentionerna i Riksintresset då det kraftigt påverkar 
helhetsupplevelsen. 
 
Ett bygge av den här skalan kommer göra avtryck på kustlinjen, påverka den 
befintliga bebyggelsen, vidare kommer det oundvikligen innebära omfattande och 
oåterkalleliga sprängarbeten. På Östersidan har man nyligen sprängt bort delar av 
berget och i det fallet har det mycket tydligt påverkat kustlinjen. Ändå är detta ett 
betydligt mindre område än Utsiktsberget. 
 
Jag kräver ett svar på hur kommunen och PEABS detaljplan respekterar 
Riksintressen och Länsstyrelsens riktlinjer om varsam exploatering 
längs Bohuskusten! Jag vill också se bevis för hur man på ett juridiskt 
bindande sätt anpassar bygget till Riksintresset Skepparsamhället 
Fiskebäckskil Vidare vill jag ha en redogörelse för vilket intresse har 
kommunen att lämna över ett Kulturarv till kommande generationer och 
hur fördubblingen av samhället med alla dess konsekvenser är 
ansvarsfullt. 
 
Fornlämningar 
Enligt en granskning från 1990 har Riksantikvarieämbetet påvisat att 
exploateringsområdet inkluderar fornlämningar: en boplats från stenåldern. Dessa är 
inte till fullo utgrävda, det anges också vara troligt att området sträcker sig utanför de 
nu markerade platserna. 
 
Alla fornlämningar (som boplatser innan 1850) skyddas av Kulturmiljölag 
(1988:950) 2 kap 6 §. Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd ändra 
eller skada en fornlämning, till exempel genom att den tas bort, grävs ut eller täcks 
över. Skyddet omfattar inte enbart själva fornlämningen utan även ett så stort 
område på marken eller sjöbotten som behövs för att bevara den och för att ge den ett 
tillräckligt utrymme, ett fornlämningsområde. Kulturmiljölag (1988:950) 2 kap 2 § 
 
När PEAB exploaterat området finns det inte längre någon möjligheter att undersöka 
fornlämningarna. Det är minst sagt upprörande att Kommunen inte bryr sig om sin 
kulturarvsmiljö och fornminnen. 
 
Jag kräver en utredning av fornlämningarna. Jag kräver också att MKB 
revideras eftersom boplatsen från stenåldern inte nämns där. 
 
Naturskydd 
1.I MKB står: Dagvattensystemet bedöms vara bra — men att bebyggelsen inte 
fungerar ihop med det föreslagna systemet. Detta är jämförbart med att säga att 
brandförsvaret fungerar utmärkt i vår kommun utom där det finns bebyggelse. I MKB 
står att husen ligger på fel höjd i förhållande till föreslaget dagvattensystem, för att 
vägarna ska kunna få diken krävs omfattande sprängning och massförflyttning, det 
finns heller ingen höjdsättning i planen — alltså de kan göra i princip som de vill med 
landskapet inom det som är kvartersmark. Detta innebär sannolikt mycket 
omfattande markarbeten. 
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Jag begär en rättvisande visualisering av hur Utsiktsberget kommer se 
ut: de planerade husens maximala byggstorlekar bör infogas i ett 
fotomontage så att jag som allmänhet ska kunna förstå hur området ser 
ut. Jag vill också veta hur mycket av berget som kommer sprängas bort. 
Vidare vill jag veta hur mycket sprängning kommunen tillåter för att inte 
påverka Riksintresset och naturens karaktär. 
 
2. Sällsynta arter — utrotas från platsen? 
I området finns ett par fågelarter nattskärra och trädlärka) som omfattas av EUs 
fågeldirektiv. Liksom Salamandrar. Dessa nämns i utredningen 2009, men i senaste 
besöket, 2013, syntes de inte till. Stenmurar pekas i MKB ut som mycket viktiga ur 
ekologisk synpunkt, med vikta lavar mm, men man avser inte att skydda dessa. Man 
föreslår t.ex. att dessa kan byggas om med sprängsten. 
 
Jag begär en redogörelse för hänsyn till flora och fauna. 
Jag vill också veta hur kommunen bemöter att djur och insekter befinner 
sig ett komplext ekosystem och att salamandrar sannolikt inte kan hoppa 
mellan hus, eller återuppstå på nya platser bredvid nya grannar i en 
söndersprängd natur. 
PÅ vilket sätt tar kommunen hänsyn till naturskyddet? 
 
3. Natura 2000 
EUs policy "Natura 2000" omfattar värdefulla naturområden med arter eller 
naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. 1 svenska (3500) 
Natura 2000 områden ingår alvarmarker på Öland, bohusländska fjordar, frodiga 
rasbranter i Östergötland och ödsliga myrar i Norrbotten. Här finns även Tivedens 
urskogar och Sarekmassivets vidder. Flera områden är utvalda därför att de är viktiga 
livsmiljöer för hotade arter. 
 
Gullmarsfjorden är ett Natura2000-område och Utsiktsberget angränsande, flera av 
bostadsanläggningarna ligger planstridigt i naturområden. 
Jag vill ha svar på hur kommunen har respekterat Natura 2000. 
Vidare vill jag veta vilka värden kommunen anser gå först: ekonomisk 
vinst eller hållbara naturskydd? 
 
Turistnäring 
Den 6 mars 2013 utnämnde CNN Bohuskusten till det 7:e mest attraktiva 
naturområdena i världen. Samhällena i Bohuskusten har på olika sätt arbetat med att 
ta tillvara turistnäringen, en huvudkälla för arbetstillfällen. 
Jag vill veta hur kommunen ser på bevarandet av bygden som en 
turistnäring. 
 
Trafik och hälsa 
1. Buller 
I bullerutredningen är det oklart om man lagt på ökningen om 700 fordon/dygn som 
man räknar med. Mätningen genomfördes den 10 januari 2014, värdet är sedan 
omvandlat till ett medelvärde för året. Man har alltså INTE mätt bullernivån under 
sommarens mest trafikerade dagar. Redan idag med nuvarande trafik är 
bullernivåerna vid en hög gräns. Denna räknas ut genom att man mäter bullernivå i 
förhållande till antal hus. 
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För att klara av bullerökningen beräknar man ett 1.5 meter högt bullerstaket längs 
med Kristinebergsvägen och Fiskebäckskilsvägen. Man planerar också att bredda 
vägen med 3 meter, detta genom att spränga bort berget där det går. I beräkningen 
räknar man med att det är gräs runt vägen, men det är berg vilket inte leder till att 
ljud dämpas. 
 
Enligt Trafikverket kan det bli en 162% fordonsökning under sommartid. 
Jag kräver en sanningsenlig bullerutredning. 
Jag vill veta på vilka sätt trafikökningen kan påverka hälsa och säkerhet? 
I bullerutredningen anger man att området som omger 
Kristinebergsvägen är mjukt, men marken utgörs av berg, Jag vill veta 
vad detta innebär för bullernivån och beräkningen! 
 
2. Hälsa 
Kommunen behöver redogöra för alla aspekter av hur den planerade trafikökning kan 
påverka hälsa. 
 
3. Biltrafik. 
Kommunen har i flera år försökt minska trafiken i hela byn. Hur stämmer detta 
överens med att planera bussvändplats och ökad genomfart i den nya formationen? 
Finns en barnkonsekvensanalys för området? 
Hur kommer biltrafiken se ut in till byn? 
 
4. Fotgängare. 
Många sektioner är trånga och med ökad trafik blir det gående som trängs undan. 
Varför menar kommunen att hela Kristinebergsvägens karaktär ska göras om till en 
förortsmodell? Om nuvarande trafikmängd inte förändras borde fotgängarnas 
säkerhet kunna bättras UTAN att vägens karaktär förändras så grovt. Jag vill ha 
svar på hur kommunen respekterar nuvarande miljö. 
 
5. Infarten. 
Hur kommer man lösa den trånga, skarpa kurvan i början av Kristinebergsvägen? 
Den är trång, och kurvan skarp och brant vilket särskilt vintertid kan bli halt.  
Jag vill ha svar från kommunen om man kommer begära inlösen eller 
andra ingrepp i framtiden som konsekvens av trafikbelastningen som 
drabbar fastigheterna närmast kurvan. 
 
6. Parkering. 
Den planerade bebyggelsen av den nuvarande parkeringen kommer att medföra ökad 
trafikbelastning i byn då den i exploateringens planerade parkeringen inte i samma 
utsträckning kommer att nyttjas för avlastning avseende boende och besökare i 
Fiskebäckskils samhälle p.g.a. dess planerade lokalisering längre ner mot kohagarna. 
Varför skall det vara olika förutsättningar för trafik och parkering för 
nya och gamla Fiskebäckskil och hur går detta ihop med kommunens 
miljöprogram? 
Vidare undrar jag hur kommunen har planerat för det ökade antal 
besökare som kommer behöva parkeringsplats genom att antal bostäder 
blir nästan dubblerade? Ökningen av parkeringsplatser i den nuvarande 
planen motsvarar inte detta behov, och vilka områden tänker 
Kommunen då exploatera? 
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7. Båtplatser 
Det är i nuläget mycket ont om båtplatser i Fiskebäckskil, med långa köer för såväl 
bofasta som sommargäster. Hur kommer kommunen tiilgodose behovet av båtplast 
för den majoritet av nya boendegäster som kommer vilja ha en sådan? Tar man 
ansvar för detta och vilket område kommer då byggas ut med bryggor? Eller är 
kommunen öppet för att ännu större efterfrågan kan leda till ännu högre priser bland 
de privata alternativen. Detta leder sannolikt till ännu större inkomstklyftor bland de 
boende på ön — hur passar det in i kommunens plan om att skapa bättre 
förutsättningar för helårsboende? 
 
8. Tillgång till Utsiktsberget. 
Flera av tomterna markeras som privat mark just över områden som idag brukas som 
strövområden. Hur fritt kommer promenadområdet att vara i framtiden? Hur säkras 
det rörliga friluftslivet: promenadmöjligheter över bergen, skridskoåkning på 
dammen? Jag vill också se en redogörelse för vilka konsekvenser en 
exploatering får för dessa värden! 
 
Arkitektur 
Den föreslagna detaljplanen tillåter 130-150 kvm i bottenyta per tomt, 2 fulla 
våningar i mer än hälften av lägena, därtill ett souterrängplan där det är möjligt, samt 
inglasat uterum om 40 kvm plus 30 kvm komplement (alltså garage/bod o liknande). 
Det är alltså sammanlagt mkt hög exploatering. Vidare planeras radhus och 
lägenhetshus. 
 
Den nuvarande bebyggelsen i skepparsamhället Fiskebäckskil präglas av framförallt 
tre slags hustyper, plus ett fåtal nybyggen samt sjöbodar: Enkelhus 1 RoK (det finns 
tre på rad till vänster på Kaptensgatan när man kommer från Gullmarstrand), dessa 
har daterats till tidigt 1700-tal. Dubbelhusen, 3 RoK, 1730-tal och framåt. Enkelhus 
och dubbelhus präglas av små format och är i ett plan (även om många nu har inrett 
de små vindsförråden). På 1800-talet byggs Kaptenshusen som i regel är 1.5 våningar, 
med en bottenplatta om ca 70-80m2. 
 
I detaljplanen finns ingen begränsning i våningshöjd närmast kyrkan - enligt planen 
kan man därmed bygga höghus där, bottenplattan är begränsad. Hur kommer 
Kommunen reglera detta? 
 
Oavsett om man strävat efter att arkitektoniskt bryta med den gamla bebyggelsen för 
att därmed göra avtryck av nuet eller gå på bevarandelinjen så är byggnadernas 
omfång och individuella volymer så stora att de framstår som allt annat än 
sympatiska i förhållande till nuvarande by. 
 
Jag vill att kommunen redogör för hur den rimmar föreslagna 
utbredningen, dess volym och estetik rimmar med kulturhistoriska 
värden 
 
Vem ska bo här? 
Kommunen projekterar 220 lgh för Skaftö tom 2020. I skrivande stund är 103 
bostäder under byggnad: Torvemyr Grundsund; Gullvivan Fiskebäckskil; Evensås 
Östersidan; Östra Stockevik. Enligt uppgift står flera av dessa bostäder tomma, för 
andra har intresset att köpa bostad på prospekt uteblivit. 
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Kommunen anger att fler bostäder kommer ge fler arbeten. Man vill locka 
förstagångsköpare och bofasta med rimliga boenden. PEAB beräknar 32-35 000 
tkr/m2 i lägenheterna man planerar, man har inte sagt hur finansieringen ska se ut 
samt hur liten minsta lägenhet är. 
 
Jag kräver en omprövning av behovet av ytterliggare bostäder i Fiskebäckskil. Jag 
kräver en ny utredning om ÖP från 1980-talet som anger Utsiktsberget som ett 
möjligt område att exploatera fortfarande är skälig, med tanke på att öns bebyggelse 
sedan dess kraftigt förändrats. 
 
Jag vill också ha svar på vilka sakliga grunder kommunen kan bevisa att fler bostäder 
skapar 1. Helhårsboende — vilket är mycket eftersträvansvärt. 2. Arbetstillfällen. 
 
SLUTKOMMENTAR 
Vad vill kommunen lämna efter sig till kommande generationer? Det väger ett mycket 
tung ansvar på Kommunen att utveckla samhällena i Lysekils kommun på ett 
ansvarsfullt sätt gentemot Riksintressen, i enlighet med Länsstyrelsens anvisningar 
om varsam exploatering av Bohuskusten, liksom gentemot såväl de som bor i 
Fiskebäckskil som mot turistnäringen. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

 

54. Skaftö Öråds Trafikgrupp 
Från Skaftö Öråd skickas två yttrande, varav ett från ByggaBo gruppen och ett från 
Trafikgruppen. Dessa grupper har vid sin granskning haft olika kunskapsingångar 
med inriktning på olika aspekter och konsekvensområden. Tyvärr har inte styrelsen 
därefter hunnit samlas för att få till ett gemensamt genomarbetat yttranden under 
aktuell remisstid. 
 
Nedanstående är Skaftö Öråds Trafikgrupps synpunkter, 2014-03-06 
Synpunkter avseende samrådshandling: 
 
Detaljplan för Utsiktsberget, Skaftö-Fiskebäck, Lysekil, 2014 - 01- 15 
Inledning 
Samråd angående planprogram för "Område söder om Kristineberg" med 
utbyggnadsplaner för ett 100-tal bostäder genomfördes hösten 2009. Detta 
planprogram har i rubricerad samrådshandling "Detaljplan för Utsiktsberget", 
utökats till att omfatta 175 bostäder. 
 
I planprogrammets "Samrådsredogörelse" 2010-01-13 framgår bl.a. dels att en 
behovsbedömning ska göras, dels att en trafikutredning med aktuella 
trafikflöden(sommarmedeldygn), trafikökningar med bullernivåer ska tas fram till 
nästa samråd. I trafikutredningen ska ingå analyser om trafiksäkerhet, 
framkomlighet och tillgänglighet. 
 
Kristinebergsvägens framtida sträckning/utformning med anslutning till 
Fiskebäckskilsvägen/väg 797 har en central funktion för föreslagen utbyggnad. 
 
Vägverket och Länsstyrelsen förordade i sina remissvar, alternativet med att 
Kristinebergsvägens nedre del (trångt, brant) leds i ny sträckning och ansluts till 
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Fiskebäckskilsvägen/väg 797 i ett nytt läge söder om nuvarande anslutning. Den 
nuvarande delen skulle kunna användas för enbart gång-och cykeltrafik. 
 
Förväntad trafikbelastning på Kristinebergsvägen 
I detaljplanens samrådshandlingar hänvisas till att trafikmätningar på 
Kristinebergsvägen har visat på 330 f/årsmedeldygn. 
 
Antalet fastigheter med helårsboende, inom det av riksintresse angivna nuvarande 
samhället, är ca 50 st. Antalet fastigheter med delårsboende inom samma område är 
ca 190 st. varav en fjärdedel kan antas utnyttja Fiskebäckskilsvägen som tillfartsväg 
och tre fjärdedelar kan antas utnyttja Kristinebergsvägen. Kommunen planerar att i 
år genom trafikmätningar såväl under vinter- som sommartid ta fram de aktuella 
mätvärdena på Kristinebergsvägen och Reparn. 
 
Eftersom inga aktuella sommarmedeldygnsberäkningar nu finns framme, görs här en 
grov bedömning för att kunna diskutera trafikutformning och trafiksäkerhet. 
 
De fastigheter som utnyttjar Kristinebergsvägen tillsammans med verksamheten vid 
Gullmarsstrand/Färjeläget till Lysekil samt besökande/turister skulle kunna 
medföra en trafikbelastning på ca 1000 f/sommarmedeldygn från det 
befintliga samhället. 
 
Trafikökningen från de planerade 175 bostäder, varav de flesta verkar ha en 
boendeyta på över 200 kvm har i planbeskrivningen bedömts till 700 fordon/dygn. 
Med tanke på att de planerade husen i många fall kan utnyttjas i 2-3 plan kan man 
förvänta sig att under sommarsäsongen bor där ofta fler familjer och att ägare till 
dessa stora fastigheter har fler bilar per fastighet. En ökning av 
trafikmängden/sommarmedeldygn med över 5 gånger antalet bostäder är rimligt för 
ett område av detta slag. Detta medför då ytterligare trafikbelastning på ca 
1000 f/sommarmedeldygn p.g.a. de 175 nya bostäderna. 
 
Överhuvudtaget bör sommardygnstrafiken vara dimensionerande eftersom de 
boende under sommartid har mångfaldigats. Med de relativt stora/"dyrbara" hus som 
planeras på Utsiktsberget kommer sannolikt dessa fastigheter att bli ganska frekvent 
använda, även av delårsboende, året runt. 
 
Är Kristinebergsvägen i planförslaget dimensionerad för ca 2 000 
f/sommarmedeldygn? 
 
Kristinebergsvägens anslutning till Fiskebäckskilsvägen 
Kristinebergsvägen anges ha en lutning på över 10 % på de sista 75 metrarna före 
trevägskorsningen mot Fiskebäckskilsvägen. 
 
Det totala vägområdet anges här vara 8,5 m som ska inrymma en körbana på 5,5 m 
och en gång-och cykelbana med bredden 3,0 m. I omedelbar anslutning, på båda 
sidorna, av vägområdet ska byggas ett 2,0 m högt bullerplank för att minska bullret 
för intilliggande hus till acceptabel nivå. 
 
Är det tänkt att det ska finnas ett vilplan på Kristinebergsvägen närmast anslutningen 
till Fiskebäckskilsvägen för att undvika att fordon åker ut/kanar ut på 
Fiskebäckskilsvägen vid t.ex. halt väglag? Lutningen 10 % är en "farligt" stor lutning, 
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framför allt, i en korsningspunkt. Detta gäller även om tillåten hastighet sänks till 40 
km/tim. 
 
Vilka åtgärder har projektören tänkt vidta för att få plats med belysningsstolpar och 
hur är planeringen för vattenavrinning/dränering inom det mycket begränsade 
vägområdet?  
 
Enligt vår uppfattning är en ny sträckning av Kristinebergsvägen med en ny 
anslutning till väg Fiskebäckskilsvägen/väg 797 en förutsättning för en ny 
exploatering med 175 bostäder. Detta alternativ som var med i 
programsamrådshandlingarna 2009, med förslaget 100 bostäder, förordades ju 
redan då av Vägverket och Länsstyrelsen. 
 
Fiskebäckskils nuvarande parkeringsbehov 
Enligt samrådshandlingen ska det nuvarande parkeringsområdet med 70 P-platser, 
som i huvudsak används av delårsboende från den befintliga bebyggelsen, flyttas 
längre bort från de nuvarande användarna. 
 
Av de 49 fastigheterna med helårsboende i Fiskebäckskil har 35 fastigheter P-plats på 
egen mark. Fjorton har det inte, men har möjlighet att betala ett boendekort för en P-
plats relativt nära sin fastighet. 
 
Av de 187 fastigheterna med delårsboende har 68 fastigheter P-plats på egen mark. 
Av de kvarstående 119 fastigheterna kan 20-30 skaffa egen P-plats på sin fastighet, 
men kanske till priset av försämrad kulturell- och estetisk miljö i den riksintressanta 
delen av samhället. 
 
Detta medför att ca 100 delårsboende har akuta behov av att kunna parkera en bil 
inom rimligt gångavstånd från sin fastighet. Dessutom är behovet av 
parkeringsmöjligheter för gäster till i princip alla befintliga fastigheter stort. Därtill 
kommer ett stort antal besökande turister och ökat önskemål av parkeringsplatser 
från Gullmarsstrand att kräva fler P-platser. 
 
Sammanlagt kan upp mot 300 P-platser behövas i närområdet 
Kristinebergsvägen-Reparn. 
 
Argumentet att ta bort nuvarande 70 P-platser vid korsningen Kristinebergsvägen/ 
Reparn för att som man uttrycker det binda samman gammalt med nytt verkar 
tveksamt. Det är säkert många som har motsatt uppfattning och vill ha en rågång 
mellan gammalt och nytt. 
 
Däremot finns det säkert ett behov av lägenheter. 
 
Under alla förhållanden innebär flytten av dessa 70 P-platser, längre bort 
mot Kristineberg, en klar försämring för de delårsboende, som redan nu 
har långt att gå för att kunna parkera sin bil. Problemen är redan i dag 
besvärande, inne på de trånga gatorna, med inslag av vild parkering, till 
hinder för andra trafikanter inkl. räddningstjänsten. 
 
Gång- och cykelvägnätet i Fiskebäckskil 
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Lysekils kommun har länge arbetat för att få ett sammanhängande gång- och 
cykelvägnät på Skaftö. 
 
Det är därför viktigt att detta fortsätter med att i aktuell detaljplan tydligt redovisa 
hur Gcvägarna på ett trafiksäkert sätt ska utformas från Stockevik genom 
detaljplaneområdet och vidare utmed Fiskebäckskilsvägen. 
 
Önskemålet är naturligtvis att i största möjliga utsträckning få GC-vägarna 
separerade från övrig trafik. 
 
Förslag till vidarebearbetning av detaljplaneförslaget Utsiktsberget 
• Det är mycket tveksamt om den föreslagna anslutningen av Kristinebergsvägen till 
Fiskebäckskilsvägen får nödvändig kapacitet och funktionell utformning. Det tidigare 
förslaget alt.1 bör utredas vidare eftersom det bl.a. ger mindre lutningar, ökat 
vägområde/körfältsbredd och bättre anslutning till Fiskebäckskilsvägen/väg 797. 
Detta ger ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för alla typer av trafikanter. 
 
• Oavsett vad som beslutas i alternativfrågan är det mycket angeläget att i 
genomförandeavtalet fastslå att exploatören ska bygga ut Kristinebergsvägen i sin 
slutliga utformning, innan den första bostadsutbyggnadsetappen startas. 
 
• Parkeringsfrågan bör diskuteras vidare med respekt för det akuta P-platsbehoven 
för de boende i det "gamla" samhället Fiskebäckskil och för den redan stora bristen 
på parkeringsplatser för alla andra kategorier. 
 
• Redovisning av GC-vägarna inom området, med bl.a. god separering från biltrafik. 
 
• Utan behovsbedömning är det svårt att förstå den kraftigt upptrappade 
exploateringen från 100 bostäder till 175 bostäder? 
 
• Dessutom saknas en beskrivning om hur ett rimlighetsvis kraftigt ökat 
båtplatsbehov ska hanteras/lösas? 

 

 

55. Mac Berlin 
Det har kommit till min kännedom att Lysekils kommun överväger att låta PEAB 
exploatera Fiskebäckskil genom att bygga ett stort antal villor och lägenheter (nedan 
Utsiktsberget). Av de skäl som anges nedan anser jag att det finns mycket starka skäl 
att ompröva beslutet att exploatera Utsiktsberget på det sätt som finns beskrivet i den 
senaste byggplanen. 
 
• Inledningsvis bör man ställa sig frågan vem som ska bo i det mycket stora antalet 
bostäder som kommunen planerar att bygga. I skrivande stund är ca 100 bostäder 
under byggnad på Skaftö och enligt uppgift står flera av dessa bostäder tomma. Det 
verkar således inte som antalet planerade nya bostäder inom området Utsiktsberget 
står i paritet med efterfrågan. Även om det finns intresse för helårsboende att köpa 
bostad på Utsiktsberget så måste man ifrågasätta om dessa familjer kommer att ha 
råd att bosätta sig i området. Det är mycket anmärkningsvärt att kommunen inte har 
presenterat något underlag till huruvida man verkligen kunna attrahera så många 
åretruntboende köpare. 
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• Det finns starka skäl tro att köparna till allra största del kommer att vara 
fritidsboende. De kommer därmed inte att tillföra några skatteintäkter till 
kommunen förutom den obligatoriska fastighetsavgiften. Exploatering innebär 
nästan en fördubbling av antalet bostäder i centrala Fiskebäckskil. Självklart kräver 
denna expansion en stor kapacitetsökning vad gäller vattenförsörjning, 
avloppshantering, eldistribution, båthamn mm. Kommunen tvingas således 
dimensionera sin service till en nivå som skall fungera under ett par 
sommarmånader, vilket borde vara kostsamt för befintliga kommuninvånare. 
 
• Man kan ifrågasätta sig om det planerade området kommer att vara attraktivt för 
sommargäster. När man väljer att bosätta sig i havsbandet är tillgång till båtliv 
viktigt. Många skulle nog säga att tillgång till båtplats är en direkt förutsättning för 
bosättning. Enligt Lysekils småbåtshamn förvaltar kommunen totalt 156 båtplatser i 
Fiskebäckskil och på Gullmarstrand. Dessa är alla uthyrda och kön till nya båtplatser 
är i nuläget minst 10 år för helårsboende kommunmedlemmar. Personer som endast 
äger- fastighet på Skaftö kan räkna med betydligt längre kötid. Eftersom 
Gullmarsfjorden ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden (Natura 
2000) tror jag att det blir väldigt svårt för kommunen att utöka antalet båtplatser i 
närområdet. Om planen på 175 nya bostäder skulle bli verklighet kommer den redan 
svåra bristen på båtplatser att bli akut. Även tillgång på badplatser är begränsat i 
området och någon större utbyggnad kan inte göras, särskilt inte som Gåsövik utgör 
ett naturskyddsområde. 
 
• En ytterligare fråga är varför kommunen utan motivering valt att helt frångå sina 
tidigare bestämmelser. I kommunens egen översiktsplan från 2006 (som 
aktualiserades så sent som oktober 2010) framgår till exempel att större delen av det 
nu planerade området skall utgöras av öppen mark och vegetation. Endast den 
nordligaste delen av området är avsatt för tätortsutbyggnad. Jag har väldigt svårt att 
se hur kommunen plötsligt kan ändra gällande översiktsplanering för att tillmötesgå 
exploatörens önskemål att bygga exklusiva sommarvillor med havsutsikt.  
 
I ett tidigare planprogram för området (2009) uttalar kommunen följande: 
"Bebyggelsen skall vara underkastad berget för att minimera visuell påverkan. De 
högsta punkterna finns i planområdets .södra delar och lämnas obebyggda med 
hänsyn till miljöpåverkan". Enligt den nu framlagda planen gör man precis tvärtom 
och placerar många hus på de högsta punkterna och påverkar därigenom kraftigt det 
visuella intrycket. Bebyggelsen kommer att vara mycket dominerande - inte minst 
från havssidan och Kaptensgatan — och därmed vara starkt miljö- och 
landskapspåverkande. 
 
• Det är anmärkningsvärt att det inte finns några ordentliga utredningar som belyser 
mer i detalj hur stora problem med trafik och buller som exploateringen kommer att 
innebära. Enligt Miljökonsekvensbeskrivningen (sid 8) framgår t.ex. att 
bullerberäkningen bör utgå från det maximala trafikm'ångdsvärclet om man vill göra 
en rättvis bedömning, vilket även samrådet med Länsstyrelsen kommit fram till. Det 
kan dock konstateras att en sådan bullermätning saknas för närvarande. 
Trafiksituationen i Fiskebäckskil är redan idag mycket ansträngd med flera 
trafikfarliga platser vid nuvarande trafikmängd sommartid och med ett för litet antal 
parkeringsplatser. Ökad trafik eller färre parkeringsplatser vore därför mycket 
olämpligt. Det kan även ifrågasätta om det finns möjlighet för den tunga lastbilstrafik 
som krävs under bygget att ta sig uppför den branta backe som Kristinebergsvägen 
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utgör, särskilt som backen inleds med en 90-graders kurva. Även bussar i 
kollektivtrafik borde (åtminstone på vintertid) få stora problem att ta sig uppför 
backen, vilket innebär att den kommunala busstrafik som planeras till Utsiktsberget 
kommer att stöta på stora problem. 
 
• Slutligen bör erinras att den exploatering som föreslås i planen är ett hot mot 
Riksintresset för Kulturmiljövård (kap 3 Miljöbalken) samt i det utför -ande som här 
föreslås ett hot mot Riksintresset Bohusläns skärgård som helhetsmiljö, 
nationallandskap (kap 4 Miljöbalken)Det anges att planområdet "tangerar" 
Riksintresset för Kulturmiljövård men det är uppenbart att del av planområdet ingår 
i detta Riksintresse. Såväl Planbeskrivningen som Miljökonsekvensbeskrivningen är i 
hanteringen av Riksintressena klart bristfälliga. Bland annat så saknas avvägningar 
enligt Miljöbalken. Vidare vittnar kommunen om en bristande förståelse när det 
framhålls att ny bebyggelse inte påverkar Riksintressena negativt görutsatt att nya 
hus utformas med sadeltak och förses med ljust målad stående träpanel. 
 
Sammanfattningsvis så kräver jag en omprövning av behovet av ytterligare bostäder i 
Fiskebäckskil. Inte minst behöver man ett betydligt starkare underlag som visar att 
fler bostäder vid Utsiktsberget verkligen kommer att skapa fler helårsboende i 
området. Det borde vidare vara självklart för Lysekils kommun att utveckla 
samhällena i kommunen på ett ansvarsfullt sätt. Kommunen måste också följa de 
miljölagar och andra lagar som aktualiseras i samband med en utbyggnad av det här 
slaget. De är för oss uppenbart att den detaljplan som presenterats innebär 
omfattande ingrepp i naturen som ofrånkomligen kommer att ändra landskapsbilden 
radikalt och därtill skada natur- och kulturvärden. Jag kräver därför att kommunen 
omedelbart avbryter den planerade projekteringen av bostäder på och omkring 
Utsiktsberget. 
 

56. Ove Öberg och övriga lagfarna ägare, Skaftö-Fiskebäck 1:399 

Vi stöder helt Lysekils kommuns strävan att utöka antalet permanentboende på 

Skaftö. Vad gäller Fiskebäckskil så är vi övertygade om att behovet av bostäder 

mycket väl täcks av påbörjade projekt (Fiskebäckskils C, Evensås, Ö Stockevik etc), 

samt av byggnation indikerad i Översiktsplan 2006. 

Vi motsätter oss det utökade förslaget om 175 bostadsenheter och stöder till fullo 

ståndpunkterna framförda av Ekonomiska Föreningen Fiskebäcks tomtägare med org 

nr 754600-1293 

 
Yttrande 2: Undertecknade ägare av fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:399 vill 
komplettera vår inlaga av den 4 mars 2014 avseende Dnr: LKS 09-397-214 med 
följande: 
Vi kan inte acceptera att vi avförts från kommunens lista som sakägare och kräver att 
fastighetens status ändras. 
Ove Öberg lnez Öberg Anders Öberg Lena Öberg. 

 

57. Måns och Catrine Berlin 

Vi skriver till er då det kommit till vår kännedom att Lysekils kommun planerar att 
låta PEAB exploatera stora delar av Fiskebäckskil. Det är med sorg och bestörtning vi 
ser hur dessa planer är svagt förankrade både med hänsyn till Fiskebäckskils unika 
miljön samt de ekonomiska aspekterna. 
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Om vi börjar med att belysa de ekonomiska aspekterna anser vi att man starkt kan 
ifrågasätta vilka incitament som styr ett beslut att bygga så pass många bostäder som 
175 stycken. Om kommun har som ambition att locka åretruntboende till ön så är vi 
övertyga om att detta har liten sannolikhet att lyckas. Då arbetstillfällena på Skaftö är 
få måste man utgå ifrån att invånarna måste pendla till arbetet. På grund av 
Fiskebäcksils geografiska placering måste man anse att detta inte är något optimal 
boende för de som måste pendla. Som vi förstår det så står det redan idag tomma hus 
på Skaftö som har problem att locka till sig åretruntboende. Detta måste ses som en 
stark indikation på möjligheterna att attrahera åretruntboende . Vi tycker kommunen 
verkligen ska fundera över vilka som är tänkta bo i dessa hus? Utan att göra någon 
fördjupad ekonomisk analys av projektet kan man konstatera att husen som är tänkta 
att byggas skulle bli mycket dyra och endast attrahera ekonomiskt solida personer 
med hemmahörighet på annan ort. Risken är därmed stor att kommuninvånarna är 
de som får finansiera stora delar av de investeringar kring infrastruktur som krävs. 
Om det snarare är sommarboenden som är tänkta att bo i husen bör man än mer 
väga den kortsiktiga vinningen mot de potentiella stora kostnaderna ett massivt 
husbygge på i Fiskebäckskil för med sig. 
 
Vår främsta invändning mot projektet anser vi vara miljöaspekten. Ett så pass stort 
bygge som föreslås anser vi vara förödande för ett gammal skepparsamhälle som 
Fiskebäckskil. En första aspekt är att samhället idag inte är dimensionerat för det 
stora antal som ska bo i samhället under sommarhalvåret. En kraftigt ökat behov av 
bilvägar, båtplatser och möjlighet till bad ställer stora krav på infrastruktur och detta 
till mycket höga kostnader. Vi anser att de stora investeringar som krävs ej är 
ekonomiskt försvarbara i dagsläget. Kommunen bör ta lärdom av närliggande 
samhällens misstag som senaste åren kraftigt har ökat sin bebyggelse. Vi ser att 
många samhällen på västkusten, pga den starka tillväxten i bebyggelse, till stor del 
har förstört sin unika miljö. Fiskebäckskil är en av de få samhällen som har bibehållit 
sin unika miljö. Denna unika miljö är vi övertygad om kommer att vara än mer värd 
för kommunen i framtiden för att attrahera turism till Lysekils kommun. En stort 
ingrepp på Fiskebäckskils miljö måste man anse gör Fiskebäckskil betydligt mindre 
attraktivt som turistmål och bör därmed ses som en framtida kostnad för projektet. 
Exploateringen av Fiskebäckskil är även ett hot mot Riksintresset för Kulturmiljövård 
(kap 3 MB) samt i det utförande som här föreslås ett hot mot Riksintresset Bohusläns 
skärgård som helhetsmiljö, nationallandskap (kap 4 MB). 
 
Vi vill även poängtera att byggplanerna strider mot kommunens egen planprogram 
från 2009. Detta planprogram gör gällande att: "Bebyggelsen skall vara underkastad 
berget för att minimera visuell påverkan. De högsta punkterna finns i planområdets 
södra delar och lämnas obebyggda med hänsyn till miljöpåverkan". 
 
Vi kräver en omprövning av behovet av ytterligare bostäder i Fiskebäckskil och 
hoppas att kommunen verkligen funderar över hur framtida generationer kommer se 
på ett beslut som i så stor utsträckning förstör Fiskebäckskils unika miljö. 
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58. Lisa och Anders Thorell 

Det har kommit till vår kännedom att Lysekils kommun tänker låta PEAB exploatera  
Fiskebäckskil genom att bygga ett stort antal villor och lägenheter. Låt oss 
inledningsvis slå fast att vi är mycket positiva till en utveckling mot fler helårsboende 
i Fiskebäckskil. Som anges nedan anser vi dock att det finns mycket starka skäl att 
ompröva beslutet att exploatera Utsiktsberget på det sätt som finns beskrivet i den 
senaste byggplanen och vi kräver att kommunen ger besked kring de uppenbara 
oklarheter som finns i planen för denna exploatering. 
 
För det första bör man ställa sig frågan vem som ska bo i det mycket stora antalet 
bostäder som kommunen planerar att bygga. I skrivande stund är ca 100 bostäder 
under byggnad på Skaftö och enligt uppgift står flera av dessa bostäder tomma, för 
andra har intresset att köpa bostad på prospekt uteblivit. Det verkar således inte som 
antalet planerade nya bostäder inom området Utsiktsberget står i paritet med 
efterfrågan. Även om det finns intresse för helårsboende att köpa bostad på 
Utsiktsberget så måste man ifrågasätta om dessa familjer kommer att ha råd att 
bosätta sig i området. Med tanke på att bebyggelsen till stor del skall ske i kraftigt 
kuperad terräng, med höga kostnader för infrastruktur (vägar, vatten och avlopp) 
kommer priserna sannolikt att röra sig i flermiljonklassen. Det är mycket 
anmärkningsvärt att kommunen inte har presenterat något underlag till huruvida 
man verkligen kunna attrahera så många åretruntboende köpare. 
 
Vi anser att det finns starka skäl tro att köparna till allra största del kommer att vara 
fritidsboende utan att mantalsskriva sig i kommunen. De kommer därmed inte att 
tillföra några skatteintäkter till kommunen förutom den obligatoriska 
fastighetsavgiften. Exploatering innebär nästan en fördubbling av antalet bostäder i 
centrala Fiskebäckskil. Självklart kräver denna expansion en stor kapacitetsökning 
vad gäller vattenförsörjning, avloppshantering, eldistribution, båthamn mm. 
Kommunen tvingas dimensionera hela sin servicekostym till en nivå som skall 
fungera under ett par sommarmånader. Lönsamheten i dessa 
infrastrukturinvesteringar kan kraftigt ifrågasättas. Kommunens skattebetalare 
riskerar gemensamt att få betala notan. 
 
Man kan även ifrågasätta sig om område kommer att vara attraktivt för 
sommargäster. När man väljer att bosätta sig i havsbandet är tillgång till båtliv 
viktigt. Många skulle nog säga att tillgång till båtplats är en direkt förutsättning för 
bosättning. Enligt Lysekils småbåtshamn förvaltar kommunen totalt 156 båtplatser i 
Fiskebäckskil och på Gullmarstrand. Dessa är alla uthyrda och kön till nya båtplatser 
är i nuläget minst 10 år för helårsboende mantalsskrivna kommunmedlemmar. 
Personer som endast äger fastighet på Skaftö kan räkna med betydligt längre kötid. 
Eftersom Gullmarsfjorden ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden 
(Natura 2000) tror vi att det blir väldigt svårt för kommunen att utöka antalet 
båtplatser i närområdet. Om planen på 175 nya bostäder skulle bli verklighet kommer 
den redan svåra bristen på båtplatser att bli akut. Vi kräver därför att kommunen 
förklarar hur de tänker lösa båtplatstillgången innan de antar en eventuell ny 
detaljplan för Utsiktsberget. Även tillgång på badplatser är begränsat i området och 
någon större utbyggnad kan inte göras, särskilt inte som Gåsövik utgör ett 
naturskyddsområde. Man måste därför kraftigt ifrågasätta sig hur någon skulle vilja 
investera flera miljoner i ett kustnära boende som saknar möjlighet till både båtplats 
och lugna och avkopplande platser att bada. 
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Ytterligare en viktig aspekt är varför kommunen utan motivering valt att helt frångå 
sina tidigare bestämmelser. I kommunens egen översiktsplan från 2006 (som 
aktualiserades så sent som oktober 2010) framgår till exempel att större delen av det 
nu planerade området skall utgöras av öppen mark och vegetation. Endast den 
nordligaste delen av området är avsatt för tätortsutbyggnad. Vi har väldigt svårt att se 
hur kommunen plötsligt kan ändragällande översiktsplanering för att tillmötesgå 
exploatörens önskemål att bygga exklusiva sommarvillor med havsutsikt. 
 
Vidare så hävdar kommunen i ett tidigare planprogram för området (2009) följande: 
"Bebyggelsen skall vara underkastad berget för att minimera visuell påverkan. De 
högsta punkterna finns i planområdets södra delar och lämnas obebyggda med 
hänsyn till miljöpåverkan". Enligt den nu framlagda planen gör man precis tvärtom 
och placerar många hus på de högsta punkterna och påverkar därigenom kraftigt det 
visuella intrycket. Bebyggelsen kommer att vara mycket dominerande - inte minst 
från havssidan och Kaptensgatan — och därmed vara starkt miljö och 
landskapspåverkande. 
 
Ytterligare en viktig faktor är trafiken. Att trafiken kommer att öka är det nog ingen 
som ifrågasätter. Det är anmärkningsvärt att det inte finns några ordentliga 
utredningar som belyser mer i detalj hur stora problem med trafik och buller som 
exploateringen kommer att innebära. Enligt MKB (sid 8) framgår t.ex. att 
bullerberäkningen bör utgå från det maximala trafikmängdsvärdet om man vill göra 
en rättvis bedömning, vilket även samrådet med Länsstyrelsen kommit fram till. Det 
kan dock konstateras att en sådan bullermätning saknas för närvarande. 
Trafiksituationen i Fiskebäckskil är redan idag mycket ansträngd med flera 
trafikfarliga platser vid nuvarande trafikmängd sommartid och med ett för litet antal 
parkeringsplatser. Ökad trafik eller färre parkeringsplatser vore därför mycket 
olämpligt. Det kan även ifrågasätta om det finns möjlighet för den tunga lastbilstrafik 
som krävs under bygget att ta sig uppför den branta backe som Kristinebergsvägen 
utgör, särskilt som backen inleds med en 90-graders kurva. Även bussar i 
kollektivktrafik borde (åtminstone på vintertid) få stora problem att ta sig uppför 
backen, vilket innebär att den kommunala busstrafik som planeras till Utsiktsberget 
kommer att stöta på stora problem. 
 
Ytterligare en viktig aspekt är den enorma naturpåverkan som exploateringen 
innebär. Kommunen skriver själva att ett viktigt mål är ett rikt växt- och djurliv. Den 
biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
kommande generationer. Hur tänker sig kommunen att man ska kunna bevara den 
unika miljön som det exploaterade området utgör idag? Detta har kommunen inte 
gett svar på eftersom man inte gjort de undersökningar som krävs för att med 
säkerhet veta hur stor miljöpåverkan projektet kommer att ha för hotade arter såsom 
fåglar, groddjur och fladdermöss. Inte heller har man presenterat någon plan för hur 
exploateringens omfattande sprängningsarbeten kommer att ändra naturliga flöden 
av dagvattnet i planområdet. 
 
Slutligen så bör man inte glömma att den exploatering som föreslås i planen är ett hot 
mot Riksintresset för Kulturmiljövård (kap 3 MB) samt i det utförande som här 
föreslås ett hot mot Riksintresset Bohusläns skärgård som helhetsmiljö, 
nationallandskap (kap 4 MB). 
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Det anges att planområdet "tangerar" Riksintresset för Kulturmiljövård men det är 
uppenbart att del av planområdet ingår i detta Riksintresse. Såväl Planbeskrivningen 
som Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är i hanteringen av Riksintressena klart 
bristfälliga. Bland annat så saknas avvägningar enligt Miljöbalken. Vidare vittnar 
kommunen om en bristande förståelse när det framhålls att ny bebyggelse inte 
påverkar Riksintressena negativt om nya hus utformas med sadeltak och förses med 
ljust målad stående träpanel. Så enkelt är det inte för det finns idag endast ett fåtal 
välbevarade kustsamhällen kvar längs kusten och FiskebäckskiljÖstersidan är därtill 
helt unikt. Det som gör Bohusläns bebyggelse så karaktäristisk har med långt fler 
attribut och karaktärsdrag att göra än de som nämns i Planen och MKB. 
 
Sammanfattningsvis så kräver vi en omprövning av behovet av ytterligare bostäder i 
Fiskebäckskil. Inte minst behöver man ett betydligt starkare underlag som visar att 
fler bostäder vid Utsiktsberget verkligen kommer att skapa fler helårsboende i 
området. Det borde vidare vara självklart för Lysekils kommun att utveckla 
samhällena i kommunen på ett ansvarsfullt sätt gentemot Riksintressen, i enlighet 
med Länsstyrelsens anvisningar om varsam exploatering av Bohuskusten, liksom 
gentemot såväl de som bor i Fiskebäckskil som mot turistnäringen. Kommunen 
måste också följa de miljölagar och andra lagar som finns i samband med en 
utbyggnad av det här slaget. De är för oss uppenbart att den detaljplan som 
presenterats innebär omfattande ingrepp i naturen som ofrånkomligen kommer att 
ändra landskapsbilden radikalt och påtagligt skada natur- och kulturvärden. Vi 
kräver därför att kommunen omedelbart avbryter den planerade projekteringen av 
bostäder på och kring Utsiktsberget. 

 

 

 

59. Inga-Lill och Gösta Berlin, Skaftö-Fiskebäck 1:261 

Det har kommit till vår kännedom att Lysekils kommun tänker låta PEAB exploatera 
Fiskebäckskil genom att bygga ett stort antal villor och lägenheter. Som delårsboende 
i Fiskebäckskil sedan nästan ett helt liv, vill vi med stor kraft avråda från en dylik 
exploatering. 
 
1. Det stora antalet moderna villor och hus som ingår i den planerade nybyggnationen 
kommer att bli alltför dominanta och avvikande i jämförelse med befintlig 
bebyggelse, där husen till största del består av ombyggda trähus från 1800-talet, de 
flesta utan garage och utan parkeringsplats. 
 
2. Biltrafiken i Fiskebäckskil är redan nu ansträngd på grund av den hundraåriga 
stadsplanen och det är svårt att se hur fler bilar skulle kunna anpassas till befintligt 
vägnät. Det blir svårt att bygga nya vägar som ansluter till befintlig bebyggelse och 
risken finns att framkomligheten ytterligare försämras. 
 
3. Om kommunen planerar/förväntar sig ökade skatteintäkter genom ökad 
inflyttning, så bör man fråga sig om åretruntboende väljer att bosätta sig med 
begränsad närservice, begränsad lokal arbetsmarknad och långt pendelavstånd till 
andra orter med arbeten. 
 
4. Det sannolikt höga priset på hus och lägenheter i det planerade området torde vida 
överstiga vad en normalinkomsttagare i Lysekil kan betala. Om däremot 
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sommarboende väljer att bosätta sig i det högexploaterade område som nu planeras, 
blir det mörkt i många fastigheter under höst och vinter, vilket inte gynnar de 
åretruntboende. 
 
5. Allmänna områden som badstrand och promenadvägar är inte heller 
dimensionerade för att kunna ta emot ett stort antal nyinflyttade och det blir svårt att 
ordna sol och bad för alla dessa nyinflyttade inom området, inte minst med tanke på 
att Gåsövik är ett naturskyddsområde. 
 
6. Bra båtplats på nära håll torde vara ett argument för att skaffa sig en bostad vid 
kusten, men det är svårt att se hur den önskan skulle kunna tillfredställas inom det 
begränsade utrymme som Fiskebäckskil utgör och där det saknas båtplatser i nuläget. 
 
7. Det finns en stor risk att hela Fiskebäckskil får en avsevärt minskad 
attraktionskraft och att antalet turister kommer att minska när samhället förlorar sin 
unika miljö. 
 
Lysekils kommun beskriver i sin egen boendestrategi från 2013, vilken typ av 
bostadsbyggande som kommunen ska sträva mot och vid en enkel jämförelse mellan 
PEABs utbyggnadsplaner och kommunens egen boendestrategi slås man av en total 
brist på överensstämmelse. 
 
Enligt kommunens egen boendestrategi bör all nybyggnation ha följande mål: 
 
• FÖR ATT FÅ UNGA SOM UTBILDAT SIG ATT ÅTERVÄNDA SKA KOMMUNEN 
VERKA FÖR ATT BILLIGARE BOSTÄDER BYGGS 
 
• STYRA EXPLOATÖRER MOT "RÄTT TYP AV BOSTÄDER" 
(handlar om upplåtelseformer som håller nere priset på bostäder) 
 
Den planerade bebyggelsen blir för dyr för de flesta unga familjer i 
normalinkomstskiktet. 
 
• ATT AKTIVT SÖKA MARK "I BILLIGA LÄGEN" MED POTENTIAL ATT LOCKA 
HELÅRSBOENDE 
 
Prisnivån i Fiskebäckskil är bland de högsta i landet och det finns stor risk för att 
några få helårsboende blir omgivna av delårsboende, som under den mörka årstiden 
inte lyser upp eller besöker området. 
 
• SATSA PÅ BOENDE I NORRA KOMMUNDELEN DÄR DET BL.A. FINNS BRA 
PENDLINGSMÖJLIGHETER TILL ANGRÄNSANDE KOMMUNER 
 
Att bo i Fiskebäckskil kräver pendling med bil eller buss på smala vägar och redan nu 
är det lokala vägnätet kraftigt underdimensionerad under en stor del av året. Det 
finns stora risker för långa bilköer vid arbetspendling inte minst med tanke på alla 
byggfordon som ska passera till och från området, om kommunens planer blir 
verklighet. 
 
• VÅRDA DE KULTURHISTORISKA M ILJÖERNA BL.A GENOM ATT 
AKTUALISERA OCH TILLGÄNGLIGGÖRA PROGRAM OCH RIKTLINJER  
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Tyvärr visar de aktuella utbyggnadsplanerna ingen respekt för den unika 
skärgårdsmiljö som Fiskebäckskil utgör. 
 
• BROMSA/KONTROLLERA UTBYGGNADSTAKTEN AV BOSTÄDER SÅ ATT VI 
INTE BYGGER BORT ATTRAKTIVA LÄGEN OCH OMRÅDEN 
 
Den föreslagna utbyggnadsplanen bygger definitivt bort ett attraktivt läge och smala 
gång/cykelvägar kommer att bytas mot breda bussgator och bilköer. 
 
• BEDÖM REALISMEN I ATT PLANEN RESULTERAR I HELÅRSBOENDE 
 
Utbyggnadsplanen för Fiskebäckskil ter sig orealistisk vilket torde visa sig inom en 
snar framtid — men om exploatering då redan startat kan skadan redan ha skett! 
 
Efter genomgången av kommunens boendestrategi önskar vi svar på följande frågor: 
 
1. VAD HAR LYSEKILS KOMMUN GJORT AV SIN EGEN 
BOENDESTRATEGIPLAN? 
 
2. AV VILKA SKÄL HAR KOMMUNENS TJÄNSTEMÄN GLÖMT TIDIGARE 
BESLUT ANGÅENDE NYBYGGNATION OCH I FÖRSLAGET GETT EN 
STOREXPLOATÖR FRIA HÄNDER? 
 
Med förhoppning om att kommunens tjänstemän tar hänsyn till de synpunkter som 
åberopas, eftersom utbyggnadsplanerna angående Utsiktsberget går stick i stäv mot 
kommunens egen boendestrategi. 
 
Sammanfattningsvis kräver vi en omprövning av behovet av ytterligare ett stort antal 
bostäder i Fiskebäckskil. Man behöver ett starkare underlag som visar att 
nybyggnation på Utsiktsberget med omgivning verkligen kommer att skapa fler 
helårsboende i området. Det borde vara självklart för Lysekils kommun att utveckla 
samhällena i kommunen på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med Riksintressen för 
kulturmiljövård, vilket också påpekas i Länsstyrelsens anvisningar om varsam 
exploatering av Bohuskusten. Detta är av stor vikt såväl för boende i Fiskebäckskil 
som för turistnäringen. Kommunen måste också följa de miljölagar och andra lagar 
som finns för utbyggnad av detta slag. Den presenterade detaljplanen innebär 
omfattande ingrepp i naturen som kommer att ändra landskapsbilden påtagligt och 
skada natur- och kulturvärden. 
 
Vi vill uppmana kommunen att avbryta den planerade projekteringen av bostäder på 
och kring Utsiktsberget i Fiskebäckskil. 

 

 

60. Anders Hansson, Skaftö-Fiskebäck 1:373 

Vi har det gemensamt att vi bryr oss om hur Fiskebäckskil kommer att utvecklas i 
framtiden, eftersom vi anser att det på många sätt är ett unikt samhälle. 
Nedanstående bygger på erfarenheter från mer än 50 års boende och observationer i 
området. 
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Miljön med hus som blir synliga över horisontlinjeri kommer att helt förändra 
landskapsbilden inte bara dagtid utan även kvälls- och nattetid. De strövområden 
som idag finns och utnyttjas av många boende kommer att helt raseras och ersättas 
med artificiella miljöer såsom asfalterade vägar och gruppbebyggelse. 
 
Den skogsmiljö som nu finns är av största betydelse för de boende i området. I den 
tidigare detaljplanen från 2009 har utpekats flera områden där bebyggelse även avses 
förläggas ex. "Forskarbyn" och "Trädgårdshyllan". Om dessa planer realiseras kan ett 
större antal bostäder bildas utan att några ingrepp behöver göras i skogsområdet vid 
"Utsiktsberget" och "Dammarna". Området skulle därför om det sparas även vara en 
tillgång för de nya invånare som etableras i randområdet. 
 
Det tycks också som om den ursprungliga planerna på vägutbyggnad inte kan 
förverkligas, i vart fall inte utan att befintlig kulturskyddad bebyggelse delvis får 
stryka på foten. Det kan inte vara acceptabelt att planera ny bebyggelse som bara kan 
genomföras om andra byggnader måste rivas eller om annan fastighet får en 
oacceptabel försämring av miljön runt om. 
 
Finns verkligen underlag för inflyttning av upp till 175 bostäder med tanke på de 
stora byggnationer som för närvarande pågår och planeras på Skaftö (Torvemyr, 
Östersidan, Fiskebäck, Stockevik mm.) där i vissa områden ännu endast få köpare 
visat intresse. 
En demografisk studie av Skaftös framtida befolkningsutveckling ( 10-15 år tillbaka i 
tiden) ger knappast vid handen att en så stor ökning av antalet bostäder som föreslås 
skulle behövas. Med tanke på nuvarande arbetstillfällen i Lysekils kommun och dess 
närområde kan en sådan ökning knappast vara befogad. 
 
En försiktig utbyggnad av antalet bostäder genom etablering av de tidigare föreslagna 
områdena nedanför "Utsiktsberget" och "Dammarna" liksom de redan påbörjade 
områdena "Torvemyr", Östersidan, Fiskebäck och Stockevik bör därför mer än väl 
täcka det framtida behovet samtidigt som värdefulla strövområden kan bevaras. 
 
Att vi som fastighetsägare får hus 25 meter från vår fastighet när man har hela denna 
ytan att placera fastigheter på, försvårar eller omöjliggör kontakt med 
mardammarna. Etappen "Stigningen" och "Toppen" påverkar oss i hög grad och vi 
kan ej acceptera den nuvarande placeringen av dessa fastigheter. 
 
Vad gäller vattensalamandrar så vet jag att det funnits i området under alla år så att 
det nu helt plötsligt inte finns några finner jag för osannolikt. 
 
Tillgången på båtplatser är också en fråga som i detta förslag inte är löst på något 
sätt. Redan med befintlig bebyggelse är underskottet stort. 

 
Yttrande 2: Som fastighetsägare av fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:373 betraktar jag 
det som mycket märkligt att jag inte betraktas såsom sakägare i denna fråga. Detta 
förhållande vänder jag mig emot å det bestämdaste. Då detaljplanen för Utsiktsberget 
påverkar vår situation på ett väldigt tydligt sätt. Ny bebyggelse 25 meter från vår 
tomt. Jag vill bli betraktad såsom sakägare. 
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61.Skaftö Öråd Arbetsgruppen Byggabo 

Örådet välkomnar detaljplanen som vi anser behövs för att Skaftö skall kunna 
bibehålla och utveckla samhällsservicen. Nedan följer våra synpunkter. 
 
1 Etapper 
Områdets storlek är en fördel om det indelas tydliga etapper som fastställas i 
planhandling och exploateringsavtal. Det ger möjlighet till genomtänkt utbyggnad i 
takt med efterfrågan. Man bör eftersträva att varje etapp får en egen grenväg så att 
trafik för boende och byggarbeten skiljs åt. 
 
2 Schakt för mediaförsörjning 
Bergschakt för media, som ledningar för VA, hög- och lågspänning och teletekniska 
ledningar bör redovisas som behöver läggas i första etappen. Försörjning för olika 
media kommer förmodligen få ske från skilda platser och kan medföra schakt utanför 
den första etappen. 
 
3 Kristinebergsvägen 
Kristinebergsvägen kommer vid fullt utbyggt planområde betjäna uppskattningsvis 
en befolkning motsvarande ca 300 hushåll. 
 
Kristinebergsvägen måste inom planområdet göras så bred att den får plats för GC-
väg vid sidan av körbanan, även vid vägens början närmast Fiskebäckskilsvägen. Här 
uppstår buller främst från tunga fordon. Vägen behöver därför sannolikt på båda 
sidor förses med bullerskärmar med både avskiljande och absorberande verkan. 
Skärmarnas storlek bör avvägas mellan höga skärmar för bullerskydd och låga 
skärmar för liten utsiktsbegränsning, i samråd med berörda fastighetsägare. 
 
4 Gästparkeringar 
Varje delområde bör förses med p-platser för gästparkering och för deponi av snö. 
Det är för långt gångavstånd för besökare mellan fastighet och den stora 
parkeringsplatsen vid tennisbanorna. 
 
5 Stora parkeringen 
Den stora p-platsen vid tennisbanorna är för liten i synnerhet som den omfattar de p-
platser som flyttas och som redan nu är för liten. Hela eller halva närliggande 
idrottsyta bör bli p-plats. 
 
Den föreslagna idrottsytan är inte lämplig för tennis p g a oskyddat läge mot sidvind. 
Mindre sidvindskänslig idrott som boule kan vara bättre och kräver mindre yta. 
 
Ett bättre alternativ är att föreslagen idrottsyta blir kvar i närhet av befintliga 
tennisbanor. Ytterligare p-platser ställs i ordning på grusad plan direkt väster om 
Kristinebergsvägen för att tillgodose behovet under ett par sommarmånader. Marken 
ligger utanför planområdet och ägs av Skaftöbo. Företagets representant har förklarat 
sig villig att medverka till den här föreslagna lösningen. Parkeringen skulle inte bara 
tillgodose det nya planområdets behov utan även lösa det nuvarande stora 
underskottet av p-platser. 
 
6 Dagvatten 
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Dagvatten från vissa tomter på hällar kan komma att att rinna till granntomter och 
orsaka störningar. Därför bör stuprörsvatten kunna ledas till täckdike längs väg 
fastighetens anslutningsväg. 
 
7 Cykelväg 
Önskvärt är att trottoaren utmed Fiskebäckskilsvägen kan breddas så att även en ny 
cykelväg kan sammanlänka cykelvägen från Östersidan med cykelvägen utmed 
Kristinebergsvägen. 

 

 

62. Vendela Tengroth-Lamm 
Riksintresse ”Nationallanskapet” Bohuslän” 
Fiskebäckskil är ett Riksintresse för kulturmiljövården. Bohuskusten i sin helhet 
räknas till Riksintresse, och Fiskebäckskil specifikt som ett unikt och mycket 
välbevarat skepparsamhälle. Planområdet både angränsar till och omfattar delar av 
de arealer som är klassade som Riksintresse. 
 
Riksintresset omfattar den bevarandevärda helheten, enligt Miljöbalken 4 kap. 1 Det 
planerade storskaliga ingreppet i landskapet i direkt anslutning till Fiskebäckskils 
samhälle strider emot intentionerna i Riksintresset då det kraftigt påverkar 
helhetsupplevelsen. 
 
Ett bygge av den här skalan kommer göra avtryck på kustlinjen, påverka den 
befintliga bebyggelsen, vidare kommer det oundvikligen innebära omfattande och 
oåterkalleliga sprängarbeten. På Östersidan har man nyligen sprängt bort delar av 
berget och i det fallet har det mycket tydligt påverkat kustlinjen. Ändå är detta ett 
betydligt mindre område än Utsiktsberget. 
 
Jag kräver ett svar på hur kommunen och PEABS detaljplan respekterar 
Riksintressen och Länsstyrelsens riktlinjer om varsam exploatering 
längs Bohuskusten! 
Jag vill också se bevis för hur man på ett juridiskt bindande sätt anpassar 
bygget till 
Riksintresset Skepparsamhället Fiskebäckskil 
Vidare vill jag ha en redogörelse för vilket intresse har kommunen att 
lämna över ett Kulturarv till kommande generationer och hur 
fördubblingen av samhället med alla dess 
konsekvenser är ansvarsfullt. 
 
Fornlämningar 
Enligt en granskning från 1990 har Riksantikvarieämbetet påvisat att 
exploateringsområdet inkluderar fornlämningar: en boplats från stenåldern. Dessa är 
inte till fullo utgrävda, det anges också vara troligt att området sträcker sig utanför de 
nu markerade platserna. 
 
Alla fornlämningar (som boplatser innan 1850) skyddas av Kulturmiliölag 
(1988:950) 2 kap 6 §. Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd ändra 
eller skada en fornlämning, till exempel genom att den tas bort, grävs ut eller täcks 
över. Skyddet omfattar inte enbart själva fornlämningen utan även ett så stort 
område på marken eller sjöbotten som behövs för att bevara den och för att ge den ett 
tillräckligt utrymme, ett fornlämningsområde. Kulturmiliölag (1988:950) 2 kap 2 § 
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När PEAB exploaterat området finns det inte längre någon möjligheter att undersöka 
fornlämningarna. Det är minst sagt upprörande att Kommunen inte bryr sig om sin 
kulturarvsmiljö och fornminnen. 
 
Jag kräver en utredning av fornlämningarna. Jag kräver också att MKB 
revideras eftersom boplatsen från stenåldern inte nämns där. 
 
Naturskydd 

1. I MKB står: Dagvattensystemet bedöms vara bra — men att bebyggelsen inte 
fungerar ihop med det föreslagna systemet. Detta är jämförbart med att säga 
att brandförsvaret fungerar utmärkt i vår kommun utom där det finns 
bebyggelse. I MKB står att husen ligger på fel höjd i förhållande till föreslaget 
dagvattensystem, för att vägarna ska kunna få diken krävs omfattande 
sprängning och massförflyttning, det finns heller ingen höjdsättning i planen 
— alltså de kan göra i princip som de vill med landskapet inom det som är 
kvartersmark. Detta innebär sannolikt mycket omfattande markarbeten. 

 
Jag begär en rättvisande visualisering av hur Utsiktsberget kommer se 
ut: de planerade husens maximala byggstorlekar bör infogas i ett 
fotomontage så att jag som allmänhet ska kunna förstå hur området ser 
ut. Jag vill också veta hur mycket av berget som kommer sprängas bort. 
Vidare vill jag veta hur mycket sprängning kommunen tillåter för att inte 
påverka Riksintresset och naturens karaktär. 
 
2. Sällsynta arter — utrotas från platsen? 
I området finns ett par fågelarter nattskärra och trädlärka) som omfattas av EUs 
fågeldirektiv. Liksom Salamandrar. Dessa nämns i utredningen 2009, men i senaste 
besöket, 2013, syntes de inte till. 
Stenmurar pekas i MKB ut som mycket viktiga ur ekologisk synpunkt, med vikta lavar 
mm, men man avser inte att skydda dessa. Man föreslår t.ex. att dessa kan byggas om 
med sprängsten. 
 
Jag begär en redogörelse för hänsyn till flora och fauna. 
Jag vill också veta hur kommunen bemöter att djur och insekter befinner 
sig ett komplext ekosystem och att salamandrar sannolikt inte kan hoppa 
mellan hus, eller återuppstå på nya platser bredvid nya grannar i en 
söndersprängd natur. 
PÅ vilket sätt tar kommunen hänsyn till naturskyddet? 
 
3. Natura 2000 
EUs policy "Natura 2000" omfattar värdefulla naturområden med arter eller 
naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. 1 svenska (3500) 
Natura 2000 områden ingår alvarmarker på Öland, bohusländska fjordar, frodiga 
rasbranter i Östergötland och ödsliga myrar i Norrbotten. Här finns även Tivedens 
urskogar och Sarekmassivets vidder. Flera områden är utvalda därför att de är viktiga 
livsmiljöer för hotade arter. 
 
Gullmarsfjorden är ett Natura2000-område och Utsiktsberget angränsande, flera av 
bostadsanläggningarna ligger planstridigt i naturområden. 
Jag vill ha svar på hur kommunen har respekterat Natura 2000. 
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Vidare vill jag veta vilka värden kommunen anser gå först: ekonomisk 
vinst eller hållbara naturskydd? 
 
Turistnäring 
Den 6 mars 2013 utnämnde CNN Bohuskusten till det 7:e mest attraktiva 
naturområdena i världen. 
Samhällena i Bohuskusten har på olika sätt arbetat med att ta tillvara turistnäringen, 
en huvudkälla för arbetstillfällen. 
Jag vill veta hur kommunen ser på bevarandet av bygden som en 
turistnäring. 
 
Trafik och hälsa 
1. Buller 
I bullerutredningen är det oklart om man lagt på ökningen om 700 fordon/dygn som 
man räknar med. Mätningen genomfördes den 10 januari 2014, värdet är sedan 
omvandlat till ett medelvärde för året. Man har alltså INTE mätt bullernivån under 
sommarens mest trafikerade dagar. Redan idag med nuvarande trafik är 
bullernivåerna vid en hög gräns. Denna räknas ut genom att man mäter bullernivå i 
förhållande till antal hus. 
 
För att klara av bullerökningen beräknar man ett 1.5 meter högt bullerstaket längs 
med Kristinebergsvägen och Fiskebäckskilsvägen. Man planerar också att bredda 
vägen med 3 meter, detta genom att spränga bort berget där det går. 1 beräkningen 
räknar man med att det är gräs runt vägen, men det är berg vilket inte leder till att 
ljud dämpas. 
 
Enligt Trafikverket kan det bli en 162% fordonsökning under sommartid. 
Jag kräver en sanningsenlig bullerutredning. 
Jag vill veta på vilka sätt trafikökningen kan påverka hälsa och säkerhet? 
I bullerutredningen anger man att området som omger 
Kristinebergsvägen är mjukt, men marken utgörs av berg, Jag vill veta 
vad detta innebär för bullernivån och beräkningen! 
 
2. Hälsa 
Kommunen behöver redogöra för alla aspekter av hur den planerade trafikökning kan 
påverka hälsa. 
 
3. Biltrafik. 
Kommunen har i flera år försökt minska trafiken i hela byn. Hur stämmer detta 
överens med att planera bussvändplats och ökad genomfart i den nya formationen? 
Finns en barnkonsekvensanalys för området? 
Hur kommer biltrafiken se ut in till byn? 
 
4. Fotgängare. 
Många sektioner är trånga och med ökad trafik blir det gående som trängs undan. 
Varför menar kommunen att hela Kristinebergsvägens karaktär ska göras om till en 
förortsmodell? Om nuvarande trafikmängd inte förändras borde fotgängarnas 
säkerhet kunna bättras UTAN att vägens karaktär förändras så grovt. Jag vill ha 
svar på hur 
kommunen respekterar nuvarande miljö. 
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5. Infarten. 
Hur kommer man lösa den trånga, skarpa kurvan i början av Kristinebergsvägen? 
Den är trång, och kurvan skarp och brant vilket särskilt vintertid kan bli halt. Jag vill 
ha svar från kommunen om man kommer begära inlösen eller andra ingrepp i 
framtiden som konsekvens av trafikbelastningen som drabbar fastigheterna närmast 
kurvan. 
 
6. Parkering. 
Den planerade bebyggelsen av den nuvarande parkeringen kommer att medföra ökad 
trafikbelastning i byn då den i exploateringens planerade parkeringen inte i samma 
utsträckning kommer att nyttjas för avlastning avseende boende och besökare i 
Fiskebäckskils samhälle p.g.a. dess planerade lokalisering längre ner mot kohagarna. 
Varför skall det vara olika förutsättningar för trafik och parkering för 
nya och gamla Fiskebäckskil och hur går detta ihop med kommunens 
miljöprogram? 
Vidare undrar jag hur kommunen har planerat för det ökade antal 
besökare som 
kommer behöva parkeringsplats genom att antal bostäder blir nästan 
dubblerade? 
Ökningen av parkeringsplatser i den nuvarande planen motsvarar inte 
detta behov, 
och vilka områden tänker Kommunen då exploatera? 
 
7. Båtplatser 
Det är i nuläget mycket ont om båtplatser i Fiskebäkcskil, med långa köer för såväl 
bofasta som sommargäster. Hur kommer kommunen tiilgodose behovet av båtplast 
för den majoritet av nya boendegäster som kommer vilja ha en sådan? 
Tar man ansvar för detta och vilket område kommer då byggas ut med bryggor? 
Eller är kommunen öppet för att ännu större efterfrågan kan leda till ännu högre 
priser bland de privata alternativen. Detta leder sannolikt till ännu större 
inkomstklyftor bland de boende på ön — hur passar det in i kommunens plan om att 
skapa bättre förutsättningar för helårsboende? 
 
8. Tillgång till Utsiktsberget. 
Flera av tomterna markeras som privat mark just över områden som idag brukas som 
strövområden. Hur fritt kommer promenadområdet att vara i framtiden? 
Hur säkras det rörliga friluftslivet: promenadmöjligheter över bergen, skridskoåkning 
på dammen? Jag vill också se en redogörelse för vilka konsekvenser en 
exploatering får för dessa värden! 
 
Arkitektur 
Den föreslagna detaljplanen tillåter 130-150 kvm i bottenyta per tomt, 2 fulla 
våningar i mer än hälften av lägena, därtill ett souterrängplan där det är möjligt, samt 
inglasat uterum om 40 kvm plus 30 kvm komplement (alltså garage/bod o liknande). 
Det är alltså sammanlagt mkt hög exploatering. Vidare planeras radhus och 
lägenhetshus. 
 
Den nuvarande bebyggelsen i skepparsamhället Fiskebäckskil präglas av framförallt 
tre slags hustyper, plus ett fåtal nybyggen samt sjöbodar: Enkelhus 1 RoK (det finns 
tre på rad till vänster på Kaptensgatan när man kommer från Gullmarstrand), dessa 
har daterats till tidigt 1700-tal. Dubbelhusen, 3 RoK, 1730-tal och framåt. Enkelhus 
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och dubbelhus präglas av små format och är i ett plan (även om många nu har inrett 
de små vindsförråden). På 1800-talet byggs Kaptenshusen som i regel är 1.5 våningar, 
med en bottenplatta om ca 70-80m2. 
 
I detaljplanen finns ingen begränsning i våningshöjd närmast kyrkan - enligt planen 
kan man därmed bygga höghus där, bottenplattan är begränsad. Hur kommer 
Kommunen reglera detta? 
 
Oavsett om man strävat efter att arkitektoniskt bryta med den gamla bebyggelsen för 
att därmed göra avtryck av nuet eller gå på bevarandelinjen så är byggnadernas 
omfång och individuella volymer så stora att de framstår som allt annat än 
sympatiska i förhållande till nuvarande by. 
 
Jag vill att kommunen redogör för hur den rimmar föreslagna 
utbredningen, dess volym och estetik rimmar med kulturhistoriska 
värden 
 
Vem ska bo här? 
Kommunen projekterar 220 Igh för Skaftö tom 2020. 1 skrivande stund är 103 
bostäder under byggnad: Torvemyr Grundsund; Gullvivan Fiskebäckskil; Evensås 
Östersidan; Östra Stockevik. Enligt uppgift står flera av dessa bostäder tomma, för 
andra har intresset att köpa bostad påprospekt uteblivit. 
 
Kommunen anger att fler bostäder kommer ge fler arbeten. Man vill locka 
förstagångsköpare och bofasta med rimliga boenden. PEAB beräknar 32-35 000 
tkr/m2 i lägenheterna man planerar, man har inte sagt hur finansieringen ska se ut 
samt hur liten minsta lägenhet är. 
 
Jag kräver en omprövning av behovet av ytterliggare bostäder i Fiskebäckskil. 
Jag kräver en ny utredning om ÖP från 1980-talet som anger Utsiktsberget som ett 
möjligt område att exploatera fortfarande är skälig, med tanke på att öns bebyggelse 
sedan dess kraftigt förändrats. 
 
Jag vill också ha svar på vilka sakliga grunder kommunen kan bevisa att fler bostäder 
skapar 1. Helhårsboende — vilket är mycket eftersträvansvärt. 2. Arbetstillfällen. 
 
SLUTKOMMENTAR 
Vad vill kommunen lämna efter sig till kommande generationer? Det väger ett mycket 
tung ansvar på Kommunen att utveckla samhällena i Lysekils kommun på ett 
ansvarsfullt sätt gentemot Riksintressen, i enlighet med Länsstyrelsens anvisningar 
om varsam exploatering av Bohuskusten, liksom gentemot såväl de som bor i 
Fiskebäckskil som mot turistnäringen. 

 
 

63. Sidney Petersson 

Sedan åtta år är jag bofast i Fiskebäckskil. Flyttade dit efter en arbetsam karriär 
utomlands i många av världens oroligaste länder, för att i Fiskebäckskil njuta av ett 
avkopplande pensionärsliv. Det är därför med sorg som jag hör om de nya planer som 
finns för Utsiktsberget. En förändring av Fiskebäcksil enligt nuvarande planer skulle 
få stora negativa konsekvenser för hela bygden för all framtid — Fiskebäckskil är inte 
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bara ett levande kulturarv och något som vi alla skall vara stolta över att bevara, det 
är även en levande plats, ett hem, för en hel gemenskap som kommer att förändras i 
grunden om 
dessa planer skulle genomföras 
 
Jag vill därför dela med mig av följande synpunkter nedan vilka jag hoppas redan är 
noterade. 
 
Riksintresse "Nationallandskapet" Bohuslän " 
Fiskebäckskil är ett Riksintresse för kulturmiljövården. Bohuskusten i sin helhet 
räknas till Riksintresse, och Fiskebäckskil specifikt som ett unikt och mycket 
välbevarat skepparsamhälle. Planområdet både angränsar till och omfattar delar av 
de arealer som är klassade som Riksintresse. 
 
Riksintresset omfattar den bevarandevärda helheten, enligt Miljöbalken 4 kap. se 
http://www.notisum.se/rnp/sls/Iag/19980808.HTM#K7P28 a Det planerade 
storskaliga ingreppet i landskapet i direkt anslutning till Fiskebäckskils samhälle 
strider emot intentionerna i Riksintresset då det kraftigt påverkar 
helhetsupplevelsen. 
 
Ett bygge av den här skalan kommer göra avtryck på kustlinjen, påverka den 
befintliga bebyggelsen, vidare kommer det oundvikligen innebära omfattande och 
oåterkalleliga sprängarbeten. På Östersidan har man nyligen sprängt bort delar av 
berget och i det fallet har det mycket tydligt påverkat kustlinjen. Ändå är detta ett 
betydligt mindre område än Utsiktsberget. 
 
Jag kräver ett svar på hur kommunen och PEABS detaljplan respekterar 
Riksintressen och Länsstyrelsens riktlinjer om varsam exploatering 
längs Bohuskusten! 
Jag vill också se bevis för hur man på ett juridiskt bindande sätt anpassar 
bygget till Riksintresset Skepparsamhället Fiskebäckskil. 
Vidare vill jag ha en redogörelse för vilket intresse har kommunen att 
lämna över ett Kulturarv till kommande generationer och hur 
fördubblingen av samhället med alla dess konsekvenser är ansvarsfullt. 
 
Fornlämningar 
Enligt en granskning från 1990 har Riksantikvarieämbetet påvisat att 
exploateringsområdet inkluderar fornlämningar: en boplats från stenåldern. Dessa är 
inte till fullo utgrävda, det anges också vara troligt att området sträcker sig utanför de 
nu markerade platserna. 
 
Alla fornlämningar (som boplatser innan 1850) skyddas av Kulturmiliölag 
(1988:950) 2 kap 6 §. Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd ändra 
eller skada en fornlämning, till exempel genom att den tas bort, grävs ut eller täcks 
över. Skyddet omfattar inte enbart själva fornlämningen utan även ett så stort 
område på marken eller sjöbotten som behövs för att bevara den och för att ge den ett 
tillräckligt utrymme, ett fornlämningsområde. Kulturmiliölag (1988:950) 2 kap 2 §. 
 
När PEAB exploaterat området finns det inte längre någon möjligheter att undersöka 
fornlämningarna. Det är minst sagt upprörande att Kommunen inte bryr sig om sin 
kulturarvsmiljö och fornminnen.  



2 1 2  

 

 
Jag kräver en utredning av fornlämningarna. Jag kräver också att MKB 
revideras eftersom boplatsen från stenåldern inte nämns där. 
 
Naturskydd 

1. I MKB står: Dagvattensystemet bedöms vara bra — men att Bebyggelsen inte 
fungerar ihop med det föreslagna systemet. Detta är jämförbart med att säga att 
brandförsvaret fungerar utmärkt i vår kommun utom där det finns bebyggelse. I MKB 
står att husen ligger på fel höjd i förhållande till föreslaget dagvattensystem, för att 
vägarna ska kunna få diken krävs omfattande sprängning och massförflyttning, det 
finns heller ingen höjdsättning i planen — alltså de kan göra i princip som de vill med 
landskapet inom det som är kvartersmark. Detta innebär sannolikt mycket 
omfattande markarbeten. 
 
Jag begär en rättvisande visualisering av hur Utsiktsberget kommer se 
ut: de planerade husens maximala byggstorlekar bör infogas i ett 
fotomontage så att jag som allmänhet ska kunna förstå hur området ser 
ut. Jag vill också veta hur mycket av berget som kommer sprängas bort. 
Vidare vill jag veta hur mycket sprängning kommunen tillåter för att inte 
påverka Riksintresset och naturens karaktär. 
 

2. Sällsynta arter — utrotas från platsen? 
I området finns ett par fågelarter nattskärra och trädlärka) som omfattas av EUs 
fågeldirektiv. Liksom Salamandrar. Dessa nämns i utredningen 2009, men i senaste 
besöket, 2013, syntes de inte till. 
Stenmurar pekas i MKB ut som mycket viktiga ur ekologisk synpunkt, med vikta lavar 
mm, men man avser inte att skydda dessa. Man föreslår t.ex. att dessa kan byggas om 
med sprängsten. 
 
Jag begär en redogörelse för hänsyn till flora och fauna. 
Jag vill också veta hur kommunen bemöter att djur och insekter befinner 
sig ett komplext ekosystem och att salamandrar sannolikt inte kan hoppa 
mellan hus, eller återuppstå på nya platser bredvid nya grannar i en 
söndersprängd natur. 
PÅ vilket sätt tar kommunen hänsyn till naturskyddet? 
 

3. Natura 2000 
EUs policy "Natura 2000" omfattar värdefulla naturområden med arter eller 
naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. I svenska (3500) 
Natura 2000 områden ingår alvarmarker på Öland, bohusländska fjordar, frodiga 
rasbranter i Östergötland och ödsliga myrar i Norrbotten. Här finns även Tivedens 
urskogar och Sarekmassivets vidder. Flera områden är utvalda därför att de är viktiga 
livsmiljöer för hotade arter. 
 
Gullmarsfjorden är ett Natura2000-område och Utsiktsberget angränsande, flera av 
bostadsanläggningarna ligger planstridigt i naturområden. 
Jag vill ha svar på hur kommunen har respekterat Natura 2000. 
Vidare vill jag veta vilka värden kommunen anser gå först: ekonomisk 
vinst 
eller hållbara naturskydd? 
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Turistnäring 
Den 6 mars 2013 utnämnde CNN Bohuskusten till det 7:e mest attraktiva 
naturområdena i världen. Samhällena i Bohuskusten har på olika sätt arbetat med att 
ta tillvara turistnäringen, en huvudkälla för arbetstillfällen. 
Jag vill veta hur kommunen ser på bevarandet av bygden som en 
turistnäring. 
 
Trafik och hälsa 

1. Buller 
I bullerutredningen är det oklart om man lagt på ökningen om 700 fordon/dygn som 
man räknar med. Mätningen genomfördes den 10 januari 2014, värdet är sedan 
omvandlat till ett medelvärde för året. Man har alltså INTE mätt bullernivån under 
sommarens mest trafikerade dagar. Redan idag med nuvarande trafik är 
bullernivåerna vid en hög gräns. Denna räknas ut genom att man mäter bullernivå i 
förhållande till antal hus. 
 
För att klara av bullerökningen beräknar man ett 1.5 meter högt bullerstaket längs 
med Kristinebergsvägen och Fiskebäckskilsvägen. Man planerar också att bredda 
vägen med 3 meter, detta genom att spränga bort berget där det går. I beräkningen 
räknar man med att det är gräs runt vägen, men det är berg vilket inte leder till att 
ljud dämpas. 
 
Enligt Trafikverket kan det bli en 162% fordonsökning under sommartid. 
Jag kräver en sanningsenlig bullerutredning. 
Jag vill veta på vilka sätt trafikökningen kan påverka hälsa och säkerhet? 
I bullerutredningen anger man att området som omger 
Kristinebergsvägen är mjukt, men marken utgörs av berg, Jag vill veta 
vad detta innebär för bullernivån och beräkningen! 
 

2. Hälsa 
Kommunen behöver redogöra för alla aspekter av hur den planerade trafikökning kan 
påverka hälsa. 
 

3. Biltrafik. 
Kommunen har i flera år försökt minska trafiken i hela byn. Hur stämmer detta 
överens med att planera bussvändplats och ökad genomfart i den nya formationen? 
Finns en barnkonsekvensanalys för området? 
Hur kommer biltrafiken se ut in till byn? 
 

4. Fotgängare. 
Många sektioner är trånga och med ökad trafik blir det gående som trängs undan. 
Varför menar kommunen att hela Kristinebergsvägens karaktär ska göras om till en 
förortsmodell? Om nuvarande trafikmängd inte förändras borde fotgängarnas 
säkerhet kunna bättras UTAN att vägens karaktär förändras så grovt. Jag vill ha 
svar på hur kommunen respekterar nuvarande miljö. 
 

5. Infarten. 
Hur kommer man lösa den trånga, skarpa kurvan i början av Kristinebergsvägen? 
Den är trång, och kurvan skarp och brant vilket särskilt vintertid kan bli halt. 
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Jag vill ha svar från kommunen om man kommer begära inlösen eller 
andra ingrepp i framtiden som konsekvens av trafikbelastningen som 
drabbar fastigheterna närmast kurvan. 
 

6. Parkering. 
Den planerade bebyggelsen av den nuvarande parkeringen kommer att medföra ökad 
trafikbelastning i byn då den i exploateringens planerade parkeringen inte i samma 
utsträckning kommer att nyttjas för avlastning avseende boende och besökare i 
Fiskebäckskils samhälle p.g.a. dess planerade lokalisering längre ner mot kohagarna. 
Varför skall det vara olika förutsättningar för trafik och parkering för 
nya och gamla Fiskebäckskil och hur går detta ihop med kommunens 
miljöprogram? 
Vidare undrar jag hur kommunen har planerat för det ökade antal 
besökare som kommer behöva parkeringsplats genom att antal bostäder 
blir nästan dubblerade? Ökningen av parkeringsplatser i den nuvarande 
planen motsvarar inte detta behov, och vilka områden tänker 
Kommunen då exploatera? 
 

7. Båtplatser 
Det är i nuläget mycket ont om båtplatser i Fiskebäcskil, med långa köer för såväl 
bofasta som sommargäster. Hur kommer kommunen tiilgodose behovet av båtplast 
för den majoritet av nya boendegäster som kommer vilja ha en sådan? 
Tar man ansvar för detta och vilket område kommer då byggas ut med bryggor? 
Eller är kommunen öppet för att ännu större efterfrågan kan leda till ännu högre 
priser bland de privata alternativen. Detta leder sannolikt till ännu större 
inkomstklyftor bland de boende på ön — hur passar det in i kommunens plan om att 
skapa bättre förutsättningar för helårsboende? 
 

8. Tillgång till Utsiktsberget. 
Flera av tomterna markeras som privat mark just överområden som idag brukas som 
strövområden. Hur fritt kommer promenadområdet att vara i framtiden? 
Hur säkras det rörliga friluftslivet: promenadmöjligheter över bergen, skridskoåkning 
på dammen? Jag vill också se en redogörelse för vilka konsekvenser en 
exploatering får för 
dessa värden! 
 
Arkitektur 
Den föreslagna detaljplanen tillåter 130-150 kvm i bottenyta per tomt, 2 fulla 
våningar i mer än hälften av lägena, därtill ett souterrängplan där det är möjligt, samt 
inglasat uterum om 40 kvm plus 30 kvm komplement (alltså garage/bod o liknande). 
Det är alltså sammanlagt mkt hög exploatering. 
Vidare planeras radhus och lägenhetshus. 
 
Den nuvarande bebyggelsen i skepparsamhället Fiskebäckskil präglas av framförallt 
tre slags hustyper, plus ett fåtal nybyggen samt sjöbodar: 
Enkelhus 1 RoK (det finns tre på rad till vänster på Kaptensgatan när man kommer 
från Gullmarstrand), dessa har daterats till tidigt 1700-tal. 
Dubbelhusen, 3 RoK, 1730-tal och framåt. Enkelhus och dubbelhus präglas av små 
format och är i ett plan (även om många nu har inrett de små vindsförråden). På 
1800-talet byggs Kaptenshusen som i regel är 1.5 våningar, med en bottenplatta om 
ca 70-80m2. 
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I detaljplanen finns ingen begränsning i våningshöjd närmast kyrkan – enligt planen 
kan man därmed bygga höghus där, bottenplattan är begränsad. Hur kommer 
Kommunen reglera detta? 
 
Oavsett om man strävat efter att arkitektoniskt bryta med den gamla bebyggelsen för 
att därmed göra avtryck av nuet eller gå på bevarandelinjen så är byggnadernas 
omfång och individuella volymer så stora att de framstår som allt annat än 
sympatiska i förhållande till nuvarande by. 
 
Jag vill att kommunen redogör för hur den rimmar föreslagna 
utbredningen, dess volym och estetik rimmar med kulturhistoriska 
värden 
 
Vem ska bo här? 
Kommunen projekterar 220 lgh för Skaftö tom 2020. I skrivande stund är 103 
bostäder under byggnad: Torvemyr Grundsund; Gullvivan Fiskebäckskil; Evensås 
Östersidan; Östra Stockevik. Enligt uppgift står flera av dessa bostäder tomma, för 
andra har intresset att köpa bostad på prospekt uteblivit. 
 
Kommunen anger att fler bostäder kommer ge fler arbeten. Man vill locka 
förstagångsköpare och bofasta med rimliga boenden. PEAB beräknar 32-35 000 
tkr/m2 i lägenheterna man planerar, man har inte sagt hur finansieringen ska se ut 
samt hur liten minsta lägenhet är. 
 
Jag kräver en omprövning av behovet av ytterliggare bostäder i Fiskebäckskil. Jag 
kräver en ny utredning om ÖP från 1980-talet som anger Utsiktsberget som ett 
möjligt område att exploatera fortfarande är skälig, med tanke på att öns bebyggelse 
sedan dess kraftigt förändrats. 
 
Jag vill också ha svar på vilka sakliga grunder kommunen kan bevisa att fler bostäder 
skapar 1. Helhårsboende — vilket är mycket eftersträvansvärt. 2. Arbetstillfällen. 
 
SLUTKOMMENTAR 
Vad vill kommunen lämna efter sig till kommande generationer? Det väger ett mycket 
tung ansvar på Kommunen att utveckla samhällena i Lysekils kommun på ett 
ansvarsfullt sätt gentemot Riksintressen, i enlighet med Länsstyrelsens anvisningar 
om varsam exploatering av Bohuskusten, liksom gentemot såväl de som bor i 
Fiskebäckskil som mot turistnäringen. 

 

 

64. Christina Hagenfeldt 

Bakgrund 
2006 antog Lysekils kommun en Översiktsplan som föreslår 30-50 lägenheter i 
blandad bebyggelse i det område som kallas Utsiktsberget. PEAB har fått uppdraget, 
efter anbudsförfarande, och har tagit fram en detaljplan med 175 bostäder. Dessa 
varierar: stora villor (130-150m2 i bottenplatta), 1-2 våningar + souterräng där det 
tillåts, garage och inglasad balkong; radhus; lägenhetshus — dessa förlagda till 
nuvarande parkeringsplatsen. Vidare en bussvändplats, ett torg med möjlighet till 
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näringsverksamhet, samt fler tennisbanor. Nuvarande parkeringsplatsen flyttas ner 
mot kohagarna. 
 
Vad är detta? 
PEABs detaljplan som kommunen gör nu är ute på remis: OCH DET ÄR NU DU KAN 
AGERA om du misstycker mot något i planen. Eller omvänt, vill uppmuntra några 
aspekter av planen. Denna detaljplan inkluderar en s.k. MKB 
(Miljökonsekvensbeskrivning) som ska granska alla de problem som kan uppstå p.g.a 
exploateringen samt vilka åtgärder som bör beaktas. Vi som står 
bakom detta upprop menar att MKB är missvisande, de åtgärder som åberopas är 
otillräckliga. 
 
Nästa steg i förfarandet är att planförslaget revideras senare antas i 
kommunfullmäktige— då har allmänheten långt mindre möjlighet att agera. 
 
PEABS kontrakt med kommunen går ut i december 2014, det är troligtvis därför 
processen har skyndats igenom. Det är också troligt att PEAB har tagit i från tårna för 
att komma undan med så mycket byggnation som möjligt, beredda att förhandla. Det 
gör inte exploateringen mer rimlig. Har planen väl antagits har PEAB därefter 
möjlighet att sälja vidare till andra byggföretag. Det är planen som antas sätta 
reglerna för hur denna exploatering kommer att se ut. 
 
Vad kan just DU göra? 
Alla som har intresse av området (dvs om man tycker om Fiskebäckskil, Skaftö, 
Bohuskusten) har möjlighet att skicka in sina synpunkter. Låt dig inte en dag mötas 
vid infarten av ett annat Fiskebäckskil som du inte känner igen och ångra att du inget 
gjorde när tid var. Tiden är nu. 
 
Spelar det någon roll? 
JA! Det är bara de synpunkter som kommer från sakägande (intresseföreningar, 
naturskyddsverket, Länsstyrelsen, närmst berörda grannar) som har juridisk kraft. 
MEN det spelar mycket stor roll hur många som skickar in synpunkter - alla 
inskickade handlingar diarieförs och måste kommenteras. Det betyder också att den 
allmänna opinionen gör sig hörd. 
 
PROBLEM 
Grundproblemet är en enorm exploatering av ett område som geografiskt är lika stort 
som nuvarande Fiskebäckskils by, med antal hus som är nära byns antal hus: Nya 
området har 175 hus, byn har nu ca 230 hus. Den här exploateringen, av samma 
byggföretag, hotar att förändra såväl natur och kulturmiljön, buller, miljö och hälsa. 
Stort som smått kan tas upp, allt från Riksintressen till promenadstråk. Se förslag till 
synpunkter nedan. 
 
Nedan följer en sammanställning av några av de viktigaste punkterna, skriv om i dina 
egna ord eller om du vill, eller klipp ut s. 3-7 och skicka detta till Kommunen. Det 
viktigaste är att så många som möjligt hör av sig till Kommunen i ärendet! 
 
Riksintresse "Nationallandskapet" Bohuslän " 
Fiskebäckskil är ett Riksintresse för kulturmiljövården. Bohuskusten i sin helhet 
räknas till Riksintresse, och Fiskebäckskil specifikt som ett unikt och mycket 
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välbevarat skepparsamhälle. Planområdet både angränsar till och omfattar delar av 
de arealer som är klassade som Riksintresse. 
 
Riksintresset omfattar den bevarandevärda helheten, enligt Miljöbalken 4 kap. 1 Det 
planerade storskaliga ingreppet i landskapet i direkt anslutning till Fiskebäckskils 
samhälle strider emot intentionerna i Riksintresset då det kraftigt påverkar 
helhetsupplevelsen. 
 
Ett bygge av den här skalan kommer göra avtryck på kustlinjen, påverka den 
befintliga bebyggelsen, vidare kommer det oundvikligen innebära omfattande och 
oåterkalleliga sprängarbeten. På Östersidan har man nyligen sprängt bort delar av 
berget och i det fallet har det mycket tydligt påverkat kustlinjen. Ändå är detta ett 
betydligt mindre område än Utsiktsberget. 
 
Jag kräver ett svar på hur kommunen och PEABS detaljplan respekterar 
Riksintressen och Länsstyrelsens riktlinjer om varsam exploatering 
längs Bohuskusten! 
Jag vill också se bevis för hur man på ett juridiskt bindande sätt anpassar 
bygget till Riksintresset Skepparsamhället Fiskebäckskil 
Vidare vill jag ha en redogörelse för vilket intresse har kommunen att 
lämna över ett Kulturarv till kommande generationer och hur 
fördubblingen av samhället med alla dess konsekvenser är ansvarsfullt. 
 
Fornlämningar 
Enligt en granskning från 1990 har Riksantikvarieämbetet påvisat att 
exploateringsområdet inkluderar fornlämningar: en boplats från stenåldern. Dessa är 
inte till fullo utgrävda, det anges också vara troligt att området sträcker sig utanför de 
nu markerade platserna. 
 
Alla fornlämningar (som boplatser innan 1850) skyddas av Kulturmiljölag 
(1988:950) 2 kap 6 §. Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd ändra 
eller skada en fornlämning, till exempel genom att den tas bort, grävs ut eller täcks 
över. Skyddet omfattar inte enbart själva fornlämningen utan även ett så stort 
område på marken eller sjöbotten som behövs för att bevara den och för att ge den ett 
tillräckligt utrymme, ett fornlämningsområde. Kulturmiliölag (1988:950) 2 kap 2 § 
 
När PEAB exploaterat området finns det inte längre någon möjligheter att undersöka 
fornlämningarna. Det är minst sagt upprörande att Kommunen inte bryr sig om sin 
kulturarvsmiljö och fornminnen. 
 
Jag kräver en utredning av fornlämningarna. Jag kräver också att MKB 
revideras eftersom boplatsen från stenåldern inte nämns där. 
 
Naturskydd 

1. I MKB står: Dagvattensystemet bedöms vara bra — men att bebyggelsen inte 
fungerar ihop med det föreslagna systemet. Detta är jämförbart med att säga att 
brandförsvaret fungerar utmärkt i vår kommun utom där det finns bebyggelse. I MKB 
står att husen ligger på fel höjd i förhållande till föreslaget dagvattensystem, för att 
vägarna ska kunna få diken krävs omfattande sprängning och massförflyttning, det 
finns heller ingen höjdsättning i planen — alltså de kan göra i princip som de vill med 
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landskapet inom det som är kvartersmark. Detta innebär sannolikt mycket 
omfattande markarbeten. 
 
Jag begär en rättvisande visualisering av hur Utsiktsberget kommer se 
ut: de planerade husens maximala byggstorlekar bör infogas i ett 
fotomontage så att jag som allmänhet ska kunna förstå hur området ser 
ut. Jag vill också veta hur mycket av berget som kommer sprängas bort. 
Vidare vill jag veta hur mycket sprängning kommunen tillåter för att inte 
påverka Riksintresset och naturens karaktär. 
 

2. Sällsynta arter — utrotas från platsen? 
I området finns ett par fågelarter nattskärra och trädlärka) som omfattas av EUs 
fågeldirektiv. Liksom Salamandrar. Dessa nämns i utredningen 2009, men i senaste 
besöket, 2013, syntes de inte till. 
Stenmurar pekas i MKB ut som mycket viktiga ur ekologisk synpunkt, med vikta lavar 
mm, men man avser inte att skydda dessa. Man föreslår t.ex. att dessa kan byggas om 
med sprängsten. 
 
Jag begär en redogörelse för hänsyn till flora och fauna. 
Jag vill också veta hur kommunen bemöter att djur och insekter befinner 
sig ett komplext ekosystem och att salamandrar sannolikt inte kan hoppa 
mellan hus, eller återuppstå på nya platser bredvid nya grannar i en 
söndersprängd natur. 
PÅ vilket sätt tar kommunen hänsyn till naturskyddet? 
 

3. Natura 2000 
EUs policy "Natura 2000" omfattar värdefulla naturområden med arter eller 
naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. I svenska (3500) 
Natura 2000 områden ingår alvarmarker på Öland, bohusländska fjordar, frodiga 
rasbranter i Östergötland och ödsliga myrar i Norrbotten. Här finns även Tivedens 
urskogar och Sarekmassivets vidder. Flera områden är utvalda därför att de är viktiga 
livsmiljöer för hotade arter. 
 
Gullmarsfjorden är ett Natura2000-område och Utsiktsberget angränsande, flera av 
bostadsanläggningarna ligger planstridigt i naturområden. 
Jag vill ha svar på hur kommunen har respekterat Natura 2000. 
Vidare vill jag veta vilka värden kommunen anser gå först: ekonomisk 
vinst eller hållbara naturskydd? 
 
Turistnäring 
Den 6 mars 2013 utnämnde CNN Bohuskusten till det 7:e mest attraktiva 
naturområdena i världen. 
Samhällena i Bohuskusten har på olika sätt arbetat med att ta tillvara turistnäringen, 
en huvudkälla för arbetstillfällen. 
Jag vill veta hur kommunen ser på bevarandet av bygden som en 
turistnäring. 
 
Trafik och hälsa 

1. Buller 
I bullerutredningen är det oklart om man lagt på ökningen om 700 fordon/dygn som 
man räknar med. Mätningen genomfördes den 10 januari 2014, värdet är sedan 
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omvandlat till ett medelvärde för året. Man har alltså INTE mätt bullernivån under 
sommarens mest trafikerade dagar. Redan idag med nuvarande trafik är 
bullernivåerna vid en hög gräns. Denna räknas ut genom att man mäter bullernivå i 
förhållande till antal hus. 
 
För att klara av bullerökningen beräknar man ett 1.5 meter högt bullerstaket längs 
med Kristinebergsvägen och Fiskebäckskilsvägen. Man planerar också att bredda 
vägen med 3 meter, detta genom att spränga bort berget där det går. I beräkningen 
räknar man med att det är gräs runt vägen, men det är berg vilket inte leder till att 
ljud dämpas. 
 
Enligt Trafikverket kan det bli en 162% fordonsökning under sommartid. 
Jag kräver en sanningsenlig bullerutredning. 
Jag vill veta på vilka sätt trafikökningen kan påverka hälsa och säkerhet? 
I bullerutredningen anger man att området som omger 
Kristinebergsvägen är mjukt, men marken utgörs av berg, Jag vill veta 
vad detta innebär för bullernivån och beräkningen! 
 

2. Hälsa 
Kommunen behöver redogöra för alla aspekter av hur den planerade trafikökning kan 
påverka hälsa. 
 

3. Biltrafik. 
Kommunen har i flera år försökt minska trafiken i hela byn. Hur stämmer detta 
överens med att planera bussvändplats och ökad genomfart i den nya formationen? 
Finns en barnkonsekvensanalys för området? 
Hur kommer biltrafiken se ut in till byn? 
 

4. Fotgängare. 
Många sektioner är trånga och med ökad trafik blir det gående som trängs undan. 
Varför menar kommunen att hela Kristinebergsvägens karaktär ska göras om till en 
förortsmodell? Om nuvarande trafikmängd inte förändras borde fotgängarnas 
säkerhet kunna bättras UTAN att vägens karaktär förändras så grovt. Jag vill ha 
svar på hur 
kommunen respekterar nuvarande miljö. 
 

5. Infarten. 
Hur kommer man lösa den trånga, skarpa kurvan i början av Kristinebergsvägen? 
Den är trång, och kurvan skarp och brant vilket särskilt vintertid kan bli halt. 
Jag vill ha svar från kommunen om man kommer begära inlösen eller 
andra ingrepp i framtiden som konsekvens av trafikbelastningen som 
drabbar fastigheterna närmast kurvan. 
 

6. Parkering. 
Den planerade bebyggelsen av den nuvarande parkeringen kommer att medföra ökad 
trafikbelastning i byn då den i exploateringens planerade parkeringen inte i samma 
utsträckning kommer att nyttjas för avlastning avseende boende och besökare i 
Fiskebäckskils samhälle p.g.a. dess planerade lokalisering längre ner mot kohagarna. 
Varför skall det vara olika förutsättningar för trafik och parkering för 
nya och gamla Fiskebäckskil och hur går detta ihop med kommunens 
miljöprogram? 
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Vidare undrar jag hur kommunen har planerat för det ökade antal 
besökare som kommer behöva parkeringsplats genom att antal bostäder 
blir nästan dubblerade? Ökningen av parkeringsplatser i den nuvarande 
planen motsvarar inte detta behov, och vilka områden tänker 
Kommunen då exploatera? 
 

7. Båtplatser 
Det är i nuläget mycket ont om båtplatser i Fiskebäcskil, med långa köer för såväl 
bofasta som sommargäster. Hur kommer kommunen tillgodose behovet av båtplast 
för den majoritet av nya boendegäster som kommer vilja ha en sådan? 
Tar man ansvar för detta och vilket område kommer då byggas ut med bryggor? Eller 
är kommunen öppet för att ännu större efterfrågan kan leda till ännu högre priser 
bland de privata alternativen. Detta leder sannolikt till ännu större inkomstklyftor 
bland de boende på ön — hur passar det in i kommunens plan om att skapa bättre 
förutsättningar för helårsboende? 
 

8. Tillgång till Utsiktsberget. 
Flera av tomterna markeras som privat mark just över områden som idag brukas som 
strövområden. Hur fritt kommer promenadområdet att vara i framtiden? 
Hur säkras det rörliga friluftslivet: promenadmöjligheter över bergen, skridskoåkning 
på dammen? Jag vill också se en redogöresle för vilka konsekvenser en 
exploatering får för dessa värden! 
 
Arkitektur 
Den föreslagna detaljplanen tillåter 130-150 kvm i bottenyta per tomt, 2 fulla 
våningar i mer än hälften av lägena, därtill ett souterrängplan där det är möjligt, samt 
inglasat uterum om 40 kvm plus 30 kvm komplement (alltså garage/bod o liknande). 
Det är alltså sammanlagt mkt hög exploatering. Vidare planeras radhus och 
lägenhetshus. 
 
Den nuvarande bebyggelsen i skepparsamhället Fiskebäckskil präglas av framförallt 
tre slags hustyper, plus ett fåtal nybyggen samt sjöbodar: Enkelhus 1 RoK (det finns 
tre på rad till vänster på Kaptensgatan när man kommer från Gullmarstrand), dessa 
har daterats till tidigt 1700-tal. Dubbelhusen, 3 RoK, 1730-tal och framåt. Enkelhus 
och dubbelhus präglas av små format och är i ett plan (även om många nu har inrett 
de små vindsförråden). På 1800-talet byggs Kaptenshusen som i regel är 1.5 våningar, 
med en bottenplatta om ca 70-80m2. 
 
I detaljplanen finns ingen begränsning i våningshöjd närmast kyrkan - enligt planen 
kan man därmed bygga höghus där, bottenplattan är begränsad. Hur kommer 
Kommunen reglera detta? 
 
Oavsett om man strävat efter att arkitektoniskt bryta med den gamla bebyggelsen för 
att därmed göra avtryck av nuet eller gå på bevarandelinjen så är byggnadernas 
omfång och individuella volymer så stora att de framstår som allt annat än 
sympatiska i förhållande till nuvarande by. 
 
Jag vill att kommunen redogör för hur den rimmar föreslagna 
utbredningen, dess volym och estetik rimmar med kulturhistoriska 
värden 
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Vem ska bo här? 
Kommunen projekterar 220 lgh för Skaftö tom 2020. I skrivande stund är 103 
bostäder under byggnad: Torvemyr Grundsund; Gullvivan Fiskebäckskil; Evensås 
Östersidan; Östra Stockevik. 
Enligt uppgift står flera av dessa bostäder tomma, för andra har intresset att köpa 
bostad på prospekt uteblivit. 
 
Kommunen anger att fler bostäder kommer ge fler arbeten. Man vill locka 
förstagångsköpare och bofasta med rimliga boenden. PEAB beräknar 32-35 000 
tkr/m2 i lägenheterna man planerar, man har inte sagt hur finansieringen ska se ut 
samt hur liten minsta lägenhet är. 
 
Jag kräver en omprövning av behovet av ytterliggare bostäder i Fiskebäckskil. 
Jag kräver en ny utredning om ÖP från 1980-talet som anger Utsiktsberget som ett 
möjligt område att exploatera fortfarande är skälig, med tanke på att öns bebyggelse 
sedan dess kraftigt förändrats. 
 
Jag vill också ha svar på vilka sakliga grunder kommunen kan bevisa att fler bostäder 
skapar 1. Helhårsboende —vilket är mycket eftersträvansvärt. 2. Arbetstillfällen. 
 
SLUTKOMMENTAR 
Vad vill kommunen lämna efter sig till kommande generationer? Det väger ett mycket 
tung ansvar på Kommunen att utveckla samhällena i Lysekils kommun på ett 
ansvarsfullt sätt gentemot Riksintressen, i enlighet med Länsstyrelsens anvisningar 
om varsam exploatering av Bohuskusten, liksom gentemot såväl de som bor i 
Fiskebäckskil som mot turistnäringen. 

 

 

65. Ingemar Svensson, Skaftö-Fiskebäck 1:366 

Vid samrådsmötet i Grundsund påpekade jag att vi uppenbarligen ej längre 
betraktades som sakägare trots att vi vid 2009 års utsändande av detaljplaneförslag 
var sakägare. Vid senare återkoppling från planenheten informerades jag om att vi 
inte längre var sakägare eftersom vi inte har gemensam fastighets gräns med 
exploateringsområdet. 
 
Jag kan bara konstatera att gränserna inte har förändrats sedan 2009 då vi var 
sakägare. 2014 års detaljplaneförslag innehåller dessutom byggnation avsevärt 
närmare vår fastighet än 2009 års förslag vilket logiskt borde tala för oss som 
sakägare. 
 
Jag förslår att ni omprövar beslutet för sakägarskap. 

 

 

66. Boel Afzelius och Åke Johansson för fam Afzelius, Skaftö-Fiskebäck 

1:374 och 1:375 

Vi har just blivit uppmärksammande på att kommunen anser att vi kan tas bort som 

sakägare av någon för oss oklar anledning. Vi vill härmed påpeka att vi KRÄVER att 

vara sakägare. 
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Vi beklagar att vi inte har möjlighet att, från andra sidan jorden, använda den av er 

önskade blanketten för synpunketer på den planerade bebyggelsen vid Utsiktsberget. 

Vi kan tyvärr inte heller skriva detta mail med diakriter men detta bör inte vara ett 

stort problem. 

 

I skrivelsen från Fiskebäcks tomtägarförening har i princip alla de synpunkter vi har 

om utbyggnaden framförts. Vi tänker på den bristande hänsynen till djur och natur 

samt kulturmiljön; på problem med trafik, buller, gestaltning, platser för bilar och 

båtar med mera. Det känns därför onödigt att här ta upp tid och plats för att på ett 

sämre sätt upprepa dessa synpunkter som vi i familjen Afzelius delar till 100 %. 

 

Istället skulle vi vilja ta upp den förskjutning, till det sämre, som skett i de 

bestämmelser kommuner uppenbarligen har vad gäller nybyggnation. När familjen 

köpte de två tomter vi äger, Fiskebäck 1:374 och 1:375 på Alberts väg 27 och 29, hade 

man en ytterst strikt hållning till var på tomten husen fick placeras. Tanken var att 

man från havet och samhället inte skulle kunna se byggnaderna. De skulle inte 

förstöra intrycket av kommunens mest värdefulla tillgång – den outsägligt vackra 

bohusnaturen. Detta var under en tid, om inte minnet sviker, fastigheterna tillhörde 

Skaftö kommun och möjligen municipalsamhället Fiskebäckskil. Dock höll man fast 

vid samma tankar när dessa senare gått upp i Lysekils kommun. Ett exempel på detta 

måste vara området Stora Backa vid Grunsund. 

 

Senare tillkommande bebyggelse har först placerats i utkanten av samhällena på ett 

sätt som så lite som möjligt stör intrycket av de olika samhällena, området vid 

Gullvivan, Pinneviksberget samt vid infarten till Grundsund (minnet sviker här så vi 

inte minns namnet). Även här måste man säga att grundtanken har följts utan att ge 

avkall på bostadens attraktion. 

 

Under de allra senaste åren har däremot nästan gränsen nåtts för det acceptabla, 

”sjöbodshusen” på Östersidan må falla inom ramen men vad gäller synlighet och 

förvanskning av samhällenas profil känns skokartongerna i Rågårdsvik och villorna 

på berget i Stockevik som över denna gräns. När vi i somras såg skövlingen mellan 

Evensås och Östersidan blev vi minst sagt bestörta. Därför känns det nödvändigt att 

idag be er att noga betänka konsekvenserna av det som nu håller på att ske. 

 

Kommunen säger sig vilja agera för billiga boenden för att få bygdens unga att stanna 

kvar och/eller återvända till kommunen. De hus som nu planeras är inte något som 

på minsta vis uppfyller detta. Ett enormt mycket troligare scenario för hus i dessa 

lägen är att de kommer köpas av personer som inte har för avsikt att bo här året runt 

och inte skriva sig i kommunen. 

 

Kommunen kommer alltså att få enorma utgifter för infrastruktur men senare 

obetydliga skatteintäkter. Under förhoppningsvis så lång period som maj-september 

kan tjänstesektorn få ett uppsving – om inte större delen av förtjänsten går till 

Uddevalla och Torp. Inkomsterna till kommunen blir enbart för VA och renhållning, 

men dessa verksamheter ska producera 0-resultat. VA-taxan kommer dock för 
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befintliga fast- och sommarboende att öka kraftigt på grund av problem med att 

utföra väl fungerande VA för det nya området. 

 

Som vi ser det kommer Fiskebäckskils attraktionskraft reduceras enormt för att inte 

säga helt förstöras genom den totalt okänsliga utbyggnaden. Andra kommuners 

skeppar- och fiskesamhällen kommer att ta över som främsta turistmål och detta 

enbart för en begränsad kortsiktig vinst för kommunen. Den enda vinnaren här är 

PEAB! Nattskärran, salamandrarna, vi sommarboende, fastboende och kommunen är 

däremot alla förlorare. 

 

Vi vill ha svar på hur ni anser att den planerade byggnationen uppfyller kommunens 

policy för bostadsbyggande, bevarande av kulturmiljö och miljö. 

 

Vi ber er, å det bestämdaste, att ompröva ett mycket oklokt förslag och bevara ett 

stycke ovärderlig natur för framtida generationer av människor såväl som växter och 

djur. 

 

 

67. Jörgen och Carin Dernjé 

När våren närmar sig och vi igen börjar glädja oss till sommaren i Fiskebäckskil, 
mottager vi, här i DK, ett besked från grannarna i Fiskebäckskil, att Lysekil Kommun 
går in för PEABS plan om att där skall exploateras och byggas 175 nya bostäder i 
stället för de 30-50, som var planlagt att byggas ved Utsiktsberget och längs 
Kristinebergsvägen. 
Vi vet utmärkt väl, att man inte kan stoppa utvecklingen — och det skall man heller 
inte, men därifrån till att exploatera vårt vackra Skaftö till oigenkännlighet är mycket 
oförståeligt! 
Jag har varit i Fiskebäckskil de sista 69 somrarna och känner mig lite som "Kilbo", då 
min morfar har varit präst på Skaftö. Vår familj känner varje vrå på ön och sätter stor 
pris på MILJÖEN/NATUREN både i samhället, på havet och naturområdena. 
 
Vi PROTESTERAR på det allvarligaste till detta agerande/ ingrepp på vårt 
vackra Skaftö!!! 
Har man genomtänkt: 
1. Tar man hänsyn till FORNLÄMNINGAR? 
Har kommunen över huvud taget någon politik i förhållande till 
Kulturarvsmiljö og fornminnen?? 
2. Hur tänker man sig lösa trafikproblemet/ parkering — som redan nu 
är ett stort problem? 
3. Vad med båtplatser — redan nu är det mycket stor avsaknad på 
båt/brygg platser. Flyttar man till Skaftö önskar de flesta möjlighet för 
båtplats!!?? 
4. Vi önskar att kommunen redogör för hur man har tänkt sig att reglera 
utseendet — inte minst höjden på de planlagda husen. Fiskarsamhället 
Fiskebäckskil har ju en genuin bebyggelse!!!! 
5. Vem skall köpa/ bo i husen?? Som vi har hört finns det jo flera projekt / 
hus som inte är sålda!? — Arbetstillfällen?? 
6. Hur fritt kommer promenadområdet att bli i framtiden? 
7. Hur tänker kommunen sig bevara bygden som en Turistnäring? 
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CNN's utnämning 2013) af Bohuskusten, som et av världens mest 
attraktiva Naturområden har ju spritt sig på ett otroligt positivt sätt. Har 
man genomtänkt detta?? - Ta vara på denna möjlighet för området? 
 
Som skrevet protesterar vi allvarligt och kräver svar på ovanstående 
punkter! 
 
Fiskebäckskil är specifikt som ett unikt och mycket välbevarat skepparsamhälle, som 
vår familj sätter otrolig stor pris på. 
Vi hoppas och gläder oss till att ge detta orörda och unika område omkring vårt 
gamla kaptenshus vidare till kommande generationer, liksom våra föräldrar gjorde! 
 
Med hopp om positiv mottagning ser vi fram till svar på detta brev! 

 

 

68. Katarina Romanus 

Bästa politiska företrädare Roland Karlsson Jan-Olof Larsson Mats Karlsson 
Den höga exploateringen sargar vår kust och våra kustsamhällen 
Miljön försämras p.g.a den myckna trafiken 
Kustlinjen drabbas negativt då många båtplatser måste till. 
Var finns arbetstillfällen för alla de som ska bebo dessa hus.? Är det försvarligt att ha 
stora områden med hus som står tomma större delen av året ? 
Om man ser på lång sikt kommer människan i framtiden leva och verka ute i 
kustsamhällena 
Redan nu har man stängt Läkarstationen som var livligt frekventerad när den fanns. 
Äldreboendet har stängt halva sin verksamhet då det inte finns tillräckligt med 
åldringar 
Livsmedelshandeln blomstrar under sommarmånaderna vilket gör att de som 
bedriver denna verksamhet är nöjda för resten av året vad de inbringat under 
sommare n Är inte det lite snett? 
Under 20 år ska Fiskebäckskil vara en byggplats då man ska bygga alla dessa hus , 
rondeller, båtplatser och serviceanläggningar, Vem vill ha det så? 
Värna om Skaftö och dess skönhet. De föreslagna planbestämmelserna är 
undermåliga avseende såväl byggnader som mark. De måste skrivas om helt och 
skärpas betydligt. 

 

Yttrande 2: 
Bästa politiska företrädare Roland Karlsson, Jan-Olof Larsson, Mats Karlsson 
Jag såg inslaget i Västnytt 16/3 och fick bekräftat hur vagt allting är Fler barn till 
skolan säger ni. Har de stora villorna i Stockevik bidragit med fler barn till skolan? 
Kommer de stora hus som nu byggs på Östersidan att befolkas med personer som 
arbetar i byggden och har sina barn i skolan på ön Se på den rad av hus som byggdes 
på Östersidan vid vattnet. De som äger husen hyr mestadels ut dem. Det märks inga 
blommor ingen omvårdnad. 
 
Man kan inte jämföra Fiskebäckskil med Grundsund. Det bor fler åretruntboende där 
men dom hade sin fiskerinäring länge som inte Fiskebäckskil hade. Fiskebäckskil har 
varit en badort och livnärt sig mycket på sina sommargäster och gör det fortfarande. 
Fiskebäckskil har sitt Gullmarstrand som bröderna Nilsson driver med en stark 
känsla för samhällets bästa. Så har vi Marinan som blomstrar på sommaren med 
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olika aktiviteter nere vid hamnen. Kyrkan finns där för andlig lekamen och alla 
bröllop och till sist byn med alla fina gamla välskötta hus. Med andra ord en idyll 
 
Vem ska bo i dessa 175 hus som ska komma till under en 20 års period? Inte blir det 
unga ortsbo som har råd att köpa dessa hus för mellan 3-5 milj om det räcker. Vem 
vill bo i ett område som ser ut som ett villaområde i stan. Tänk om det blir en 
finanskris, räntorna stiger och högt belånade boende har inte råd att bo kvar .Då har 
man förstört all denna fina natur med att dra avlopp ,bygga rondeller för bilar och 
bussar,sprängt sönder berg och byggt upp alla dessa hus som står där övergivna. 
 
I Grundsund lyckades man avstyra det bygge som var planerat norr om samhället 
Ni som mest ser till pengar ta en promenad i dessa omgivningar och försök att förstå 
vad ni sätter igång. Ni kan också först studera hur det artar sig för bygget på 
Östersidan Ger de fler åretruntboend, är husen ett vackert inslag i natueren, är 
avlopp ett probem. 
 
Bygg inte ut gamla samhällen och belasta dem hårt så de tappar sin identitet bara för 
pengars skull och i tron att människor ska bo där året runt och att ortsborna i större 
utsträckning stannat kvar. iså fall ser ni inte sanningen. Man kan bygga några hus 
men inte hela bostadsområden Studera Nya Fiskebäckskil hur många som bor där om 
vintern. Några som bor där är pensionärer som sålt sina hus i stan för en stor peng 
och haft råd att bosätta sig där. Det är inga unga personer för de har inte råd. 
 
Tänk först handla sedan och låt inte bara pengarna styra. 

 

 

69. Viveka Kjellmer 

Vi har tagit del av samrådshandlingarna och milj öanalysen och vill peka på ett antal 
särskilt problematiska faktorer: 
 
Trafiksituationen: Tillfartsvägen är illa planerad. Lutningen är för stor och det 
verkar utomordentligt dumt att lägga tillfartsvägen via befintlig infart till samhället — 
redan nu är belastningen för stor på befintlig väg. Om man överhuvud taget skall 
bebygga området söder om Kristineberg är en separat tillfart från andra hållet — från 
stora vägen mot Grundsund, en absolut nödvändighet för att ej belasta den redan 
hårt trafikerade Kristinebergsvägen ytterligare. 
 
Antalet hus: Det verkar helt osannolikt att det skall finnas avsättning för denna 
mängd bostäder för åretruntboende, som kommunen hoppas på. Ett mer sannolikt 
scenario är att bostäderna i första hand kommer att bli sommarboende, vilket 
kommer att ytterligare belasta kommunens servicekostnader (hemvård, kommunal 
service) utan att medföra någon avsevärd höjning av skatteintäkter. Vår uppfattning 
är att drömmen om en stor åretruntboende befolkning i Fiskebäckskil rör sig om rent 
önsketänkande. Dessutom föreligger redan en planerad ökning av lokalt boende 
genom närliggande projekt (Pinneberget på Östersidan, Projektet Bfr Gläntan och 
den planerade expansionen av centrum vid bensinmacken). Så länge det inte finns ett 
stort och varierat utbud av lokala arbetstillfällen förefaller det helt orealistiskt att 
någon mer omfattande inflyttning av åretruntboende kommer att äga rum. 
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Kulturvärden: Fiskebäckskil som kulturhistoriskt skärgårdssamhälle har lyfts fram 
i miljöanalysen. Betydelsefulla värden utgörs av småskaligheten, den unika 
bebyggelsen och bevarandet av en historisk skärgårdsmiljö. Den planerade 
expansionen av Utsiktsberget går tvärt emot denna bevarandeambition. Att under 
relativt kort tid nyuppföra en omfattande modern bebyggelse som helt kommer att 
dominera intrycket av samhället, förändra dess utseende och profil, måste anses som 
ett mycket omfattande och beklagligt ingrepp i en värdefull kulturmiljö. 
 
Bullerproblem har lyfts fram som en konsekvens av den ökande trafiken inom den 
kraftigt ökade bebyggelsen samt förlängningen av busslinjen till ny vändplats på 
Kristinebergsvägen. Vad som inte diskuterats är det buller — och säkerhetsproblem 
som själva byggnationen kommer att utgöra: under 10-15 år skall lastbilar med 
sprängsten, byggmaterial etc trafikera den redan underdimensionerade infarten till 
samhället Detta är i sig ett miljöproblem. Därtill kommer sprängning och 
röjningsarbete som exploateringen av marken medför då det handlar om otillgänglig 
bergsmark som kräver stora ingrepp för att kunna bebyggas. 
 
Långsiktighet: Problem med att projektet är beroende av en enda entreprenör kan 
förutses. Vad händer när efterfrågan på bostäderna visar sig vara mindre än man 
räknat med och kostnadskalkylen inte håller? Hur länge kommer Peab som 
affärsdrivande företag, med krav på avkastning, att fortsätta att pumpa in pengar i ett 
olönsamt byggprojekt? Till vem kommer man att sälja? Kan kommunen då påverka 
framtida kommersiella intressen i området? 

 

 

70. Gitten Cederblad, Skaftö-Fiskebäck 25:3 

Jag är sommarboende i Fiskebäckskil sedan ca 50 år ger som privatperson mina 
synpunkter angående den planerade detaljplanen och utbyggnaden. 
 
Tyvärr är inte Planhandlingarnas innehåll av tillräcklig kvalitet för att möjliggöra god 
insyn i planförslaget och dess konsekvenser. Nedan de viktigaste punkterna som jag 
anser bör beaktas. 
 
Negativ påverkan av Riksintressen 
• Den exploatering som föreslås i planen är ett hot mot Riksintresset för 
Kulturmiljövård (kap 3 MB) samt i det utförande som här föreslås ett hot mot 
Riksintresset Bohusläns skärgård som helhetsmiljö och nationallandskap (kap 4 MB). 
• Det anges att planområdet "tangerar" Riksintresset för Kulturmiljövård men det är 
uppenbart att delar av planområdet ingår i detta Riksintresse. Det speciella med den 
karaktäristiska bebyggelsen i Bohuslän med tätt hopträngda hus omgivna av berg 
kommer här att förändras då det gränsande Utsiktsberget kommer att sprängas till 
oigenkännlighet och istället en "ordinär" förortsbebyggelse läggs sida vid sida med 
det gamla samhället. Ingreppet är oåterkalleligt. 
 
Bebyggelsens omfattning, utformning och påverkan 
• Det planeras för ett stort antal hus, nästan lika många som det nuvarande 
samhället. Planen medger mycket stora byggrätter i denna starkt kuperade terräng. 
Bilden av de tänkta husen i terrängen måste sägas vara missvisande, då som jag 
förstår knappast några begränsningar ges. Hus tillåts bli två våningar högt med 
ytterligare suterrängvåning och dessutom inredd vind med takkupor, dvs fyra plan. 
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Gatunätet och bebyggelsen har placerats i terrängen på ett sådant sätt att i princip all 
kvartersmark inom planen påverkas genom sprängning och omflyttning av 
sprängmassor för att klara de krav som ställs på dagvattenhantering och avrinning, 
vägbredder med tillhörande avrinningsdiken, parkeringsanläggningar, tillgänglighet 
för handikappade mm. Bevarande av den befintliga hällmarken och den karga 
vegetationen framstår som mycket svårlöst med den föreslagna byggnationen. Det 
förefaller också svårt att skydda mardammarna från bebyggelsens "spillvatten". 
Områdets karaktär av rekreationsområde försvinner. 
 
Växt, djurliv och fornminnen 
• Tidigare inventeringarna (Ekonatura 2009) har visat många sällsynta och fridlysta 
växter. I planen finns en endagsinventering, en majdag 2013, av den sällsynta större 
vattensalamandern, som då inte sågs. Detta underlag för bedömning av växt och 
djurliv kan inte betraktas som tillfredsställande utfört. Med den kraftiga påverkan på 
naturen i området, jämför synpunkterna ovan, kommer sannolikt värdefulla arter att 
försvinna. Området innehåller också fornminnen som inte nämns i planen. 
 
Trafik 
• Redan när en utbyggnad om 100 lägenheter var aktuell förordades en ny tillfartsväg 
då Kristinebergsvägen ansågs alltför brant och smal för att klara ytterligare 
trafikbelastning. Den är också den enda tillfartsvägen och vid en blockering av den i 
backen från Fiskebäcksvägen kan svårligen räddningsfordon ta sig fram genom 
samhället. Det är en risk redan idag men den ökar betydligt med större befolkning. 
• Redan idag är flera fastigheter utsatta för höga bullernivåer. De föreslagna 
bullerplanken om 2 meter på sidorna mot bebyggelsen i backen kommer att te sig 
mycket märkliga som "stängsel" mot det angränsande fiskesamhället. Det är inte rätt 
omgivning för en "fägata". 
• Trafikökningen blir betydande och problemet blir extra stort under den mångåriga 
byggnationsfasen med tunga fordon som ska samsas med alla trafikslag; gående, 
barnvagnar, cyklar mm. Den obetydligt större parkeringen längre ned på åkern mot 
Kristineberg kommer medföra att fler försöker skapa (förfulande) platser inne i 
samhället och risken är också att turister och besökare till t ex badet kan avstå att 
komma p g a P-platsbrist. 
 
Sammanfattningsvis bryter planförslaget mot flera olika intressen, vilket är märkligt 
då dessa är utformade för att värdefulla miljöer ska skyddas. Jag anser också att 
planen och den omfattande bebyggelsen är okänsligt utformade för den miljö den ska 
ingå i. Vissa konsekvenser är svåra att acceptera och andra är dåligt undersökta eller 
belysta. Om planen genomförs som förslaget är utformat gör man ingrepp i miljön 
och naturen som inte kan göras ogjorda och den känns mycket kortsiktigt tänkt och 
inte för Skaftös bästa. 

 

 

71. John Brandberg 

Fiskebäckskils skepparsamhälle är ett världsunikt område. Det finns ett fåtal 
fiskarsamhällen längs kusten med liknande karaktär men på en viktig punkt skiljer 
sig Fiskebäckskil. Eftersom skepparsamhället var något rikare finns de lite större 
kaptenshusen i samhället vilket gör det till helt unikt i Sverige för att inte säga 
världen. Området har därför gjorts till riksintresse men området är så unikt att det 
har världsarvskvaliter. För att riksintresset ska behålla sin integritet bör det omges av 
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en för kusten typisk landskapsbild. Bebyggelsen sker skonsamt ovanpå berghällarna. 
Husen är 1'/2 plans hus. Tidigare generationer har undvikit att bebygga mark som 
inte är berg eftersom den har kunnat användas till jordbruk. Man har valt klipporna 
som betecknades som dåligt fårbete. I nuläget omges riksintresset av öppen mark 
mellan tennisbanorna och Kristinebergsvägen. Det öppna landskapet fortsätter ned 
mot vattnet i Gåsevik och Kristineberg. Ängarna mellan Kristenberg och Bökevik 
består av ett tunt jordlager och det finns i detta landskap naturliga "sandbunkrar". 
Föredömligt har denna mark betats. Tidigare planerare har byggt ut området 
Fiskebäck och ett fritidshusområde ovanför Fiskebäck utan att men har påverkat 
miljön i riksintresset. Detta är en föredömlig planering. Det som utgör den naturliga 
gränsen mellan det nya och det gamla är det berg som nu planeras för bebyggelse. 
Berget har en vidunderlig utsikt och bebyggelse skulle synas från havet och för alltid 
förändra synintrycket från havet. 
 
Det finns ett bronsåldersröse på berget. Bronsåldersrösen ligger på höjder och ska 
naturligt ha en vid utsikt. Mardammarna som har byggts i ganska nära tid minner 
dock om den tid då vattenbristen var en realitet för samhällen som Fiskebäckskil. 
Mardammarna är i sig värda att bevara bara på grund av denna historia. 
Kristinebergsvägen har också en unik karaktär med hus som anpassats till vägen som 
löper upp på det enda ställe som det var möjligt utan omfattande sprängningar. I 
Lysekil finns en riksbekant räddningsaktion för över hundra år sedan ledd av Calla 
Curman mot stenbrottsindustrin på Stångehuvud. Berget var på väg att exploateras 
bort men är idag en av kommunens största tillgångar. Borttaget berg går aldrig att 
återställa utan hällarna är en begränsad resurs och bör i enlighet med bohuslänsk 
bebyggelsetradition bevaras. 
 
I första hand bör planförslaget skrinläggas och man återgår till tidigare planering där 
den naturliga gränsen mellan skepparsamhället och Fiskebäck bevaras i andra hand 
bör planförslaget genomgå en total revision och anpassas 
 
• så att odlingsbar mark inte bebyggs i strid med det typiska Bohusländska 
landskapet. 
 
I planförslaget ska området som idag är parkering och ängar ner mot tennisbanorna 
bebyggas med stora hus. 
 
• bebyggelse inte sker på det som idag är parkering men under denna är markerat 
som fornlämning (boplats). 
 
Fornlämningen skadas inte av att en grusparkering läggs ovanpå men om 
grundläggning för hus görs kommer den helt säkert förstöras. 
 
• förekomst av fossil i marken har inte undersökts men kan finnas under jorden som 
är gammal havsbotten från Gullmarn som har en unik fauna. 
 
• riksintresset inte skadas på grund av breddning av vägen med rivning av hus. 
 
• en trafiklösning som inte kräver bullerplank är nödvändig. Bullerplank är helt 
främmande mellan husen i riksintresset (där spjälstaket föreskrivs och där till och 
med avståndet mellan spjälorna finns definierat). 
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• att horisontbrytande hushöjder undviks så att riksintresset behåller sin integritet i 
landskapet särskilt från havet. 
 
• att bronsåldersröset som brukar ligga högt och med fri sikt behåller fri sikt åt alla 
håll 
• bebyggelse kommer förstöra möjligheten 
 
• att det upprättas en vårdplan för mardammarna som minner om 
vattenbristsituationen och hushållning med resurser i forna tider. 
 
• att all bebyggelse sker utan sprängning som för all famtid förstör den unika helt 
oersättliga naturtyp som bergen med sina klippor och hällar utgör. 
 
• Att bebyggelsen även om den är modern anpassas till bebyggelsetradition som finns 
lokalt. Detta innebär begränsad storlek, begränsad höjd och begränsade materialval. 
Det betyder inte att all bebyggelse måste efterlikna tidigare bebyggelse. 
 
Under senare år har på kort tid samhällena på Skaftö kompletterats med ny 
bebyggelse. Det har skett i Rågårdsvik, Stockevik, Grundsund och på Östersidan. 
Miljöerna i dessa samhällen har påverkats och det unika med dessa samhället har 
minskats. Dessa projekt inte har funnit köpare eller hyresgäster. Behovet av fler 
bostäder kan därför ifrågasättas. Flertalet hus säljs dessutom för fritidsboende och 
det är inte säkert att nyttan med att bygga fritidsbostäder överväger skadan på 
riksintresset och den bohuslänska kulturmiljön. 
 
För Skaftö är turistindustrin viktig och för turismen är den världsunika miljön den 
största tillgången. Att skada denna miljös integritet genom att bebygga enligt 
planförslaget i den zon som utgör riksintressets naturliga landskapsomgivning 
kommer för alltid och irreversibelt skada riksintresset och därmed minska värdet för 
turismen. 
 
Tvärtom har turistorter mycket att vinna på att förbättra och lyfta fram de unika 
miljöerna för det är dessa som är värt en resa. Att på detta sätt förslösa en av 
kommunens mest värdefulla tillgångar i form av det världsunika samhället 
Fiskebäckskil innebär en dålig förvaltning. Genom att bebygga området med 
ointressanta standardbostäder utvecklas inte det unika i miljön. 
 
Om man ska bygga nya hus på Skaftö bör den fantastiska tradition och kompetens 
som öns hantverkare besitter tas till vara. Det bör ske i en för Bohuslän traditionell 
stadsplanering där vägar läggs i topografin så att sprängning undviks. Att vägar och 
stigar mellan husen är tydligt gemensamma. En planering som uppstått på grund av 
traditionen med bebyggelse på ofri grund. Hus bör byggas på berg utan eller med 
minimal sprängning. Den mindre mängd sten som ändå fås från oundviklig 
sprängning återanvänds på plats, som grund eller stödmurar. Byggnadshöjder, 
storlek och proportioner anpassas till traditionen. Antingen kan det ske i traditionell 
stil där det är lämpligt kanske i första hand vid komplettering närmast riksintresset. 
Men det är också fullt möjligt att man i samarbete med någon av Sveriges ledande 
arkitekter kan finna en samtida stil som tar vara på traditionen i form av teknik, 
materialval och hantverk. Det bör involvera de många små byggfirmor som finns på 
ön som har en mycket ett mycket högt hantverkskunnande och kan ge arbete åt dessa 
under lång tid, vilket inte gynnas av en snabb och storskalig exploatering. På så sätt 
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får man en hållbar utveckling för öns invånare och kan skapa något som kompletterar 
och förhöjer värdena i den befintliga miljön. 

 

 

72. Elisabeth From och Terje Rolfsen 

Riksintresse "Nationallandskapet" Bohuslän " 
Fiskebäckskil är ett Riksintresse för kulturmiljövården. Bohuskusten i sin helhet 
räknas till Riksintresse, och Fiskebäckskil specifikt som ett unikt och mycket 
välbevarat skepparsamhälle. Planområdet både angränsar till och omfattar delar av 
de arealer som är klassade som Riksintresse. 
 
Riksintresset omfattar den bevarandevärda helheten, enligt Miljöbalken 4 kap. 1 Det 
planerade storskaliga ingreppet i landskapet i direkt anslutning till Fiskebäckskils 
samhälle strider emot intentionerna i Riksintresset då det kraftigt påverkar 
helhetsupplevelsen. 
 
Ett bygge av den här skalan kommer göra avtryck på kustlinjen, påverka den 
befintliga bebyggelsen, vidare kommer det oundvikligen innebära omfattande och 
oåterkalleliga sprängarbeten. På Östersidan har man nyligen sprängt bort delar av 
berget och i det fallet har det mycket tydligt påverkat kustlinjen. Ändå är detta ett 
betydligt mindre område än Utsiktsberget. 
 
Jag kräver ett svar på hur kommunen och PEABS detaljplan respekterar 
Riksintressen och Länsstyrelsens riktlinjer om varsam exploatering längs 
Bohuskusten! Jag vill också se bevis för hur man på ett juridiskt bindande sätt 
anpassar bygget till Riksintresset 
Skepparsamhället Fiskebäckskil 
Vidare vill jag ha en redogörelse för vilket intresse har kommunen att lämna över ett 
Kulturarv till kommande generationer och hur fördubblingen av samhället med alla 
dess konsekvenser är ansvarsfullt. 
 
Fornlämningar 
Enligt en granskning från 1990 har Riksantikvarieämbetet påvisat att 
exploateringsområdet inkluderar fornlämningar: en boplats från stenåldern. Dessa är 
inte till fullo utgrävda, det anges också vara troligt att området sträcker sig utanför de 
nu markerade platserna. 
 
Alla fornlämningar (som boplatser innan 1850) skyddas av Kulturmiljölag 
(1988:950) 2 kap 6 §. Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd ändra 
eller skada en fornlämning, till exempel genom att den tas bort, grävs ut eller täcks 
över. Skyddet omfattar inte enbart själva fornlämningen utan även ett så stort 
område på marken eller sjöbotten som behövs för att bevara den och för att ge den ett 
tillräckligt utrymme, ett fornlämningsområde.Kulturmillölag (1988:950) 2 kap 2 § 
 
När PEAB exploaterat området finns det inte längre några möjligheter att undersöka 
fornlämningarna. Det är minst sagt upprörande att Kommunen inte bryr sig om sin 
kulturarvsmiljö och fornminnen.  
 
Jag kräver en utredning av fornlämningarna. Jag kräver också att MKB revideras 
eftersom boplatsen från stenåldern inte nämns där. 
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Naturskydd 

1. I MKB står: Dagvattensystemet bedöms vara bra — men att bebyggelsen inte 
fungerar ihop med det föreslagna systemet. Detta är jämförbart med att säga 
att brandförsvaret fungerar utmärkt i vår kommun utom där det finns 
bebyggelse. I MKB står att husen ligger på fel höjd i förhållande till föreslaget 
dagvattensystem, för att vägarna ska kunna få diken krävs omfattande 
sprängning och massförflyttning, det finns heller ingen höjdsättning i planen 
— alltså de kan göra i princip som de vill med landskapet inom det som är 
kvartersmark. Detta innebär sannolikt mycket omfattande markarbeten. 

 
Jag begär en rättvisande visualisering av hur Utsiktsberget kommer se ut: de 
planerade husens maximala byggstorlekar bör infogas i ett fotomontage så att jag 
som allmänhet ska kunna förstå hur området ser ut. Jag vill också veta hur mycket av 
berget som kommer sprängas bort. Vidare vill jag veta hur mycket sprängning 
kommunen tillåter för att inte påverka Riksintresset och naturens karaktär. 
 
2. Sällsynta arter — utrotas från platsen? 
1 området finns ett par fågelarter nattskärra och trädlärka) som omfattas av EUs 
fågeldirektiv. Liksom Salamandrar. Dessa nämns i utredningen 2009, men i senaste 
besöket, 2013, syntes de inte till. Stenmurar pekas i MKB ut som mycket viktiga ur 
ekologisk synpunkt, med vikta lavar mm, men man avser inte att skydda dessa. Man 
föreslår t.ex. att dessa kan byggas om med sprängsten. 
 
Jag begär en redogörelse för hänsyn till flora och fauna. 
Jag vill också veta hur kommunen bemöter att djur och insekter befinner 
sig ett komplext ekosystem och att salamandrar sannolikt inte kan hoppa 
mellan hus, eller återuppstå på nya platser bredvid nya grannar i en 
söndersprängd natur. 
På vilket sätt tar kommunen hänsyn till naturskyddet? 
 
3. Natura 2000 
EUs policy "Natura 2000" omfattar värdefulla naturområden med arter eller 
naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. I svenska (3500) 
Natura 2000 områden ingår alvarmarker på Öland, Bohuslänska fjordar, frodiga 
rasbranter i Östergötland och ödsliga myrar i Norrbotten. Här finns även Tivedens 
urskogar och Sarekmassivets vidder. Flera områden är utvalda därför att de är viktiga 
livsmiljöer för hotade arter. 
 
Gullmarsfjorden är ett Natura2000-område och Utsiktsberget angränsande, flera av 
bostadsanläggningarna ligger planstridigt i naturområden. Jag vill ha svar på hur 
kommunen har respekterat Natura 2000.  
Vidare vill jag veta vilka värden kommunen anser gå först: ekonomisk vinst eller 
hållbart naturskydd? 
 
Turistnäring 
Den 6 mars 2013 utnämnde CNN Bohuskusten till det 7:e mest attraktiva 
naturområdena i världen. Samhällena i Bohuskusten har på olika sätt arbetat med att 
ta tillvara turistnäringen, en huvudkälla för arbetstillfällen. 
Jag vill veta hur kommunen ser på bevarandet av bygden som en 
turistnäring. 
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Trafik och hälsa 
1. Buller 
I bullerutredningen är det oklart om man lagt på ökningen om 700 fordon/dygn som 
man räknar med. Mätningen genomfördes den 10 januari 2014, värdet är sedan 
omvandlat till ett medelvärde för året. Man har alltså INTE mätt bullernivån under 
sommarens mest trafikerade dagar. Redan idag med nuvarande trafik är 
bullernivåerna vid en hög gräns. Denna räknas ut genom att man mäter bullernivå i 
förhållande till antal hus. 
 
För att klara av bullerökningen beräknar man ett 1.5 meter högt bullerstaket längs 
med Kristinebergsvägen och Fiskebäckskilsvägen. Man planerar också att bredda 
vägen med 3 meter, detta genom att spränga bort berget där det går. I beräkningen 
räknar man med att det är gräs runt vägen, men det är berg vilket inte leder till att 
ljud dämpas. 
 
Enligt Trafikverket kan det bli en 162% fordonsökning under sommartid. Jag kräver 
en sanningsenlig bullerutredning. Jag vill veta på vilka sätt trafikökningen kan 
påverka hälsa och säkerhet? I bullerutredningen anger man att området som omger 
Kristinebergsvägen är mjukt, men marken utgörs av berg, 
Jag vill veta vad detta innebär för bullernivån och beräkningen! 
 
2. Hälsa 
Kommunen behöver redogöra för alla aspekter av hur den planerade trafikökning kan 
påverka hälsa. 
 
3. Biltrafik. 
Kommunen har i flera år försökt minska trafiken i hela byn. Hur stämmer detta 
överens med att planera bussvändplats och ökad genomfart i den nya formationen? 
Finns en barnkonsekvensanalys för området? 
Hur kommer biltrafiken se ut in till byn? 
 
4. Fotgängare. 
Många sektioner är trånga och med ökad trafik blir det gående som trängs undan. 
Varför menar kommunen att hela Kristinebergsvägens karaktär ska göras om till en 
förortsmodell? Om nuvarande trafikmängd inte förändras borde fotgängarnas 
säkerhet kunna bättras UTAN att vägens karaktär förändras så grovt. Jag vill ha svar 
på hur kommunen respekterar nuvarande miljö. 
 
5. Infarten. 
Hur kommer man lösa den trånga, skarpa kurvan i början av Kristinebergsvägen? 
Den är trång, och kurvan skarp och brant vilket särskilt vintertid blir mycket halt. 
Jag ser inte att detta går att lösa på något sätt då det enligt planen inte går att bygga 
om inte vägen breddas. I vilket fall som helst så blir lutningen för stor på 
infartsvägen. Jag vill ha svar på vilken lutning vägen kommer att få och hur ni tänker 
er att den befintliga vägen skall klara av den ökade trafiken. 
 
6. Parkering. 
Den planerade bebyggelsen av den nuvarande parkeringen kommer att medföra ökad 
trafikbelastning i byn då den i exploateringens planerade parkeringen inte i samma 
utsträckning kommer att nyttjas för avlastning avseende boende och besökare i 
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Fiskebäckskils samhälle p.g.a. dess planerade lokalisering längre ner mot kohagarna. 
Varför skall det vara olika förutsättningar för trafik och parkering för nya och gamla 
Fiskebäckskil och hur går detta ihop med kommunens miljöprogram? 
Vidare undrar jag hur kommunen har planerat för det ökade antal besökare som 
kommer behöva parkeringsplats genom att antal bostäder blir nästan dubblerade? 
Ökningen av parkeringsplatser i den nuvarande planen motsvarar inte detta behov, 
och 
vilka områden tänker Kommunen då exploatera? 
 
7. Båtplatser 
Det är i nuläget mycket ont om båtplatser i Fiskebäcskil, med långa köer för såväl 
bofasta som sommargäster. Hur kommer kommunen tiilgodose behovet av båtplast 
för den majoritet av nya boendegäster som kommer vilja ha en sådan? 
Tar man ansvar för detta och vilket område kommer då byggas ut med bryggor utan 
att inkräkta på Natura 2000 omfrådet? 
Eller är kommunen öppet för att ännu större efterfrågan kan leda till ännu högre 
priser bland de privata alternativen. Detta leder sannolikt till ännu större 
inkomstklyftor bland de boende på ön — hur passar det in i kommunens plan om att 
skapa bättre förutsättningar för helårsboende? 
 
8. Tillgång till Utsiktsberget. 
Flera av tomterna markeras som privat mark just över områden som idag brukas som 
strövområden. Hur fritt kommer promenadområdet att vara i framtiden? 
Hur säkras det rörliga friluftslivet: promenadmöjligheter över bergen, skridskoåkning 
på dammen? Jag vill också se en redogöresle för vilka konsekvenser en exploatering 
får för dessa värden! 
 
Arkitektur 
Den föreslagna detaljplanen tillåter 130-150 kvm i bottenyta per tomt, 2 fulla 
våningar i mer än hälften av lägena, därtill ett souterrängplan där det är möjligt, samt 
inglasat uterum om 40 kvm plus 30 kvm komplement (alltså garage/bod o liknande). 
Det är alltså sammanlagt mkt hög exploatering. Vidare planeras radhus och 
lägenhetshus. 
 
Den nuvarande bebyggelsen i skepparsamhället Fiskebäckskil präglas av framförallt 
tre slags,hustyper, plus ett fåtal nybyggen samt sjöbodar: Enkelhus 1 RoK (det finns 
tre på rad till vänster,på Kaptensgatan när man kommer från Gullmarstrand), dessa 
har daterats till tidigt 1700-tal.mDubbelhusen, 3 RoK, 1730-tal och framåt. Enkelhus 
och dubbelhus präglas av små format och är i ett plan. På 1800-talet byggdes 
Kaptenshusen som i regel är 1.5 våningar, med en bottenplatta om ca 70-80m2. 
 
I detaljplanen finns ingen begränsning i våningshöjd närmast kyrkan - enligt planen 
kan man därmed bygga höghus där, bottenplattan är begränsad. Hur kommer 
Kommunen reglera detta? 
 
Oavsett om man strävat efter att arkitektoniskt bryta med den gamla bebyggelsen för 
att därmed göra avtryck av nuet eller gå på bevarandelinjen så är byggnadernas 
omfång och individuella volymer så stora att de framstår som allt annat än 
sympatiska i förhållande till nuvarande by. 
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Jag vill att kommunen redogör för hur den föreslagna utbredningen, dess volym och 
estetik rimmar med kulturhistoriska värden. 
 
Vem ska bo här? 
Kommunen projekterar 220 Igh för Skaftö t.o.m. 2020. I skrivande stund är 103 
bostäder under byggnad: Torvemyr Grundsund; Gullvivan Fiskebäckskil; Evensås 
Östersidan; Östra Stockevik. Enligt uppgift står flera av dessa bostäder tomma, för 
andra har intresset att köpa bostad på prospekt uteblivit. 
 
Kommunen anger att fler bostäder kommer ge fler arbeten. Man vill locka 
förstagångsköpare och bofasta med rimliga boenden. PEAB beräknar med minst 32-
35 000 tkr/m2 i lägenheterna man planerar, man har inte sagt hur finansieringen ska 
se ut samt hur liten minsta lägenhet är. 
 
Jag kräver en omprövning av behovet av ytterligare bostäder i Fiskebäckskil. Jag 
kräver en ny utredning om ÖP från 1980-talet som anger Utsiktsberget som ett 
möjligt område att exploatera fortfarande är skälig, med tanke på att öns bebyggelse 
sedan dess kraftigt förändrats. Man kan inte idag hävda att den gamla Öp:n måste 
fullföljas. Kommunen 
måste leva i nuet och ta ansvar för hur man vill bevara ett samhälle på 2000-talet. 
 
Jag vill också ha svar på vilka sakliga grunder kommunen kan bevisa att fler bostäder 
skapar 1. Helhårsboende — vilket är mycket eftersträvansvärt. 2. Arbetstillfällen. 
 
SLUTKOMMENTAR 
Vad vill kommunen lämna efter sig till kommande generationer? Det väger ett mycket 
tung ansvar på Kommunen att utveckla samhällena i Lysekils kommun på ett 
ansvarsfullt sätt gentemot Riksintressen, i enlighet med Länsstyrelsens anvisningar 
om varsam exploatering av Bohuskusten, liksom gentemot såväl de som bor i 
Fiskebäckskil som mot turistnäringen. Kommunen måste också följa de tniljölagar 
och andra lagar i samband med en utbyggnad av det här slaget. Jag kräver att ni 
redovisar lösningar på alla punkter ovan, något som jag anser vara omöjligt och jag 
förväntar därmed att ni tar ert förnuft till fånga och avbryter det planerade byggandet 
av bostäder på och kring Utsiktsberget med omedelbar verkan. 

 

 

73. Ann och Fredrik Legeby 

Inledning 
I planbeskrivningens inledning beskrivs att Skaftös befolkning minskar och det 
hävdas att ett kraftigt tillskott av bostäder intill Fiskebäckskils gamla samhälle är 
något som kan bidra till ökad befolkningstillväxt. Att dessa 175 stycken hus skulle 
bidra till att öka antalet permanentboende på Skaftö och locka/möjliggöra för 
ungdomar att vända åter till kommunen är inte troligt. Möjligheten till utkomst är 
avgörande för ett samhälles utveckling. 
 
Föreslagen exploatering riskerar istället att skada Riksintresset för Kulturmiljövård 
samt Riksintresset enligt 4 kap MB (särskilda hushållningsbestämmelser). Förslaget 
är inte i utformat i enlighet med kommunens Översiktsplan antagen 2006 (med 
aktualiseringsbeslut 2010, alltså efter planprogrammet) och exploateringen är inte i 
enlighet med kommunens Boendestrategi antagen 2013. 
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Fiskebäckskils trafik-, buller- och parkeringssituation är i ansträngd, i synnerhet 
under perioder när delårsboendet ökar. Gällande riktvärden för buller överskrids 
redan idag vid årsmedelvardagsdyngnstrafik för ett flertal fastigheter längs 
Fiskebäckskilsvägen/Kristinebergsvägen. Situationen för dessa fastigheter försämras 
väsentligt de tidpunkter när delårsboende och turism intensifieras, framför allt 
sommartid. 
 
Flera av handlingarna som ingår i samrådet innehåller sak- och slarvfel och är på 
flera punkter motsägelsefulla. Att gå ut på samråd med ett material som är inte är 
tillräckligt genomarbetat försvårar för alla parter, inklusive kommunens egna 
tjänstemän och politiker, länsstyrelsen, övriga remissinstanser, för att inte tala om att 
det försvårar för allmänheten att förstå planens innehåll och dess konsekvenser. 
Förslaget är dessutom inte tekniskt genomförbart vilket också framkommer av 
tillhörande underlag och utredningaroch planhandlingarna är ofullständiga. 
 
Av PBL (2010) framgår att: "Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra 
beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.". 
Planhandlingarnas innehåll och kvalitet håller inte tillräcklig kvalitet för att 
möjliggöra god insyn i planförslaget och dess konsekvenser. Därmed begränsas även 
möjligheten till påverkan. Det framstår som orimligt att ta detta förslag vidare. Ska 
exploatering ske på platsen måste ett nytt förslag tas fram som följer kommunens 
strategier och policydokument, som inte skadar riksintressen eller natur- och 
kulturvärden, som är genomförbart och som inte är olämplig med hänsyn till 
människors hälsa och säkerhet. 
 
ÖP, program, samrådsförslag 
Omfattningen av exploateringen har ökat väsentligt från Översiktsplanens (2006) 
förslag om 30-50 lägenheter. I ÖP-06 anges att ny tillfartsväg krävs för en sådan 
exploatering alternativt förbättring av befintlig tillfart. 
 
I programmet 2009 föreslogs en omfattning om 100 lägenheter och en förutsättning 
för förslaget var en ny tillfartsväg samt att bebyggelsen inom det som är Riksintresse 
för kulturmiljövård var mycket begränsad. Under programsamrådet inkom flera 
starka invändningar och krav på fördjupade utredningar och klarlägganden, bl.a. från 
Länsstyrelsen, Bohusläns museum, Vägverket, Miljöenheten, Leva i Lysekil och ett 
stort antal sakägare och privatpersoner vilket framgår av Samrådsredogörelsen 2010-
01-13. 
 
År 2010 antogs en aktualisering (2010-10-28) av Översiktsplanen 2006 där det 
fastställs att översiktsplanen fortfarande är aktuell — alltså även för Skaftö och det 
område som där benämns 'Söder om Kristinebergsvägen' med en föreslagen 
utbyggnad om 30-50 lägenheter. 
 
År 2014 sänds en samrådshandling för Detaljplan ut som trots alla invändningar som 
lades fram i samband med programmet och trots aktualiseringsbeslutet av ÖP-06 i 
princip dubblerar exploateringen jämfört med programmet 2009 till att nu omfatta 
175 stycken bostäder.  
 
Innehållet har således ändrats väsentligt i jämförelse med översiktsplanens förslag, 
trots att egentligen inget har framkommit under planprocessen som talar för en mer 
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omfattande exploatering. Snarare tyder programsamråd, samrådsredogörelsen och 
flertalet tekniska utredningar på det motsatta. Flertalet utredningar som tagits fram 
under planprocessen belyser hur komplicerat det är att bygga på denna plats, trots att 
planhandlingarna och annan "indata" som underlag till dessa utredningar, många 
gånger är bristfälliga. 
 
Både program (2009) och samrådsförslag (2014) har sänts ut under vinterhalvåret 
(nov-dec samt jan-feb) vilket försvårat dialogen med sakägare och delårsboende på 
Skaftö. 
 
Betydande negativ påverkan på Riksintressen 
Den exploatering som föreslås i planen är ett hot mot Riksintresset för 
Kulturmiljövård (kap 3 MB) samt i det utförande som här föreslås ett hot mot 
Riksintresset Bohusläns skärgård som helhetsmiljö, nationallandskap (kap 4 MB). 
 
Det anges att planområdet "tangerar" Riksintresset för Kulturmiljövård men det är 
uppenbart att del av planområdet ligger inom detta Riksintresse. Såväl 
Planbeskrivningen som Miljökonsekvensbeskrivningen är i hanteringen av 
Riksintressena klart bristfälliga; avvägningar enligt Miljöbalken saknas (borde 
funnits på s 7-8 i planbeskrivningen) och dokumenten vittnar om bristande förståelse 
om vad i värdena består av och det förekommer motsägelsefulla formuleringar etc. 
 
Planförfattarens slutsats är att ny bebyggelse inte påverkar Riksintressena negativt 
om nya hus utformas med sadeltak och förses med ljust målad stående träpanel 
(vilket föreslås i en mindre del av planen). Så enkelt är det inte utan detta vittnar 
snarare om en begränsad förståelse för vad som skapar bebyggelsekaraktärer och 
dessa unika miljöer. Idag finns endast ett fåtal välbevarade kustsamhällen kvar längs 
kusten och Fiskebäckskil/Östersidan som Skepparsamhälle är därtill helt unikt. Det 
som gör Bohusläns bebyggelse så karaktäristisk har med långt fler attribut och 
karaktärsdrag att göra än de som nämns i Planen och MKB. 
 
Skepparsamhällets karaktärsdrag 
Följande har stor betydelse för helhetsintrycket och skapar karaktären i 
Skepparsamhället Fiskebäckskil/Östersidan: 
 
• Gatu- och bebyggelsestruktur som följer topografin, skapar effektiv kontakt mellan 
hus och hav. 
• Trånga och tydliga gaturum där husen ofta står mycket nära gator/vägar/gångvägar 
men med ett mycket genomsläppligt nät av gångvägar som ger hög tillgänglighet 
genom byn, mellan hus och ner till strandlinjen. 
• Husens placering i förhållande till havet och till kilen: exempelvis sjöbodar tätt 
liggandes närmast vattnet, fiskarstugor med gavlar mot vattnet, skepparhus och 
dubbelhus längre från strandlinjen med byggnadernas långsidor mot kilen. Därtill är 
varje enskild byggnads placering viktig för karaktären. Byggnaderna är placerade 
med hänsyn till tomtens terrängförhållanden, där även uteplatser är placerade med 
stöd i terrängen. Resultatet av detta är att bebyggelsen vuxit fram med minimal 
påverkan på berget/landskapet. 
• Bebyggelsen ligger mycket tätt i den djupt inträngande hamnviken/kilen och 
kontrasterar mot det ,obebyggda bergslandskapet nära inpå. 
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• Byggnadsvolymer och byggnadernas proportioner utgörs genomgående av hus i en 
till en och en halv våning med byggnadsareor i huvudsak är mellan 40-90 m2 (alltså 
byggnadens 'fotavtryck'). 
• Taklandskapet i sig är karaktärsskapande och det finns en enhetlighet avseende 
takens utformning (sadeltak), dess lutning (ca 35 graders vinkel) samt dess röda 
tegelpannor. 
• Fasadkomposition där fönsters och (enkla entre'-) dörrars placering är typiska. 
Sidohängda fönster med stående proportioner med två, fyra eller sex rutor, de mindre 
fönsterna placerade ovanför de större i det förhöjda vägglivet. Ljusa fasader, oftast 
med locklistpanel och profilhyvlade läkt samt snickeridetaljer. Fönster och dörrar 
emellertid målade i avvikande färg (vanligtvis mörkgrönt eller mörkblått). 
• Socklar av fältsten, huggen sten eller putsad betong. 
• Ångbåtsbryggan med hotell/restaurang, Carl Wilhelmssons villa, kvarnen och 
kyrkan utgör tydliga landmärken. 
 
Planförslagets påverkan på Riksintressena 
Planförslaget har negativ inverkan på Riksintressena och på det som av länsstyrelsen 
beskrivs vara 'god bebyggd miljö' i följande avseenden: 
 
• Gatunätet och bebyggelsen har placerats i terrängen på ett sådant sätt att i princip 
all kvartersmark inom planen påverkas genom sprängning eller massaomflyttning för 
att klara krav som ställs på dagvattenhantering och avrinning, vägbredder med 
tillhörande avrinningsdiken, 4-5 parkeringsanläggningar för tiotalet bilar vardera, 
tillgänglighet för handikappade samt som resultat av att planen medger mycket stora 
byggrätter i denna starkt kuperade terräng. 
• Även Naturmark kommer att påverkas av sprängning/utfyllnad då det även här 
medges ett flertal anläggningar för dagvatten (t.ex. makadammagasin för fördröjning 
av dagvatten), andra tekniska anläggningar, gångvägar m.m. Dagvattenmagasin 
föreslås t.o.m. där det inte tillåts enligt plankartan (text/utredning stämmer alltså ej 
med plankartan). 
• De karga bergpartierna tätt intill kustsamhällena bör lämnas obebyggda för att 
bevara den karaktäristiska kontrasten mellan de karga och vindpinade 
bergsområdena och tät bebyggelse i strategiska kustlägen. 
• Typiskt för Bohuslän är att bebyggelse ej placeras ute på öppen åkermark vilket görs 
i förslaget (bebyggelsen norr om Kristinebergsvägen). Denna bör helt utgå i det 
fortsatta planarbetet. 
• De stora byggnadsvolymerna och de byggnadshöjder som föreslås är främmande i 
den Bohuslänska miljön. De byggnadshöjder som föreslås är hus i 1-3 våningar och 
utöver detta en suterrängvåning. Exempel: planen medger alltså friliggande hus i 
följande varianter: 

 
 

A 150 m2 

30 m2 

40 m2 

150 m2 

ca 90 
m2 

 en första våning 
som glasat uterum 
komplementbyggnad (garage, gästhus), får 
sammanbyggas 
souterrängvåning (ca 75 m2  bostadsyta och 75 m2 biyta) 
vind får inredas och takkupor får byggas på 1/3 av takets 
längd 

totalt; 
385 
m2 

B 130 m2 

30 m2 

i en första våning 
som glasat uterum 

totalt; 
475 
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40 m2 

130 m2 

130 m2 

ca 80 
m2 

komplementbyggnad (garage, gästhus), får 
sammanbyggas 
i en andra våning 
souterrängvåning (ca 65 m2 bostadsyta och 65 m2 biyta) 
vind får inredas och takkupor får byggas på 1/3 av takets 
längd 

m2 

 
Detta är något som inte 'smälter in' i befintlig bebyggelse p.g.a. sin volym, även om 
byggnaderna skulle förses med stående träpanel som målas med ljus täckande färg.1 
Planen anger att minsta tomtstorlek ska vara 600 m 2 vilket i relation till föreslagna 
byggrätter framstår som illa genomtänkt och högst olämpligt. Ingen befintlig mark 
kan sparas, all vegetation kommer att försvinna och förmodligen allt naturligt berg 
m.m. inom det som föreslås som kvartersmark. Att MKB inte tydligare tar upp detta 
är en allvarlig brist. Inte någonstans illustreras byggnader av denna storlek i 
planhandlingarna.  
• Föreslagen bebyggelse synlig från kyrkan/marinan innebär negativ inverkan på den 
unika skepparsamhällemiljön med anledning av för en för miljön främmande 
bebyggelsekaraktär och kraftiga ingrepp i landskapet som blir resultatet av 
vägdragning och de stora byggrätterna som planen tillåter. Här tillåts de båda 
typerna beskrivna ovan (A och B) och antalet våningar är inte reglerat alls på flera av 
tomterna. 
• Det föreslås i planen bullerskyddsåtgärder i form av 2 meter höga skärmar längs 
Kristinebergsvägens östra del, längs båda dess sidor — som alltså ligger helt inom 
Riksintresset för Kulturmiljövård. Denna typ av byggnadselement hör inte hemma i 
det kulturhistoriskt värdefulla Skepparsamhället, dvs att samhällets tillfartsgata 
skulle gå i ett sådant 'tråg'. Det kan inte godtas inom denna kulturhistoriskt känsliga 
miljö. En konsekvens av detta är att all exploatering som medför 
bullerskyddsåtgärder av detta slag inte bör tillåtas alls. (Konsekvenserna för 
Riksintresset av höga bullerskärmar är inte beskrivna i MKB). 
 
Att minimera påverkan i landskapet och på platsen och dess omgivning beskrivs som 
en utgångspunkt på flera ställen i Planbeskrivningen, men det framgår av 
handlingarna och flera av de gjorda utredningarna att föreslagen bebyggelses 
påverkan på landskapet är orimlig. Dagvattenutredningen visar det, MKB:n påpekar 
det och inget i Plankartan (den juridiskt bindande handlingen) säkerställer heller en 
begränsad påverkan av landskapet. 
 
1Som jämförelse för att underlätta förståelsen kan nämnas att 'Lyckan' på 
Fiskebäckskilsvägen 24, strax norr om busshållplatsen ovanför marinan — som är ett 
av de större husen bland Fiskebäckskils befintliga hus — har en byggnadsarea 
(fotavtryck) på ca 110 m2 och är i 11/2 våning, vilket innebär en boarea på ca 170 m 2. 
Planförslaget medger således en byggnadsarea som är ca dubbelt så stort som detta 
befmtliga hus och har en boarea som är hela två till tre gånger så stor. 
 
Enligt de särskilda hushållningsbestämmelserna får ingrepp inte göras som påtagligt 
skadar områdenas natur- och kulturvärden. Milj öbalkens (MB) intention är inte att 
hindra utveckling, men att skada de nationella värdena är ett allvarligt hot mot 
naturupplevelsen som grunden för bl.a. turism, en ytterst viktig näring för Lysekils 
kommun och Skaftö, nu och säkerligen även så i framtiden. 'Kompletteringar' till 
befintlig bebyggelse medges enligt MB, men detta planförslag innebär inte en 
'komplettering' utan här handlar det om exploatering av jungfrulig mark i mycket 
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svår/brant terräng. Förslaget är okänsligt utformat i förhållande till terrängens 
förutsättningar vilket resulterar i omfattande sprängning och förflyttning av massor 
och innebär därmed en negativ inverkan på Riksintresset. 
 
Att planbeskrivningen och MKB inte hanterar detta på ett bättre sätt är 
otillfredsställande och tyder på brister i handläggandet och bristande förståelse för 
vad det är som skapar dessa nationella värden. De framtagna 
illustrationerna/visualiseringarna visar inte dessa problematiska konsekvenser, detta 
trots att Länsstyrelsen och Bohusläns museum särskilt tryckt på detta redan i 
programskedet 2009. I illustrationerna är ett fullt utbyggt område inte redovisat, 
maximala byggrätter är inte redovisade, byggnader är utformade i strid med planens 
bestämmelser, genomgående saknas redovisning av andra ingrepp i terrängen till 
följd av olika tekniska anläggningar, inte heller redovisas de två meter höga 
bullerskärmarna vilka påtagligt kommer påverka människors vardagsmiljö och 
framför allt påtagligt 
förändra miljön för fastighetsägarna utmed den östra delen av Kristinebergsvägen. 
 
En slutsats är att stora delar av området är allt för brant för att huvuddelen av 
exploateringen som föreslås ska kunna genomföras på ett acceptabelt sätt. 
Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet har här ett ansvar att säkerställa de 
nationella intressena och endast tillåta utveckling som innebär att Riksintressena kan 
finnas kvar till nytta och glädje för kommande generationer. 
 
Planförslaget är inte i linje med Översiktsplan 2006 (aktualiserad 2010) 
Utbyggnad i måttlig takt och skala 
I ÖP-06 anges hur viktigt det är att bevara den småskaliga karaktären, att 
utbyggnad av bostäder och anläggningar skall ske i måttlig skala och i måttlig takt 
(ÖP-06, s. 110). Planförslaget innebär något helt motsatt: nära en fördubbling av ett 
samhälle, i antal hus räknat, är inte måttlig skala och det är heller inte tal om måttlig 
takt. Planens genomförandetid om 10 år kan jämföras med den tidsperiod om minst 
150 år som Fiskebäckskils äldre samhälle i huvudsak fått växa fram under. Den 
småskaliga strukturen och de långsamma förändringarna hävdas i ÖP-06 utgöra 
viktiga kvaliteter i boendet på Skaftö och att det är det som människor söker när de 
flyttar hit. Analysen i ÖP-06 är relevant och trovärdig. Detaljplaneförslaget innebär 
inte en utveckling i linje med de övergripande analyser och strategier som skisseras 
ÖP-06 och upplevs sakna förankring i en långsiktig, trovärdig och hållbar ide om 
kommunens framtida utveckling. 
 
Kommunens boendestrategi (2013) säger något helt annat 
Kommunens egen boendestrategi antagen 2013 beskriver vilken typ av 
bostadsbyggande kommunen ska sträva efter, vilket detta detaljplaneförslag inte 
svarar upp mot. Till exempel står följande att läsa i boendestrategin: 
 
• För att få unga som utbildat sig att återvända ska kommunen verka för att billigare 
bostäder byggs. 
• Styra exploatörer mot 'rätt typ av bostäder' (handlar om upplåtelseformer som 
håller nere priset på boendet). 
• Aktivt leta efter exploatörer och mark till de som vill ta fram billigare boende t.ex. i 
norra kommundelarna. 
• Aktivt söka mark i 'billiga lägen' med potential att bli helårsboende 
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• Bygga på rätt ställen och på rätt sätt för att nya bostäder ska få en hög andel 
helårsboende. 
• Satsa på boende i norra kommundelarna där det bl a finns bra pendlingsmöjligheter 
till angränsande kommuner. 
• Vårda de kulturhistoriska miljöerna bl.a. genom att aktualisera och tillgängliggöra 
program och riktlinjer. 
• Bromsa/kontrollera utbyggnadstakten av bostäder så att vi inte bygger bort våra 
attraktiva lägen och områden. 
• Bedöma realismen i att planen resulterar i helårsboende. 
 
Det behövs en utredning som grundligt klarlägger kriterierna och komponenterna 
som krävs för att öka åretruntboendet. Det talas i såväl översiktsplan som i 
boendestrategin om att möjligheten att pendla till andra kommuner är viktigt (m.a.o. 
närhet till E6:an) och ur det perspektivet ligger Skaftö i en av kommunens sämst 
tillgängliga delar och det finns en uppenbar risk för ett bilberonde pendlande. 
 
Vidare är det högst tveksamt om de generösa byggrätter som tillåts enligt planen i 
detta specifika läge skulle gynna helårsboende/permanentboende. Byggrätter som 
innebär hus två till tre gånger större än i den gamla delen av Fiskebäckskil innebär 
också höga fastighetspriser. Det går inte i plan att bestämma att vissa hus inte får 
användas endast för delårsboende. 
 
Planens innehåll 
Avvägningar 
Planhandlingarna uppvisar många sakfel och brister vilket vittnar om att detta är ett 
dåligt genomarbetat material och som hade behövt bearbetas innan beslut om att gå 
ut på samråd. Viktiga avvägningar har inte gjorts och beskrivningar av förslagets 
konsekvenser har utelämnats Att detta saknas i en samrådshandling är 
anmärkningsvärt, i synnerhet när detta påpekats av bl.a. Länsstyrelsen redan fem år 
tidigare under programskedet. 
 
Avvägningar avseende grundläggande hushållningsbestämmelser (3 kap MB) och 
Riksintresse för kulturmiljövården (3 kap MB) saknas. Vidare anges att Särskilda 
hushållningsbestämmelser (4 kap MB) inte påverkas negativt av exploateringen men 
detta motiveras inte. En sådan kommentar tyder på bristande förståelse för syftet och 
intentionerna med skyddet av Bohusläns skärgård; "mark och vatten får endast får 
användas på ett sätt som inte påtagligt skadar de samlade natur- och kulturvärdena." 
Dessa värden längs Bohusläns kust är ständigt hotade av kortsiktiga exploateringar 
som medför att helhetsintrycket skadas på ett irreversibelt sätt, med stora ingrepp i 
terräng och stads- och landskapsbild. Dessa värden har stor betydelse för Bohusläns 
framtid, t.ex. för att vidareutveckla näringar relaterade till turism och 
upplevelseindustri. Fiskebäckskil, och större delen av Skaftö har i relativt liten 
utsträckning hittills drabbats av sådan kortsiktig och okänslig exploatering. Men det 
som här föreslås — i och intill befintligt riksintresse — skadar de värden som beskrivs 
i riksintressena och är inte förenligt med de grundläggande 
hushållningsbestämmelserna. 
 
Särskild hänsyn tas inte till natur- och kulturvärden eller till ekologiska värden med 
en så omfattande bebyggelse. Bl.a. föreslås strandskydd upphävas motiverat av att p-
platser behövs för att man bygger hus på den befintliga parkeringsytan. Ett alternativ 
är att inte bebygga den befintliga p-platsen (eller intilliggande åkermark), den fyller 
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idag en viktig funktion för besökare till Bökevik, besökare till byn samt boende i byn 
som väljer att inte köra in i byn eller som saknar parkering. Det bör förtydligas att 
den parkering som ligger på allmän platsmark rymmer maximalt ca 90 
parkeringsplatser. Planen föreslår således att upphäva strandskyddet till förmån för 
ett tillskott om 20 parkeringsplatser i ett jämförelsevis sämre läge än dagens. 
 
Bebyggelsens utformning och gestaltning 
Mycket om bebyggelsens gestaltning har nämnts ovan men följande behöver 
åtgärdas, även med en betydligt mer begränsad bebyggelsevolym. Större delen av 
föreslagen byggnation saknar helt riktlinjer för gestaltning och utformning av såväl 
takform, taklutningar, byggnadsform, fasadmaterial, arkitektoniskt uttryck vilket 
självklart borde regleras i en detaljplan inom ett område som omfattas av kap 4 MB 
och ligger inom/gränsar till Riksintresse enligt kap 3 MB. Oavsett om kommunen 
önskar stor variation eller tydligt sammanhållen bebyggelse (går ej att avgöra planens 
intention i fråga om detta utifrån formuleringar i planbeskrivningen) så behöver 
detta regleras i plan. Jämte tydligare direktiv i plankartan borde också ett 
gestaltningsprogram tas fram när det handlar om ett så känsligt läge, tydligt 
exponerat från hav och från land. 
 
Hantering av dagvatten 
Knappt 30 nya dagvattenmagasin föreslås, makadammagasin och 
fördröjningsmagasin (varav vissa är t.o.m. placerade i Naturområden där dessa ej 
tillåts enligt plankartan). De olika infiltrations- och fördröjningsanläggningarna, 
inklusive olika sorts vägdiken, kommer oundvikligen innebära stora ingrepp i ett 
känsligt bergslandskap med omfattande sprängning, alternativt tillförsel av makadam 
och liknande. På annat sätt går inte att göra makadammagasin i bergsterräng. MKB 
belyser inte konsekvenserna av dessa omfattande ingrepp på ett tillfredsställande 
sätt. Samtidigt konstateras att dagvattenförslagets 'principiella utformning' bedöms 
fungera, dock inte i kombination med föreslagen bebyggelse. Detta visar på att 
förslaget inte är genomtänkt och uppenbarligen inte heller realistiskt, när de 
utredningar som tagits fram inom planarbetet pekar på att föreslagen bebyggelse och 
föreslagna tekniska lösningar inte fungerar ihop. 
 
Dagvattensystemet bedöms fungera bra vid normal nederbörd men ej vid extrem 
nederbörd. Med hänsyn till att sådan extrem nederbörd drabbat Lysekil (t.ex. 
Grundsund), Orust m.fl. kommuner vid flera tillfällen under senare år med 
omfattande negativa konsekvenser för såväl kommun som enskilda fastighetsägare är 
detta inte acceptabelt och kan inte heller betraktas som hållbart. Om bebyggelse inte 
kan uppföras så att stora skyfall klaras utan att hota nya och befintliga byggnader 
samt natur så är det ett tillräckligt skäl att undvika just sådana lägen. Att detta inte är 
bättre utrett i samrådsskedet är allvarligt. I de fall tekniska utredningar synliggör 
svårigheter måste denna kunskap arbetas in i planen påverka förslaget så att det går 
genomföra på ett tillfredsställande sätt. 
 
En enkel men allvarlig fråga i det är sammanhanget är varför man väljer att gå ut 
på samråd med ett bebyggelseförslag där det tekniska genomförandet inte är 
genomtänkt? 
 
Är det tekniska genomförandet inte genomtänkt och tydligt redovisat är ju materialet 
direkt vilseledande. Hur ska man kunna förstå förslaget utan specialistkompetens och 
hur ska en relevant konsekvensbeskrivning av förslaget kunna göras om det inte går 
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att utläsa vilka tekniska lösningar som måste till för att klara bl.a. dagvattenhantering 
eller för den delen tillgänglighet och människors hälsa- och säkerhet? 
 
Trafikfrågan 
I tidigare omgångar var en förutsättning för en utbyggnad om 100 lägenheter att en 
ny tillfartsväg ordnades då Kristinebergsvägen är allt för brant och smal för att klara 
ytterligare trafikbelastning och därtill är flera fastigheter idag utsatta för höga 
bullernivåer. I samrådsförslaget av planhandlingen är detta alternativ bortvalt 
(motivering oklar). Kristinebergsvägen är emellertid lika — om inte mer — olämplig 
att belasta med ytterligare trafik 2014 som 2009. 
 
För att tillskapa bättre standard föreslås en breddning av vägen på bekostnad av flera 
fastigheter och deras uthus. Men eftersom vägens lutning fortfarande är 11% lutning 
och det finns problem med buller precis i gränsen för och över gällande riktvärden 
innebär detta sammantaget att ett sådant intrång inte är rimligt. En breddning av 
vägen är heller inte i enlighet med den specifika karaktär som finns i samhället. 
Bullerfrågan, som har stor betydelse från hälsa- och säkerhets synpunkt, är också 
allvarlig och beskrivs mer nedan. 
 
I förslaget föreslås att en hållplats för kollektivtrafiken placeras väster om nuvarande 
parkering. Att omvandla Kristinebergsvägen till en gata så att också trafikeras av 
reguljär kollektivtrafik, i backe med 11% lutning (som ska klaras även vinterhalvår), 
direkt efter skarp kurva, är inte lämpligt. Dessutom innebär ett sådant läge inte 
nämnvärd högre tillgänglighet för de boende i Fiskebäckskils samhälle. Här är det 
också en avvägning mellan restid och tillgänglighet som inte redovisas. 
 
För att begränsa bilåkandet — i synnerhet när belastningen ökar kraftigt under 
sommarhalvåret — är det av stor vikt att gång- och cykelnätet på Skaftö fortsätter att 
byggas ut, att möjligheterna att ställa bilen under längre tid finns På flera ställen 
saknas trottoarer och utmed Fiskebäckskilsvägen är den mycket smal och det saknas 
bra belysning vilket är en nackdel vintertid. Generellt behöver framkomligheten för 
gående och cyklister (anpassat även för barn/unga) främjas ytterligare, i synnerhet 
mellan samhällena och mellan målpunkter såsom skolor, affärer men också för 
fritidssysselsättning som ridning, olika badplatser, golf, m.m.. Att se över 
Kristinebergsvägen och Fiskebäckskilsvägen ur detta perspektiv är önskvärt men 
föreslagna lösningar ter sig inte särskilt genomarbetade. 
 
Planförslagets nya bostadsgator föreslås göras 5 meter breda och ska därutöver förses 
med stödområden samt diken för avrinning. Husen ska enligt planen placeras minst 
3 meter från gata. Gaturummet får således en mycket bred sektion vilket innebär en 
gestaltning som inbjuder till högre hastigheter och en karaktär som svårligen kan 
benämnas som Bohuslänsk. Det innebär också att mycket få träd kan sparas. Bra 
sektioner saknas genomgående för att illustrara detta, gata och relation till byggnader 
(endast en principsektion — med belysning som inte beskrivs någonstans — finns på 
illustrationskartan där bebyggelse saknas). 
 
Markens privatisering och hotade naturvärden 
Exploateringen innebär stora begräsningar för det rörliga friluftslivet och rekreation, 
t.ex. promenader i berg och till utsiktspunkter, lek i naturen, skridskoåkning på 
dammarna. På flera ställen står att naturområdet kring dammarna ska ha hög 
tillgänglighet för allmänheten men detta följs inte upp på den formella plankartan — 
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inga av kvartersgatorna inom det 25 ha stora området har i planen säkrats för att bli 
allmänt tillgängliga. Att det tas upp i planbeskrivningen betyder inte att de blir 
tillgängliga i realiteten, då behövs en sådan bestämmelse på plankartan som är 
juridiskt bindande. 
 
Det är dessutom viktigt att påpeka exploateringens negativa inverkan på flora och 
fauna och att vissa av värdena för rekreation och friluftsliv på sikt kan försvinna. 
Förutom bebyggelsen föreslås det i naturmarken diverse anläggningar för 
dagvattenhantering och andra tekniska anläggningar. Att ett ca 8 hektar naturområde 
lämnas 'orört' är därmed inte korrekt, makadammagasin, utjämningsmagasin, 
tryckstegringsstation och liknande kan svårligen göras utan ingrepp. Även den 
geotekniska utredningen pekar på diverse nödvändiga ingrepp i dessa miljöer. 
 
Den kringbyggda naturmarken, begränsad av bebyggelse och gator, innebär att 
området har begränsad kontakt och kopplingar till omgivande naturlandskap. Detta 
är ett effektivt sätt att på lång sikt utarma områdets naturvärden. Att utforma 
området på detta sätt vittnar om liten förståelse för hur ekosystem fungerar hos de 
som ansvarar för gestaltningen, men också hos planförfattare och MKB-handläggare 
som inte belyst konsekvenserna av områdets isolering från övriga naturområden. 
Flera formuleringar i planbeskrivningen vittnar om en bristande förståelse för hur 
platser fungerar som en del av större ekosystem och hur värdena är beroende av en 
fungerande helhet. Även om man inte vid varje besök hittar alla arter betyder inte de 
att de är borta. Djur rör på sig och stänger man av sådana möjligheter med 
bebyggelse och trädgårdar så förloras dessa värden, förmodligen för alltid. Förslaget 
begränsar starkt djurlivets rörlighet i området och på sikt hotar detta både växt- och 
djurarter. 
 
Ett annat exempel är skrivningar om att stenmurar som är viktiga ur ekologisk 
synpunkt, de utgör en viktig biotop. Därtill har de ett kulturhistoriskt värde. Murarna 
är emellertid inte inmätta och de skyddas inte genom planbestämmelse på 
plankartan vilket med största sannolikhet innebär att de försvinner på sikt, i 
synnerhet om de ligger på kvartersmark. Det föreslås att nya murar kan göras med 
sprängsten, men att få lavar och mossar att växa på dessa kommer ta mycket lång tid, 
så de djur och växter som är beroende av denna specifika biotop kommer inte klara 
sig. Stenmurarnas kulturvärde förbises i planbeskrivning och i MKB. 
 
Problem med höga bullernivåer 
Bullerproblem är redan med dagens trafik ett faktum och den föreslagna 
exploateringens konsekvenser för buller är dåligt utredda. Felaktiga flödessiffror och 
olika flödessiffror förekommer i planhandlingarna vilket är förvirrande. I 
bullerutredningen framgår inte klart vilka värden som använts som indata för 
Fiskebäckskilsvägen. Man hänvisar till Trafikverkets räkningar från 2011 men anger 
inte vad dessa flöden uppgår till. I en not skriver man också att årsmedelvardagsdygn 
knappast är rättvisande för hur situationen kan vara under sommarhalvåret. 
Bullerutredningen beskriver inte sommarsituationen vilket kommunens tjänsteman 
hävdar i e-post 2014-02-11. Det är allvarligt om beställd utredning inte motsvaras av 
levererad utredning. 
 
I bullerutredningen redovisas istället analys av årsmedelvardagsdygn som räknats 
upp med 1% ökning per år och där man lagt på 700 fordon/dygn för den föreslagna 
exploateringen. Uppgifter från Trafikverket innebär att det är 1070 ÅDT varav 90 var 
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fleraxlade fordon. Jämför man denna siffra med det som uppmäts under högsäsong 
som var 2800 fordon/dygn är detta en ökning på 160% vilket inte alls ter sig orimligt 
med tanke på hur mycket befolkningen och aktiviteten kring Gullmarsstrand etc. 
ökar. 
 
Kommunen anger i e-post 2014-02-11 följande: 

"Utredningen bygger på en vintermätning som utifrån erfarenhet av procentuell 
ökning i Skaltös samhällen räknats upp till sommarsiffror. Generellt räknas 
vintersiffror upp 10% vilket inte räcker i våra kustsamhällen där mångdubbling 
sker och därför har siffran räknats upp avsevärt". 

 
Att det ska finnas en sådan här uppräkning stämmer alltså inte, i bullerutredningen 
används årsmedelvardagsdygn. Det är allvarligt om kommunen inte har klart för sig 
vad man beställt/utrett och tvärt emot fakta hävdar under samrådstiden att det är 
sommarsituationen som har utretts. Detta kvarstår således att utreda. T.ex. för 
Kristinebergsvägen räknas det på en årsmedelvardagsdygnsflöde på 309 
fordon/årsmedelvardagsdygn som räknats upp med 1% per år (gissningsvis då från 
2014 till 2020 även om detta inte framgår tydligt). Till detta fordonsflöde har sen 
lagts 700 fordon för föreslagen bebyggelse vilket ger ett flöde på 1038 fordon per 
årsmedelvardagsdygn som använts i modellen. 
 
För att visa konsekvenserna för sommartid skulle alltså istället 309 fordon ÅMD 
motsvaras av ca 800 fordon per dygn (en ökning med 160%) och om de 700 istället 
läggs till denna siffra hamnar man på ca 1500 fordon. Andra parametrar som använts 
i modellen är hastigheterna 40 km/h på Fiskebäckskilsvägen och 30 km/h på 
Kristinebergsvägen. Med tanke på verkliga hastigheter på Fiskebäckskilsvägen idag 
och dess utformning är 40 km/h inte troligt att uppnå utan fartdämpande åtgärder 
vilket inte föreslagits. Vidare har man i modellen förutsatt att alla vägområden är 
'mjuka', alltså utgörs av gräs vilket man vid ett enkelt platsbesök kan konstatera är 
felaktigt. Därtill har man antagit att andelen tung trafik är 5%, när Trafikverkets 
siffror visar att det 2011 var 90 fordon av 1070 som var tung trafik vilket alltså 
motsvarar 8%. Bara detta kan innebära upp till 1 decibels ökning av bullernivåerna. 
 
Alla dessa antaganden har stor betydelse för resultatet och då flera av dessa 
antaganden här påvisats vara felaktiga är inte ens nulägessituationen som redovisas i 
bullerutredningen korrekt. Trots dessa felaktigheter visar bullerberäkningen att ett 
flertal fastigheter redan i nuläget är påverkade av bullernivåer över riktvärdena Innan 
man kan dra slutsatser om konsekvenser av nollalternativ respektive föreslagen 
exploatering behöver beräkningen göras om. 
 
Bullerutredningen föreslår bullerskärmar (1,5 meter höga) som åtgärd vilket alltså är 
en åtgärd för att klara bullervärden på första våningen utifrån årsmedelvardagsdygn, 
andra våningen klaras inte ens med detta. Det företag som utfört bullerutredningen 
har dock inte tagit någon hänsyn till att det är i en kulturhistoriskt riksintressant 
miljö som åtgärderna föreslås i, detta har ej beaktats. 
 
Bullerutredningen måste göras om där ÅMD-flöden och högsäsongsflöden redovisas 
parallellt, en mer rimligt uppskattning av hastigheter används samt att de delar längs 
sträckorna som är hårda (alltså ej ljudabsorberande) också beaktas samt att rätt 
andel tung trafik läggs in i modellen. Detta är i synnerhet betydelsefullt för de 
fastighetsägare som bor utmed Fiskebäckskilsvägen och Kristinebergsvägen, men 
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påverkar ju även samhället generellt. I synnerhet är det viktigt att få klarhet i hur 
nulägessituationen ser ut. 
 
Det är anmärkningsvärt att inte någon enda illustration/visualisering presenteras i 
samrådshandlingarna för det kraftiga ingreppet med rivna uthus, ändrad gatubredd, 
uppförande av — enligt planbeskrivningen — 2 meter höga, täta skärmar i en miljö 
där det generellt endast tillåts ca en meter höga vitmålade spjälstaket. Länsstyrelsen 
och Bohusläns museum påpekade redan under programsamrådet detta vilket 
kommunen verkar har ignorerat. Detta försvårar ytterligare remissinstansers, 
sakägares och fastighetsägares möjligheter att förstå planens konsekvenser. 
 
Exploatering som medför åtgärder i form av bullerskärmar (eller liknande 
främmande byggnadselement) för att klara riktvärdena på befintliga och nya 
byggnader/trädgårdar i denna känsliga miljö borde betraktas som en allt för hög 
exploatering. Bullerskärmar i denna miljö har en betydande negativ påverkan på den 
kulturhistoriskt värdefulla miljön och ska undvikas.  
 
Torg med skola 
Att påstå att planförslagets 'torg' är centralt beläget är en uppenbar felaktighet. 
Vidare anges att lokaler för verksamheter och service ska byggas här men det kan 
likaväl bli enbart bostäder så som planen är utformad. Denna byggnation bör helt 
utgå, bl.a. med anledning av att den ligger på öppen mark, berör fornlämning och tar 
en parkeringsyta i anspråk som fungerar väl för tennis/bad samt byn. 
 
Övriga felaktigheter i planhandlingarna 
Användning av mark är felaktigt angiven, karta och teckenförklaring stämmer inte 
överrens. Det saknas begränsning av byggnadshöjd på plankartan på flera ställen 
vilket innebär att antalet våningar inte är reglerat. Det saknas 
egenskapsbestämmelser på flera ställen inom kvartersmark. Det saknas 
egenskapsbestämmelser inom allmänplats natur. Plankartan och utredningar om 
exempelvis dagvatten är inte överensstämmande trots att det i plankartan hänvisas 
till denna specifika utredning. Det är inte säkerställt i plan att påverkan på 
landskapet genom sprängning och massaomflyttning eller åtgärder för att begränsa 
risk för ras etc. begränsas. Planen säkerställer inte skydd av stenmurar som är viktiga 
biotoper jämte viktiga kulturhistoriska inslag. Planen reglerar inte byggnadernas 
utformning och gestaltning i större delen av planen — vare sig färg, uttryck, 
takgestaltning eller byggnadsform. Detta är anmärkningsvärt då bebyggelsen ligger 
mycket exponerad i ett känsligt kustområde. Planen säkerställer inte att 
kvartersgatorna blir tillgängliga för allmänheten. Att illustrationerna och 
visualiseringarna samt den film som senare lagts ut på kommunens egen hemsida 
genomgående inte uppfyller de krav som ställs på sådant material innebär att de är 
direkt vilseledande vilket t.o.m. försvårar för allmänhet såväl som för 
remissinstanser, kommunens tjänstemän som politiker att förstå planens innebörd 
och konsekvenser. T.o.m. illustrationskartan som är en viktig del av 
planhandlingarna har i detta avseende inte tillräcklig kvalitet. Ett minimikrav är att 
illustrationskartan redovisar korrekta byggnadsareor (nu visas ungefär hälften så 
stora hus jämfört med vad som tillåts) vilket också bör gälla för samtliga 
fotomontage, visualiseringar och planillustrationer. Med de komplicerade 
terrängförhållandena behövs också ett flertal sektioner. 
 
Slutkommentar 
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Centralt för detaljplaneprocessen är att avvägningar mellan olika intressen ska göras 
samt att de redovisas tydligt i planhandlingarna. Dessa avvägningar måste vara 
välgrundade och baserade på ett relevant och korrekt underlag, med beaktande av 
den kunskap som framkommer under processens gång via synpunkter från 
remissinstanser och allmänhet. 
 
Detaljplaneförslaget är bristfälligt genomarbetat och det grundar sig på en rad icke 
korrekta antaganden, innehåller en mängd motstridiga uppgifter och utredningarna 
pekar ut flera problematiska förhållanden som inte arbetats in i planförslaget. Text, 
illustrationer, planhandlingar blir sammantaget vilseledande istället för klargörande 
vilket motverkar själva grundsyftet med planprocessen. 
 
Ska en exploatering övervägas i en så här pass känslig miljö och med svåra 
terrängförhållanden behövs hög professionalism och kompetens samt hög 
ambitionsnivå hos byggherre, arkitekter, planhandläggare och övriga konsulter. 
 
Flertalet utredningar som utgör underlag behöver göras om där korrekta 
förutsättningar används så att det klargörs vilken exploatering som eventuellt är 
möjlig på platsen och på vilket sätt bebyggelse i så fall bör utformas och gestaltas. Det 
behövs utredningar som på ett kompetent sätt kan förstå och hantera de unika och 
riksintressanta kulturhistoriska värdena samt platsens naturvärden. Värdefullt vore 
också en övergripande utredning på vilket sätt helårsboende bäst kan stödjas i 
Lysekils kommun och dess olika delar däribland Skaftö. 

 

 

74. Oliver Tegneman 

Förslaget är i sin helhet missanpassat efter rådande förhållanden på platsen, vad 
gäller omfattning och naturingrepp. Området karaktäriseras idag av småskalighet och 
relativt lugn och dessa förutsättningar skulle genom förslaget tillintetgöras. 
Bergknallarna i omgivningen är till störta del inte exploaterade vilket gör att förslaget 
skulle innebära att dagens siluett med skog och bergknallar skulle försvinna på 
platsen. Ett bra exempel på hur området inte bör exploateras för husbebyggelse är 
området på toppen av Östersidan som idag är under uppbyggnad. Där har berget för 
all framtid exploaterats och sprängts sönder till förmån för malplacerad 
bostadsbebyggelse utan respekt för rådanade förhållanden med bebyggelse, runt och 
nedanför bergstoppar. 
 
Även den föreslagna gatudragningen kan starkt ifrågasättas då den smala 
Kristinebergsvägen skulle belastas mer än nödvändigt. 
 
Ett genomförande av förslaget skulle även innebära att Fiskebäckskil skulle gå från 
ett litet samhälle till en ort med allt vad det innebär. Idag bosätter sig människor i 
Fiskebäckskil för lugnet och närheten till genuin landsbyggd, aspekter som skulle 
försvinna om samhället förtätades. Områdets attraktivitet skulle försämras och inte 
längre fungera som ett genuint historiskt arv. 

 

75. Mattias, Helene, Anders och Jonas Haesert, Skaftö-Fiskebäck 23:18 

Vi har nu tagit del av PEABs detaljplan som ligger för remis. Dessa handlingar och 
den föreslagna exploateringen är ett stötande ingrepp i samhället arkitektur & miljö. 
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Som bakgrund till detaljplanen finns en ambition att öka helårsboendet samt antalet 
arbetstillfällen. De arbetstillfällen som finns idag på skaftö är stark kopplat till 
byggnation/renovering samt till hantering av båtar/motorer. Ytterliggare 175 
bostäder genererar inte fler arbetstillfällen, utan möjligtvis för själva byggprocessen 
av de 175 bostäderna. Skaftö är idag beroende av pengar utifrån som idag kommer 
från ägare av fritidshus. Om inte kommunen kan attrahera arbetsgivare utanför 
skaftö att förlägga verksamhet där, är antalet nya arbetstillfällen begränsat till det 
ökad behovet av grundläggande service i privat & kommunal regi samt viss eget 
företagande. Det är osannolikt att alla är egenföretagare som skall flytta in i de 175 
bostäderna! 
Ytterliggare saknas resonemang för hur helårsboende skall kunna skapas då marken 
kräver stor markbearbetning för att vara byggbar. Priset för att skapa dessa boende 
får anses höga. Det är mer sannolikt att äldre generationer med en tidigare 
bostadskarriär i pensionsålder har förutsättning att köpa dessa bostäder. Det ökade 
skatteunderlaget skall då stå mot de kommunal kostnader som tillkommer från 
denna generation. 
En förutsättning för att kunna öka helårsboendet är dock i slutänden att 
arbetstillfällen finns. Ovan två nämnda branscher har inte en möjlighet att öka då 
förutsättning/plan för en utbyggnation av båtmöjlighet saknas samt att 
entreprenadbranschen inte får något relevant tillskott av volym att hantera då de 
planerade nya husen förväntas ha ett lågt underhållsbehov de kommande 20-25 åren. 
 
Förutom att ovan två nämnda motiv till planen inte är motiverade med grundliga 
resonemang så skapar den planerade planen ett ingrepp i den bohuslänska miljön 
som inte är acceptabelt. Vi kräver att ovan två nämnda motiv grundligt motiveras och 
besvaras. 

 

 

76. Bengt och Yvonne Nordström, Skaftö-Fiskebäck 1:496 

Vi har läst familjen Bragées inlaga (se nedan) gällande den föreslagna exploateringen 
i Fiskebäckskil. Kommunens nuvarande planer är ogenomtänkta och medför 
allvarliga konsekvenser för kulturarvet. Mot bakgrund till det hemställer att: 
kommunen beaktar nedanstående synpunkter och ej antar föreslagen 
detaljplan. 
 
Yttrande över förslag till detaljplan för "Utsiktsberget", Skaftö -Fiskebäck 
1:6 
Vi har tagit del av Översiktsplanen från 2006 och tidigare yttrat oss över 
planprogrammet 2009-10-01 och inte haft något att erinra mot utbyggnaden av 30-
50 lägenheter och med en ny trafikföring, som förslaget förutsatte. En försiktig 
utbyggnad enligt översiktsplanen, där rimlig hänsyn tas till riksintressen (naturvård, 
friluftsliv och kulturmiljövård), landskapsbild, naturmiljö, närströvområden och inte 
minst trafiklösningar och buller, ser vi som acceptabelt. En ny trafiksäker och 
miljövänlig trafikföring är dock en absolut förutsättning för vidare utbyggnad och 
utveckling av området söder om "Kilen". 
 
Allt för hög exploateringsgrad får stora negativa konsekvenser 
Trots att det gått mycket kort tid mellan Översiktsplanen och dagens 
detaljplaneförslag så har det har skett en mycket stor förändring från den fördjupade 
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översiktsplanen med 30-50 bostäder, över planprogrammets 100, till detta 
planförslags 175! Exploateringsgraden har ökat mellan 400-600%. 
Den föreslagna exploateringsgraden får stor påverkan på riksintressen (naturvård, 
friluftsliv och kulturmiljövård), landskapsbild, naturmiljö, närströvområden, 
trafiklösningar och buller. En sammanlagd påverkan av många intressen omöjliggör 
enligt vår mening denna exploatering. 
 
Kulturmiljö 
Det riksintressanta kulturmiljöområdet (KO 20) blir kraftigt påverkat genom den nya 
bebyggelsen och dess helt nya karaktär. Nya bostäder kan inte anpassas till de 
naturgivna förutsättningarna utan stora sprängningar av berg, och utfyllnad av 
raviner måste ske för att uppnå den höga exploateringsgraden. De "svaga" 
planbestämmelserna medför också att den nya bebyggelsen, jämfört med dagens 
kulturellt anpassade bebyggelse landskapsmässigt och över tid — många hundra år — 
tar sig helt andra uttryck än den riksintressanta kulturmiljö som Fiskebäckskil har 
idag. Landskapet och dess karaktär, landskapet och dess utblickar, topografin och 
vattenkontakten förändras helt. Detta strider mot de kommunala miljömålen (tydligt 
uttryckt i MKB 5.5 s 18) och tanken i fastlagda riksintressen, mot de av riksdagen 
fastlagda målen om god bebyggd miljö (tydligt uttryckt i MKB 7.4 sid 30-31) och hav i 
balans. Sannolikt kommer även miljömålet Grundvatten också påverkas på ett icke 
acceptabelt sätt. 
 
Planförslaget har stor sammantagen påverkan på flera riksintressen varför planen 
inte kan fastställas. Riksintresset kulturmiljö berörs mest och planen strider mot 
detta riksintresse. Planförslaget strider mot gällande Översiktsplan på grund av den 
höga exploateringsgraden. De föreslagna planbestämmelserna är undermåliga 
avseende såväl byggnader som mark. Måste skrivas om helt och skärpas betydligt. 
Underlaget när det gäller rödlistade arter är undermåligt och slutsatserna felaktiga. 
Ska de slutsatser som dras i MKB:n gälla måste underlaget kompletteras väsentligt. 
Planen är oförenlig med kommunens egna miljömål. 
 
Trafikmiljö 
Redan utifrån en bebyggelse i ÖP 2006 om 30-50 lägenheter förutsatte kommunen 
en ny trafiklösning. 1 planprogrammet 2009 med en ökning till 100 bostäder 
föreslogs att en ny tillfartsväg skulle ersätta den brantaste delen av 
Kristinebergsvägen ner till korsningen vid Fiskebäckskils-vägen. Då konstaterade 
kommunen i programmet att den första delen av Kristinebergsvägen bör stängas av 
för biltrafik mot Fiskebäckskilsvägen. I yttrandena över programhandlingen 
tillstyrkte eller förutsatte de flesta en ny väglösning. Länsstyrelsen framhöll bl.a. att 
man såg positivt på en ny anslutning av Kristinebergsvägen. 
Nu föreslår man en utökning av byggandet med 400-600% (175 bostäder) med 
kraftigt utökad trafik som följd. Man har återgått till att använda den nuvarande 
redan hårt kritiserade trafikföringen och endast föreslagit marginella förbättringar 
med minsta möjliga kostnader för entreprenören. Nuvarande förslag innebär ingen 
reell lösning av trafikproblemen. Dessa problem har inte tagits på tillräckligt allvar. 
Säkerhetsrisk 
Att bara ha en tillfartsväg skapar en flaskhals i trafikflödet, och att denna enda 
trafiklösning baseras på en brant och mycket smal väg mellan husen samt en 
nästintill 90-gradig kurva känns som en ogenomtänkt lösning som försvårar för både 
motorburna trafikanter, cyklister och fotgängare och är en mycket stor säkerhetsrisk 
för ett eventuellt räddningsarbete. Vägen kan bli helt avstängd vid olycka och 
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alternativa vägar är mycket undermåliga, smala och oframkomliga genom "Kilen" för 
större fordon. 
I MBK- (sid37/43) under rubriken "Samlad bedömning" anges också att "Det bedöms 
som problematiskt att planområdets enda tillfartsväg håller så låg standard". Med 
tanke på hur kommunen hela tiden ökat exploateringstakten skulle man inte bli 
förvånad om det i framtiden kommer ytterligare förslag på utbyggnader, 
bostadsområden, marina, 
parkeringsplatser osv. Det känns då mycket kortsiktligt att inte lösa trafikproblemen 
en gång för alla med en hel ny tillfartsväg in i området. 
Buller 
I MKB redovisas stora problem med buller för angränsande fastigheter vid 
Kristinebergs-vägen. Detta är ett allvarligt problem, vilket kan kräva bullerplank 
(som ändå inte skyddar husens andra våning) hela vägen fram till avfarten mot 
Gullmarsstrand. Förutom stora olägenheter för de boende, innebär detta också stort 
estetiskt negativt ingrepp i den kultur- och naturmiljö som finns! 1 angivna siffror har 
man räknat på helårsvärden för trafikmängderna vilket är felaktigt, då 
säsongsvariationen är mycket stor. Angivna värden blir högre och berörda bostäder 
blir fler om maxvärden används i trafikbullerberäkningarna. Det krävs en ny 
bullerberäkning utifrån maximala trafikvärden 
Etapputbyggnad - extra bullerproblem 
Planen föreslås bli genomförd under en 10-årsperiod. Detta innebär extra 
bullerproblem på grund av de byggfordon som under stora delar av hela denna period 
kommer att passera! 
Trafikmatningen till Fiskebäckskil inklusive de nya planerade områdena är 
undermålig och de angivna trafikalternativen är inte acceptabla. Den bör utformas på 
ett annat sätt genom att andra markområden utanför det aktuella planområdet 
nyttjas och tas i anspråk för trafiklösningarna. 
 
Planen strider mot lokala miljömål, att kommuninvånarna inte skall 
utsättas för bullerstörningar över de riktvärden som riksdagen fastställt. 
 
Delar av planen innebär att hälsa och säkerhet påverkas oacceptabelt av att 
trafikbullernormer överskrids för ett flertal befintliga bostäder. Detta är ett hinder 
mot att planen fastställs och fastställs den bör Länsstyrelsen upphäva den. 
 
Sammanfattningsvis vill vi framhålla följande: 
Planförslaget strider mot gällande översiktsplan på grund av den höga 
exploateringsgraden. 
Planen är oförenlig med kommunens egna miljömål. 
Planförslaget har stor sammantagen påverkan på flera riksintressen, varför planen 
inte kan fastställas. 
Riksintresset Kulturmiljö berörs mest och planen strider mot detta riksintresse. 
Delar av planen innebär att hälsa och säkerhet påverkas oacceptabelt av att 
trafikbullernormer överskrids för ett flertal befintliga bostäder. Detta är ett hinder 
mot att planen fasställs, och skulle den fastställas så bör Länsstyrelsen upphäva den. 
 
 Det är fel att räkna på helårsvärden för trafikmängderna, då säsongsvariationen är 
mycket stor. Angivna bullervärden blir högre och berörda bostäder blir fler till antalet 
om maxvärden används i bullberäkningarna. 
Trafikmatningen är undermålig och de angivna alternativen är inte acceptabla. 
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Trafikmatningen bör utformas på ett annat sätt genom att andra markområden 
utanför det aktuella planområdet nyttjas/tas i anspråk. 
Underlaget när det gäller rödlistade arter är undermåligt och slutsatserna är 
felaktiga. Ska de slutsatser som dras i MKB:n gälla måste underlaget kompletteras 
väsentligt. 
De föreslagna planbestämmelserna är undermåliga avseende såväl byggnader som 
mark. De måste skrivas om helt och skärpas betydligt. 
 
Mot bakgrund av ovanstående hemställer vi: 
- att kommunen beaktar ovanstående synpunkter och ej antar föreslagen detaljplan 

 

 

77. Hans Grimby 

Jag villemot sätta mig delar av i samrådet för detaljplaneförslaget för Utsiktsberget. 
Mao det finns delar jag tycker bör ändras i detaljplaneförslaget. 
 
Vad det gäller upphävandet av strandskyddet skall det precis som det beskrivs finnas 
ett "angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddat 
området". Det jag emot sätter mig är att detta "angeläget allmänt intresse" redan är 
tillgodosett. Det finns en parkering. I detaljplaneförslaget har man valt att bygga bort 
den befintliga parkeringen vilket leder till att samhället står utan en en stor del av 
sina parkeringar. 
 
Eller som Tage Danielsson skulle kunnat utryckt sig: 
Det blir tokigt när man planerar att bygga bort något som behövs för att i nästa stund 
upptäcka att det man nu byggt måste ha det man byggt bort och därför måste man få 
lov bygga det man byggt bort på ett ställe där man bara får bygga om man verkligen 
behöver bygga det man skall bygga vilket de facto är det samma man byggde bort. Om 
man inte planerar att bygga bort det man behöver måste man inte bygga på det stället 
man inte får bygga på för då finns ju redan det man behöver! 
 
Utdrag ur detaljplanen: 
"Att upphäva strandskyddet förutsätter att det finns särskilda skäl enligt kap 7 i 
Miljöbalken. Intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses i planen ska 
väga tyngre än strandskydds intresset samt omfatta minst något av lagstiftningens 
angivna särskilda skäl. 1 aktuellt område i anslutning till Utsiktsberget är det främst 
följande särskilda skäl som är tillämpligt "område behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett allmänt angeläget intresse som inte kan tillgodoses utanför 
strandskyddat område".  
 
Ytterligare en synpunkt gäller Miljökonsekvensbeskrivningen. Där saknas utredning 
och konsekvensbeskrivning av det arkeologiskt arvet. Inom området finns minst två 
fornlämningar se bifogad bild från Riksantikvarieämbetet. 
 
Yttrande 2: Med anledning av de stora skillnader mellan underlaget och 
Anbudsförfrågan och den detaljplan som nu håller på att arbetas fram bör 
upphandlingen av entreprenaden rivas upp. Förutsättningarna är helt annorlunda 
och med facit i hand hand övriga anbudsgivare kunnat lagt helt andra bud. 
Utbyggnaden bör även delas upp på flera entreprenörer för att få mångfald. Även en 
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stor del av ytan bör säljas som tomter med olika villkor för att säkerställa ett levande 
samhälle. 

 

 

78. Lysekil-Munkedals Naturskyddsförening 

Stark förändring 
I översiktsplanen 2006 är Utsiktsberget (tid beteckning Kristinebergsvägen) utpekad 
som en mindre utbyggnad på 30 — 50 lägenheter. Nu har planerna ändrats till en 
utbyggnad av ett bostadsområde som är fyra (4) gånger större än för enbart 8 år 
sedan. Det får givetvis konsekvenser för ett så litet samhälle som Fiskebäckskil. 
 
Starka skydd på Skaftö 
Hela Skaftö ligger inom område som på grund av natur- och kulturvärden är av 
riksintresse enligt bestämmelserna i miljöbalkens 4:e kapitel. Här gäller särskilda 
bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Ingrepp och 
exploateringsföretag får genomföras endast om de inte påtagligt skadar dessa värden. 
Skaftö ingår i den del av Bohusläns kustområde som kallas högexploaterad. 
 
Utsiktsberget planeras för fritidsboende 
I miljöbalkens 4 kap 4 § anges att fritidsbebyggelse endast får komma till stånd i form 
av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Planerad bebyggelse på Utsiktsberget 
kommer, enligt naturskyddsföreningen, till huvudsaklig del att bli fritidbostäder. I 
textmaterial diskuteras boende och inte helårsboende. Att det blir helårsboende har 
inte kunnat visas av sökande. 
 
Lysekils kommun som är ägare till marken har inte heller ställt några krav på att de 
boende skall skriva sig i kommunen. Andra kommuner kräver om det är befogat att 
som klausul skriva in krav på folkbokföring i kommunen, se Åre kommun. 
 
Miljöbalken värnar grönområden 
Mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av 
natur, kultur och friluftsliv skall så långt som möjligt skyddas (MB, 3 kap, 6 §). 
Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. I 
och kring Fiskebäckskil är tillgången på grönområden begränsade. 
 
Översiktsplanens utgångspunkt värnar strövområden 
I översiktsplanen(ÖP) från 2006 anges att planeringen skall särskilt värna värdefulla 
natur- och kulturmiljöer samt grön- och fritidsområden i tätorternas närhet (sid 14). 
Enligt föreningen är Utsiktsberget av ovanstående art som har betydande 
naturkvaliteter och är välbesökt. 
 
Skaftö skall också behålla sin småskaliga karaktär. Enligt ÖP skall utbyggnad av 
bostäder ske i måttlig skala och takt för att Skaftö skall behålla de kvaliteter de 
boende uppskattar (sid 110). I det här fallet kommer en storskalig utbyggnad att 
förändra dessa kvaliteter. 
 
Stark påverkan på landskapsbilden 
Utsiktsberget är som namnet anger ett högre berg med fantastisk utsikt mot 
Gullmarsfjorden och dess mynning samt västerhavet. Området ligger också i direkt 
anslutning till Fiskebäckskil. Fiskebäckskil är ett välbevarat äldre kustsamhälle med 
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dess tidstypiska karaktär. Därför är också Fiskebäckskil utpekat som ett riksintresse 
med anledning av kulturmiljövård. En större bostadsbebyggelse kommer med största 
sannolikhet att påverka den känsliga kulturmiljön. 
 
Dagvattnet bör behandlas 
Det blir en betydande mängd dagvatten från ett så här stort bostadsområde på 175 
bostäder inkl vägar, trafik mm. Endast 200 m från bostadsområdet ligger det mycket 
skyddsvärda Gullmarsfjorden som är Sveriges mest skyddsvärda fjord. Gullmaren har 
Natura 2000 status och är skyddad som naturreservat. Ett obehandlat dagvatten kan 
komma att få negativa effekter på jorden. Således bör dagvattnet omhändertas och 
renas till en sådan reningsgrad att det inte ger en påverkan. 
 
Lysekil har antagit riktlinjer för dagvattenhantering den 2011-06-12 
(kommunfullmäktige). I den anges att dagvatten skall omhändertas så att en god 
naturmiljö uppnås (s 6). Det dagvatten som inte kan omhändertas lokalt skall ledas 
vidare till någon form av utjämning och rening. Detta skall gälla vid all 
nyexploatering och beaktas vid planeringen. 
 
Detaljplanen föreslår att dagvattnet behandlas i biofilter. Dessa kan vara 
makadamdiken, öppna diken och mindre dammar. Denna reningsmetod anser 
naturskyddsföreningen inte vara tillräcklig. Öppna diken är det som finns idag i 
området. 
 
Fler båthamnar 
Antalet båthamnar med båtplatser är begränsade på Skaftö. Naturskyddsföreningen 
anser att alldeles för många grunda bottnar och vikar tagits i anspråk. Några 
ytterligare utbyggnader kan inte accepteras. 
 
Återvinningen bör inarbetas tydligare 
En återvinningscentral bör anläggas i samband med utbyggnaden. Med betydligt fler 
boende är det väsentligt att boende får en nära avfallsservice. Ju mindre avståndet är 
till en åv-central desto större blir återvinningsgraden. 
 
Bebyggelse bör inte ske på strandskyddad mark 
Enligt miljöbalken är det förbjudet att bygga på strandskyddad mark. Möjligheten att 
ge dispens är mycket begränsad. Sådan dispensmöjlighet, anser 
naturskyddsföreningen, är inte möjlig i det här fallet. Parkering, tennisbanor mm bör 
anordnas utanför strandskyddad mark. Som särskilt skäl anges angeläget allmänt 
intresse. Detta skäl anser inte naturskyddsföreningen är tänkbart eftersom 
parkeringar mm skall användas för en speciell grupp boende. 
 
Energisnål bebyggelse enligt EU:s direktiv 
Med tanke på den alltmer tilltagande klimatförändringen bör planerad bebyggelse 
utformas för minsta möjliga energiförbrukning. Bebyggelsen bör således utföras som 
lågenergihus exempelvis s k passiva hus. Det vill säga att isoleringen skall vara 30-
40-50 cm i golv, vägg respektive tak. Den totala värmeförbrukningen bör inte 
överstiga 20 kWh per kvadratmeter och år. En pelletskamin bör kunna tillåtas i varje 
hus. 
 
Husen bör vändas mot söder. Mindre fönster kan installeras mot norr och större mot 
söder är en detalj för effektivare energibalans. 
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Samtliga hus bör monteras med solfångare på taket för vai invatten och eventuellt 
någon värme. 
Kustbandet har den stora fördelen att här finns fler soltimmar än längre in över land. 
 
Hotade växt- och djurarter 
Området består av flera blandade naturtyper såsom öppen ljungmark, blandskog, 
myrmark, hällmark. Naturen är mycket differentierad. Här finns hotade arter som 
nattskärra, trädlärka, lopplummer, Jungfru Marie nycklar, murgröna, 
västkustbjörnbär, groddjur m fl. Större vattensalamander har också noterats. Denna 
är en indikatorart som anger god biologisk livsmiljö. Om större vattensalamander 
finns så är med största sannolikhet andra hotade arter i närheten. 
 
Med ledning av ovanstående yrkar Lysekil-Munkedals 
Naturskyddsförening på att arbetet med detaljplanen avbryts. 
Konsekvenserna för naturmiljön kommer att vara betydande. Dessutom 
kommer höga landskapsmässiga värden att påverkas. 

 

 

79. Göran Karlsson, Skaftö-Fiskebäck 1:372 

Undertecknad ber att få återkomma i frågan om sakägarskapet avseende projektet 
Detaljplan Utsiktsberget. Jag och min hustru Ingrid äger tillsammans fastigheten 
Fiskebäck 1:372, Olgas väg 20. Det har vi gjort sedan 1974. Vi har hela tiden varit 
medlemmar i Fiskebäcks Tomtägare som är lagfaren ägare till vårt områdes 
grönområden vilka gränsar direkt till marken för det aktuella projektet. Vi är i högsta 
grad berörda av den planerade bebyggelsen. Jag anser att vi genom detta förfarande 
berövats vår rätt att som närmast berörda parter/sakägare kunna framföra våra 
synpunkter på projektet även om de i stort ansluter till de synpunkter som lämnats 
från Fiskebäcks Tomtägare. 
 
På vilka grunder (lagrum etc.) har vi avförts som sakägare? Jag begär att vi som 
direkt berörda fastighetsägare omedelbart återförs som sakägare och ges möjlighet 
att lämna våra personliga synpunkter på projektet. 

 

 

80. Catharina Tegnér, Skaftö-Fiskebäck 1:187 

Fiskebäckskil är ett gammalt skepparsamhälle med väl bevarad trähusbebyggelse och 

ligger inom område för riksintresse. Bohusläns museum ser det angeläget att beakta 

den kultur som finns i den befintliga bebyggelsen. Vid ökad bebyggelse kommer hela 

samhället att förändras. 

 

 

81. Cathy Martinsson, Skaftö-Fiskebäck 1:23 

Exploateringen innebär ett stort ingrepp i naturen i detta kulturellt känsliga område. 

Fiskebäckskil är ett gammalt skepparsamhälle med väl bevarad trähusbebyggelse och 

ligger inom område för riksintresse. Bohusläns museum vill att man beaktar den 

kultur som finns. 
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82. Claes Amnäs, Skaftö-Fiskebäck 22:24 

Min plan var att vara närvarande på informationsmötet imorgon kväll men det har 
tyvärr dykt upp förhinder. 
 

Jag har en fastighet i Fiskebäckskils vackra samhälle som jag förövrigt är väldigt stolt 
över och jag värnar mycket om. För ett antal år sedan bestämde Lysekils kommun att 
vi boende inte kunde nyttja allmänningarna som parkering utan bara som av och 
pålastnings zoner något jag personligen uppskattade mycket, Med tanke på att 
bilarna blir större samt att samhället blir mycket trevligare utan bilar. (dessutom 
säkerhetsrisk vid ev brand) Vi blev hänvisade att parkera på Bökeviks parkeringen 
eller på tomten där det en gång var dansbana och det har fungerat utmärkt. 
 
Med Planen av utsiktsberget så ser det ut som om Bökeviks parkeringen samt 
området vid den gamla dansbanan är projekterad för hus och då undrar jag var skall 
vi boende i Fiskebäckskil by parkera våra bilar? 
 
Jag hoppas att ni inte glömmer bort oss boende i Fiskebäckskils by som gör allt vi kan 
för att bevara den fina miljön i och runt Fiskebäckskil för att skapa nya områden. 
Vi går gärna ett par hundra meter till bilen för att bevara Fiskebäckskil med omnejd 
fint men det blir svårt om vi inte kan få tillgång till parkeringsplats, tycka vad man 
vill men så ser dagens samhälle ut som vi alla vet. 

 

 

83. Claes Martinsson, Skaftö-Fiskebäck 1:187 

Fiskebäckskil är ett av Bohusläns bäst bevarade kustsamhällen, känd för sin 
pittoreska miljö och beundrad av boende såväl som många besökande turister. Detta 
har också resulterat i att samhället fått status som riksintresseomräde för 
kulturmiljövård. Det borde därför också vara i Lysekils kommuns intresse att bevara 
denna unika miljö. 
 
Den föreslagna exploateringen med 175 bostäder på utsiktiktberget utgör en stor 
negativ påverkan på kulturmiljön såväl som förlust av områden med värdefulla 
naturvärden. Detta bekräftas också av den miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan 
som gjorts på uppdrag av kommunen. 
 
Förslaget till detaljplan kommer att medföra att siluetten över Fiskebäckskil, för all 
framtid kommer att förändras, både från sett olika delar av samhället, kilen och från 
utifrån havet. Befintlig bebyggelse som huvudsakligen präglas av fastigheter i 
varierande storlekar men till stor del i tidstypisk stil från andra delen av av 1800-talet 
till i början av 1900-talet, som skapat den pittoreska miljön som kännetecknar 
samhället. Med den förslagna exploateringen kommer den södra delen av samhället 
istället komma att domineras av modernare bebyggelse och därmed går en stor del av 
miljövärdena förlorade. 
 
Behovet av bättre tillfartsvägar, parkeringsmöjligheter och båtplatser är dåligt 
genomtänkt i planen. Redan idag är trafikbelastningen på infartsvägarna mot 
samhället hårt belastade under sommarperioden med undermålig kapacitet och bitvis 
så smala att två bilar inte kan mötas. Vidare är bristen på parkeringsmöjligheter i och 
runt samhället uppenbar och en ytterligare exploatering skulle förvärra problemen 
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ytterligare. Även båtplatser är idag en bristvara i samhället och det är realistiskt att 
tro att varje nybyggd bostad också vill ha möjlighet till en båtplats. 
 
Slutligen så ställer man sig frågande till Lysekils kommuns avsikter med 
exploateringen. Finns det behov av 175 nya åretruntbostäder i Fiskebäckskil? Vilken 
analys har gjorts av efterfrågan av boende för potentiella åretruntboende? Vilka 
alternativ till utsiktsberget har utvärderats? Det finns många andra områden inom 
kommunen (även Skaftö) som skulle kunna exploateras med avsevärt mindre negativ 
påverkan på kulturmiljön och de värdefulla naturvärden. 

 

 

84. Gull-Britt och Ralf G Blomgren, Skaftö-Fiskebäck 29:9 och 1:536 

Som ägare till fastigheterna Skaftö-Fiskebäck 29:9 och Skaftö-Fiskebäck 1:536 och 
som delårsboende med adress Kaptensgatan 10, Fiskebäckskil vill vi anföra följande 
synpunkter på rubr. detaljplan . . 
 
Fiskebäckskils nuvarande samhälle 
En övervägande majoritet av de fastigheter som finns i Fiskebäckskils nuvarande 
samhälle ägs och bebos av personer som är folkbokförda på annan ort än Lysekils 
kommun. Merparten av dessa personer, vågar vi hävda, har inte varit eller är inte 
medvetna om den planerade kraftiga nybyggnationen som kommer att påverka vårt 
samhälle på ett mycket negativt sätt. Att dessa boende varit så omedvetna om 
planerna beror på att informationen från Lysekils kommun förmodligen skett på ett 
korrekt sätt men informationen har inte nått ut till flertalet av de delårsboende 
eftersom de inte kan ta till sig information från kommunen på samma lättillgängliga 
sätt som de fastboende. 
Som delårsboende anser vi att den planerade nybyggnationen kommer att ha en 
negativ påverkan på kulturmiljön och medföra ett ökat tryck på den känsliga miljön 
med trånga gränder, sjöbodar och bryggor. Hänsyn till detta menar vi har inte tagits i 
detaljplanen. 
 
Omfattning 
Vi har förstått att den planerade exploateringen omfattar nästan en yta motsvarande 
Fiskebäckskils nuvarande samhälle och ställer oss frågande till varför ett så stort 
ingrepp i orörd mark måste ske. Att under så kort tid 2006-2013 gå från ett planerat 
byggande av 30-50 hus via 100 hus till att nu gälla 175 hus är oförsvarligt. 
 
Syfte med exploateringen? 
Att tro att merparten av de planerade husen kommer att ägas av åretruntboende 
anser vi vara ytterst tveksamt. Tvärtom kommer husen, anser vi, att ägas av 
delårsboende. Huspriserna kommer att bli höga och ägarna säkerligen 55+ kommer 
inte att ha behov av vare sig planerad förskola eller skola. Så frågan man kan ställa sig 
är: vad är syftet med exploateringen? 
 
Trafik, säkerhet, buller 
Om den planerade byggnationen blir en verklighet kommer detta att medföra en 
mycket stor ökning —speciellt sommartid- av trafikmängden både på 
Fiskebäckskilsvägen och Kristinebergsvägen. 
För att minska bullret blir det nödvändigt att bygga bullerskydd i form av plank som 
kommer att ha en förfulande inverkan på entrén till det nuvarande gamla samhället. 
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Om man som boende i det gamla samhället vill bege sig till Skaftöhallen per cykel, 
vilket är att rekommendera ur miljösynpunkt, för att handla, så sker det redan idag 
med livet som insats. Hur det blir när byggnationen är slutförd är lätt att räkna ut. 
Parkeringssituationen för oss som bor i det gamla samhället är redan idag 
bekymmersam. Många av fastigheterna har inte tillgång till parkeringsplats i 
anslutning till fastigheten. 
Enligt planförslaget kommer parkeringsplatsen vid korsningen 
Reparn/Kristinebergsvägen att bebyggas liksom möjligheten att parkera vid gamla 
dansbanan. 
Som ersättning kommer vi att anvisas till att parkera på en plats som ligger långt från 
våra fastigheter. 
 
Fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:164 
Vi anser det beklämmande att denna gamla vackra kaptensbostad kommer att 
utsättas för dels en expropriation dels för oacceptabelt hög bullernivå. Förmodligen 
kommer övriga delen av fastigheterna på Kristinebergsvägen att förses med 
bullerskydd i form av förfulande plank. I det fall detaljplanen kommer att genomföras 
är det ett krav att infarten till "Utsiktsberget" ej sker via 
Fiskebäckskilsvägen/Kristinebergsvägen och att således rubr. fastighet ej berörs. 
 
Sammanfattning 
Vår åsikt är detaljplanen i nuvarande form inte kan accepteras. Möjligen kan vi tänka 
oss att 
acceptera det ursprungliga förslaget om 30 till 50 hus. 

 

 

85. Johan Thorén, Skaftö-Fiskebäck 1:264 

Fler boende kräver fler båtplatser. Ni måste skapa nya båtplatser för de boende på 

”Utsiktsberget”. 

 

 

86. Karin Björkman 

Miljön i Fiskebäckskil är alldeles för känslig för att kunna svälja det storskaliga 

projektet på berget. Så mycket ovärderlig natur skulle gå till spillo. Hoppas ni 

överväger detta och tänker om. 

 

 

87. Magnus Wadstein, Skaftö-Fiskebäck 1:84 

Yttrande 1: Jag är djupt bekymrad över planen om att bygga på utsiktberget och 
väldigt skeptisk till att samrådsmötet hålls med så kort varsel. Det hålls under en 
säsong när knappt några av husägarna i samhället har möjlighet att delta. Detta 
strider enligt mig mot invånarnas intresse! 
 
Yttrande 2: Jag vill som husägera i Fiskebäckskil framföra min bestämda åsikt att ett 
exploateringsprojekt av de dimensioner som finns beskrivet i projektet "utsiktberget" 
skulle permanent skada fiskbäckskil. Enligt min mening saknas det helt ett underlag 
för den dimensionen av åretruntboende. Redan idag står bostäder tomma och 
överskott av arbeten finns ej. Jag tror därflör ett projekt enligt ovan endast skulle 
gynna eventuella byggherrar som vill tjäna snabba pengar på att exploatera en 
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naturskön del av sverige och knappast gynna varken lokalbefolkningen eller byn. 
Därför vill jag att dett förslag skall vara ordentligt underbbyggt innan beslut fattas 
och att lokalbefolkningen skall få vara med och bestämma och bli informerade om 
hur beslutsprocessen går till och på vilken grund beslut fattas. Jag vill således att 
förslaget stoppas helt och nya förslag börjas från grunden efter vilken behov som 
finns i dagens läge. Man kan enligt men ej använda mångårigt gamla planer som ej 
längre är aktuella ur ekonomiskt/polistiskt perspektiv. 
 

 

 

88. Nils Erik Eriksson 

Eftersom markbyte med Kungliga Vetenskapsakademin skall ske, i samband med 
"Forskarebyn" har jag synpunkter och förslag på att en upprustning skall ske av 
gångstråket mellan Kristinebergs ladugård och Gåsevik. Stigen är mycket utnyttjad av 
såväl turister bofasta och motionärer och leder till värdefulla ängsmarker och en 
underbar utsikt mot Gullmaren samt fortsätter mot Gröder hamn. Då den aktuella 
sträckan är delvis igenväxt och vatten sjuk, stora mängder kommer från bergen och 
under vinterhalvåret blir det följaktligen väldigt halt. Ett led i att stärka 
attraktionskraften till ön. 

 

 

89. Patrik Mellin 

Jag välkomnar möjligheter till ny bostadsbebyggelse i mindre omfattning för att 
behålla ett levande samhälle. Vi ifrågasätter dock rimligheten i det stora antalet 
föreslagna bostäder; en ökning från 30-50 st. i översiktsplan år 2006, till 100 st. i 
planprogram år 2009 till 175 st. i detaljplan år 2014. 
 
Riksintresset kulturmiljö 
Jag anser att planen inte respekterar riksintresset (kulturmiljövård), 
Skepparsamhället. Del av planområdet ingår i riksintresset. Det som händer här 
kommer att påverka riksintresset och det viktiga är att beskriva på vilket sätt 
riksintresset påverkas. Här är MKB:n riktigt dålig faktiskt. Konsekvenserna inte ens 
beskrivna i. Delen 'Utsiktsberget' är väldigt svår att förena med bevarat riksintresse 
för kulturmiljön. Att värna värdet i detta riksintresse har stor betydelse för Skaftös 
framtid anser jag. Det finns inte många välbevarade kustsamhällen och det är viktigt 
att all utveckling sker så att dessa värden inte hotas eller förvanskas. 
 
Riksintresset enligt kap 4 MB likaså. Hushållningsbestämmelserna. Högexploaterad 
kust. Konsekvenserna för detta inte beskrivna ens i MKB. Detta trots att detta pekats 
ut som viktigt att utreda i behovsbedömningen av kommunen själva. Mycket 
märkligt. 
 
Boende 
Att bygga dyra och exklusiva hus istället för att bygga enklare som kan attrahera en 
större målgrupp är olämpligt. De byggprojekt som igångsatts har visat sig svårsålda. 
Kommunen borde inrikta sig på utveckling av enklare och billigare bostäder som kan 
attrahera andra grupper än förmögna sommargäster. Varför inte några mindre 
enheter med bostadsrätter eller hyresrätter. Var ska ungdomar bosätta sig på Skaft 
när de flyttar hemifrån och inte vill bo i Lysekil? 
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Bilparkering. 
Samhället lider redan idag av stora parkeringsproblem sommartid. Planens förslag 
kommer att ytterligare förvärra situationen. Därför bör förslaget om nya bostäder 
norr om Kristinebergsvägen helt strykas och nuvarande parkering behållas och 
utökas mot Kristineberg. Det visade förslaget med fastigheter på nuvarande 
parkering och en ny plats för bilar närmare Kristineberg är ingen lösning. 
Konsekvensen blir att bilister kommer att köra ner i samhället för att leta plats — som 
inte finns. Alltså onödig bilkörning in i samhället. 
 
Infartsväg. 
Infartsvägen ska mata all trafik till Fiskebäckskil med Gullmarsstrands 
konferensanläggning, Kristineberg, bad i Bökevik, tennisbanor och det nya området. 
Till detta kommer byggtrafik under 10-15 år (PEAB:s beräkning). Detta torde vara 
mer än Kristinebergsvägen klarar av, oavsett utformningen av anslutning till 
huvudvägen. Vi vill att alternativ tas fram som ersätter eller kompletterar 
Kristinebergsvägens anslutning till huvudvägen, Fiskebäckskilsvägen. Under 
sommartid kommer det enligt det lagda förslaget att vara ytterst kritiskt för 
räddningsfordon att ta sig fram. Redan idag är det en exceptionellt hög belastning på 
infartsvägen. Trafik situationen måste tas på allvar framförallt så vi boende kan 
känna oss trygga. 
 
Båtplatser. 
Redan nu är det stora problem att finna båtplatser på Skaftö. Man kan vänta sig att 
nybyggnation medför ökade krav på båtplatser. Planförslaget tar inte upp denna 
fråga. Kommunen bör redovisa en lösning på frågan om hur båtplatser ska kunna 
lösas. 
 
Fortsatt handläggning 
Planförslaget innebär en mycket stor ökning av bebyggelsen. Eftersom utbyggnaden 
avses ske i flera etapper bör dessa redovisas. Sålunda borde detta planförslag i stället 
bli en översiktsplan och etapperna efter hand bli fastställda som detaljplaner. 

 

 

90. Petra Kaur 

Fick just reda på kommunens planer ang nybebyggelse av Utsiktsberget. Att det i 
området görs plats för fler bostäder är en bra sak i sammanhanget, men vi har frågor 
ang bl a omfattningen och beslutsunderlag för exploateringen. 
 
1) Vi ställer oss starkt frågande till val av tidpunkt för informationsmötet. 
Att lägga detta en tid på året då kommunen rimligen vet att väldigt få av husägarna i 
Fiskebäckskil finns på plats eller kan nås av informationen är minst sagt olyckligt. 
Dessutom att lägga det mitt i veckan försvårar ytterligare för resande och det rimmar 
illa med kommunens vision om en positiv dialog. 
 
2) Vilken målgrupp vänder man sig till? 
 
3) Om syftet med exploateringen är att skapa förutsättningar för fler åretruntboende, 
vilket är då det primära skälet till att befolkningen på Skaftö minskat de senaste 10 
åren? Har man utrett och besvarat problemställningen, finns dokumentation? 
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4) Vilka fakta och drivkrafter ligger till grund för förslaget att bygga ett så stort antal 
bostäder på samma gång? 
A) Finns en näringslivs/sysselsättningsplan utöver de visioner/önskemål om 
etableringar och tillväxt som framförs i detaljplanen? Att det finns bostäder innebär 
inte att det automatiskt skapas jobb och åretruntetableringar. 
B) I perspektiv av den kraftiga exploateringen så bör det finnas ett identifierat 
arbetskraftsbehov, vilka 
verksamheter på Skaftö har planer på expansion? 
C) Vilka ekonomiska incitament finns från kommunen sida förutom intäkter från 
markförsäljning? Budget? 
 
5) Varför väljer man att bygga ett så pass stort område och skapa en förortsbetonad 
karaktär. 
 
6) Vilka alternativa platser har man utrett, där strandskydd, naturskyddsområde eller 
landskapsbild ej påverkas lika starkt ? 
 
7) Hur tar man hänsyn till Miljökonsekvensbeskrivningen och t ex sammanfattning 
av åtgärdsförslag punkt 7.4? 

 

 

91. Birgitta Kressel, Skaftö Fiskebäck 1:306 

-Område söder om Kristinebergsvägen. 

Jag är ägare till fastigheteten/tomten 1:306 (Reparn 17). På så vis är jag även en 

direkt berörd ägare när det gäller detta projekt. 

Redan 2009 har jag skrivit till kommunen ang mina synpukter på detta projekt. Jag 

själv har tillbringat 45 somrar i Fiskebäckskil och har under dessa många år upplevt 

utvecklingen både i samhället och på Skaftö. 

Vid er planering talas det om 30-50 lägenheter (2009) enligt nya uppgifter talas det 

som 175. Detta är en helt otroligt sätt att gå till väga på samt helt oförklarligt vad som 

har skett på Skaftö/Fiskebäckskil, att detta enorma utbud av bomöjligheter har ökat. 

Vad finns det för underlag att denna ökning rättfärdas? Var finns alla dessa 

arbetsplatser som ger ett skriande behov av bomöjligheter? 

På Skaftö finns flera områden som exploaterats till husbyggen, Östersidan, Stockevik, 

infarten Fiskebäckskil, Skolberget-Grundsund, Torvemyr, evt Evensås. Här har det 

redan uppstått problem att få tomterna sålda. Var finns det skriande behovet av 

bomöjligheter? Var finns köparna? Utvecklingen kommer att gå åt att dessa tomter 

köpes upp av sommargäster och då blir det samma utveckling (svartlagda områden 

på vintern, överbefolkning på sommaren) som redan nu finns. Ett bra sätt att kunna 

bygga moderna hus för sommargäster istället för att bygga om gamla fiskestugor. 

Varken huvudvägen till Fiskebäckskil, båtplatser, parkeringsmöjligheter finns i 

nuläget. Det är ej möjligt att finna parkering i F-kil under sommaren. Jag har i åratal 

upplevt ökningen av biltrafiken, buss + lastbilstrafiken in genom samhället 

(Kristinebergsv + Reparn). Under sommarmånaderna kommer många med bil till p-

platsen Bökevik (Badgäster) och här är snart alla resurser tömda. Det parkeras 

överallt (Kom gärna på studiebesök hit ut), samt husbilar och husvagnar. 

Kristinebergsvägen är livsfarlig för cyklister + gående!!! 
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Den nuvarande korsningen + en smal brant backe klarar inte den trafik som redan 

finns. Hur skall detta fungera med ett helt nytt bostadsområde. Vägen kan ej bli 

bredare efter Bosse Dahlqvists hus. 

Angående Utsiktsberget kommer en underbar natur + berg totalförstöras, 

Fiskebäckskils siluett helt förändras och Lysekils kommun har också ett ansvar när 

det gäller den kulturella miljön. 

Under 2013 sprängdes ett område helt bort på Östersidan. Hur ser det ut idag? När 

kommer detta område vara uppbyggt? Säkerligen tar det 5-10 år. 

Så er förvaltning bör ta sig en tur dit ut och titta på denna naturförstörelse och njuta 

av ett helt oansvarigt beviljande av kulturlandskapets förstörelse. Tänk vilken härlig 

känsla att få uppleva samma på Utsiktsberget!!! Glöm inte kaffekorgen, sitt ner bland 

sprängstenen. 

2014 är valår. Partierna måste öppet visa sin syn och ansvar inför detta projekt. 

Tänk till, tänk om, ta ert beslut att lägga ner planprogrammet eller är det PEAB som 

tagit över? Ta ansvar!!! 

 

 

92. Marianne Molander Beyer, Lena och Sverker Albrektson, Skaftö-Fiskebäck 

25:5, 1:101 och 1:102 
Undertecknade, ägare till Skaftö-Fiskebäck 25:5 och Skaftö-Fiskebäck 1:101 och 
1:102, har via sakägare i rubr. ärende fått kännedom om de planer som Lysekils 
kommun har för Utsiktsberget, Skaftö Fiskebäck1:6 m fl. Vi är förvånade att inte 
samtliga fastighetsägare i Fiskebäckskil underrättats om Lysekil kommuns planer för 
området Utsiktsberget, Skaftö Fiskebäck1:6 mfl., eftersom den föreslagna 
byggnationen, lokaliserad i omedelbar anslutning till det ursprungliga och nuvarande 
samhället och upptagande en yta motsvarande detta, skulle medföra en synnerligen 
stor förändring av hela det nuvarande samhället med betydande förändringar av och 
ingrepp i landskapsbild och miljö. 
 
Fiskebäckskils genuina prägel av skärgårdssamhälle skulle i högsta grad förändras. 
Detta är ju ett unikt skärgårdssamhälle med lång historia och en byggnation av det 
planerade slaget med 175 bostäder skulle innebära ett hot mot en kulturmiljö av 
riksintresse. Att bygga villor med stora tomter och husvolymer, liksom hyreshus, 
trevåningshus på den nuvarande parkeringsplatsen, vilket är det första som besökare 
skulle mötas av och i direkt anslutning till den ursprungliga bebyggelsen, skulle på ett 
olyckligt sätt förändra denna kulturmiljö, inte bara det befintliga samhället utan även 
hela Skaftö. 
 
Vi ställer oss mycket frågande till varför detta stora ingrepp i natur och miljö över 
huvud taget görs. Självklart är det viktigt att samhällen utvecklas och att 
arbetstillfällen tillförs, men vi har svårt att förstå syftet med denna omfattande 
förändring. Vad har fått kommunen att ändra detaljplanen från den som antogs 2006 
och avsåg en byggnation av 30-50 hus, vilket ju verkar mera rimligt? Det kan ju inte 
vara bostadsbrist i kommunen, eftersom c:a 200 bostäder är under byggnation eller i 
pipe-line. Hur har kommunen förvissat sig om att de föreslagna 175 bostäderna blir 
för åretruntboende? Så har ju inte blivit fallet i Grundsund, Stockevik eller 
Pinneberget? Bostäder står där tomma. Borde det inte vara rimligare att försöka 
attrahera företag till Lysekil, som kan erbjuda arbetstillfällen, innan man påbörjar en 
så omfattande byggnation, som knappast kommer att leda till åretruntboende? 
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Dessutom kommer boendekostnaden enligt PEAB vara så hög att den vida 
överskrider vad en ung barnfamilj har råd att betala. 
 
I dagens samhälle då man gör allt för minska trafik, buller och utsläpp, gör man i 
detta fall precis tvärtom. Man för in mer trafik i ett samhälle, där man de senaste åren 
på olika sätt försökt nedbringa trafiken. De som kommer att bo på berget måste ju ha 
bilar. Dessutom ska tung trafik i form av bussar in i samhället och en busstation 
anläggas. 
 
Man breddar Kristinebergsvägen och river t.o.m. ett BQ märkt hus (Skaftö 1:164). 
Man kommer att spränga för stora tomter och parkeringsplatser och orsaka ingrepp i 
naturen som inte går att återställa. Samhället kommer dessutom att under en lång tid 
vara en byggarbetsplats med alla de olägenheter detta medför för såväl 
åretruntboende som sommargäster. 
 
Vi hemställer att ni överväger en väsentligt begränsad byggnation, som inte innebär 
så stora ingrepp i ett landskap och en kulturbygd och som bättre motsvarar 
översiktsplanen 2006, aktualiserad 2010, vilken skulle rymma 30- 50 bostäder. 
 
Det byggprojekt som påbörjats på Östersidan verkar ha avstannat. Hur många 
bostäder har planerats i detta område? 

 

 

93. Stig och Margareta Bogren, Skaftö-Fiskebäck 1:550  

Till kommunstyrelsen och de 10 partierna i kommunfullmäktige. 
Min hustru och jag flyttade 2009 till Fiskebäckskil. Vi är permanentboende på 
Reparn 13 b mittemot infarten till Bökevikens parkeringsplats. 
Vi har inte på något sätt informerats utan i efterhand fått reda på ett samrådsmöte dit 
vi anser att vi självklart borde ha kallats. 
Vi älskar Fiskebäckskil och Skaftö och unnar gärna andra samma upplevelse! 
Dock är redan idag infrastrukturen inte i närheten av att vara dimensionerad ens till 
dagens behov vad avser vägar, p-platser, bad- och båtplatser. 
Det finns dessutom drygt 110 redan beviljade byggrätter vid Stockevik 
"pumpstationen" Östersidan och ett antal mindre områden. 
Samtliga dessa 3 större områden som innehåller både villor och lägenheter har trots 
intensiv marknadsföring, "rimliga" priser visat sig mycket svårsålda och det verkar ju 
endast vara Stockeviksområdet som överhuvud taget kommit igång och blir 
genomfört inom rimlig tid. 
Hur då kommunen kan fundera över att bevilja ytterligare 175 byggrätter, varav ett 
antal flerfamiljshus på Bökevikens parkering och stora 2-plansvillor på utsiksberget 
är svårt att förstå. I stället för att ta bort en parkering borde den tredubblas för att 
täcka 
behovet från midsommar till skolstart! 
När man sedan ser hur sprängningar förstört bergssilhuetten på Östersidan blir man 
förtvivlad över att samma sak skall hända på utsiktsberget. 
Stora delar av Bohuskusten, inklusive Fiskebäckskil och Skaftö är nationella 
Riksintressen där särskild hänsyn skall tas och så små ingrepp som möjligt skall 
göras i natur och förändring av ett genuint kustamhälles struktur och kulturarv. 
Att spränga berg och bevilja stora byggrätter som inte alls harmonierar med dagens 
byggnation för att inte tala om flerfamiljshus som överhuvudtaget inte existerar i ett 
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genuint fiskesamhälle, ta bort p-platser när många fler behövs, inte tänka på 
infrastuktur i form av vägar, bad-och båtplatser m.m. låter mycket märkligt. Att påstå 
att det behövs mer boende och framförallt permanentboende i kommunen rimmar ju 
illa då de redan beviljade byggrätterna inte går att sälja, och av de tiotal som ändå 
verkar tingade är bara en uttalat permanentboende. 
Skulle gärna få besked hur kommunen tänkt i frågan och även hur de olika partierna 
ställer sig i frågan då det är valår i år. 
Gärna utveckling av Fiskebäckskil men i rimlig takt och med bevarande av samhällets 
särart, 

 

 

94. Maud Forsgren, Skaftö-Fiskebäck 1:487 

Som drygt 30 års ägare av fastigheten Skaftö Fiskebäck 1:487, tidigare som 
delårsboende, men sedan drygt 2 år som fastboende, vill jag framföra följande 
synpunkter på den nu framlagda detaljplanen för Utsiktsberget. 
 
Varför har inte alla, endast berörda fastighetsägare i samhället fått kallelse till 
informationmötet om detaljplanen beträffande Utsiktsberget? Varför har planen 
ändrats från 30 - 50 till 100 och nu 175 fastigheter? 
 
Iden första planen om 30-50 fastigheter deklarerades att den planen var beroende av 
en ny väganslutning! Denna mycket viktiga punkt är ännu inte löst tillfredsställande! 
Att all den ökade trafiken skall gå på Kristinebergsvägen är inte acceptabel. Vägen är 
brant och vintertid hal och svår för många trafikanter och nu planeras för att tung 
byggtrafik och bussar skall trafikera denna sträcka. Trafiksäkerheten för fotgängare 
och cyklister, hur blir den? 
 
Den planerade parkeringsplatsen kommer inte att underlätta kaoset under 
sommarmånaderna, för alla boende i samhället, turister och badgäster m.m. 
 
Hur och var skall kommunen tillmötesgå alla nya fastighetsägare som önskar en 
båtplats? 
 
Fiskebäckskil som samhälle behöver fler fastboende för att service och 
samhällsfunktioner skall fungera. Men är det till den gruppen t ex fastboende 
barnfamiljer, som den planerade byggnationen vänder sig till? 
 
De planerade 175 fastigheter är en överexploatering och inte acceptabel. 

 

 

95. Föreningen Sjöstjärnan 

Föreningen Sjöstjärnans styrelse har tagit del av planförslaget och vill framföra 
följande: 
 
Vi välkomnar möjligheter till ny bostadsbebyggelse i rimlig omfattning för att behålla 
ett levande samhälle. Vi ifrågasätter dock rimligheten i det stora antalet föreslagna 
bostäder; en ökning från 30-50 st. i översiktsplan år 2006, till 100 st. i planprogram 
år 2009 till 175 st. i detaljplan år 2014. 
 
Bilparkering. 
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Samhället lider redan idag av stora parkeringsproblem sommartid. Planens förslag 
kommer att ytterligare förvärra situationen. Därför bör förslaget om nya bostäder 
norr om Kristinebergsvägen helt strykas och nuvarande parkering behållas och 
utökas mot Kristineberg. Det visade förslaget med fastigheter på nuvarande 
parkering och en ny plats för bilar närmare Kristineberg är ingen lösning. 
Konsekvensen blir att bilister kommer att köra ner i samhället för att leta plats — som 
inte finns. Alltså onödig bilkörning in i samhället. 
 
Infartsväg. 
Infartsvägen ska mata all trafik till Fiskebäckskil med Gullmarsstrands 
konferensanläggning, Kristineberg, bad i Bökevik, tennisbanor och det nya området. 
Till detta kommer byggtrafik under 10-15 år (PEAB:s beräkning). Detta torde vara 
mer än Kristinebergsvägen klarar av, oavsett utformningen av anslutning till 
huvudvägen. Vi vill att alternativ tas fram som ersätter eller kompletterar 
Kristinebergsvägens anslutning till huvudvägen, Fiskebäckskilsvägen. 
 
Båtplatser. 
Redan nu är det stora problem att finna båtplatser på Skaftö. Man kan vänta sig att 
nybyggnation medför ökade krav på båtplatser. Planförslaget tar inte upp denna 
fråga. Kommunen bör redovisa en lösning på frågan om hur båtplatser ska kunna 
lösas. 
 
Fortsatt handläggning 
Planförslaget innebär en mycket stor ökning av bebyggelsen. Eftersom utbyggnaden 
avses ske i flera etapper bör dessa redovisas. Sålunda borde detta planförslag i stället 
bli en översiktsplan och etapperna efter hand bli fastställda som detaljplaner. 

 

 

96. Sara Petersson 

Då jag är född och uppväxt i Fiskebäckskil är det med sorg som jag hör om de nya 
planer som finns för Utsiktsberget. En föränding av Fiskebäcksil enligt nuvarande 
planer skulle få stora negativa konsekvenser för hela bygden för all framtid — 
Fiskebäcklil är inte bara ett levande kulturarv och något som vi alla skall vara stolta 
över att bevara, det är även en levande plats, ett hem, för en hel gemenskap som 
kommer att förändras i grunden skulle dessa planer träda i kraft. 
 
Jag vill därför dela med mig av följande synpunkter nedan vilka jag hoppas tas i 
beaktande under beslutsprocessen. 
 
Riksintresse "Nationallandskapet" Bohuslän " 
Fiskebäckskil är ett Riksintresse för kulturmiljövården. Bohuskusten i sin helhet 
räknas till Riksintresse, och Fiskebäckskil specifikt som ett unikt och mycket 
välbevarat skepparsamhälle. Planområdet både angränsar till och omfattar delar av 
de arealer som är klassade som Riksintresse. 
 
Riksintresset omfattar den bevarandevärda helheten, enligt Miljöbalken 4 kap. se 
http://www.notisum.se/mp/sIsilag/19980808.HTM#K7P28 a Det planerade 
storskaliga ingreppet i landskapet i direkt anslutning till Fiskebäckskils samhälle 
strider emot intentionerna i Riksintresset då det kraftigt påverkar 
helhetsupplevelsen. 
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Ett bygge av den här skalan kommer göra avtryck på kustlinjen, påverka den 
befintliga bebyggelsen, vidare kommer det oundvikligen innebära omfattande och 
oåterkalleliga sprängarbeten. På Östersidan har man nyligen sprängt bort delar av 
berget och i det fallet har det mycket tydligt påverkat kustlinjen. Ändå är detta ett 
betydligt mindre område än Utsiktsberget. 
 
Jag kräver ett svar på hur kommunen och PEABS detaljplan respekterar 
Riksintressen och Länsstyrelsens riktlinjer om varsam exploatering 
längs Bohuskusten! 
Jag vill också se bevis för hur man på ett juridiskt bindande sätt anpassar 
bygget till Riksintresset Skepparsamhället Fiskebäckskil 
Vidare vill jag ha en redogörelse för vilket intresse har kommunen att 
lämna över ett Kulturarv till kommande generationer och hur 
fördubblingen av samhället med alla dess konsekvenser är ansvarsfullt. 
 
Fornlämningar 
Enligt en granskning från 1990 har Riksantikvarieämbetet påvisat att 
exploateringsområdet inkluderar fornlämningar: en boplats från stenåldern. Dessa är 
inte till fullo utgrävda, det anges också vara troligt att området sträcker sig utanför de 
nu markerade platserna. 
 
Alla fornlämningar (som boplatser innan 1850) skyddas av Kulturmiliölag 
(1988:950) 2 kap 6 §. Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd ändra 
eller skada en fornlämning, till exempel genom att den tas bort, grävs ut eller täcks 
över. Skyddet omfattar inte enbart själva fornlämningen utan även ett så stort 
område på marken eller sjöbotten som behövs för att bevara den och för att ge den ett 
tillräckligt utrymme, ett fornlämningsområde. Kulturmiljölag (1988:950) 2 kap 2 § 
 
När PEAB exploaterat området finns det inte längre någon möjligheter att undersöka 
fornlämningarna. Det är minst sagt upprörande att Kommunen inte bryr sig om sin 
kulturarvsmiljö och fornminnen. 
 
Jag kräver en utredning av fornlämningarna. Jag kräver också att MKB 
revideras eftersom boplatsen från stenåldern inte nämns där. 
 
Naturskydd 
1. I MKB står: Dagvattensystemet bedöms vara bra — men att bebyggelsen inte 
fungerar ihop med det föreslagna systemet. Detta är jämförbart med att säga att 
brandförsvaret fungerar utmärkt i vår kommun utom där det finns bebyggelse. I MKB 
står att husen ligger på fel höjd i förhållande till föreslaget dagvattensystem, för att 
vägarna ska kunna få diken krävs omfattande sprängning och massförflyttning, det 
finns heller ingen höjdsättning i planen — alltså de kan göra i princip som de vill med 
landskapet inom det som är kvartersmark. Detta innebär sannolikt mycket 
omfattande markarbeten. 
 
Jag begär en rättvisande visualisering av hur Utsiktsberget kommer se 
ut: de planerade husens maximala byggstorlekar bör infogas i ett 
fotomontage så att jag som allmänhet ska kunna förstå hur området ser 
ut. Jag vill också veta hur mycket av berget som kommer sprängas bort. 
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Vidare vill jag veta hur mycket sprängning kommunen tillåter för att inte 
påverka Riksintresset och naturens karaktär. 
 
2. Sällsynta arter — utrotas från platsen? 
I området finns ett par fågelarter nattskärra och trädlärka) som omfattas av EUs 
fågeldirektiv. Liksom Salamandrar. Dessa nämns i utredningen 2009, men i senaste 
besöket, 2013, syntes de inte till. Stenmurar pekas i MKB ut som mycket viktiga ur 
ekologisk synpunkt, med vikta lavar mm, men man avser inte att skydda dessa. Man 
föreslår t.ex. att dessa kan byggas om med sprängsten. 
 
Jag begär en redogörelse för hänsyn till flora och fauna. 
Jag vill också veta hur kommunen bemöter att djur och insekter befinner 
sig ett komplext ekosystem och att salamandrar sannolikt inte kan hoppa 
mellan hus, eller återuppstå på nya platser bredvid nya grannar i en 
söndersprängd natur. 
PÅ vilket sätt tar kommunen hänsyn till naturskyddet? 
 
3. Natura 2000 
EUs policy "Natura 2000" omfattar värdefulla naturområden med arter eller 
naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. I svenska (3500) 
Natura 2000 områden ingår alvarmarker på Öland, bohusländska fjordar, frodiga 
rasbranter i Östergötland och ödsliga myrar i Norrbotten. Här finns även Tivedens 
urskogar och Sarekmassivets vidder. Flera områden är utvalda därför att de är viktiga 
livsmiljöer för hotade arter. 
 
Gullmarsfjorden är ett Natura2000-område och Utsiktsberget angränsande, flera av 
bostadsanläggningarna ligger planstridigt i naturområden.  
Jag vill ha svar på hur kommunen har respekterat Natura 2000. 
Vidare vill jag veta vilka värden kommunen anser gå först: ekonomisk 
vinst eller hållbara naturskydd? 
 
Turistnäring 
Den 6 mars 2013 utnämnde CNN Bohuskusten till det 7:e mest attraktiva 
naturområdena i världen. Samhällena i Bohuskusten har på olika sätt arbetat med att 
ta tillvara turistnäringen, en huvudkälla för arbetstillfällen. 
Jag vill veta hur kommunen ser på bevarandet av bygden som en 
turistnäring. 
 
Trafik och hälsa 
1. Buller 
I bullerutredningen är det oklart om man lagt på ökningen om 700 fordon/dygn som 
man räknar med. Mätningen genomfördes den 10 januari 2014, värdet är sedan 
omvandlat till ett medelvärde för året. Man har alltså INTE mätt bullernivån under 
sommarens mest trafikerade dagar. Redan idag med nuvarande trafik är 
bullernivåerna vid en hög gräns. Denna räknas ut genom att man mäter bullernivå i 
förhållande till antal hus. 
 
För att klara av bullerökningen beräknar man ett 1.5 meter högt bullerstaket längs 
med Kristinebergsvägen och Fiskebäckskilsvägen. Man planerar också att bredda 
vägen med 3 meter, detta genom att spränga bort berget där det går. 1 beräkningen 
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räknar man med att det är gräs runt vägen, men det är berg vilket inte leder till att 
ljud dämpas. 
 
Enligt Trafikverket kan det bli en 162% fordonsökning under sommartid. 
Jag kräver en sanningsenlig bullerutredning. Jag vill veta på vilka sätt 
trafikökningen kan påverka hälsa och säkerhet? I bullerutredningen 
anger man att området som omger Kristinebergsvägen är mjukt, men 
marken utgörs av berg, Jag vill veta vad detta innebär för bullernivån och 
beräkningen! 
 
2. Hälsa 
Kommunen behöver redogöra för alla aspekter av hur den planerade trafikökning kan 
påverka hälsa. 
 
3. Biltrafik. 
Kommunen har i flera år försökt minska trafiken i hela byn. Hur stämmer detta 
överens med att planera bussvändplats och ökad genomfart i den nya formationen? 
Finns en barnkonsekvensanalys för området? 
Hur kommer biltrafiken se ut in till byn? 
 
4. Fotgängare. 
Många sektioner är trånga och med ökad trafik blir det gående som trängs undan. 
Varför menar kommunen att hela Kristinebergsvägens karaktär ska göras om till en 
förortsmodell? Om nuvarande trafikmängd inte förändras borde fotgängarnas 
säkerhet kunna bättras UTAN att vägens karaktär förändras så grovt. Jag vill ha 
svar på hur kommunen respekterar nuvarande miljö. 
 
5. Infarten. 
Hur kommer man lösa den trånga, skarpa kurvan i början av Kristinebergsvägen? 
Den är trång, och kurvan skarp och brant vilket särskilt vintertid kan bli halt. 
Jag vill ha svar från kommunen om man kommer begära inlösen eller 
andra ingrepp i framtiden som konsekvens av trafikbelastningen som 
drabbar fastigheterna närmast kurvan. 
 
6. Parkering. 
Den planerade bebyggelsen av den nuvarande parkeringen kommer att medföra ökad 
trafikbelastning i byn då den i exploateringens planerade parkeringen inte i samma 
utsträckning kommer att nyttjas för avlastning avseende boende och besökare i 
Fiskebäckskils samhälle p.g.a. dess planerade lokalisering längre ner mot kohagarna. 
Varför skall det vara olika förutsättningar för trafik och parkering för 
nya och gamla Fiskebäckskil och hur går detta ihop med kommunens 
miljöprogram? Vidare undrar jag hur kommunen har planerat för det 
ökade antal besökare som kommer behöva parkeringsplats genom att 
antal bostäder blir nästan dubblerade? Ökningen av parkeringsplatser i 
den nuvarande planen motsvarar inte detta behov, och vilka områden 
tänker Kommunen då exploatera? 
 
7. Båtplatser 
Det är i nuläget mycket ont om båtplatser i Fiskebäckskil, med långa köer för såväl 
bofasta som sommargäster. Hur kommer kommunen tillgodose behovet av båtplast 
för den majoritet av nya boendegäster som kommer vilja ha en sådan? 
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Tar man ansvar för detta och vilket område kommer då byggas ut med bryggor? 
Eller är kommunen öppet för att ännu större efterfrågan kan leda till ännu högre 
priser 
bland de privata alternativen. Detta leder sannolikt till ännu större inkomstklyftor 
bland de boende på ön — hur passar det in i kommunens plan om att skapa bättre 
förutsättningar för helårsboende? 
 
8. Tillgång till Utsiktsberget. 
Flera av tomterna markeras som privat mark just över områden som idag brukas som 
strövområden. Hur fritt kommer promenadområdet att vara i framtiden? Hur säkras 
det rörliga friluftslivet: promenadmöjligheter över bergen, skridskoåkning på 
dammen? Jag vill också se en redogörelse för vilka konsekvenser en 
exploatering får för dessa värden! 
 
Arkitektur 
Den föreslagna detaljplanen tillåter 130-150 kvm i bottenyta per tomt, 2 fulla 
våningar i mer än hälften av lägena, därtill ett souterrängplan där det är möjligt, samt 
inglasat uterum om 40 kvm plus 30 kvm komplement (alltså garage/bod o liknande). 
Det är alltså sammanlagt mkt hög exploatering. Vidare planeras radhus och 
lägenhetshus. 
 
Den nuvarande bebyggelsen i skepparsamhället Fiskebäckskil präglas av framförallt 
tre slags hustyper, plus ett fåtal nybyggen samt sjöbodar: Enkelhus 1 RoK (det finns 
tre på rad till vänster på Kaptensgatan när man kommer från Gullmarstrand), dessa 
har daterats till tidigt 1700-tal. Dubbelhusen, 3 RoK, 1730-tal och framåt. Enkelhus 
och dubbelhus präglas av små format och är i ett plan (även om många nu har inrett 
de små vindsförråden). På 1800-talet byggs Kaptenshusen som i regel är 1.5 våningar, 
med en bottenplatta om ca 70-80m2. 
 
I detaljplanen finns ingen begränsning i våningshöjd närmast kyrkan - enligt planen 
kan man därmed bygga höghus där, bottenplattan är begränsad. Hur kommer 
Kommunen reglera detta? 
 
Oavsett om man strävat efter att arkitektoniskt bryta med den gamla bebyggelsen för 
att därmed göra avtryck av nuet eller gå på bevarandelinjen så är byggnadernas 
omfång och individuella volymer så stora att de framstår som allt annat än 
sympatiska i förhållande till nuvarande by. 
 
Jag vill att kommunen redogör för hur den rimmar föreslagna 
utbredningen, dess volym och estetik rimmar med kulturhistoriska 
värden 
 
Vem ska bo här? 
Kommunen projekterar 220 lgh för Skaftö tom 2020. I skrivande stund är 103 
bostäder under byggnad: Torvemyr Grundsund; Gullvivan Fiskebäckskil; Evensås 
Östersidan; Östra Stockevik. Enligt uppgift står flera av dessa bostäder tomma, för 
andra har intresset att köpa bostad på prospekt uteblivit. 
 
Kommunen anger att fler bostäder kommer ge fler arbeten. Man vill locka 
förstagångsköpare och bofasta med rimliga boenden. PEAB beräknar 32-35 000 
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tkr/m2 i lägenheterna man planerar, man har inte sagt hur finansieringen ska se ut 
samt hur liten minsta lägenhet är. 
 
Jag kräver en omprövning av behovet av ytterliggare bostäder i Fiskebäckskil. Jag 
kräver en ny utredning om ÖP från 1980-talet som anger Utsiktsberget som ett 
möjligt område att exploatera fortfarande är skälig, med tanke på att öns bebyggelse 
sedan dess kraftigt förändrats. 
 
Jag vill också ha svar på vilka sakliga grunder kommunen kan bevisa att fler bostäder 
skapar 1. Helhårsboende — vilket är mycket eftersträvansvärt. 2. Arbetstillfällen. 
 
SLUTKOMMENTAR 
Vad vill kommunen lämna efter sig till kommande generationer? Det väger ett mycket 
tung ansvar på Kommunen att utveckla samhällena i Lysekils kommun på ett 
ansvarsfullt sätt gentemot Riksintressen, i enlighet med Länsstyrelsens anvisningar 
om varsam exploatering av Bohuskusten, liksom gentemot såväl de som bor i Fiskebäckskil 

som mot turistnäringen. 

 

 

97. Åke Granmo, Skaftö-Fiskebäck 1:304 

Undertecknad Skaftö-bo sedan 45 år önskar härmed som privatperson inkomma med 
synpunkter och erinringar angående den planerade detaljplanen och utbyggnaden. 
 
Allmänna synpunkter: 
En ökning av antalet bofasta på Skaftö är något som man bör sträva efter med tanke 
på framtida service och samhällsutveckling. För att detta ska kunna ske behövs 
förutom bostäder även nya arbetstillfällen i närområdet något som med dagens 
utveckling är svårt att skapa. En viktig fråga i sammanhanget är även vilken 
boendemiljö som kan erbjudas och här finns för närvarande något av kustens bästa 
lägen vid den naturskyddade och unika Gullmarsfjorden, Sveriges enda tröskelfjord 
med sitt rika växt- och djurliv. Fiskebäckskil med sin särpräglade bebyggelse lockar 
varje år ett stort antal besökare som njuter av den genuina miljön. 
 
Lysekils kommun har tillsammans med bygg- och anläggningsföretaget PEAB 
redovisat ett förslag till exploatering av samhällets närområde. Planen är mycket 
omfattande och kommer om den realiseras att stort förändra det gamla 
skepparsamhällets karaktär och helt utplåna de miljöer som många tidigare 
generationer skapat och velat bevara. I flera avsnitt i den senaste 
miljökonsekvensbeskrivningen från 2014 framhävs även en rad negativa 
konsekvenser av utbyggnaden, något som exploatörerna dock verkar ha tonat ner 
genom sina bedömningar. Ex: 
Den planerade byggnationen innebär enligt MKB:n en "Måttlig till stor påverkan av 
naturmiljön och en förlust av flera områden med värdefulla naturvärden". Under 
avsnittet Sårbarhet i MKB:n beskrivs att: "Nyexploatering av tidigare obebyggda 
områden på bergen eller utmed stränderna invid de gamla samhällena medför att 
den för kusten tydliga kontrasten mellan karga och vindpinade bergsområden och 
tät bebyggelse i skyddade dalgångar försvinner eller att avgränsade traditionella 
hamnområden i skyddade vikar breder ut sig så att gränserna suddas ut". 
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Med den utformning och utbyggnad som nu föreslås strider planen även mot 
Naturvårdsverkets direktiv (1987) angående natur av riksintresse, vilket innebär 
att så gott som hela Skaftös strand- och kustområde är av riksintresse för friluftslivet. 
Även hänsynen till Länsstyrelsens och Miljöbalkens direktiv: "Exploatering 
och andra miljöingrepp ska ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas 
natur- och kulturvärden" kan ifrågasättas. 
Vidare kan konstateras att den planerade utbyggnaden knappast är i 
överenstämmelse med Lysekils kommuns egna miljömål som slår fast att 
"kommunen ska skapa goda förutsättningar för att en stor mångfald av arter ska 
trivas i kommunen". Vidare sägs i kommunens översiktsplan: 
"Det är också viktigt att detfinns tätortsnäsa naturområden för rekreations- och 
friluftsändamål". I kommunens Boendestrategi 2012 står: "Lysekils vackra och 
värdefulla natur är för kommunens invånare och besökare en viktig 
attraktionskraft som inte får byggas bort. Det är en politiskt antagen målbild i och 
med IZCM (Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän)". 
 
Hur kan alla dessa ovannämnda aspekter åsidosättas? 
 
En byggnation på mer lämpliga marker där kostnaderna blir avsevärt lägre för vägar, 
avlopp mm, och ingreppen betydligt mindre och värdefull natur sparas bör vara 
självklart även för exploatörer, nya invånare och kommunansvariga. Skaftö har f.n. 
ett stort antal redan beslutade planer i områden med tomter och planerad bebyggelse 
som mer än väl täcker nuvarande och framtida behov utan att för alltid förstöra och 
fragmentera ett mycket omtyckt strövområde i samhällets omedelbara närhet, som 
om det sparas, även skulle gagna framtida nya invånare. Enligt kommunens 
bostrategi 2012 anges olika områden på Skaftö som redan är klara för utbyggnad 
omfatta mer än 150 bostäder. Enligt nyligen gjorda förfrågningar är dock efterfrågan 
liten och försäljningar av tomter i dessa områden mycket lågt. Frågan blir då vad det 
är för fel på dessa områden där kommun och privata konstellationer redan satsat 
stora belopp på markplanering mm.? Kan det möjligen vara att dessa inte är 
attraktiva nog för sommarboende? Att först bygga och sedan hoppas på att husen ska 
säljas är enligt mitt förmenande samma sak som att laga mat utan att veta om det 
finns matgäster. Att 
dessutom bygga dyrt ökar inte chansen till att fler ungdomar och barnfamiljer ska 
flytta in något som kommunen sagt sig vilja eftersträva. Resultatet blir istället att 
husen köps av fritidsboende utan några skatteintäkter till kommunen. 
 
Byggnation på marker bestående av berg med stora höjdskillnader kan inte göras 
utan stora ingrepp i form av sprängning, schaktarbeten, VA-utbyggnad och 
vägbyggen mm. Förutom stora kostnader, vilket i sin tur kommer att öka tomt- och 
huspriserna, innebär detta en betydande ökad energiförbrukning som i sin tur även 
leder till ökade utsläpp i form av kväveföreningar, aromatiska kolväten och andra 
miljöstörande ämnen. Klimatmässigt måste även en byggnation i vindutsatta lägen 
innebära högre kostnader för uppvärmning. 
 
En utbyggnad enligt förslaget skulle vidare under den planerade 10-årsperiod som 
den omfattande byggnationen pågår, innebära kraftigt ökad tung trafik, sprängningar 
och schaktarbeten vilka kommer att ge stora bullerstörningar, innebära stora 
olägenheter i form av trafikstörningar, ökat slitage på tillfartsvägar och försämrad 
luftkvalitet för boende i området, något som inte alls tagits i beaktande i den 
presenterade miljökonsekvensbeskrivningen. 
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En försiktig och realistisk utbyggnad i av kommunen redan beslutade 
områden med bättre markförhållanden måste därför anses vara till gagn 
både för kommunen och dess skattebetalare. 
 
De få positiva omdömen för en utbyggnad som framkom vid det välbesökta 
samrådsmötet den 5 februari 2014 var i huvudsak från exploatörerna och enskilda 
personer med personliga kopplingar till exploatörer samt vissa affärsidkare på Skaftö 
mm som till varje pris eftersträvar egna vinningar utan hänsyn till kulturmiljö eller 
naturintressen. Man kan därför fråga sig om en utbyggnad kan ske trots motstånd 
från majoriteten av nuvarande invånare och huruvida detta kan och får göras i en 
demokratisk anda? 
 
Eftersom en så kraftig befolkningsökning som mer än 175 nya bostäder skulle 
innebära kommer onekligen även krav på ex. båtplatser, något som inte beaktats och 
som kan bli synnerligen svårt att tillgodose. 
 
D. Växt- och djurliv 
Flera värdefulla växt- och djurarter har påträffats vid de gjorda naturinventeringarna 
2009 (Ekonatura, 2009) och 2013. Speciellt vid den första omfattande botaniska 
inventeringen 2008-09 observerades flera fridlysta och ett antal rödlistade växter 
(västkustbjörnbär, lopplummer och murgröna) vilka vid den nu föreslagna 
exploateringen med största sannolikhet kommer att försvinna eller få en klart 
försämrad växtmiljö. Vid inventeringen 2012 gjordes märkligt nog inga fynd av 
fridlysta eller rödlistade arter! Detsamma gäller Naturcentrum AB endags 
inventering av groddjur (större vattensalamander) 21 mai 2013. Deras slutsats efter 
inventeringen är " Denna gav inga fynd av stor vattensalamander och det tidigare 
fyndet bedöms som tillfälligt". Man antyder att invandring skett från småvattnen 
utifrån och att området utgör en randzon för en befintlig population. En endags 
snabbinventering är inte och kan inte bli objektiv. Alla småvatten undersöktes 
dessutom inte. Åtminstone ett par vatten som ligger på områdesgränsen mot S och 
SV har inte undersökts eller är omnämnda i Naturcentrums utredning. I dessa 
vattensamlingar har fynd gjorts av större vattensalamander så sent som hösten 2013. 
Slutsatsen blir att 2013 års inventering inte utförts förutsättningslöst, vilket måste 
vara ett minimikrav för dess trovärdighet. Inventeringen av större vattensalamander 
måste därför göras om och omfatta en längre period, allra minst från mitten av maj 
tom. början juli. 
 
Av observerade djurarter vid naturinventeringarna är de funna fridlysta groddjuren i 
dammarna i området särskilt känsliga och har hög bevarandestatus då flera är 
rödlistade. En exploatering i deras närområde kommer med största sannolikhet 
innebära att de utplånas eftersom närvaro av dammar i närheten av bebyggelse utan 
tvivel innebär en förändring av dammarnas vattenkvalitet. Även i MKB:n påpekas att 
risker med förorenande dagvatten från vägar och bebyggelse kan föreligga. 
 
Dammarna kommer även att utgöra attraktiva lekplatser för traktens barn där risken 
för allehanda miljöstörande aktiviteter runt dammarna blir uppenbar. En s.k. 
"säkerhetsrisk" på 50 m som föreslås är inte heller något avstånd som hindrar barn 
som lockas av "olika vattenlekar"!! Bild 7 i MKB:n från 2012 visar även att de 
utpekade skyddsvärda naturområdena är totalt inringade av den planerade 
bebyggelsen, något som knappast kan anses bevara dessa naturvärden. 
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Att man som antyds kan flytta groddjur till andra vattenområden är mycket 
omdiskuterat och överlevnaden i vatten där de tidigare inte funnits måste bedömas 
som mycket osäker. Närvaron av groddjuren innebär vidare att de måste ha invandrat 
från närliggande vattensamlingar, vilka man inte närmare undersökt. 
 
En äldre mycket omfattande unik botanisk inventering av hela Skaftös flora visar 
även att närområdet hyser ett stort antal arter varav många mindre kända såsom 
många starrväxter bl.a. prickstarr (Sunesson: 1968, 1980, 1986). 
 
Identifierade gamla tallar och hålträd bl.a. i östra området utgör mycket värdefulla 
naturmiljöer för ex. hålbyggare såsom hackspett, gröngöling, spillkråka och ugglor 
vilka alla regelbundet finns i området. Tidigare har bl.a. och häckande hornugglor 
observerats. I närområdet har tidigare berguv häckat. De utförda 
naturinventeringarna visade även närvaro av trädlevande skalbaggar något som 
speciellt attraherar många fåglar. Eftersom dessa fågelarter endast häckar i ostörda 
miljöer riskerar de nu att försvinna. 
 
I området har årligen regelbundet under häckningstid observerats Nattskärra, 
Spillkråka och Trädlärka. Dessa tre arter finns med i EUs fågeldirektiv bilaga 1 
(2009/147/EG (79/409/EEG), för vilka Särskilda skyddsområden (Natura 2000-
områden) ska avsättas. Detta har ej tagits upp i MKB:n. 
 
Fladdermöss finns också i området. De flesta regelbundet förekommande svenska 
fladdermusarterna är upptagna i EU:s habitatdirektiv, bilaga 4( EU-council directive 
92/43/EEC of 21 May 1992) och omfattas därmed av strikt skydd. Det finns ingen 
utredning redovisad av vilka arter som förekommer inom området. 
 
Mossor och lavar är normalt mycket känsliga för försämrad luftkvalitet. Här har flera 
mindre vanliga arter beskrivits. En ökad trafik i området, som blir följden av en 
exploatering, gör att dessa med största sannolikhet kommer att utarmas eller helt 
försvinna. 
 
Både fast-och delårsboende i områdets närhet har under många år gjort många 
intressanta observationer av olika djurarter där ex. många mer eller mindre vanliga 
fåglar ofta rapporterats. I området förekommer däggdjur såsom älg, räv, hare, ekorre, 
mård och grävling. Korta dagsbesök vid inventeringarna kan därför trots noggranna 
observationer inte ge en sann bild av områdets biologiska status. Detta kan såsom 
redan nämnts exempelvis illustreras av observationer av större vattensalamander i 
området som gjorts så sent som hösten 2013. 
 
Sammanfattning. 
Man måste betänka vilket unikt värde för friluftsliv och naturupplevelser 
som ett orört 
naturområde i omedelbar närhet av den kulturmiljö som Fiskebäckskils 
samhälle utgör. Om detta exploateras mister man för all framtid det som 
tidigare generationer inte velat röra på grund av alltför stora ingrepp i 
naturen. Vår generation har här ett stort ansvar att förvalta inför 
kommande tider. Kommunens beslut bör därför noga övervägas. 
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Om den nu föreslagna detaljplanen antas finns mycket små möjligheter 
att senare i framtiden kunna rädda detta område från skövling och 
förstörelse. Domen skulle bli hård över den politiska ledningen, 
tjänstemännen i Lysekils kommun och exploatörerna som på ett 
odemokratiskt och föga kompetent sätt för all framtid försämrat 
Fiskebäckskils närmiljö. 
 
Referenser: 
EU:s fågeldirektiv. 2009/147/EG (79/409/EEG). 
 
Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats 
and of wild fauna and flora- 
 
Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan Utsiktsberget, Skaftö Fiskebäck 1:6 m fl. 
14 jan. 2014. 
 
Naturinventering av området söder om Kristinebergsvägen Fiskebäckskil, Lysekils 
kommun. Ekonatura 2009. 
 
Naturvärlds- och salamanderinventering Skaftö-Fiskebäck Lysekils kommun. 
Naturcentrum AB. Maj 2013. 
 
Suneson, S. 1968. Vegetation och flora i Skaftö socken i mellersta Bohuslän. Svensk 
Bot. Tidskr. 62:1-120. 
 
Suneson, S. 1980. Tillägg till Skaftö flora. Svensk Bot.Tidskr.74: 195-207. 
 
Sunesson, S.1986. Nya bidrag till Skaftö flora. Svensk Bot.Tidskr.80: 411-420. 

 

 

98. Göran Koch, Skaftö-Fiskebäck 1:354 

Jag stödjer Ekonomiska Föreningen Fiskebäck Tomtägares synpunkter angående 

detaljplan för Utsiktsberget. 

 

 

99. Göran Stenbeck, Skaftö-Fiskebäck 1:359 

Jag stödjer Ekonomiska Föreningen Fiskebäcks Tomtägares synpunkter angående 

”detaljplan Utsiktsberget”. 

 

 

100. Jacob Gunterberg, Skaftö-Fiskebäck 1:358 

Lysekils kommun borde vara stolt över att ett av Bohusläns absolut mest välbevarade 
kustsamhällen med ovärderlig kultur- och naturmiljö, nämligen Fiskebäckskil, tillhör 
kommunen. Att genom den nu föreslagna dramatiska exploateringen förstöra 
intrycket av Fiskebäckskil, både på nära håll (upplevelsen för de som besöker och 
vistas i samhället) samt perspektivet (från t.ex. Östersidan) är tragiskt och 
irreversibelt (om det tillåts) och strider mot Miljöbalkens intentioner som betonar 
helheten. 
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Sakliga invändningar, frågor och begäranden 
I. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) från Tengbom 
a) Kulturmiljö 
MKB:n från Tengbom säger att "det kommer att ha måttlig till stor negativ inverkan 
på kulturmiljön" vilket måste beaktas. Unik och mycket värdefull kulturmiljö 
kommer att utsättas för stora ingrepp. Vidare säger MKB:n avseende Miljöbalken att 
"... det ändå finns aspekter som behöver utredas vidare...". 
 
Området som omfattas av detaljplanen är klassat som riksintresse avseende 
kulturmiljövård, naturvård och friluftsliv. 
 
Vidare finns inga garantier om att den nya bebyggelsen kommer att efterlikna 
befintligbebyggelse. Ur Tengboms MKB: "Det finns en stor diskrepans mellan de 
bilder som illustrerar planförslaget och plankartans juridiskt bindande 
bestämmelser, som reglerar bebyggelsens utformning. Risken är stor att planens 
goda intentioner om en bebyggelse "som hämtar sin näring från det gamla 
Fiskebäckskils bebyggelse" inte realiseras. Detaljplaneförslaget kan komma att få en 
annan gestaltning än nuvarande äldre bebyggelse både vad gäller byggnadernas 
volym och materialval samt markens allmänna tillgänglighet. Det finns en stor 
osäkerhet i bedömningen av hur ny bebyggelse kommer att gestaltas." 
 
Vidare står; "Risken är dock stor att planens syfte inte kan uppfyllas eftersom planen 
är svag i sin reglering av gestaltning och bevarande av befintlig topografi. 
Planförslagets omfattning har utökats i förhållande till vad som föreslås i 
översiktsplanen. Eftersom planen innehåller få regleringar av gestaltningen av 
bebyggelsen är det osäkert hur ny bebyggelse kan komma att gestaltas och risken är 
stor att planförslaget inte blir förenligt med de kulturhistoriska 
aspekterna inom det nationella miljömålet för God bebyggd miljö - Det 
kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och 
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas. 
Planen gör inte heller någon åtskillnad på bebyggelsen inom och utom 
riksintresseområdet. Planens gestaltning kan därför ge stor negativ påverkan på 
kulturmiljön." 
Detta talar ytterligare för att farhågorna kring avsevärd åverkan på kulturmiljön kan 
bli 
verklighet om exploateringen genomförs. 
 
Fråga: Hur ser Lysekils kommun på det faktum att området som berörs är klassat 
som riksintrese och att delar av exploateringen kommer att överlappa med det 
område som är klassat som riksintresse (avseende samtliga tre områden — 
kulturmiljövård, naturvård och friluftsliv) och därmed avsevärt negativt förstöra 
detta riksintresse? 
 
Fråga: Hur ser vidare Lysekils kommun på det faktum att den unika kyrkbyggnaden 
kommer att ligga så nära exploateringen? 
 
Begäran: Det måste ytterligare klargöras hur Lysekils kommun kommer att hantera 
frågan kring åverkan på kulturmiljön, naturvård och friluftsliv. Den går inte att vifta 
bort med svepande motargument. En analys och utvärdering av sakkunnig antikvarie 
avseende hur kulturmiljön och riksintresset påverkas bör genomföras. 
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b) Trafikstörningsanalys 
Den analys av trafikens inverkan är gjord vid en icke-representativ del av året och 
måste göras under sommartid. Detta framgår även av MKB:n. 
 
Begäran: En ny trafikanalys, inkl. trafikbullermätning, bör genomföras. 
 
c) Parkeringsfrågan 
Lysekils kommun bör ytterligare redogöra för hur trafiksituationen skall lösas då i 
princip antalet bilar kommer att fördubblas mot dagens nivå. Lägg därtill det 
parkeringsproblem som uppstår då ytterligare bilburna besökare kommer för att 
besöka samhället och badplatsen etc. 
 
Begäran: Klargör med rimliga antaganden hur parkeringsproblemet skall lösas. Den 
nu föreslagna parkeringslösningen är inte baserad på dylika rimliga antaganden. 
 
d) Bevarandet av arter 
Den inventering av dammarna som gjordes är bristfällig då den gjordes vid ett 
specifikt tillfälle under ett dygn. Denna omfattning är av naturliga skäl för liten med 
tanke på områdets storlek och frågans vikt. Vi är många boende som observerat stor 
vattensalamander vid ett flertal tillfällen över årens lopp, inkl. 2013. 
 
Begäran: En ny inventering av rödlistade arter, specifikt avseende stor 
vattensalamander, bör genomföras. 
 
Överlag innehåller MKB:n från Tengbom en mängd områden där problem och 
negativ inverkan p.g.a. detaljplanen anges. De förslag till åtgärder som anges är för 
knapphändiga och löser inte problemen. Därtill har en mängd områden (se punkter 
ovan) behandlats allför lättvindigt vid utformandet av detaljplanen. 
 
Begäran: Jag begär att en ny MKB utförs. 
 
II. Samrådsförfarandet 
Den programsamrådsredogörelse som sändes ut av kommunen i samband med 
kallelse till samrådsmötet den 5 februari 2014 är daterad januari 2010 och speglar 
inte alls den nu planerade exploateringen. 
 
Begäran: En ny programsamrådsredogörelse som speglar nuvarande 
exploateringsplan bör presenteras och nytt samråd bör hållas därefter. 
 
III. Planarbete — Översiktsplanen 
Den nu planerade förändringen av översiktsplanen är mycket dramatisk i förhållande 
till den som antogs 2006 och aktualiserades 2010. Detta kan inte anses rimligt och 
balanserat i förhållande till nuvarande bebyggelse och ej heller översiktsplanen från 
2006. Den planerade exploateringen fördubblar nästan Fiskebäckskils bebyggda yta. 
 
Fråga: Hur förklarar Lysekils kommun detta? 
 
Fråga: Tycker Lysekils kommun inte att detta påverkar intrycket och därmed 
Fiskebäckskils status som riksintresse? 
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Begäran: En ny översiktsplan bör tas fram då nuvarande förslag strider mot Plan- och 
bygglagen. Först efter att en ny översiktsplan tagits fram kan planförslaget behandlas. 
 
IV. Hälsa och säkerhet 
Infartsvägen till Fiskebäckskil kommer att bli hårt trafikerad med begränsade ytor till 
förfogande och detta kommer att skapa en osäker och otrygg trafiksituation för 
fotgängare, (inkl. barn som ofta promenerar och leker i området) och cyklister. 
 
Fråga: Hur ser Lysekils kommun att säkerhet och därtill hörande trafikplanering skall 
tillgodoses? 
 
V. Tillgång till Utsiktsberget 
Den planerade bebyggelsen tar mycket stor areal i anspråk avseende det värdefulla 
naturområde som finns inom den presenterade detaljplanen.  
 
Fråga. Hur ser Lysekils kommun att detta skall beaktas med tanke på att de boende i 
trakten idag utnyttjar området för vandring, bärplockning och skridskoåkning på 
dammarna vintertid? 
 
Det är med sorg jag har tagit del av kommunens planerade exploatering och att 
kommunens intention att så känslokallt förstöra så stora värden för kort ekonomisk 
vinnings skull. Överlag kommer inte Fiskebäckskil att vinna på detta och dess 
attraktionskraft, som en plats för åretruntboende och sommarboende, kommer att 
minska drastiskt. De sommarboende som haft som plan att bosätta sig permanent i 
Fiskebäckskil kommer att minska i antal. 
 
Jag ber ödmjukast kommunens representanter att betänka vad man är i färd att 
iscensätta. Detta är väl inte ett arv som några kommunrepresentanter vill leva med 
eller bli ihågkomna för? 
 
Slutligen vill jag också påpeka att jag stödjer skrivelsen från Ekonomiska Föreningen 
Fiskebäcks Tomtägare 1:345 (org. nr. 754600-1293) där jag är medlem. 

 

 

101. Fiskebäcks vägförening 

Som sakägare när det gäller planerna på byggnation av det s.k. "Utsiktsberget" vill vi 
avge följande synpunkter och önskemål. Det bör påpekas att detta är styrelsens 
skrivelse och att övriga sakägare inom vårt område kan ha andra uppfattningar. 
 
Allmänt 
Vår första reflektion är att det förslag till detaljplan som nyligen lagts fram skiljer sig 
kraftigt från planprogrammet som godkändes 2009. Styrelsen var då positiv till att 
bostadsbyggande skulle komma igång och att omfattningen och störningen var 
acceptabla. Detta kan inte sägas om den nya planen; med den kraftiga ökningen från 
ett hundratal enheter till 175 har proportionerna blivit oacceptabla och därmed också 
miljöpåverkan och andra störningseffekter. Vi önskar en reviderad detaljplan i linje 
med 2009 års planprogram. 
 
Förslag till ändringar i planen 
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Det är främst vägdragningar och byggnation i omedelbar anslutning till vårt område 
som måste utgå av flera skäl. Det gäller naturvärden, friluftsliv och estetisk påverkan. 
I både översiktsplan och planprogram anges att de högre, södra delarna närmast vårt 
område skall lämnas obebyggda för att inte landskapsbilden skall påverkas negativt. 
Det tar vi fasta på! Här finns också naturstigar och en naturmiljö lämpad för 
friluftsliv. Just där når terrängen också sin högsta höjd och den tänkta bebyggelsen 
skulle på ett förfulande sätt dominera de mer beskedliga stugområdena. På dessa 
delar bör ingen byggnation ske. Detta gäller följande områden: 
 
a) Kilenvägens södra del, där vi vill att vägen avslutas efter de lägre husen från 
Kristinebergsvägen sett. 
 
b) delen av "Stigningen" som svänger mot SO tas bort från den tänkta vändplanen, 
innebärande att ca 15 hus tas bort och 
 
c) "Toppen", som blir mycket dominerande, utgår helt. Vi ser också helst att ett par 
hus försvinner från sydsluttningen av Västberget söder om vändplanen. 
 
Totalt berör detta ca 45 hus. En del hus torde kunna flyttas till andra delar av 
området, men en annan lösning vore att bygga fler lägenhetshus i västerläge med 
flera lägenheter i varje. Det ökar ju antalet bostadsenheter utan att alltför mycket 
markyta tas i anspråk. 
 
Med ovanstående förändring av projektet skulle ett betydligt större 
sammanhängande område kunna behållas för det fria friluftslivet och flera 
promenadstigar få finnas kvar, samtidigt som befintligt växt- och djurliv skulle få 
bättre möjligheter att överleva. 
 
Problem och frågeställningar som måste belysas/besvaras före byggstart 
-VA-frågan: är nuvarande VA-ledningar och reningsverk dimensionerade för det 
ansenliga tillskottet av bostäder?. 
-Dagvattenavrinning och rening? 
-Biltrafiken med ökade olycksrisker, utsläpp och buller? 
-Tillfartsvägar, kapacitet och standard? 
- Båtplatser — hur seglösningen ut för att åstadkomma sådana? 
-Offentliga parkeringsplatser och ställplatser för båttrailers, husvagnar och —bilar? 
-Planeras för fiberkanalisation? 
-Upplåtelseformer: Ägande, bostadsrätter, hyresrätter? 
-Kan man i nuläget säga något om i vilken ordning de olika etapperna skall byggas? 
Det vore en styrka om presumtiva köpare i förväg visste detta. 
 
Sammanfattning 
Vägföreningens styrelse har förståelse för att det finns ett behov av fler 
åretruntbostäder på Skaftö, och anser också att valet av område i stort sett är bra. Vi 
anser dock inte att helhetslösningen är bra och att hänsyn inte tas till lokala intressen 
för att bevara Fiskebäckskils karaktär. Därför vill vi göra ovanstående minskning av 
antalet hus och tillhörande vägdragningar. Det är också helt nödvändigt att det görs 
en noggrann analys av ovan listade frågeställningar så att vidhängande problem kan 
få en tillfredsställande lösning. 
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Vi hoppas, avslutningsvis, på en fortlöpande dialog för att i konstruktiv anda 
åstadkomma ett trivsamt, framtidsinriktat bostadsområde som skulle kunna bidra till 
en positiv demografisk utveckling av Skaftö. 
 
Bilaga: karta med markering av våra ändringsförslag. 

 

 

102. Jan Lindhe, Skaftö-Fiskebäck 1:356 

Jag har tagit del av bifogat dokument och instämmer med de synpunkter som 

framförts (Anm: fanns inget bifogat dokument) 

 

 

103. Ingbritt och Ingemar Svensson, Skaftö-Fiskebäck 1:366 

Som sommarboende på Alberts väg 16 (Fiskebäck 1:366) sedan mer än 30 år är det 
med stor förundran vi följt detaljplaneförslagets utveckling från 2006 till 2014. 
Speciellt den planerade byggnationen i de höglänta södra och västra delarna kommer 
med stor sannolikhet att resultera i ytterligare enbart sommarboende eftersom 
prisnivån torde bli mycket hög. 
Vi är mycket positiva till en utveckling mot fler helårsboende i Fiskebäckskil 
men detta måste då ske på ett sätt så att unga barnfamiljer har råd att etablera sig. 
 
I övrigt ber vi att få hänvisa till Ekonomiska Föreningen Fiskebäcks Tomtägares 
skrivelse som vi stödjer helhjärtat. 

 

 

104. Leif Nylén, Skaftö-Fiskebäck 1:371 

Jag stödjer Ekonomiska föreningen Fiskebäcks Tomtägares synpunkter angående 

detaljplan Utsiktsberget. 

 

 

105. Familjen Carlén, Skaftö-Fiskebäck 1:357 

Vi samstämmer helt.  

 

 

106. Eva Måre, Skaftö-Fiskebäck 1:368 

Stora naturvärden går förlorade, samhällets karaktär förändras betydligt, inga 

båtplatser finns. 

FÖRSLAG: Antalet hus bör minska 

 

Se också medföljande skrivelse: 
Undertecknad köpte fastigheten Olgas väg 12 på Skaftö vars tomtägarförening ligger i 
anslutning till det planerade området på det s.k. Utsiktsberget, där man planerat 
bygga 160 nya hus. Före köpet var jag i kontakt med Ylva Larsson med syfte att få 
redan på kommunens byggplaner när det gällde byggnationer, cykelvägar och 
vägar/gator. Det som framkom vid några telefonsamtal var att ett centrum skulle 
byggas, dvs. gamla ladan skulle rivas och hus skulle uppföras där. Det sades ingenting 
om det område som ju har blivit angeläget nu, dvs. Utsiktsberget, trots mina 
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upprepade förfrågningar. Använder just detta område till hundpromenader, gångväg 
till badplatsen och för bär och svampplock. 
 
Vore det inte lämpligt då att kommunen kunde upplysa om dessa planer — 
fastigheten köptes 2012 på hösten och då var ju den här planen för Utsiktsberget i 
"pipeline".Har inte kommunen SKYLDIGHET att upplysa sina fastighetsägare? - på 
förfrågan? 
 
Om planerna då hade varit kända hade köpet kanske fördröjts för att möjligen hitta 
en bättre belägenhet med hänsyn till utsikt över Gullmarn, grannar etc. 
 
Vill nu att Ni förstår mina synpunkter och att Ni möjligen kan ordna ett bättre läge 
för ett nytt hus då byte kanske kan bli 
 
I övrigt så har jag liknande åsikt ang. ny bebyggelse som styrelsen i 
Tomtägarföreningen 
 
Instämmer också med styrelsen i vår vägförening ang. byggnationerna på 
Utsiktsberget 

 

 

107. Eric Widström, Skaftö-Fiskebäck 1:136 

Jag är fastighetsägare till Hålesand 6 i Fiskebäckskil — detta hus har ägts av min 
familj sedan 1952. Det är för mig helt oklart hur PEAB möjligen kan få tillstånd att 
utföra ett projekt av denna storleken i ett av Sveriges vakraste och mest genuina 
samhällen. Vänligen finn mina detaljerade frågor nedan. 
 
Riksintresse "Nationallandskapet" Bohuslän" 
Fiskebäckskil är ett Riksintresse för kulturmiljövården. Bohuskusten i sin helhet 
räknas till Riksintresse, och Fiskebäckskil specifikt som ett unikt och mycket 
välbevarat skepparsamhälle. Planområdet både angränsar till och omfattar delar av 
de arealer som är klassade som Riksintresse. 
 
Riksintresset omfattar den bevarandevärda helheten, enligt Miljöbalken 4 kap. Det 
planerade storskaliga ingreppet i landskapet i direkt anslutning till Fiskebäckskils 
samhälle strider emot intentionerna i Riksintresset då det kraftigt påverkar 
helhetsupplevelsen. 
 
Ett bygge av den här skalan kommer göra avtryck på kustlinjen, påverka den 
befintliga bebyggelsen, vidare kommer det oundvikligen innebära omfattande och 
oåterkalleliga sprängarbeten. På Östersidan har man nyligen sprängt bort delar av 
berget och i det fallet har det mycket tydligt påverkat kustlinjen. Ändå är detta ett 
betydligt mindre område än Utsiktsberget. 
 
Jag kräver ett svar på hur kommunen och PEABS detaljplan respekterar 
Riksintressen och Länsstyrelsens riktlinjer om varsam exploatering längs 
Bohuskusten! 
 
Jag vill också se bevis för hur man på ett juridiskt bindande sätt anpassar bygget till 
Riksintresset Skepparsamhället Fiskebäckskil 
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Vidare vill jag ha en redogörelse för vilket intresse har kommunen att lämna över ett 
Kulturarv till kommande generationer och hur fördubblingen av samhället med alla 
dess konsekvenser är ansvarsfullt. 
 
Fornlämningar 
Enligt en granskning från 1990 har Riksantikvarieämbetet påvisat att 
exploateringsområdet inkluderar fornlämningar: en boplats från stenåldern. Dessa är 
inte till fullo utgrävda, det anges också vara troligt att området sträcker sig utanför de 
nu markerade platserna. 
 
Alla fornlämningar (som boplatser innan 185o) skyddas av Kulturmiljölag (1988:950) 
2 kap 6 §. Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd ändra eller skada en 
fornlämning, till exempel genom att den tas bort, grävs ut eller täcks över. Skyddet 
omfattar inte enbart själva fornlämningen utan även ett så stort område på marken 
eller sjöbotten som behövs för att bevara den och för att ge den ett tillräckligt 
utrymme, ett fornlämningsområde. Kulturmiljölag (1988:950) 2 kap 2 § 
 
När PEAB exploaterat området finns det inte längre någon möjligheter att undersöka 
fornlämningarna. Det är minst sagt upprörande att Kommunen inte bryr sig om sin 
kulturarvsmiljö och fornminnen. 
 
Jag kräver en utredning av fornlämningarna. Jag kräver också att MKB revideras 
eftersom boplatsen från stenåldern inte nämns där. 
 
Naturskydd 
1. I MKB står: Dagvattensystemet bedöms vara bra - men att bebyggelsen inte 
fungerar ihop med det föreslagna systemet. Detta är jämförbart med att säga att 
brandförsvaret fungerar utmärkt i vår kommun utom där det finns bebyggelse. I MKB 
står att husen ligger på fel höjd i förhållande till föreslaget dagvattensystem, för att 
vägarna ska kunna få diken krävs omfattande sprängning och massförflyttning, det 
finns heller ingen höjdsättning i planen - alltså de kan göra i princip som de vill med 
landskapet inom det som är kvartersmark. Detta innebär sannolikt mycket 
omfattande 
markarbeten. 
 
Jag begär en rättvisande visualisering av hur Utsiktsberget kommer se ut: de 
planerade husens maximala byggstorlekar bör infogas i ett fotomontage så att jag 
som allmänhet ska kunna förstå hur området ser ut. Jag vill också veta hur mycket av 
berget som kommer sprängas bort. 
 
Vidare vill jag veta hur mycket sprängning kommunen tillåter för att inte påverka 
Riksintresset och naturens karaktär. 
 
2. Sällsynta arter - utrotas från platsen? 
I området finns ett par fågelarter nattskärra och trädlärka) som omfattas av EUs 
fågeldirektiv. Liksom Salamandrar. Dessa nämns i utredningen 2009, men i senaste 
besöket, 2013, syntes de inte till. 
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Stenmurar pekas i MKB ut som mycket viktiga ur ekologisk synpunkt, med vikta lavar 
mm, men man avser inte att skydda dessa. Man föreslår t.ex. att dessa kan byggas om 
med sprängsten. 
 
Jag begär en redogörelse för hänsyn till flora och fauna. 
 
Jag vill också veta hur kommunen bemöter att djur och insekter befinner sig ett 
komplext ekosystem och att salamandrar sannolikt inte kan hoppa mellan hus, eller 
återuppstå på nya platser bredvid nya grannar i en söndersprängd natur. 
 
PÅ vilket sätt tar kommunen hänsyn till naturskyddet? 
 
3. Natura 2000 
EUs policy "Natura 2000" omfattar värdefulla naturområden med arter eller 
naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. 1 svenska (3500) 
Natura 2000 områden ingår alvarmarker på Öland, bohusländska fjordar, frodiga 
rasbranter i Östergötland och ödsliga myrar i Norrbotten. Här finns även Tivedens 
urskogar och Sarekmassivets vidder. Flera områden är utvalda därför att de är viktiga 
livsmiljöer för hotade arter. 
 
Gullmarsfjorden är ett Natura2000-område och Utsiktsberget angränsande, flera av 
bostadsanläggningarna ligger planstridigt i naturområden. 
 
Jag vill ha svar på hur kommunen har respekterat Natura 2000. 
 
Vidare vill jag veta vilka värden kommunen anser gå först: ekonomisk vinst eller 
hållbara naturskydd? 
 
Turistnäring 
Den 6 mars 2013 utnämnde CNN Bohuskusten till det 7:e mest attraktiva 
naturområdena i världen. 
 
Samhällena i Bohuskusten har på olika sätt arbetat med att ta tillvara turistnäringen, 
en huvudkälla för arbetstillfällen. 
 
Jag vill veta hur kommunen ser på bevarandet av bygden som en turistnäring. 
 
Trafik och hälsa 
1. Buller 
I bullerutredningen är det oklart om man lagt på ökningen om 700 fordon/dygn som 
man räknar med.  Mätningen genomfördes den lo januari 2014, värdet är sedan 
omvandlat till ett medelvärde för året. Man har alltså INTE mätt bullernivån under 
sommarens mest trafikerade dagar. Redan idag med nuvarande trafik är 
bullernivåerna vid en hög gräns. Denna räknas ut genom att man mäter bullernivå i 
förhållande till antal hus. 
 
För att klara av bullerökningen beräknar man ett 1.5 meter högt bullerstaket längs 
med Kristinebergsvägen och Fiskebäckskilsvägen. Man planerar också att bredda 
vägen med 3 meter, detta genom att spränga bort berget där det går. I beräkningen 
räknar man med att det är gräs runt vägen, men det är berg vilket inte leder till att 
ljud dämpas. 
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Enligt Trafikverket kan det bli en 162% fordonsökning under sommartid. 
 
Jag kräver en sanningsenlig bullerutredning. 
 
Jag vill veta på vilka sätt trafikökningen kan påverka hälsa och säkerhet? I 
bullerutredningen anger man att området som omger Kristinebergsvägen är mjukt, 
men marken utgörs av berg, Jag vill veta vad detta innebär för bullernivån och 
beräkningen! 
 
2. Hälsa 
Kommunen behöver redogöra för alla aspekter av hur den planerade trafikökning kan 
påverka hälsa. 
 
3.Biltrafik. 
Kommunen har i flera år försökt minska trafiken i hela byn. Hur stämmer detta 
överens med att planera bussvändplats och ökad genomfart i den nya formationen? 
 
Finns en barnkonsekvensanalys för området? 
 
Hur kommer biltrafiken se ut in till byn? 
 
4.Fotgängare. 
Många sektioner är trånga och med ökad trafik blir det gående som trängs undan. 
Varför menar kommunen att hela Kristinebergsvägens karaktär ska göras om till en 
förortsmodell? Om nuvarande trafikmängd inte förändras borde fotgängarnas 
säkerhet kunna bättras UTAN att vägens karaktär förändras så grovt. Jag vill ha svar 
på hur kommunen respekterar nuvarande miljö. 
 
5.Infarten. 
Den föreslagna detaljplanen tillåter 130-150 kvm i bottenyta per tomt, 2 fulla 
våningar i mer än hälften av lägena, därtill ett souterrängplan där det är möjligt, samt 
inglasat uterum om 40 kvm plus 3o kvm komplement (alltså garage/bod o liknande). 
Det är alltså sammanlagt mkt hög exploatering. Vidare planeras radhus och 
lägenhetshus. 
 
Den nuvarande bebyggelsen i skepparsamhället Fiskebäckskil präglas av framförallt 
tre slags hustyper, plus ett fåtal nybyggen samt sjöbodar: Enkelhus 1 RoK (det finns 
tre på rad till vänster på Kaptensgatan när man kommer från Gullmarstrand), dessa 
har daterats till tidigt 1700-tal. Dubbelhusen, 3 RoK, 1730-tal och framåt. Enkelhus 
och dubbelhus präglas av små format och är i ett plan (även om många nu har inrett 
de små vindsförråden). På i800-talet byggs Kaptenshusen som i regel är 1.5 våningar, 
med en bottenplatta om ca 7o-80m2. 
 
I detaljplanen finns ingen begränsning i våningshöjd närmast kyrkan - enligt planen 
kan man därmed bygga höghus där, bottenplattan är begränsad. Hur kommer 
Kommunen reglera detta? 
 
Oavsett om man strävat efter att arkitektoniskt bryta med den gamla bebyggelsen för 
att därmed göra avtryck av nuet eller gå på bevarandelinjen så är byggnadernas 
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omfång och individuella volymer så stora att de framstår som allt annat än 
sympatiska i förhållande till nuvarande by. 
 
Jag vill att kommunen redogör för hur den rimmar föreslagna utbredningen, dess 
volym och estetik rimmar med kulturhistoriska värden 
 
Vem ska bo här? 
Kommunen projekterar 220 lgh för Skaftö tom 2020. I skrivande stund är 103 
bostäder under byggnad: Torvemyr Grundsund; Gullvivan Fiskebäckskil; Evensås 
Östersidan; Östra Stockevik. Enligt uppgift står flera av dessa bostäder tomma, för 
andra har intresset att köpa bostad på prospekt uteblivit. 
 
Kommunen anger att fler bostäder kommer ge fler arbeten. Man vill locka 
förstagångsköpare och bofasta med rimliga boenden. PEAB beräknar 32-35 000 
tkr/m2 i lägenheterna man planerar, man har inte sagt hur finansieringen ska se ut 
samt hur liten minsta lägenhet är. 
 
Jag kräver en omprövning av behovet av ytterliggare bostäder i Fiskebäckskil. 
 
Jag kräver en ny utredning om ÖP från 198o-talet som anger Utsiktsberget som ett 
möjligt område att exploatera fortfarande är skälig, med tanke på att öns bebyggelse 
sedan dess kraftigt förändrats. 
 
Hur kommer man lösa den trånga, skarpa kurvan i början av Kristinebergsvägen? 
Den är trång, och kurvan skarp och brant vilket särskilt vintertid kan bli halt. 
 
Jag vill ha svar från kommunen om man kommer begära inlösen eller andra ingrepp i 
framtiden som konsekvens av trafikbelastningen som drabbar fastigheterna närmast 
kurvan. 
 
6. Parkering. 
Den planerade bebyggelsen av den nuvarande parkeringen kommer att medföra ökad 
trafikbelastning i byn då den i exploateringens planerade parkeringen inte i samma 
utsträckning kommer att nyttjas för avlastning avseende boende och besökare i 
Fiskebäckskils samhälle p.g.a. dess planerade lokalisering längre ner mot kohagarna. 
 
Varför skall det vara olika förutsättningar för trafik och parkering för nya och gamla 
Fiskebäckskil och hur går detta ihop med kommunens miljöprogram? 
 
Vidare undrar jag hur kommunen har planerat för det ökade antal besökare som 
kommer behöva parkeringsplats genom att antal bostäder blir nästan dubblerade? 
Ökningen av parkeringsplatser i den nuvarande planen motsvarar inte detta behov, 
och vilka områden tänker Kommunen då exploatera? 
 
7. Båtplatser 
Det är i nuläget mycket ont om båtplatser i Fiskebäcskil, med långa köer för såväl 
bofasta som sommargäster. Hur kommer kommunen tiilgodose behovet av båtplast 
för den majoritet av nya boendegäster som kommer vilja ha en sådan? 
 
Tar man ansvar för detta och vilket område kommer då byggas ut med bryggor? 
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Eller är kommunen öppet för att ännu större efterfrågan kan leda till ännu högre 
priser bland de privata alternativen. Detta leder sannolikt till ännu större 
inkomstklyftor bland de boende på ön — hur passar det in i kommunens plan om att 
skapa bättre förutsättningar för helårsboende? 
 
8. Tillgång till Utsiktsberget. 
Flera av tomterna markeras som privat mark just över områden som idag brukas som 
strövområden. Hur fritt kommer promenadområdet att vara i framtiden? 
 
Hur säkras det rörliga friluftslivet: promenadmöjligheter över bergen, skridskoåkning 
på dammen? Jag vill också se en redogöresle för vilka konsekvenser en exploatering 
får för dessa värden! 
 
Arkitektur 
Jag vill också ha svar på vilka sakliga grunder kommunen kan bevisa att fler bostäder 
skapar 1. Helhårsboende - vilket är mycket eftersträvansvärt. 2. Arbetstillfällen. 
 
SLUTKOMMENTAR 
Vad vill kommunen lämna efter sig till kommande generationer? Det väger ett mycket 
tung ansvar på Kommunen att utveckla samhällena i Lysekils kommun på ett 
ansvarsfullt sätt gentemot Riksintressen, i enlighet med Länsstyrelsens anvisningar 
om varsam exploatering av Bohuskusten, liksom gentemot såväl de som bor i 
Fiskebäckskil som mot turistnäringen. 
 
Jag hoppas att kommunen gör en mycket genomgående granskning av ovan punkter 
innan tillstånd ges - när Fiskebäckskil väl är förstört ar det nästan omöjligt att 
återskapa denna fantastiska by. 
 
Jag ser fram emot att höra från Er. 

 

 

108. Caroline Vicini och övriga ägare, Skaftö-Fiskebäck 1:135 

Bifogat återfinns inlaga i rubricerade ärende. Jag har samordnat och sammanfattat 
synpunkterna för samtliga ägare till fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:135 Christina 
Wergens, Ilmerin Wergens, Peter Wergens och Caroline Vicini. 
 
Vi, ägare till fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:135 i Fiskebäckskil, vänder oss mot 
planförslaget "Utsiktsberget" i sin helhet av nedan redovisade skäl. Hela förslaget bör 
enligt vår uppfattning skrinläggas och detaljplanen göras om efter de kultur-, miljö- 
och utvecklingsförutsättningar som råder på Skaftö. 
 
Inledningsvis vill vi ifrågasätta det etiska och moraliska i att både PEAB och 
fastighetsförmedlingar getts möjlighet att annonsera ut bostäder i området 
Utsiktsberget medan samråd pågår och innan de slutgiltiga demokratiska besluten är 
fattade. Det visar en icke obetydlig nonchalans för de åsikter och de faktiska 
rättigheter som tillkommer de närboende och övriga fastighetsägare i Fiskebäckskils 
samhälle. 
 
1. Fiskebäckskil är klassat som ett riksintresse för kulturvärden. 
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I Lysekils kommun  finns endast fem områden som klassas som riksintresse. 
Kommunen har ett ansvar för att riksintresset tas tillvara och skall beakta det i sitt 
planarbete. Även åtgärder direkt utanför ett område som är klassat och som kan 
medföra påverkan bör beaktas anger Riksantikvarieämbetet i sina riktlinjer. Genom 
sin höga belägenhet så kommer det nybyggda området att påverka upplevelsen och 
den visuella bilden av Fiskebäckskil från Östersidan och havet. Ett stort antal hus 
byggda vid samma tillfälle och av ett stort byggbolag kan aldrig ges en karaktär av ett 
långsamt framväxande samhälle, trots planarkitekternas visioner om "avstamp i 
västkustbebyggelsen" och "bebyggelse som tillåts vara mer varierad och som 
harmonierar med berget". Området kommer att te sig som en stor homogen blaffa 
fäst vid ett av Västkustens vackraste och bäst bevarade samhällen. 
 
I den kulturhistoriska kartläggning av Bohusläns kustorter gjord av 
Byggforskningsrådet och Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län (1980) ges följande 
råd till kommunens ansvariga och dess invånare: 
 
• Ni som äger äldre hus i dessa kustorter bör vara stolta över att få förvalta ett 
gammalt kulturarv. Ni som bygger nytt bör tänka er ett hus i skärgårdsstil i stället 
för ett vanligt förortshus (vår kursivering). 
• Ni som skall fatta beslut om byggnadsärenden bör utnyttja den lokala historiken för 
att motivera hänsynstagande till befintliga miljöer. 
• Ni som ritar hus och detaljplaner i skärgården bör genom att studera äldre kartor 
och fotografier kunna få en större känsla för och kunskap om hur nybebyggelse kan 
se ut och placeras i terrängen. 
 
Lysekils kommun planerar med "Utsiktsberget" ett område som i sin utbredning 
motsvarar den yta med befintlig bebyggelsen som växt fram under 500 år. I ett slag 
skall ett av västkustens bäst bevarade kustsamhällen med ca 350 hus (enl. 
Länsstyrelsens inventering 2010) förses med en nybyggd "förort " med 170 
fastigheter, vars motsvarighet vi idag endast ser i landets största städer. Mycket få av 
dessa massfabricerade områden med alla hus uppförda av en byggherre står sig 
kvalitetsmässigt i tiden. Det som möjligen kan upplevas modernt och spännande 
idag, känns utdaterat och uniformt ett par decennier senare. I stora kommuner med 
högt inflyttningstryck (jmf Stor-Stockholm) kan sådana exploateringar tyvärr vara 
nödvändiga, medan det i Fiskebäckskils fall inte har någon förankring i varken den 
historiska eller framtida utvecklingen. 
 
I Länsstyrelsens för Västra Götalands län rapportserie Kustbebyggelseprojektet 
(2011) slås Fiskebäckskils och Östersidans kultur- och upplevelsevärde fast, bl.a. 
 
Den överordnade strukturen med faluröda 
sjöbodrader och bryggor samt grupper av olika stora 
ljusa bostadshus med tegelröda tak omgivna 
av obebyggda berg kring den djupt inträngande 
hamnviken. 
 
Följande konstateras i samma rapport utgöra ett av tre identifierade hot mot 
områdets 
kulturvärden: 
 
Nyexploatering av tidigare obebyggda områden på 
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bergen eller utmed stränderna invid de gamla 
samhällena medför att den för kusten tydliga 
kontrasten mellan karga och vindpinade bergsområden 
och tät bebyggelse i skyddade dalgångar 
försvinner eller att avgränsade traditionella hamnområden 
i skyddade vikar breder ut så att gränserna 
suddas ut. 
 
Kulturvärdena utgör inte endast ett intresse för de som för närvarande bor i området 
utan utgör också ett fundament för det upplevelsevärde och den attraktionskraft som 
är central för att locka besökare och turister. Samspelet mellan det täta kustsamhället 
och de kvarvarande naturområdena (även de skyddsvärda, t.ex. Gåsevik och Gröder 
äng) kommer att förstöras när man måste passera ett modernt likriktat 
bostadsområde . Den charm av ett sedan länge inbott och långsamt utvecklat 
samhälle som idag präglar hela Skaftö, skulle förstöras genom den brutala 
exploatering som planeras. 
 
2. Befolkningsutvecklingen på Skaftö kan inte fylla Utsiktsberget. 
I plandokumentet redovisas den gradvisa utökningen av antalet fastigheter som skett 
under planläggningstiden. Sedan ÖP06 har volymen bostäder växt från 30-50 till 
dagens 170. Dokumentet ger ingen som helst förklaring till denna volymökning. Den 
ter sig än mer förbryllande när man beaktar nedanstående. 
 
Lysekils kommun har en negativ befolkningsutveckling och har haft så under flera år. 
På Skaftö behövs en inflyttning av yngre familjer för att dagis, skola och andra 
samhällsfunktioner skall fortleva. Vi är eniga om att det är angeläget. Det finns dock 
inget i statistiken eller den övriga samhällsutvecklingen i kommunen som kan tas 
som intäkt för att 170 nya fastigheter skall kunna fyllas med en bofast befolkning 
inom några år. SCBs prognos på uppdrag av TCO (jan 2014) visar på en 
befolkningsökning med drygt 500 personer fram till 2030 i hela Lysekils 
kommun. 
 
Under 2013 minskade befolkningen i Lysekils kommun med 27 personer . 
Inflyttningsnettot var visserligen 45 personer, men rimligtvis bestod dessa av 
åtminstone några familjer och par. Skulle alla inflyttade personer velat bosätta sig på 
Skaftö? Det förefaller inte troligt. Kanske 5-10 nya fastigheter skulle behövas under 
ett år under förutsättning att alla som väljer Skaftö skulle vilja och kunna köpa en 
nybyggd bostad. Det skulle innebära att den planerade exploateringen Utsiktsberget i 
nuvarande takt skulle befolkas under en period av 17 till 35 år om alla som valde att 
flytta till Skaftö bosatte sig just där och inte i något av de andra nybyggda husen 
(Östersidan, östra Stockevik, Brf Gläntan Fiskebäckskil) eller i hus som av andra skäl 
säljs. 
 
Under alla år som befolkningen har sjunkit i Fiskebäckskil och på Skaftö har den 
bofasta befolkningen efterlyst mindre och billigare bostäder som framför allt 
ungdomar och yngre familjer skulle kunna flytta in i. Kommunen har hittills gjort 
mycket litet för att möta det behovet. När man nu plötsligt beslutar sig för att satsa på 
bostäder så är det med ett högt inslag i form av större villor som den aktuella 
målgruppen inte har råd med. 
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Det som kan förutses är att husen kommer att köpas upp av i huvudsak 
sommargäster. Det finns inget i nuvarande lagstiftning som kan förhindra det. Ett 
nytt, mycket stort, sommarhusområde ger ökad snedbelastning på all den 
samhällsservice som krävs i form av transporter, sophämtning, vattenrening, 
sjukvård, gatuunderhåll osv. 
 
Visionen av att området skall fyllas av inflyttade +55 åringar (deltidsboende) är också 
en kortsiktig lösning (Kustzonsprojektet, studie Delårsboende 2012). Dessa kommer 
efter ett tiotal år kommer att år bli konsumenter av vård och omsorg och därmed 
snarare kommer att bidra till en försämring av kommunens ekonomi. Den 
ålderpyramid som kommunen försöker förändra kommer istället att förstärkas. De 
medelålders delårsboende kommer möjligen fylla äldreboendena, men varken de 
eller sommarhusägarna kommer rädda daghemmen eller skolorna. 
 
3. Projektet leder till omfattande irreversibla ingrepp i befintlig bebyggelse och 
naturområden 
Projektet Utsiktsberget medför på grund av sin omfattning och de aktuella 
markförhållandena omfattande ingrepp i naturen och i den befintliga bebyggelsen. 
Massiva sprängningar måste genomföras för att kunna anlägga vägar, lägga ner 
avlopp och el samt jämna ut tomter. Dessa ingrepp kan inte anpassas till en gradvis 
utbyggnad utan måste genomföras från början. Naturvärdena kan därför inte 
återställas om t.ex. efterfrågan inte skulle bli den förväntande eller luften skulle gå ur 
marknaden pga. en sprucken fastighetsbubbla. 
 
Planen att föra upp busslinjen till ett anlagt torg gör att ingrepp i eller expropriering 
av befintliga fastigheter måste genomföras. Denna del av planen är nästan den mest 
märkliga. Fiskebäckskil har en mycket gles busstidtabell året runt. Vill eller behöver 
man ta bussen måste man i alla händelser anpassa sina aktiviteter efter denna tabell. 
Fem minuters extra gångtid till bussen spelar i detta sammanhang en helt 
underordnad roll. Att göra ett för miljön så omfattande och kostnadsdrivande 
ingrepp för en mycket låg marginalnytta är oförsvarligt. Kommunen gör i 
planbeskrivningen ett antagande om att turtätheten skall öka, vilket knappast är ett 
löfte som kan ställas ut av kommunen. 
 
Den breddning av vägen och omdragning av kurvan som krävs för busstrafiken skulle 
göra ett direkt ingrepp i den miljö och bebyggelse som utgör entrén till det område 
som är klassat som skyddsvärde och där den vackra 1700-talskyrkan och Lyckan 
ligger. 
 
4. Projektet kommer inte att leda till ökad lokal sysselsättning 
Kommunen har valt att anförtro projektet åt ett av Sveriges största byggbolag, PEAB, 
vilket är en garanti för storskalighet och långt driven rationalitet. Byggsektorn är en 
av de viktigaste lokala näringarna på Skaftö. 1 stället för att utnyttja de lokala 
företagen har ett stort bolag med egna maskiner, underentreprenader och i många 
fall arbetare kontrakterats. PEAB, liksom de andra stora byggbolagen, arbetar mycket 
med byggjobbare från andra delar av EU. Under några år kommer husvagnsparker 
växa upp kring bygget där jobbare utifrån bor. Effekterna på den lokala 
sysselsättningen kommer att bli marginell och tidsbegränsad. 
 
De många gamla husen på ön har alltid varit en viktig inkomstkälla för de lokala 
hantverkarna. Därvidlag har en symbios uppstått mellan sommarhusägarna och det 
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lokala näringslivet. Detta stora tillskott av fritidshusbebyggelse kommer inte ha 
samma effekt, eftersom nya hus naturligtvis inte kommer att ha något reparations- 
eller underhållsbehov under lång tid framöver. Möjligheten till arbete är den enskilt 
viktigaste faktorn för att fatta ett beslut för att flytta till en ny ort. Det är mycket svårt 
att se hur detta projekt kan bidra till det. 
 
5. Inga båtplatser finns tillgängliga för de nya fastighetsägarna 
Vitsen med att bo på kusten är att kunna komma ut på havet. I den kommunvision 
som citeras i dokumentet talas om bostäder med tillgång till bad, båtplats och 
strövområden. Tillgången till båtplatser i Fiskebäckskil är begränsad och kommer 
inte kunna lösas för de nya fastigheterna. Att såsom kommunen gör säga att den 
frågan inte kan ses som avhängig av denna detaljplan är ologiskt och ett grovt 
planeringsfel. Kommunen har uppenbarligen en vision av att kunna locka nya 
invånare till kusten. Att då inte kunna erbjuda en av de viktigaste kvalitéerna med 
kustlivet är att skjuta sig själv i foten. 
 
6. Strandskyddet sätts åt sidan 
I planen föreslås att strandskyddet upphävs för anläggning av parkering, tennisbanor 
och andra fritidsanläggningar. I Fiskebäckskil finns redan en liten tennisklubb som 
under alla år har fungerat relativt väl. Det finns inget högt tryck på den anläggningen 
(utom möjligen under 3-4 veckor om året). Att tillgripa en sådan allvarlig åtgärd som 
upphävande av strandskydd för en anläggning som redan finns och vars expansion 
inte efterfrågas, kan inte motiveras. Att dessutom, i glesbygd, tvingas placera en 
parkering för 150 bilar i ett område med strandskydd, är endast ett tecken på att 
exploateringen är för stor och illa anpassad för det aktuella området. 
 
Sammanfattningsvis tvingas vi konstatera att projektet Utsiktsberget i allt väsentligt 
utgör ett brott mot i stort sett alla de riktlinjer och visioner som ligger utlagda på 
Lysekils kommuns egen hemsida. Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsens råd och 
riktlinjer är åsidosatta. Ingenstans redovisas de underlag (statistiska, vetenskapliga, 
empiriska eller kommersiella) som kan motivera hur 170 bostäder skall kunna fyllas 
med fastboende. Vilka skäl ligger bakom att bostadsbeståndet i Fiskebäckskil i ett 
slag skall utökas med 50% ? Vilka ekonomiska riskanalyser ligger bakom i en tid då 
hushållen är överbelånade och Riksbanken återkommande varnar för en 
bostadsbubbla? Lysekils kommun måste kunna motivera ett så här omfattande 
ingrepp i en värdefull miljö och i enskildas egendom med fakta. 
 
Mycket pekar på att projektets utvidgning och omfång är ett resultat av exploatören 
PEABs krav. Vilka ekonomiska fördelar har fått Lysekils kommun att gå med på ett 
projekt som innefattar ett mycket högt risktagande? Flyttar inte nya fastboende in 
som planerat förstärks den trend som kommunen säger sig vilja motverka. Dessutom 
minskar Fiskebäckskils attraktionsvärde och konkurrenskraft för besökande och 
krävande, men penningstarka, svenska och internationella turister. 
 
Vi yrkar på att hela planarbetet görs om och att avtalet med PEAB sägs upp. 

 

 

109. Andrea Widstöm, Skaftö-Fiskebäck 1:136 

Jag är fastighetsägare till i Fiskebäckskil — detta hus har ägts av min familj sedan 
1952. 
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Jag hoppas verkligen att kommunen gör en mycket genomgående granskning av 
nedan punkter — när Fiskebäckskil väl är förstört med denna bebyggelse skulle det 
vara helt omöjligt att återskapa denna fantastiska by. 
 
Det är för mig helt oklart hur PEAB möjligen kan få tillstånd att utföra ett projekt av 
denna storleken i ett av Sveriges vackraste och mest genuina samhällen. Vänligen 
finn mina detaljerade frågor nedan. 
 
Riksintresse "Nationallandskapet" Bohuslän" 
Fiskebäckskil är ett Riksintresse för kulturmiljövården. Bohuskusten i sin helhet 
räknas till Riksintresse, och Fiskebäckskil specifikt som ett unikt och mycket 
välbevarat skepparsamhälle. Planområdet både angränsar till och omfattar delar av 
de arealer som är klassade som Riksintresse. 
 
Riksintresset omfattar den bevarandevärda helheten, enligt Miljöbalken 4 kap. Det 
planerade storskaliga ingreppet i landskapet i direkt anslutning till Fiskebäckskils 
samhälle strider emot intentionerna i Riksintresset då det kraftigt påverkar 
helhetsupplevelsen. 
 
Ett bygge av den här skalan kommer göra avtryck på kustlinjen, påverka den 
befintliga bebyggelsen, vidare kommer det oundvikligen innebära omfattande och 
oåterkalleliga sprängarbeten. På Östersidan har man nyligen sprängt bort delar av 
berget och i det fallet har det mycket tydligt påverkat kustlinjen. Ändå är detta ett 
betydligt mindre område än Utsiktsberget. 
 
Jag kräver ett svar på hur kommunen och PEABS detaljplan respekterar 
Riksintressen och Länsstyrelsens riktlinjer om varsam exploatering längs 
Bohuskusten! 
Jag vill också se bevis för hur man på ett juridiskt bindande sätt anpassar bygget till 
Riksintresset Skepparsamhället Fiskebäckskil. Vidare vill jag ha en redogörelse för 
vilket intresse har kommunen att lämna över ett Kulturarv till kommande 
generationer och hur fördubblingen av samhället med alla dess konsekvenser är 
ansvarsfullt. 
 
Fornlämningar 
Enligt en granskning från 1990 har Riksantikvarieämbetet påvisat att 
exploateringsområdet inkluderar fornlämningar: en boplats från stenåldern. Dessa är 
inte till fullo utgrävda, det anges också vara troligt att området sträcker sig utanför de 
nu markerade platserna. 
 
Alla fornlämningar (som boplatser innan 1850) skyddas av Kulturmiljölag 
(1988:950) 2 kap 6 §. Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd ändra 
eller skada en fornlämning, till exempel genom att den tas bort, grävs ut eller täcks 
över.  
Skyddet omfattar inte enbart själva fornlämningen utan även ett så stort område på 
marken eller sjöbotten som behövs för att bevara den och för att ge den ett tillräckligt 
utrymme, ett fornlämningsområde. 
Kulturmiljölag (1988:950) 2 kap 2 § 
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När PEAB exploaterat området finns det inte längre någon möjligheter att undersöka 
fornlämningarna. Det är minst sagt upprörande att Kommunen inte bryr sig om sin 
kulturarvsmiljö och fornminnen. 
 
Jag kräver en utredning av fornlämningarna. Jag kräver också att MKB revideras 
eftersom boplatsen från stenåldern inte nämns där. 
 
Naturskydd 
1. I MKB står: Dagvattensystemet bedöms vara bra — men att bebyggelsen inte 
fungerar ihop med det föreslagna systemet. Detta är jämförbart med att säga att 
brandförsvaret fungerar utmärkt i vår kommun utom där det finns bebyggelse. I MKB 
står att husen ligger på fel höjd i förhållande till föreslaget dagvattensystem, för att 
vägarna ska kunna få diken krävs omfattande sprängning och massförflyttning, det 
finns heller ingen höjdsättning i planen — alltså de kan göra i princip som de vill med 
landskapet inom det som är kvartersmark. Detta innebär sannolikt mycket 
omfattande markarbeten. 
 
Jag begär en rättvisande visualisering av hur Utsiktsberget kommer se ut: de 
planerade husens maximala byggstorlekar bör infogas i ett fotomontage så att jag 
som allmänhet ska kunna förstå hur området ser ut. Jag vill också veta hur mycket av 
berget som kommer sprängas bort. 
Vidare vill jag veta hur mycket sprängning kommunen tillåter för att inte påverka 
Riksintresset och naturens karaktär. 
 
2. Sällsynta arter — utrotas från platsen? 
I området finns ett par fågelarter nattskärra och trädlärka) som omfattas av EUs 
fågeldirektiv. Liksom Salamandrar. Dessa nämns i utredningen 2009, men i senaste 
besöket, 2013, syntes de inte till. 
Stenmurar pekas i MKB ut som mycket viktiga ur ekologisk synpunkt, med vikta lavar 
mm, men man avser inte att skydda dessa. Man föreslår t.ex. att dessa kan byggas om 
med sprängsten. 
 
Jag begär en redogörelse för hänsyn till flora och fauna. 
Jag vill också veta hur kommunen bemöter att djur och insekter befinner sig ett 
komplext ekosystem och att salamandrar sannolikt inte kan hoppa mellan hus, eller 
återuppstå på nya platser bredvid nya grannar i en söndersprängd natur. 
PÅ vilket sätt tar kommunen hänsyn till naturskyddet? 
 
3. Natura 2000 
EUs policy "Natura 2000" omfattar värdefulla naturområden med arter eller 
naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. I svenska (3500) 
Natura 2000 områden ingår alvarmarker på Öland, bohusländska fjordar, frodiga 
rasbranter i Östergötland och ödsliga myrar i Norrbotten. Här finns även Tivedens 
urskogar och Sarekmassivets vidder. Flera områden är utvalda därför att de är viktiga 
livsmiljöer för hotade arter. Gullmarsfjorden är ett Natura2000-område och 
Utsiktsberget angränsande, flera av bostadsanläggningarna ligger planstridigt i 
naturområden. 
Jag vill ha svar på hur kommunen har respekterat Natura 2000. 
Vidare vill jag veta vilka värden kommunen anser gå först: ekonomisk vinst eller 
hållbara naturskydd? 
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Turistnäring 
Den 6 mars 2013 utnämnde CNN Bohuskusten till det 7:e mest attraktiva 
naturområdena i världen. Samhällena i Bohuskusten har på olika sätt arbetat med att 
ta tillvara turistnäringen, en huvudkälla för arbetstillfällen. 
Jag vill veta hur kommunen ser på bevarandet av bygden som en turistnäring. 
 
Trafik och hälsa 
1. Buller 
I bullerutredningen är det oklart om man lagt på ökningen om 700 fordon/dygn som 
man räknar med. Mätningen genomfördes den 10 januari 2014, värdet är sedan 
omvandlat till ett medelvärde för året. Man har alltså INTE mätt bullernivån under 
sommarens mest trafikerade dagar. Redan idag med nuvarande trafik är 
bullernivåerna vid en hög gräns. Denna räknas ut genom att man mäter bullernivå i 
förhållande till antal hus. 
För att klara av bullerökningen beräknar man ett 1.5 meter högt bullerstaket längs 
med Kristinebergsvägen och Fiskebäckskilsvägen. Man planerar också att bredda 
vägen med 3 meter, detta genom att spränga bort berget där det går. I beräkningen 
räknar man med att det är gräs runt vägen, men det är berg vilket inte leder till att 
ljud dämpas. 
 
Enligt Trafikverket kan det bli en 162% fordonsökning under sommartid. 
 
Jag kräver en sanningsenlig bullerutredning. 
Jag vill veta på vilka sätt trafikökningen kan påverka hälsa och säkerhet? I 
bullerutredningen anger man att området som omger Kristinebergsvägen är mjukt, 
men marken utgörs av berg, Jag vill veta vad detta innebär för bullernivån och 
beräkningen! 
 
2. Hälsa 
Kommunen behöver redogöra för alla aspekter av hur den planerade trafikökning kan 
påverka hälsa. 
 
3. Biltrafik. 
Kommunen har i flera år försökt minska trafiken i hela byn. Hur stämmer detta 
överens med att planera bussvändplats och ökad genomfart i den nya formationen?  
Finns en barnkonsekvensanalys för området? 
Hur kommer biltrafiken se ut in till byn? 
 
4. Fotgängare. 
Många sektioner är trånga och med ökad trafik blir det gående som trängs undan. 
Varför menar kommunen att hela Kristinebergsvägens karaktär ska göras om till en 
förortsmodell? Om nuvarande trafikmängd inte förändras borde fotgängarnas 
säkerhet kunna bättras UTAN att vägens karaktär förändras så grovt. Jag vill ha svar 
på hur kommunen respekterar nuvarande miljö. 
 
5. Infarten. 
Hur kommer man lösa den trånga, skarpa kurvan i början av Kristinebergsvägen? 
Den är trång, och kurvan skarp och brant vilket särskilt vintertid kan bli halt. Jag vill 
ha svar från kommunen om man kommer begära inlösen eller andra ingrepp i 
framtiden som konsekvens av trafikbelastningen som drabbar fastigheterna närmast 
kurvan. 
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6. Parkering. 
Den planerade bebyggelsen av den nuvarande parkeringen kommer att medföra ökad 
trafikbelastning i byn då den i exploateringens planerade parkeringen inte i samma 
utsträckning kommer att nyttjas för avlastning avseende boende och besökare i 
Fiskebäckskils samhälle p.g.a. dess planerade lokalisering längre ner mot kohagarna. 
Varför skall det vara olika förutsättningar för trafik och parkering för nya och gamla 
Fiskebäckskil och hur går detta ihop med kommunens miljöprogram? 
Vidare undrar jag hur kommunen har planerat för det ökade antal besökare som 
kommer behöva parkeringsplats genom att antal bostäder blir nästan dubblerade? 
Ökningen av parkeringsplatser i den nuvarande planen motsvarar inte detta behov, 
och vilka områden tänker Kommunen då exploatera? 
 
7. Båtplatser 
Det är i nuläget mycket ont om båtplatser i Fiskebäcskil, med långa köer för såväl 
bofasta som sommargäster. Hur kommer kommunen tiilgodose behovet av båtplast 
för den majoritet av nya boendegäster som kommer vilja ha en sådan? 
Tar man ansvar för detta och vilket område kommer då byggas ut med bryggor? 
Eller är kommunen öppet för att ännu större efterfrågan kan leda till ännu högre 
priser bland de privata alternativen. Detta leder sannolikt till ännu större 
inkomstklyftor bland de boende på ön — hur passar det in i kommunens plan om att 
skapa bättre förutsättningar för helårsboende? 
 
8. Tillgång till Utsiktsberget. 
Flera av tomterna markeras som privat mark just över områden som idag brukas som 
strövområden. Hur fritt kommer promenadområdet att vara i framtiden? 
Hur säkras det rörliga friluftslivet: promenadmöjligheter över bergen, skridskoåkning 
på dammen? Jag vill också se en redogöresle för vilka konsekvenser en exploatering 
får för dessa värden! 
 
Arkitektur 
Den föreslagna detaljplanen tillåter 130-150 kvm i bottenyta per tomt, 2 fulla 
våningar i mer än hälften av lägena, därtill ett souterrängplan där det är möjligt, samt 
inglasat uterum om 40 kvm plus 30 kvm komplement (alltså garage/bod o liknande). 
Det är alltså sammanlagt mkt hög exploatering. Vidare planeras radhus och 
lägenhetshus. Den nuvarande bebyggelsen i skepparsamhället Fiskebäckskil präglas 
av framförallt tre slags hustyper, plus ett fåtal nybyggen samt sjöbodar: Enkelhus 1 
RoK (det finns tre på rad till vänster på Kaptensgatan när man kommer från 
Gullmarstrand), dessa har daterats till tidigt 1700-tal. Dubbelhusen, 3 RoK, 1730-tal 
och framåt. Enkelhus och dubbelhus präglas av små format och är i ett plan (även om 
många nu har inrett de små vindsförråden). På 1800-talet byggs Kaptenshusen som i 
regel är 1.5 våningar, med en bottenplatta om ca 70-80m2. 
 
I detaljplanen finns ingen begränsning i våningshöjd närmast kyrkan - enligt planen 
kan man därmed bygga höghus där, bottenplattan är begränsad. Hur kommer 
Kommunen reglera detta? 
 
Oavsett om man strävat efter att arkitektoniskt bryta med den gamla bebyggelsen för 
att därmed göra avtryck av nuet eller gå på bevarandelinjen så är byggnadernas 
omfång och individuella volymer så stora att de framstår som allt annat än 
sympatiska i förhållande till nuvarande by. 
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Jag vill att kommunen redogör för hur den rimmar föreslagna utbredningen, dess 
volym och estetik rimmar med kulturhistoriska värden 
 
Vem ska bo här? 
Kommunen projekterar 220 lgh för Skaftö tom 2020. I skrivande stund är 103 
bostäder under byggnad: Torvemyr Grundsund; Gullvivan Fiskebäckskil; Evensås 
Östersidan; Östra Stockevik. Enligt uppgift står flera av dessa bostäder tomma, för 
andra har intresset att köpa bostad på prospekt uteblivit. 
 
Kommunen anger att fler bostäder kommer ge fler arbeten. Man vill locka 
förstagångsköpare och bofasta med rimliga boenden. PEAB beräknar 32-35 000 
tkr/m2 i lägenheterna man planerar, man har inte sagt hur finansieringen ska se ut 
samt hur liten minsta lägenhet är. 
 
Jag kräver en omprövning av behovet av ytterliggare bostäder i Fiskebäckskil. 
Jag kräver en ny utredning om ÖP från 1980-talet som anger Utsiktsberget som ett 
möjligt område att exploatera fortfarande är skälig, med tanke på att öns bebyggelse 
sedan dess kraftigt förändrats. 
 
Jag vill också ha svar på vilka sakliga grunder kommunen kan bevisa att fler bostäder 
skapar 1. Helhårsboende — vilket är mycket eftersträvansvärt. 2. Arbetstillfällen. 
 
SLUTKOMMENTAR 
Vad vill kommunen lämna efter sig till kommande generationer? Det väger ett mycket 
tung ansvar på Kommunen att utveckla samhällena i Lysekils kommun på ett 
ansvarsfullt sätt gentemot Riksintressen, i enlighet med Länsstyrelsens anvisningar 
om varsam exploatering av Bohuskusten, liksom gentemot såväl de som bor i 
Fiskebäckskil som mot turistnäringen. 
 
Jag hoppas verkligen att kommunen gör en mycket genomgående granskning av ovan 
punkter - och att tillstånd inte ges — Fiskebäckskil skulle aldrig vara detsamma igen. 
 
Jag ser fram emot att höra från Er.  

 

 

110. Madeleine Helgesson och Joakim Albrektson, Skaftö-Fiskebäck 1:101 

och 1:102 

Vi ställer oss mycket frågande till varför detta stora ingrepp i natur och miljö över 
huvud taget görs. Lysekils kommuns planer för byggnationen och exploateringen av 
området Utsiktsberget, Skaftö Fiskebäck 1:6 skulle innebära en stor förändring av 
hela det nuvarande samhället med betydande förändringar av och ingrepp i landskap 
och miljö. 
 
Exploateringen innebär stor påverkan på den unika natur- och kulturmiljön, buller, 
miljö och hälsa. Den planerade byggnationen med 175 bostäder skulle innebära ett 
hot mot en kulturmiljö av riksintresse. Bohuskusten i sin helhet räknas till 
riksintresse och Fiskebäckskil specifikt som ett unikt och mycket välbevarat 
skepparsamhälle. 
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Ett bygge av den här skalan kommer göra avtryck på kustlinjen, påverka den 
befintliga bebyggelsen, vidare kommer det oundvikligen innebära omfattande och 
oåterkalleliga sprängarbeten. På Östersidan har man nyligen sprängt bort delar av 
berget och i det fallet har det mycket tydligt påverkat kustlinjen. Ändå är detta 
betydligt mindre område än Utsiktsberget. 
 
Vi har svår att förstå syftet med denna omfattande förändring. Vad har fått 
kommunen att ändra detaljplanen från den som antogs 2006 och som avsåg en 
byggnation av 30-50 hus? Det kan inte vara bostadsbrist i kommunen då cirka 200 
bostäder är under byggnation eller i pipe-line. Hur har kommunen förvissat sig om 
att de föreslagna 175 bostäderna blir för åretruntboende? Så har det ju inte blivit i 
fallet Grundsund, Stockevik eller Pinneberget där bostäder nu står tomma. Det borde 
vara rimligare att attrahera företag till Lysekil som kan erbjuda arbetstillfällen innan 
en så omfattande byggnation påbörjas som knappast kommer leda till 
åretruntboende. Boendekostnaderna kommer dessutom, enligt PEAB, vara så hög att 
den överskrider vad en ung barnfamilj har råd att betala. 
 
Vi hemställer att ni överväger en väsentligt begränsad byggnation, som inte innebär 
så stora ingrepp i ett landskap och en kulturbygd och som bättre motsvarar 
översiktsplanen 2006, aktualiserad 2010, vilken skulle rymma 30-50 bostäder. Det 
byggprojekt som påbörjats på Östersidan verkar ha avstannat. Hur många bostäder 
har planerats i 
detta område? 

 

 

111. Anna och Robert Thorén, Skaftö-Fiskebäck 1:155 

Vi har tagit del av Översiktsplanen från 2006 och anser att en försiktig utbyggnad 
enligt den gamla översiktsplanen, där rimlig hänsyn tas till riksintressen (naturvård, 
friluftsliv och kulturmiljövård), landskapsbild, naturmiljö, närströvområden och inte 
minst trafiklösningar och buller kan anses acceptabel. Det nya förslaget till detaljplan 
är dock mycket långtgående och vi har liksom många andra synpunkter på detta. 
 
Allt för hög exploateringsgrad får stora negativa konsekvenser 
Trots att det gått mycket kort tid mellan Översiktsplanen och dagens 
detaljplaneförslag så har det har skett en mycket stor förändring från den fördjupade 
översiktsplanen med 30-50 bostäder, över planprogrammets 100, till detta 
planförslags 175! Exploateringsgraden har ökat mellan 400-600%. 
 
> Den föreslagna exploateringsgraden får stor påverkan på riksintressen (naturvård, 
friluftsliv och kulturmiljövård), landskapsbild, naturmiljö, närströvområden, 
trafiklösningar och buller. En sammanlagd påverkan av många intressen omöjliggör 
enligt vår mening denna exploatering.  
 
Trafikmiljö 
Redan utifrån en bebyggelse i ÖP 2006 om 30-50 lägenheter förutsatte kommunen 
en ny trafiklösning. I planprogrammet 2009 med en ökning till 100 bostäder 
föreslogs att en ny tillfartsväg skulle ersätta den brantaste delen av 
Kristinebergsvägen ner till korsningen vid Fiskebäckskils-vägen. Då konstaterade 
kommunen i programmet att den första delen av Kristinebergsvägen bör stängas av 
för biltrafik mot Fiskebäckskilsvägen. I yttrandena över programhandlingen 
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tillstyrkte eller förutsatte de flesta en ny väglösning. Länsstyrelsen framhöll bl.a. att 
man såg positivt på en ny anslutning av Kristinebergsvägen. 
 
Nu föreslår man en utökning av byggandet med 400-600% (175 bostäder) med 
kraftigt utökad trafik som följd. Man har återgått till att använda den nuvarande 
redan hårt kritiserade trafikföringen och endast föreslagit marginella förbättringar 
med minsta möjliga kostnader för entreprenören. Nuvarande förslag innebär ingen 
reell lösning av trafikproblemen. Dessa problem har inte tagits på tillräckligt allvar. 
 
Säkerhetsrisk 
Att bara ha en tillfartsväg skapar en flaskhals i trafikflödet, och att denna enda 
trafiklösning baseras på en brant och mycket smal väg mellan husen samt en 
nästintill 90-gradig kurva känns som en ogenomtänkt lösning som försvårar för både 
motorburna trafikanter, cyklister och fotgängare och är en mycket stor säkerhetsrisk 
för ett eventuellt räddningsarbete. Vägen kan bli helt avstängd vid olycka och 
alternativa vägar är mycket undermåliga, smala och oframkomliga genom "Kilen" för 
större fordon. 
 
Buller 
I MKB redovisas stora problem med buller för angränsande fastigheter vid 
Kristinebergs-vägen. Detta är ett allvarligt problem, vilket kan kräva bullerplank 
(som ändå inte skyddar husens andra våning) hela vägen fram till avfarten mot 
Gullmarsstrand. Förutom stora olägenheter för de boende, innebär detta också stort 
estetiskt negativt ingrepp i den kultur- och naturmiljö som finns! I angivna siffror har 
man räknat på helårsvärden för trafikmängderna vilket är felaktigt, då 
säsongsvariationen är mycket stor. Angivna värden blir högre och berörda bostäder 
blir fler om maxvärden används i trafikbullerberäkningarna. Det krävs en ny 
bullerberäkning utifrån maximala trafikvärden  
 
Etapputbyggnad - extra bullerproblem 
Planen föreslås bli genomförd under en 10-årsperiod. Detta innebär extra 
bullerproblem på grund av de byggfordon som under stora delar av hela denna period 
kommer att passera! 
 
> Trafikmatningen till Fiskebäckskil inklusive de nya planerade områdena är 
undermålig och de angivna trafikalternativen är inte acceptabla. Den bör utformas på 
ett annat sätt genom att andra markområden utanför det aktuella planområdet 
nyttjas och tas i anspråk för trafiklösningarna. 
 
> Planen strider mot lokala miljömål, att kommuninvånarna inte skall utsättas för 
bullerstörningar över de riktvärden som riksdagen fastställt. 
 
> Delar av planen innebär att hälsa och säkerhet påverkas oacceptabelt av att 
trafikbullernormer överskrids för ett flertal befintliga bostäder. Detta är ett hinder 
mot att planen fastställs och fastställs den bör Länsstyrelsen upphäva den.  
 
Arkitektur 
Den föreslagna detaljplanen tillåter 130-150 kvm i bottenyta per tomt, 2 fulla 
våningar i mer än hälften av lägena, därtill ett souterrängplan där det är möjligt, samt 
inglasat uterum om 40 kvm plus 30 kvm komplement (alltså garage/bod o liknande). 
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Det är alltså sammanlagt mkt hög exploatering. Vidare planeras radhus och 
lägenhetshus. 
 
Den nuvarande bebyggelsen i skepparsamhället Fiskebäckskil präglas av framförallt 
tre slags hustyper, plus ett fåtal nybyggen samt sjöbodar: Enkelhus 1 RoK (det finns 
tre på rad till vänster på Kaptensgatan när man kommer från Gullmarstrand), dessa 
har daterats till tidigt 1700-tal. Dubbelhusen, 3 RoK, 1730-tal och framåt. Enkelhus 
och dubbelhus präglas av små format och är i ett plan. På 1800-talet byggdes 
Kaptenshusen som i regel är 1.5 våningar, med en bottenplatta om ca 70-80m2. 
 
I detaljplanen finns ingen begränsning i våningshöjd närmast kyrkan - enligt planen 
kan man därmed bygga höghus där, bottenplattan är begränsad. Hur kommer 
Kommunen reglera detta? 
 
Oavsett om man strävat efter att arkitektoniskt bryta med den gamla bebyggelsen för 
att därmed göra avtryck av nuet eller gå på bevarandelinjen så är byggnadernas 
omfång och individuella volymer så stora att de framstår som allt annat än 
sympatiska i förhållande till nuvarande by. 
 
Vi vill att kommunen redogör för hur den föreslagna utbredningen, dess volym och 
estetik rimmar med kulturhistoriska värden. 
 
Sammanfattningsvis vill vi framhålla: 
> Planförslaget strider mot gällande översiktsplan på grund av den höga 
exploateringsgraden. 
> Delar av planen innebär att hälsa och säkerhet påverkas oacceptabelt av att 
trafikbullernormer överskrids för ett flertal befintliga bostäder. Detta är ett hinder 
mot att planen fasställs, och skulle den fastställas så bör Länsstyrelsen upphäva den. 
> Det är fel att räkna på helårsvärden för trafikmängderna, då säsongsvariationen är 
mycket stor. Angivna bullervärden blir högre och berörda bostäder blir fler till antalet 
om maxvärden används i bullberäkningarna. 
> Trafikmatningen är undermålig och de angivna alternativen är inte acceptabla. 
Trafikmatningen bör utformas på ett annat sätt genom att andra markområden 
utanför det aktuella planområdet nyttjas/tas i anspråk. 
> De föreslagna planbestämmelserna är undermåliga avseende såväl byggnader som 
mark. De måste skrivas om helt och skärpas betydligt. 
 
Mot bakgrund av ovanstående hemställer vi: 
- att kommunen beaktar ovanstående synpunkter och ej antar föreslagen detaljplan 

 

 

112. Anders Henriksson, Skaftö-Fiskebäck 1:361 

Jag stödjer Ekonomiska Föreningen Fiskebäcks Tomtägares synpunkter angående 

detaljplan för Utsiktsberget. Vidare vill jag uttrycka den oro som jag har gällande 

trafiksituationen både på och på väg till Skaftö. Om den planerade nybyggnationen av 

bostäder både på Utsiktsberget och övriga planerade nybyggen blir till, och inget görs 

med vägar, gång- och cykelbanor. Då lär det inte dröja innan flera svåra olyckor 

inträffar. Låt oss då hoppas att det inte är ett oskyldigt och oskyddat barn som blir 

först i den statistiken. 
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Ekonomiska Föreningen FISKEBÄCKS TOMTÄGARE representerar 26 
fastighetsägare inom stamfastigheten Fiskebäck 1:345. Föreningen äger gemensamt 
mycket av den mark som ansluter till Utsiktsbergets södra del. 
 
Låt oss inledningsvis slå fast att vi är mycket positiva till en utveckling mot fler 
helårsboende i Fiskebäckskil. Vi stödjer också kommunens vision om att locka fler 
yrkesverksamma barnfamiljer att bosätta sig på Skaftö. 
 
Vi tror dock att den nu planerade bebyggelsen endast kommer att leda till ännu ett 
exklusivt sommarvillaområde. Om kommunen på allvar velat bryta trenden borde 
den i stället satsa på billiga och funktionella bostäder för barnfamiljer. För att hålla 
nere slutpriserna bör bostäderna byggas på mark som inte kräver omfattande och 
dyra markarbeten (jmf Översiktsplan 2006). 
 
I övrigt vill vi framföra följande invändningar mot planen: 
 
1. Tvärvändning i två viktiga principfrågor 
I förslaget till detaljplan har kommunen helt åsidosatt tidigare översiktsplan samt 
tidigare regler för placering av bebyggelse i naturen: 
 
Avvikelse från gällande översiktsplan 
I kommunens egen översiktsplan från 2006 (som auktualitetsförklarades så sent som 
oktober 2010) framgår att större delen av det nu planerade området skall utgöras av 
öppen mark och vegetation. Endast den nordligaste delen av området är avsatt för 
tätortsutbyggnad. Vi har väldigt svårt att se hur kommunen plötsligt kan ändra 
gällande översiktsplanering för att tillmötesgå exploatörens önskemål att bygga 
exklusiva sommarvillor med havsutsikt. 
 
Husens placering i naturen 
I ett tidigare planprogram för området (2009) hävdar kommunen: 
 
"Bebyggelsen skall vara underkastad berget för att minimera visuell påverkan. De 
högsta punkterna finns i planområdets södra delar och lämnas obebyggda med 
hänsyn till miljöpåverkan". 
 
Enligt den nu framlagda planen gör man precis tvärtom och placerar många hus på 
de högsta punkterna och påverkar därigenom kraftigt det visuella intrycket. 
Bebyggelsen kommer att vara mycket dominerande - inte minst från havssidan och 
Kaptensgatan — och därmed vara starkt miljö och landskapspåverkande. 
 
Ända sedan Tomtägareföreningens område började bebyggas i mitten på 1960-talet 
har vi byggt våra hus enligt gällande planbestämmelser, vilket givit minimal 
miljöpåverkan. Om den föreslagna planen realiseras kommer många av oss att få ett 
flertal nära grannar med ett höjdläge över oss och därmed full insyn över våra hus 
och tomter. Detta innebär att vi får en retroaktivt verkande principändring med 
utomordentligt stor negativ effekt för många av våra medlemmar. 
 
2. Miljöfrågor 
Landskapsbilden 
I Miljökonsekvensbeskrivningen (i fortsättningen benämnd MKB) står på sidan 23: 
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"Planen bedöms ge måttlig till stor påverkan på topografin eftersom planens 
reglering av marknivåer är svag och bebyggelsen föreslås placerad i mycket 
kuperad terräng. Generellt kommer det att bli en stor utmaning att uppföra ny 
bebyggelse utan att göra ingrepp i terrängen, Planen har vaga bestämmelser om 
hur befintliga marknivåer skall följas/behållas. Tillgängligheten till tomt och entre 
kommer att bli svår att klara utan att förändra marknivåerna inom respektive 
tomt, vilket är syftet med planen och förenligt med miljöbalkens 
hushällningsbestämrnelser om att exploatering inte ska påtagligt skada natur- och 
kulturvärden. 1 relation till krav pä tillgänglighet är det sannolikt att större ingrepp 
i terrängen än vad som är intentionen i planen och som det är illustrerat i 
planbeskrivningen kommer att krävas". 
 
Av ovanstående framgår att omfattande ingrepp i naturen blir ofrånkomliga. 
Landskapsbilden kommer att ändras radikalt. Miljön med nya hus över 
horisontlinjen kommer att bli väl synlig alla tider på dygnet. Arkitektfirmans 
illustrationsfilm över den tänkta bebyggelsen visar tydligt hur avskräckande det kan 
bli. 
 
Omfattningen av projektet innebär att byggprocessen kommer att ta lång tid och har 
av exploatören beräknats till 10 år. Under den perioden är stora störningar från 
sprängningar, schaktningsarbeten och tunga transporter oundvikliga. Påverkan på 
topografin blir mycket konkret. Risken är uppenbar att man för evig tid, liksom i 
Evensås på Östersidan, ödelägger bergets utseende och skapar intryck av ett 
månlandskap. 
 
Rekreation och friluftsliv 
I MKB (sid. 28) under "Övergripande bedömning" står: 
 
"En stor del av vistelseytorna för rekreation försvinner i och med planens 
genomförande. Byggnationen kommer att begränsa tillgången till den del som 
förblir obebyggd. Vägar och tomter begränsar passage in i naturornrädet, Vägarna 
är inte allmänna platsmark och det är därför risk att dessa känns privata eller till 
och med stängs för besökare". 
 
Om planen genomförs går ett fantastiskt rekreationsområde med underbara 
naturupplevelser förlorat. Man söker sig helt enkelt inte till ett tätbebyggt område 
med 175 bostäder.  
 
Trafik och buller 
Att trafiken kommer att öka är helt utom diskussion. Frågan är hur mycket - speciellt 
under högsäsong. Detta gäller såväl väg 161, den smala och kurviga vägen från 
Skaftöbron som Fiskebäckskilsvägen och Kristinebergsvägen. 
I MKB (sid.8) står: 
 
”Angående konsekvensbedömning av trafik och buller är konsekvensbedömningen 
gjord för trafikens ärsmedelvärde. Det finns inga framtagna utredningar som 
belyser årstidsvariationen. Fiskebäckskil är en semesterort där trafiksituationen ser 
väldigt olika ut beroende på säsong. För att kunna göra en rättvis bedömning bör 
därför bullerberäkningen utgå från det maximala trafikmängdsvärdet, vilket även 
samrådet med Länsstyrelsen kommit fram till, En sådan bullermätning saknas för 
närvarande." 
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Erhållna resultat måste kompletteras med kvalificerade prognoser för den 
trafikökning som genereras om planen genomförs. Det kan noteras att redan idag 
överskrids gällande riktvärden för bullernivåer. Anmärkningsvärt är också att för 
vissa hus i den planerade nya bebyggelsen kommer tillåtna riktvärden att 
överskridas. 
 
Som framgår av MKB under "Samlad bedömning" (sid.37) är det: 
"problematiskt att planområdets enda tillfartsväg håller en så låg standard på 
grund av lutningen och att många blir helt beroende av motorfordon för att ta sig 
till området. Detta uppvägs till en viss del av att man lägger till en bussvändslinga 
på Kristinebergsvägen samt att det anläggs en bättre och säkrare gång-och 
cykelbana längs med Kristinebegsvägen. Farhågan att boende kommer att vara 
tvungna att välja bilen även för kortare resor där man annars kunde valt att 
promenera eller ta cykel kvarstår dock. Dessutom medför ombyggnaden av 
Kristinebergsvägen att två byggnader (uthus) inom område för riksintresse för 
kulturmiljö kommer att rivas.". 
 
Vidare står i MKB (sid.34): 
"Topografin längs Kristinebergsvägen är sådan att längdsluttningen för denna väg 
är 11,5% längs en sträcka på drygt 50 meter närmast Fiskebäckskilsvägen och 
förblir sådan i detta alternativ. Detta innebär en mindre god standard för buss och 
ännu lägre standard för gående och cyklister. Den lutningen innebär att vägen inte 
heller uppfyller kraven för tillgänglighet för rörelsehindrade. Dessa är därmed 
hänvisade till buss, bil eller annat motoriserat fordon för att ta sig till eller ifrån 
planområdet. Detta gäller nog i praktiken även en del som inte formellt räknas som 
rörelsehindrade men som saknar styrka och ihållighet för att ta sig upp eller nedför 
backen på ett säkert sätt." 
 
Som jämförelse kan nämnas att det brantaste motorvägsavsnittet på E6 över 
Hallandsås har en högsta lutning på 6-7 %. 
 
Under byggprocessens 10 år kommer det att krävas många tunga transporter uppför 
backen på Kristinebergsvägen. Arbetsfordon och fullastade lastbilar måste starta från 
närmast stillastående i den skarpa vänsterkurvan. Vi vågar knappt tänka på vad ett 
bromshaveri i den branta nedförsbacken kan innebära. 
 
Vad som ovan sagts talar sitt tydliga språk och är i sig skäl nog att vara mycket kritisk 
till planen. 
 
Växt- och Djurliv 
I MKB (sid26) står: 
"Ett av Lysekils viktiga kommunala miljömål är Ett rikt växt- och djurliv. Den 
biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande 
och kommande generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras 
funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång 
till en god natur-och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 
livskvalitet och välfärd, vilket är Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet. 
Lysekils kommun ska skapa goda förutsättningar för att en stor mångfald av arter 
ska trivas i kommunen". 
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Denna citerade målsättning är mycket välskriven och lätt att instämma i på alla 
punkter. Men - vackra och ambitiösa ord är en sak - efterlevnaden en helt annan. Om 
Lysekils kommun låter exploatören genomföra byggnationen på planerat sätt sviker 
man sin egen målsättning å det grövsta. 
 
Planområdet innehåller ett synnerligen rikt och varierat djur-och växtliv med ett 
flertal däggdjursarter, ett stort antal fågelarter, sällsynta och rödlistade groddjur samt 
ett antal fridlysta växter. 
 
I detta sammanhang är MKB kvalitetsmässigt undermålig och bygger inte på aktuella 
och grundligt genomförda inventeringar. Inventeringarna måste göras under hela 
reproduktions- och växtsäsongen. 
 
Groddjur 
Alla groddjur är fridlysta i hela landet. Detta gäller även arter som kan vara 
livskraftiga. Detta innebär att det är förbjudet att fånga, ta med sig dessa djur eller 
döda dem. Stor vattensalamander är rödlistad vilket innebär att den är hotad och det 
därför är förbjudet att skada eller hota dess livsmiljöer. 
 
I MKB (sid 26) anges: 
"Det finns även ett antal dammar i området som hyser groddjur (vanlig padda 
samt mindre vattensalamander). Den sällsyntare arten stor vattensalamander har 
påträffats vid ett par av dammarna men dessa fynd bedöms vara tillfälliga då inga 
exemplar har hittats vid kompletterande undersökningar. Man fastslår dock att 
dammarna kan utgöra en randzon för en population i närområdet och att 
dammarna kan komma att återkoloniseras i framtiden." 
 
Stor vattensalamander har bevisligen funnits i områdets dammar både vid 
Ekonaturainventeringen 2009 samt vid Naturcentrums granskning 2011. Sistnämnda 
granskning är inte ens omnämnd i MKB. 
 
De kompletterande undersökningar MKB hänvisar till är, vad vi förstår, 
Naturcentrums granskning utförd under ett dygn den 21 maj 2013. Den korta 
endagsgranskningen omfattande tre besök vid varje damm samt ett nattbesök. 
 
MKB:s slutsats vad gäller stor vattensalamander är synnerligen svagt underbyggd och 
ger anledning till stort tvivel. Att utesluta förekomsten så lättvindigt är enligt vår 
mening oprofessionellt. En ny aktuell inventering gjord under hela 
reproduktionstiden är därmed helt ofrånkomlig. 
 
Fågelskydd 
Bland den mångfald fågelarter som häckar i planområdets olika naturmiljöer 
återfinns fåglar som är skyddade och ingår i EU:s fågeldirektiv 2009/147/EC. 
Exempel på dessa är Nattskärra, Spillkråka och Trädlärka. 
 
Vad vi kan se har MKB:n inte tagit tagit hänsyn till de regler som gäller i EU:s 
fågeldirektiv och artskyddsförordningen. Vi hävdar därför att MKB:n måste 
kompletteras på denna punkt. 
 
Fladdermöss 
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Fladdermöss förekommer rikligt i området. De flesta regelbundet förekommande 
svenska fladdermusarterna omfattas av strikt skydd (EU:s Habitatdirektiv samt 
Artskyddsförordningen (SFS .2007:845)). Detta skydd gäller överallt där arterna 
finns, oavsett om det är inom eller utanför Natura 2000-nätverket. 
 
Växter 
På växtsidan redovisar Eko Natura inventeringen från 2009 bland annat Murgröna, 
Lopplummer och Jungfru Maria Nycklar Dessa växter är fridlysta och skyddsvärda. 
Vidare finns ovanliga och skyddsvärda starrväxter i och omkring planområdet. 
Sammanfattningsvis kan man med starka skäl befara att nuvarande rika och 
omfattande djur-och växtliv kommer att bli mycket illa åtgånget redan under 
byggskedet. På sikt hotas beståndet att bli utarmat och till stor del utplånat. 
 
Dagvattenfrågan. 
Omfattande sprängningsarbeten kommer att ändra naturliga flöden av dagvattnet i 
planområdet. Dessutom kommer dagvattnet påverkas negativt av gödningsämnen 
och bekämpningsmedel från de högt belägna tomterna. Förändringarna får vital 
betydelse för groddjurens överlevnad i de kvarlämnade dammarna. Detsamma gäller 
i de mindre oinventerade vattnen i södra delarna av planområdet. Man bör också 
besinna att detta förorenade dagvatten till sist hamnar i Gullmarsfjorden, som är ett 
Natura 2000 område. 
 
Planerat utjämningsmagasin i damm/våtmark i planområdets södra del 
Nedanstående kartbild ur detaljplanen visar sydöstra delen av planområdet. De 
rödmarkerade delarna har beskrivits som områden med utpekade naturvärden i 
naturinventeringar 2009respektive 2013 (Naturcentrum inventering 2013). Inom det 
gulmarkerade området finns en damm/våtmark som sträcker sig in på 
Tomtägareföreningens ägor. 
 
Stenmuren som går rakt igenom dammen/våtmarken markerar gränsen mellan 
kommunens och Tomtägareföreningens mark. 
 
Bilden ovan visar hur PEAB planerar att använda den känsliga dammen/våtmarken 
för att anlägga ett utjämningsmagasin för dagvatten. 
Detta kommer direkt att påverka Tomtägareföreningens område både beträffande 
naturmiljö, vattenföring och vattennivåerna i vår del av dammen/våtmarken. 
Varken detaljplan eller MKB innehåller någon som helst analys av vilken 
miljöpåverkan utjämningsmagasinet kan leda till. 
Vi kräver därför en ny och grundlig utredning där Tomtägareföreningen är delaktig. 
Innan dess får inga som helst arbeten som påverkar Tomtägareföreningens del av 
dammen/våtmarken inledas. 
 
Ej inventerade dammar 
Planområdets södra del innehåller dessutom två dammar som inte finns med varken i 
kartmaterial eller inventeringar. Dessa finns heller inte omnämnda i detaljplan eller 
MKB. 
 
När kartan inte stämmer överens med verkligheten måste man rätta sig efter den 
senare. Inventeringar av groddjur i dessa dammar är således helt nödvändig. Som vi 
tidigare hävdat måste inventeringarna sträcka sig över hela reproduktionstiden. 
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3. Fornlämningar 
Inom planområdet finns två kända fornlämningar: 
 

 Stenåldersboplats (RAÄ Skaftö 60:1). Boplatsen bedöms gå tillbaka till 1800 år 
f.Kr. 

 Stensättning (RAÄ Skaftö 101:1). Stensättningen utgörs av en oregelbunden 
stenfylld gravsättning från Järn-/Bronsåldern. 

 
Bägge ovanstående fornlämningar har av Riksantikvarieämbetet bedömts omfattas av 
skydd enligt Kulturminneslagen. 
 
I detaljplanen (sid 28) hävdas att planförslaget är så utformat att planerade åtgärder 
ej påverkar fornlämningarna. Vi ställer oss mycket tveksamma till att en så 
omfattande exploatering av området inte kommer att beröra känsliga historiska 
värden. 
 
4. Vilka skall köpa de nya bostäderna? 
Enligt kommunens detaljplan är ambitionen med planförslaget: 
"att skapa fler bostäder för äretruntboende med en varierad bostadsbebyggelse". 
 
Omfattningen av byggnadsplanerna har vuxit från 30-50 bostäder år 2006, till ca 100 
år 2009 och till nuvarande minst 175 bostäder. 
 
Mycket litet har hittills sagts om bostädernas storlekar och priser. Med tanke på att 
bebyggelsen till stor del skall ske i kraftigt kuperad terräng, med höga kostnader för 
infrastruktur (vägar, vatten och avlopp) kommer priserna sannolikt att röra sig i 
flermiljonklassen. 
 
En självklar fråga blir: Kommer man verkligen kunna attrahera så många 
åretruntboende köpare? Något underlag för den bedömningen har inte varit 
tillgängligt. 
 
Det finns starka skäl tro att köparna till allra största del kommer att vara 
fritidsboende utan att mantalsskriva sig i kommunen. De kommer därmed inte att 
tillföra några skatteintäkter till kommunen förutom den obligatoriska 
fastighetsavgiften.  
PEAB:s exploatering innebär nästan en fördubbling av antalet bostäder i centrala 
Fiskebäckskil. Självklart kräver denna expansion en stor kapacitetsökning vad gäller 
vattenförsörjning, avloppshantering, eldistribution, båthamn mm. Kommunen 
tvingas dimensionera hela sin servicekostym till en nivå som skall fungera under ett 
par sommarmånader. Lönsamheten i dessa infrastrukturinvesteringar kan kraftigt 
ifrågasättas. Kommunens skattebetalare riskerar gemensamt att få betala notan. 
 
Sedan några år byggs det kraftigt på Skaftö. Bland genomförda och planerade projekt 
finns Torvemyren, Östra Skolberget, Rågårdsvik, Evensås, Östra Stockevik, Fiskebäck 
Gläntan, Viggerna och Fossa. 
 
Sammanlagt rör det sig om drygt 200 nytillkommande bostäder. Som vi förstår är 
många av dessa bostäder svåra att sälja. Framför allt verkar bostäderna alltför 
påkostade och dyra för att passa en ung generation på Skaftö. 
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5. Båthamn 
När man väljer att bosätta sig i havsbandet är tillgång till båtliv viktigt. Många skulle 
nog säga att tillgång till båtplats är en direkt förutsättning för bosättning. 
 
Enligt Lysekils småbåtshamn förvaltar kommunen totalt 156 båtplatser i 
Fiskebäckskil och på Gullmarstrand. Dessa är alla uthyrda och kön till nya båtplatser 
är i nuläget minst 10 år för helårsboende mantalsskrivna kommunmedlemmar. 
Personer som endast äger fastighet på Skaftö kan räkna med betydligt längre kötid. 
 
Eftersom Gullmarsfjorden ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden 
(Natura 2000) tror vi att det blir väldigt svårt för kommunen att framledes utöka 
antalet båtplatser i närområdet. 
 
Om planen på 175 nya bostäder skulle bli verklighet kommer den redan svåra bristen 
på båtplatser att bli akut. Vi förutsätter därför att kommunen förklarar hur de tänker 
lösa båtplatstillgången innan de antar en eventuell ny detaljplan för Utsiktsberget. 
 
6. Sammanfattning 
De ofrånkomligt omfattande ingreppen i naturen kommer radikalt att ändra 
landskapsbilden och påtagligt skada natur- och kulturvärden. 
 
Förlusten av ett unikt område för rekreation och friluftsliv med möjlighet till 
underbara naturupplevelser är närmast tragisk och helt oacceptabel. 
 
Samma negativa omdöme gäller planens förödande påverkan på växt- och djurliv. 
Man kan med starka skäl ifrågasätta om kommunen iakttagit gällande skyddsregler 
på det seriösa och ansvarsfulla sätt man har rätt att förvänta sig. Det gäller bl.a. 
skyddet för groddjur, EU:s fågeldirektiv och artskyddsförordningar, habitatdirektiven 
samt artskyddsförordningen för fladdermöss. Det gäller också skyddet för fridlysta 
och skyddsvärda växter. Vi är förvånade att dessa aspekter inte heller tagits upp i 
Miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Frågorna kring trafiken är många och så pass allvarliga och svårlösta att det finns 
anledning att ompröva hela detaljplanen. 
 
Mycket är oklart när det gäller dagvattenfrågan inklusive förslaget till 
utjämningsmagasin för dagvatten. 
 
Två mindre dammar är hittills icke omnämnda i någon inventering och ej heller i 
detaljplan eller MKB. 
 
Avsaknaden av plan för nya båtplatser är anmärkningsvärd. 
 
Beslutande politiker har ett tungt ansvar inför nuvarande och kommande 
generationer att värna om natur- och kulturvärden. De bör besinna att det som en 
gång fördärvas är oåterkalleligt och för evigt borta. 
 
7. Krav 
Men anledning av ovanstående kräver Föreningen Fiskebäcks tomtägare att: 
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• Kommunen avslår detaljplanen för Utsiktsberget i sin helhet och återgår till en 
planering som följer gällande Översiktsplan från 2006. 
 
• Kommunen gör nya och tillförlitliga trafikmätningar under högsommar 2014 som 
kan ligga till grund för riktiga slutsatser om buller och miljö. 
 
• Att kommunen gör en ny och betydligt mer grundlig naturinventering av de orörda 
delarna i området. De olika slutsatser som hittillsvarande undersökningar givit, borde 
ge upphov till stor osäkerhet kring huruvida området hyser rödlistade arter. 
 
• En ny och grundlig utredning där Tomtägareföreningen är delaktig måste 
verkställas när det gäller det planerade utjämningsmagasinet. Utredningen skall 
klarlägga konsekvenserna för vår förenings markområden. Kommunen avbryter all 
planering av åtgärder som kan påverka den våtmark som delas av 
Tomtägareföreningen och kommunen. 
 
• En undersökning av de två hittills inte inventerade dammarna måste ske och 
sträcka sig över hela reproduktionssäsongen. 
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FORTSATT PLANARBETE 

 

Föreslagna kompletteringar/justeringar av planhandlingarna med anledning av 

inkomna yttranden: 

 

 Grundkartan ska uppdateras.  

 Tydligare motivering av exploateringens ökade storlek från översiktsplan till 

förslag till detaljplan i planbeskrivningen.  

 Ett gestaltningsprogram ska tas fram som behandlar planförslaget i 

förhållande till riksintressen för kulturmiljö och påverkan på landskapsbild.  

 Riktlinjer för gestaltning av byggnaderna ska tas fram gällande 

byggnadsvolymer, totalhöjder, markanpassning, färgsättning och glasning. 

 Utformningsbestämmelser kommer att föras in på plankartan.  

 Illustrationsmaterial kommer att tas fram för att möjliggöra en bedömning av 

om planförslaget kan förväntas medföra påtaglig skada på riksintresse enligt 

miljöbalkens tredje och fjärde kapitel. Illustrationer kommer tas fram från 

Östersidan, från havet samt från landområdet i nordväst.  

 Illustrationsmaterial som visar hur platsen kommer att se ut efter ombyggnad 

för korsningen Fiskebäckskilsvägen och Kristinebergsvägen kommer att tas 

fram.  

 En modell kommer att tas fram över området.  

 Sektioner kommer att tas fram för att visa hur placering av hus i förhållande 

till gata kommer göras.  

 Exploateringens omfattning kommer ses över.  

 Planförslaget kommer minska antal hus i delområdet Kilen.  

 Den i samrådshandlingen föreslagna nya byggrätten för 1:543 kommer tas 

bort.   

 En noggrann avvägning av byggrätternas storlek i förhållandetill kulturmiljön, 

lanskapsbilden med mera kommer göras. Även förslaget till lagändring i PBL 

kommer beaktas. 

 Höjder för byggnaderna kommer studeras och föras in på plankartan.   

 En arkeologisk utredning kommer utföras för hela planområdet för att 

säkerställa att inga hittills okända fornlämningar berörs av planen.  

 Plankartan kommer att kompletteras med lämpliga planbestämmelser som 

införlivar den vision som finns i planbeskrivningen att marken endast ska 

påverkas i den mån det behövs för anläggandet av VA, vägar och anläggandet 

av hus.  

 Vitesbelopp för fällande av träd kommer att övervägas.   

 En förnyad bedömning av sakägarkretsen kommer att göras till 

granskningsskedet utifrån inkomna synpunkter och i samråd med 

lantmäteriet. 

 En trafikmätning av sommartrafiken kommer att göras. Denna kommer ligga 

till grund för uppdateringar av övriga handlingar och utredningar.  
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 Bullerutredningen kommer att kompletteras med bullernivåer för befintlig 

hastighet (50km/h) samt för hastighetssänkningar till 40km/h respektive 50 

km/h.  

 Målpunkter för fotgängare och cyklister kommer beskrivas i trafikutredningen.  

 En förstudie för att studera kopplingar mellan de olika trafikslagen i 

korsningen mellan Fiskebäckskilsvägen och Kristinebergsvägen kommer att 

tas fram som ett första steg i ett helhetsnät för gång- och cykeltrafik i 

Fiskebäckskil.  

 Ombyggnation av korsningen mellan Fiskebäckskilsvägen och 

Kristinebergsvägen kommer att behandlas i dialog med Trafikverket.  

 Användningsbestämmelsen C kommer att förtydligas.  

 Barnperspektivet, innehållande bland annat barns möjlighet till säkra 

transportvägar kommer behandlas i vidare planarbete.  

 Motiven angående upphävande av strandskydd kommer att utvecklas och 

vidare kommuniceras med länsstyrelsen.  

 Kompletterande lägen för transformatorstationer samt u-området inom 

området kommer att föras in på plankartan.  

 Kompletterande utredning av stor vattensalamander utifrån Länsstyrelsens 

yttrande kommer göras. Fördjupning av planförslagets eventuella barriäreffekt 

för arten kommer att behandlas. 

 Utredning av vilka fågelarter planområdet utgör häckningsmiljö för, kommer 

att tas fram.  

 Ytterligare anpassning till utpekade naturvärdesområden kommer beaktas.  

 Miljökonsekvensbeskrivningen kommer behandla konsekvenser av byggtiden.  

 Avloppsförsörjningen kommer utredas vidare utifrån LEVAs yttrande om 

alternativ avledning av spillvatten.  

 Dagvattenavledningen kommer studeras djupare utifrån LEVAs  och andra 

inkomna yttrande.  

 Förtydligande kommer göras av de data och resonemang som ligger till grund 

för att flödet till Gullmarn, som är Natura 2000 –område, inte kommer att 

förändas.  

 Vattenförsörjningen kommer utredas vidare avseende från om tillräckligt 

vattentryck.  

 Försörjning av brandvatten kommer att beaktas.  

 LEVA kommer vara part i det exploateringsavtal som upprättas.  

 Skrivelsen "Vatten, brandvatten- och spillvatten" kommer att ändras till 

"vatten- spillvatten- och dagvattenledningar inom u-område".  

 Under rubriken  "Gemensamhetsanläggning/samfällighet" tas text angående 
dagvatten som ej utgörs av vägdagvatten, VA och tryckstegringsstation bort 
från samfällighetens ansvarsområde.  
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 Första stycket under rubrik Servitut/Ledningsrätt ändras till "För vatten-, 
spillvatten- och dagvattenledningar inom u-område på kvartersmark skall 
ledningsrätt upplåtas till förmån för LEVA i Lysekil AB". I andra stycket under 
samma rubrik  ges LEVA ledningsrätt (ej servitut) för E2, 
tryckstegringsstation. 

 Fastighetskonsekvensbeskrivningen i planbeskrivningen kommer att ses över 

och mer detaljerat beskriva förändringarna för de berörda fastigheterna.  
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Planarkitekt  Samordningsansvarig planenheten 
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