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ANBUDSFÖRFRÅGAN
MiIjökonsekvensbeskrivning

Anbudsförfrågan avser en detaljplan för Utsiktsberget, Skaftö-Fiskebäck 1:6 m.fl.,
Lysekils kommun. Planenheten i Lysekils kommun arbetar tillsammans med
konsulten Hans Jönsson, Exark Arkitekter AB samt exploatörerna Peab AB och
Skaftöbo AB med att ta fram en ny detaljplan. Som underlag för fortsatt
detaljplanearbete ska Lysekils kommun upphandla en miljökonsekvensbeskrivning
som underlag för detaljplaneläggningi enlighet med denna förfrågan.

Bakgrund
Peab AB och Skaftöbo AB avser förvärva del av fastigheten Skaftö-Fiskebäck1:6 m.fl.
i Fiskebäckskil. Fastigheterna består idag av obebyggd naturmark.
Detaljplaneområdet innefattar även ett antal bostadsfastigheter i privat ägo längs
med Fiskebäckskilsvägen.Avsikten från exploatörerna är att bebygga området med
bostäder i form av flerbostadshus, gruppbyggda småhus och friliggande småhus.
Föreslaget detaljplaneområdeframgår av bifogadebilagor.

Förfrågan
Uppdraget omfattar att utföra en miljöbedömning och framställa en

miljökonsekvensbeskrivningför att förtydliga förslagets påverkan på Fiskebäckskils
samhälle och Skaftö som helhet. Fiskebäckskilär en unik kulturmiljö där vissa delar
omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. Miljökonsekvensbeskrivningenska även
behandla att området är beläget på Skaftö som i sin helhet omfattas av

hushållningsbestämmelserenligt 4 kapitlet miljöbalkensamt förslagets omfattning i
förhållande till tidigare ställningstaganden och till befintligt samhälle. Vidare ska
dagvattenhantering, påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten samt
bullerpåverkanbehandlas.

Frågeställningarnainnefattarföljande punkter:

o Planområdet ligger i direkt anslutning till riksintresse för kulturmiljövården.
Påverkan på landskapsbilden i Fiskebäckskils samhälle ska analyseras och
visualiseras. Även Vilkaåtgärder som behövs för att undvika negativ påverkan
ska behandlas. Förslagets utformning och gestaltning i förhållande till
topografi, landskapsbildoch platsens förutsättningar måste beskrivas.

o Skaftö i sin helhet, och därmed även Fiskebäckskil omfattas av

hushållningsbestämmelseri miljöbalkensfjärde kapitel och är med hänsyn till
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dess natur- och kulturvärden i sin helhet av riksintresse. Förslagets påverkan
på riksintresset ska beskrivas.

o Planförslagethar succesivt ökat i storlek och omfattningfrån översiktsplan och
program vidare till samrådshandling. Konsekvenserna av denna ökning och
förslagets omfattning i förhållande till befintlig bebyggelse i Fiskebäckskil
behöverbeskrivas.

0 Dagvattenhantering för området och förslagets påverkan på
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kartläggas. Havsområdet väster och
norr om planområdet ingår i Gullmarns naturvårdsområde tillikaNatura 2000
område. Hur planområdet kan komma att påverka havsområdet samt hur
påverkankan undvikasska beskrivas.

0 Förslagets påverkan på trafiksituationen i Fiskebäckskil och förlagets
bullerpåverkanför befintligafastigheter samt ny bebyggelse ska beskrivas.

Anbudsförfrågan har ställts till de företag kommunen har ramavtal med. Vi önskar
ert förslag tillupplägg av ert arbete och bedömt antal timmar. Lysekilskommun ska
godkänna anbudet. Fakturor skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Planenheten, 453 80 Lysekil.Ange på fakturanvilkendetaljplan det gäller.

Förutsättningar offert
- Offerten ska innehållaen tidplan för arbetet där slutleverans ska ske senast 2014-
01-07. Eventuella ändringar från tidplanen eller kostnadstillägg ska godkännas av

kommunenshandläggare.
- Kommunen tillhandahållernödvändigtkartunderlag och övriga handlingarsom kan
tjäna som underlag vid bedömningen. Kommunikationska ske mellan konsult och
kommun under arbetets gång.
- VA- och dagvattenutredning för området är utförd av Sweco EnvironmentAB 2013-
09-25.
- Trafikutredning för Kristinebergsvägen är utförd av Reinersten 2013-09-09,
utredningen kommer uppdateras.
- Trafikbullerutredningför området är utförd av Akustik forum AB 2013-09-24.
-Naturinventeringar för området är utförda av Eko natura AB 2009-09 och
Naturcentrum AB 2013-05.
- Arkitektbyrån AB (det arkitektkontor som står bakom förslaget) kommer att
framställadet visuella material som behövs för miljöbedömningoch MKB.

Förutsättningar Redovisningar
-Uppdraget ska redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning som är en av de
handlingarvilkeningår i detaljplanen.
-Materialetska levereras dels som signerade originalhandlingar(papperskopior), dels
som pdf- och word-filer.
- Lysekils kommun har efter slutleverans rätt att använda och ändra materialet till
granskningsskedetav planprocessen utan medverkanav konsult.



LYSEKILS
KOMMUN 

Förfrågningsunderlag
- Anbudsförfrågan (dennahandling).
- Behovsbedömning, tidigt koncept till planbeskrivningoch plankarta, handlingen
kommer att uppdateras.
- Samtliga utredningar som nämns under "förutsättningar offert".

Kontakt

Malin Karlsson, planarkitekt,Lysekilskommun
Tel: 0523-61 33 42
malinkarlssong@lysekil.se

YlwaLarsson, samordningsansvarigför planverksamheten,Lysekilskommun
Tel: 0523-61 33 52
ylwa.larsson@lysekil.se

Vi vill ha ert anbud senast 2013-11-27. Undertecknat anbud skickas per post till
Samhällsbyggnadsförvaltningen,Planenheten, 453 80 Lysekil.Märk kuvertet "Anbud
MKB”.

Med vänliga hälsningar

Marie-Louise Bergqvist
Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen
Lysekilskommun

 




