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BEHOVSBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN

Miljöpåverkan- behov av miljöbedömning
När en plan eller ett program upprättas ska en behovsbedömninggöras för att kunna
bedömaom dess genomförandekan antas medföra en betydandemiljöpåverkan.

Behovsbedömningenska utgöra underlag för beslutom huruvida ett genomförande av

detaljplanenkan tänkasmedföra betydandemiljöpåverkaneller inte. Innan
kommunen tar ställning om betydandemiljöpåverkanska länsstyrelsen ges tillfälleatt

yttra sig. Om planens genomförandekan antas innebärabetydandemiljöpåverkanska
en miljöbedömninggenomföras och en miljökonsekvensbeskrivningupprättas.
Behovsbedömningenska precisera vilkafrågor som ska behandlasi

miljökonsekvensbeskrivningen.

Planens syfte och huvuddrag
Förslaget tilldetaljplan syftar tillatt skapa förutsättningar för att uppföra bostäder i
direkt anslutningtillFiskebäckskilssamhälle. I planen föreslås sammanlagt ca 175

nya bostäder, fördelade på lägenheter i flerbostadshus, gruppbyggda bostadsrätter och

friliggandeenbostadshus. Inom planområdet föreslås även ett mindre torg med

omgivande servicebyggnadersamt ett område för tennisbanor och allmän parkering.
Den allmännaparkeringensom finns i dag får en ny placeringväster om den

befintligasom i planförslaget tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Parkeringen
betjänarFiskebäckskilssamhälle, besökaretillGullmarstrandshotell och konferens,
samt besökaretillBökeviksbadplats och anslutandenaturområden. Den nya
lokaliseringenär belägennärmre Bökeviksbadplats och Gullmarstrand, dock längre
ifrån Fiskebäckskilssamhälle.

Utbredningenoch exploateringsgradenhar ökat genom projektet. I Kommunens

översiktsplan OPo6 redovisas planområdet för utbyggnad av 30-50 bostäder.
Planprogrammetsom upprättades för området 2009 föreslår en utbyggnad som

omfattarca 100 bostäder. Det aktuella planförslagetföreslår en utbyggnad som

omfattarca 175 bostäder.

Argumenten för att bebyggamarkensom idag används som parkeringär att på ett

bättre sätt foga samman och integrera det nya bostadsområdet med det befintliga
samhället samt möjliggöra för ett mer varieradbostadsutbud inom både planområdet
och Fiskebäckskilssamhälle. Parkeringsytanföreslås innefatta flerbostadshus med
mindre boenden.

Planförslaget omfattarett ca 25 ha stort område, varav ca 2 ha utgörs av befintliga
bosträderoch resterande utgörs av naturmark.Avnaturmarkenavses ca 8,5 ha
bevaras.
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I Lysekilskommun finns ett allmänt intresse och en målsättningatt öka
åretruntboendet i kommunen och på Skaftö och skapa underlag för sysselsättning och
nya näringar samt stärka turistnäringen. Planenbidrartillmöjligheten att fler
åretruntboende bosätter sig på Skaftö. Utbyggnadenplaneras ske successivt om

etapper med ca 25-30 tomter, vilketbidrartillskapandet av åretruntboende.

Sammanfattningav behovsbedömning
Planförslagetbedömsvara förenligt med bestämmelsernai Miljöbalken.Förändringen
av markanvändningenberörett område i direkt anslutning tillFiskebäckskils
samhälle och medför ingen påtagligskada på natur- och kulturvärden i området.
Planförslagetberör inget Natura 2000-område, medför ingen påtagligskada på
riksintressen eller åsidosätter miljökvalitetsnormer.Inte heller motverkasnationella
miljömål.Område med strandskyddberörs av förslag tillutbyggnad beståendeav
allmän parkeringoch tennisbanor för att underlätta för allmänhetens närrekreation.

Planförslaget ligger i linje med kommunens ambitionoch de allmänna intressena att
skapa flerbostäderför åtetruntboende och skapa en mer varieradbostadsbebyggelse.

Kommunenbedömeratt detaljplanens tänkbaraeffekter på kort och lång sikt inte
kommer att medföra någon risk för miljön, människors hälsa och säkerhet eller
olämplig hushållningmed mark,vatten och andra resurser. En miljöbedömningför
planens genomförandebehöverdärmed inte genomföras och det finns inget behovav
att upprätta en särskildmiljökonsekvensbeskrivningenligt MB 6 kap 12 §.

Kommunens förslag till ställningstagande
Planens genomförandebedöms sammantaget inte medföra risk för betydande
miljöpåverkan.En miljöbedömningav planenbehöverdärmed inte genomföras och
behovav att upprätta en särskildmiljökonsekvensbeskrivningñnns inte. 
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BEDÖMNINGSGRUNDER
Följande frågeställningar, som är en tolkning av kriterierna i bilagorna till MKB-

förordningen, utgör utgångspunkt för bedömningen:

o Har planen stor omfattninggeografiskt? Får planen miljöeffekter inom ett stort

geografiskt område? Har effekternastor varaktighet? Blir totaleffektenstor?

o Ar området särskiltvärdefullt eller känsligt?Är det svårt att avhjälpa en negativ
påverkan?

o Har planenbetydelse för hållbarutveckling?
o Är sannolikheten stor att genomförandet av planen medför miljöproblem?

Alstras mycket föroreningar och avfall? Blir miljöproblemen varaktiga?
Uppkommerpåverkanofta?

0 Finns det risk för överskridande av miljökvalitetsnormer? Påverkas Natura
2000-område?

o Har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan?

Miljöpåverkan
På följande sidor följer en sammanställning över vilkenpåverkan som i detta skede

bedömsuppkommatillföljd av planförslagets genomförande.
 
 
 

Gällande regleringaroch skyddsvärden
Ja

 
 
 
 
 
 

Kommentarer Nej

Riksintressen/Natura 2000 
Berör planen:

 
 
 

  
  
  
  
  

 
 
 

 

Planområdet och även anslutande - område av riksintresse för
landområden omfattas ej av riksintresse för 

 
naturvärden?

(3 kap 6 § Miljöbalken) naturvård. Däremot är havsområdet ca 200 m

norr om strandlinjen i Fiskebäckskilav

riksintresse för naturvård, tillikanaturreservat

och Natura 2000-område. Via avrinning av

dagvattenkan påverkanske av dagvatten som

ej tas om hand eller inñltreras innan det når

havet. Planförslaget redovisar förslag för lokalt

omhänderta ande för att undvika 
 
 
 

n åverkan. 
 

 
 

_ område av riksintresse för Planområdet omfattas ej av riksintresse för

kulturmiliövåideii? kulturmiljövård. Beñntliga byggnader utmed

(3 kap 6 § Miljöbalken) Fiskebäckskilsvägeningår i ett

kulturmilö o roram. 

 
 

Planområdet omfattas ej av riksintresse för 
 

- område av riksintresse för friluftsliv?

(3 kap 6 § Miljöbalken) friluftsliv.Dock ñnns väster om planområdet
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område med riksintresse för friluftsliv.
Planområdet och anslutande landområden

 
 
 

  
 - område som ingår i nätverketNatura

 2000? omfattasej av Natura 2000.

  

Havsområdet i norr och väster ingår i  
 Gullmarns naturvårdsområde, tillikaNatur  
 2000-område. Via avrinningav dagvatten kan  
 påverkanske av dagvatten som ej tas om hand  
 eller inñltreras innan det når havet.  
 
 

Planförslaget redovisar förslag för lokalt  omhänderta ande för att undvika åverkan. 
  

 
 

 
 

 

Särskildahushållningsbestämmelserenl MB 4 
 

- särskildahushållningsbestämmel-ser
enligt 4 kap Miljöbalken? kap 4§ berörs. Bestämmelserna är inte tänkta

att utgöra hinder för utveckling av beñntliga  
 tätorter eller det lokala näringslivet.

Planförslagetsyftar tillatt utveckla det
beñntli

Det aktuella planområdetberör i dess

 
 
  a samhället. 

   

 
 
 

Skydd av områden
 
 
 
 

 

 
nordvästra del strandskyddatområde. 

 
 
 

Berörs området av kap 7 Miljöbalken
(natur/kulturreservat,biotopskydd,
strandskyddeller dylikt)?

Föreslagen markanvändningi detta avsnitt

utgörs av allmän parkeringoch tennisbanor i

anslutningtillallmän badplats och område för

 
 

närrekreation. Ingen bebyggelse föreslås inom  
 

 
 

det strands 
  FOm'äm ningar Inom planområdet finns två kända

  
 

fornlämningar, RAÄSkaftö 60:1 (boplats norr 
 
 
 
 

Berörs registrerade fornminneneller
om Kristinebergsvägen)RAÄSkaftö 10121

bYggminnen? (stenfyndpå toppen inom det centrala bergs-  
 och naturområdet). Planförslagetär utformat  

 
 

 

så att lanerade åt ärder inte åverkardessa.  

 
 
 Gäuande planer Planförslagetbedömshuvudsakligen följa

riktlinjernai ÖP 06. Planområdets omfattning strider Planen m°t FÖP/ÖP? och exploateringsgradhar ökat från ÖP 06 och

  
planprogrammetfrån 2009 tillaktuellt  

 planförslag. Argumentenbakom är att utnyttja  
 de markresursersom tas i anspråk och skapa  
 ett mer varieratbostadsbestånd. 
 
 
 

 
 

 
Två äldre detaljplanerberörs. Även program 

 
Berörs planen av kommunala planer,
policys eller program? för kulturmiljövård, dagvattenhanteringoch

  parkeringberörs. Program för boendestrategi  
 
 

berörvikten av etappvis utbyggnad, vilket avses tillämas inom lanområdet. 
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Skyddsavstånd
Inom området finns en befintligtelemast.

Masten planeras flyttasvid planens
Ar området påverkatav

skyddsavstånd?
genomförande. 
 

 Effekter på miljön 
  
 

 

Kommentar

Naturmiljö

 
 
  

Berörs områden som utpekats som

värdefulla i:

_ konnnnna]plan? - Naturvårdsplan

X Gullmarns naturvårdsområde, tillikaNatura  - kommunens översiktsplan som

zooo-område, berörs inte av planområdet men ekologisktkänslig?
  

  
 
 
 

omfattarhavsområdet utanför kusten.

 Inga sådana objektñnns noterade. - skogsstyrelsens inventeringar av

nyckelbiotoper,naturvärdesobjekteller

sumpskogar? 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  
  
  

 

Ny bebyggelse i tidigare obebyggt område 
 

Orsakar planens genomförande
förändrade förutsättningar för växt_ innebär att jungfrulig marktas i anspråk för

 nuet djntattet t Området_ nytt ändamål.Ett sammanhängande
naturområdebevarasfritt från bebyggelse. En

naturinventeringhar utförts där naturvärden

noterats. Förslaget tar hänsyn tillredovisade

 
 

naturvärden.

Ett beståndmed sex exemplarav Jungfru 
 

Påverkasnågon hotad djur-eller

växtart eller växtsamhälle?
 
 marie nycklar (fridlyst)har påträffats liksom

Lopplummer (fridlyst).Enligt
naturinventeringenbör det vara möjligt att

söka tillståndför att flyttadessa plantor till
andra lämpliga platser inom området, om

  ex loaterin n åverkarv latserna. en
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Kulturmiljö
Berörs någon kulturhistoriskt värdefull

bebyggelsemiljö?

Landskapsbüd
Kan genomförandetav planen
försämra någon vackerutsikt eller
särskildaskönhetsvärden i landskapet?

Rekreation och friluftsliv

Påverkaskvalitéer för friluftsliveteller

möjligheternatill rekreation i området?

Mark

Medför projektet risk för skred, ras etc.

Medför projektet skada eller förändring
av någon värdefull geologisk
formation?

  
Vatten

Kan planens genomförandeorsaka:

- förändring av grundvatten- eller

ytvattenkvalitén?

- påverkanpå vattentillgångeni någon
yt- eller grundvattentäkt?

- förändring av flödesriktningenför

grundvattnet?

BEHOVSBEDÖMNINGAV DETALJPLAN
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Planområdet är huvudsakligen obebyggtmen

gränsar tillFiskebäckskilsbeñntliga
byggnadsbestånd.Beñntliga byggnaderutmed
Fiskebäckskilsvägeningår i ett

kulturmilöro ram.

Planområdet utgör en sammanhängandedel
med övriga delar av samhället. Tillkommande

byggnader kommerbli synliga från olika delar

av omgivningen och därigenom påverka
landskapsbildenmen som en integrerad del av

Fiskebäckskil.

En del av planområdet är i ÖP 06 redovisat för
närrekreation. I denna del planeras
tennisplaner och parkeringi anslutning till

badplats och anslutandenaturområde. Större

delarna av planområdet är relativt otillgängligt
idag och nya gator och gångstråk kommer öka

tillgängligheten.Ca 8,5 ha sammanhängande
naturområde s aras.

En geoteknisk utredning, även innefattande

bergteknikoch radon, har utförts. Härvid har
kunnatkonstateras att berget är av relativt god
kvalitet men att risk för begränsaderas

förekommervid några slänter med instabila
block och stenar.

I utförd geoteknisk och bergteknisk
undersökningkonstateras ingen särskilt
värdefull formation.

En VA- och dagvattenutredningvisar att

ytavrinningenbedömsvara relativthög, men

långsam, då vattnet avrinner från

bergsknallarnaner i lokala sänkor och raviner
för att sedan tillstor del långsamt inñltreras
eller avdunsta. För ny bebyggelse ska lokalt

atten ske.omhänderta ande av da ;

Ingen sådan täkt förekommer inom området.

Ingen förändringbedömsuppstå.



_ förändratnöde i ener nu något Ett antal mindre regnvattendammarñnns

Vattendrag,Sjö eller hnvsornråde? inom området. Tillplanenhörande

dagvattenutredningska redovisa förslag som

innebär att beñntli a dammarbevaras.

_ förändrade inñltranonsförhånanden) X Planområdet utgörs av berg som awattnastill

avrinningeller dräneringsmönstermed nedanför liggande Områden- Berg i dagen

risk för nnnrkning? innebär små förutsättningar för infiltration.

Vid byggnationav vägar och markplaneringför

bebyggelsen förändras delvis förutsättningarna
för ytavrinnandevatten. Tillplanenhörande

dagvattenutredningska redovisa förslag som

innebär att avrinningmot befintligadammar

bevaras.

_ ingrepp i vattenområde? - Inget vattenområdepåverkas.
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Effekter på hushållning med mark, vatten och andra resurser

Bestämmelser i miljöbalken
Är ett genomförandeav planen
förenligt med grundläggande och

särskildahushållningsbestämmelseri 3
och ka . i mil'öba1ken.

Mark-och vattenanvändning
Kan ett plangenomförandemedföra

avsevärd förändring av mark-och

vattenanvändningeni området.

Kan ett genomförandeav planen
medföra stora omflyttningarav massor.

BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN
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Kommentar

Föreslagen bebyggelse ligger i direkt

anslutningtillFiskebäckskiloch utgör en del

av samhället. Inga utpekade större

naturvärden berörs.

Ny bebyggelse i tidigare obebyggt område
innebär att jungfrulig marktas i anspråk för

nytt ändamål.En utbyggnad av nya bostäder
innebär en tydlig förändring lokalt i

närområdet.

Vid planförslagetsutformning har anpassning
tillterrängens variationereftersträvats. Större

massomflyttningarplaneras därför inte bli
aktuella.



      Inga aktiva näringsidkare påverkasav
Areella näringar planförslaget.  
 

Påverkasjordbruk, skogsbruk,
durhållnineller fiske.  
 

 
 
 

 
 

Ingen avsevärd påverkan bedöms ske.

Viss bergsprängningkommer dock att

utföras. 
  
 
 
  

 

Naturresurser
 
 Kan ett genomförande av planen

medföra ett avsevärt uttömmande
on e' förn elsebar resurs? av nå 
 Transport och

kommunikation 
Berörs viktiga transport- eller

kommunikationsleder?

 
 
 

 
 
 

Alternativ lokaüsering
Innan planeringsprocessenpåbörjades
utvärderades platsens förutsättningar inom

 
  Har alternativ lokaliseringprövats? ramen för arbetet utifrån gällande
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

översiktsplan ÖP 06 samt genom
upprättande av ett planprogram. Områdets

utbredning och exploateringsgrad har

utökats från ÖP 06 och planprogram till

aktuellt planförslag. Argumenten bakom

aktuellt planförslag är att ett

sammanhålletnaturområde sparas och att

kopplingen till det befintligasamhället

stärks. Aktuellt planförslag innebär att

bebyggelsen kommer närmre

kringliggande fastigheter i söder och väst

och att bebyggelsen beläggs högre upp på
berget än planprogrammets förslag.
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 Effekter på hälsan 
 
 

 
 Störningar; utsläpp, buller,

vibrationer 
 Kan planens genomförande orsaka: 
 

 

 
 

En lokal ökning, av biltrafikbedöms ske.
Dock ej av sådan omfattningatt luft-
kvaliteten påverkasmärkbart.

 
 

- väsentliga luftutsläpp eller

försämring av luftkvalitén?  
 

 
 

 
 

 
 

 Inga utsläpp till luft eller vatten bedöms
förekomma.
Utförd bullerutredning visar att tvâ
fastigheter belägnanära vägbanan i
korsningen Fiskebäckskilsvägenoch

- obehagliglukt?

 
   

 
 

- att människor exponeras för

ljudnivåer över rekommenderade
gränsvärden?

 
 

 Kristinebergsvägenredan innan  
 exploatering är påverkade av trafikbuller

över gällande gränsvärde. Genom

hastighetssänkandeåtgärder bedöms inga
ytterligare fastigheter få överskriden
bullernivâ.
Vibrationerkan komma att uppstå under
byggtiden pga sprängningsarbeten,dock
inte när arbetet är klart.

 
  
  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

- vibrationersom kan störa
människor?

  
 
 
 

Säkerhet

Kan planens genomförande orsaka: 
  Under byggtiden kommer bergsprängning

att utföras. Normal riskhantering ska ske
vid utförrandet.

Inga sådana utsläpp kan identifieras.
Avskiljareför slam- och oljeavskiljning
tar hand om eventuella slam-, olje- eller
bensinutsläpp från den större p-platsens
da vatten innan det infiltreras.
Radonhalten är undersökt och ska han-
teras i enlighet med gällande föreskriñer.

 - explosionsrisk?  
 

 

 
 
  - risk för utsläpp av särskilt miljö

och hälsofarliga ämnen?

 
  

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

- risk för att människor utsätts för

strålning?

 - risk för att människor utsätts for
annan fara? 
 

BEHOVSBEDÖMNINGAV DETALJPLAN
UTSIKTSBERGET 11



  Planområdet är högt beläget och påverkas
inte av framtida havsnivåhönin

- risk för översvämning?

- betydandeökning av

fordonstrafik?

 
 
 
 

ar.

Lokalt kommer en ökad trafikmängd
uppstå som ett resultat av planens
enomforande.

  

  
 
 

 
 

 

 
 
  

Befintlig tillfartsvägska byggas om och

förses med gång- och cykelbana.
Utförandet ska följa gällande riktlinjer i

s fte att trafiksäkerheten ska bli

 
 

- trafikproblem eller äventyra
trafiksäkerheten?

 od. 

Effekterna av planens genomförande- samlad bedömning
Har planens genomförande effekter Inga sådana adderande effekter kan förutspås.
som var för sig är begränsandemen

tillsammanskan vara betydande?

Blir effekterna varaktiga och Vid byggnation av vägar och hus påverkasmarken

lrreverslbla? permanent. Utförandet ska genomföras på sätt som

begränsardenna påverkansamt skapa ositiva mervärden.

Ger en genomförande av planen Nej, inga sådana effekter förväntas.

som helhet negativ effekt på hälsan

eller hushållningenmed markoch
vatten?

Innebär planen betydande
miljöpåverkani närliggande
kommuner?

 
Kommentar 

 

 
 

 
 

Den ökning av trafiken i området som kan   

 

Kommer gällande
 
 

 
 
 
 

  

miljökvalllersnörmer.enligt 5 kan förväntas efter planens genomförande
miljöbalkenatt överskrldas? bedöms inte vara av den omfattningenatt

luftkvaliteten
Eventuellt ansökan om tillståndför att

flytta enstaka bestånd av lopplummer och

Jungfru Marie nycklar i enlighet med

 o åverkas.

 
 
  
  
 

 
 

 
 

 
 

Kommer verksamheter som planen
tillåtereller iordningställandet av

 
planområdet att kräva anmälan
eller tillståndenligt miljöbalken? naturinventering.Ansökan om dispens

från strandskydd för iordningställande av

tennisplaner och parkeringerfordras för

område i anslutningtillBökeviks

Ökad biltrafikför att nå området
förmodas. Fler boende kan medföra bättre  

 
 

Finns det risk att projektet
åstadkommer effekter som  

 
 
 

underlag för kollektivtrafiksamt allmän

och kommersiell service.
motverkarde nationella eller lokala

miljömålenoch därmed en hållbar

utveckling?
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MEDVERKANDE

Planförslaget upprättas av ExarkArkitektergenom Hans Jönsson, plankonsult.
Planförslaget handläggs av Malin Karlsson, planeringsarkitektSamhällsbyggnadsförvaltningen
Lysekils kommun.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Malin Karlsson Hans Jönsson
Samhällsbyggnadsförvaltningen Exark Arkitekter
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Bilaga;Planillustration
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