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Förslag till program för detaljplan för område söder om Kristine- 
bergsvagen, Skaftö-Fiskeback 1:6 m fl, Lysekils kommun, Västra 
Götalands Ian 
Handlingar daterade 2009-10-01 för samråd enligt 5 kap 20 plan- och bygglagen (PBL) 

Länsstyrelsens sammanfattande bedömning 
Länsstyrelsen anser att programmet ger en relativt tydlig bild av planerings- 
förutsättningarna inom området och kan utgöra en grund för den fortsatta 
planeringen. Kompletteringar behöver dock göras beträffande bland annat 
behovsbedömning, geoteknik, trafikutredning, landskapsanalys/fotomon- 
tage, dagvattenhantering samt avseende naturinventeringen. 

Länsstyrelsens synpunkter och råd 
Riksintressen 
Programområdet omfattas av de särskilda hushållningsbestammelserna i 4 
kap 1 och 4 $3 miljöbalken (MB), som bl a innebär att exploatering får 
komma till stånd endast om det kan ske på ett satt som inte påtagligt skadar 
områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör inte hinder för 
utvecklingen av befintliga tatorter, vilket ar fallet i nu aktuellt utbyggnads- 
förslag. 

Programområdet berörs aven av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 
kap 6 MB. I det fortsatta planeringsarbetet behöver kommunen redovisa 
planförslagets konsekvenser med avseende på riksintressets värden och be- 
döma om dessa värden riskerar att skadas. Exploateringen behöver utformas 
med hänsyn till riksintresset. 

Lansstyrelsen konstaterar att någon behovsbedömning inte har gjorts i pro- 
gramskedet och kan d i f ö r  i nuläget inte ta stallning till om ett genomföran- - 
de av planförslaget riskerar att innebära betydande rniljöpåverk~n eller inte. 
Kommunen behöver analysera och redovisa planförslagets miljöpåverkan i 
en behovsbedömning så att Lansstyrelsen med denna som underlag kan ta 
stallning till frågan om betydande miljöpåverkan. 
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Länsstyrelsens sammanfattandebedömning
Länsstyrelsen anser att programmet ger en relativt tydlig bildav planerings-
förutsättningarna inom området och kan utgöra en grund för den fortsatta
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behovsbedömning,geoteknik, trafikutredning, landskapsanalys/fotomon-
tage, dagvattenhantering samt avseende naturinventeringen.

Länsstyrelsens synpunkter och råd
Riksintressen
Programområdet omfattas av de särskilda hushållningsbestämmelsernai 4
kap 1 och 4 §§ miljöbalken (MB), som bl a innebär att exploatering får
komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar
områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör inte hinder för
utvecklingen av befintligatätorter, vilketär fallet i nu aktuellt utbyggnads-
förslag.

Programområdet berörs även av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3
kap 6 § MB. I det fortsatta planeringsarbetetbehöverkommunen redovisa
planförslagets konsekvenser med avseende på riksintressets värden och be-
döma om dessa värden riskerar att skadas. Exploateringen behöver utformas
med hänsyn till riksintresset.

Behovsbedömning
Länsstyrelsen konstaterar att någon behovsbedömninginte har gjorts i pro-
gramskedet och kan därför i nuläget inte ta ställning till om ett genomföran-
de av planförslaget riskerar att innebära betydandemiljöpåverkaneller inte.
Kommunen behöver analysera och redovisa planförslagets miljöpåverkani
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g:\verksamhet\40_sarnhpIan\402_dp\kommunedlysekihpágåendeärendenBSBSS-OQ skaflö-fiskebäck1-5 område söder om kristinebergsvägen\95953-09
ro ram skaltö-tickebäck 1-6 krislineber svä entdoc

Postadress:
462 82 VANERSBORG

Telefon/Fax: Webbadress: E-post:
0521/60 50 OO(växel)
0521/60 55 06 (lax)

Besöksadress:
Drottninggatan 2

SAMRÃDSYTTRANDE Diarienummer
402-95953-2009

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i

Sida
1(4)

www.Iansstyrelsense/vastragotaland samby.vastrag0laland@Iansslyrelsense



SAMRADSYTTRANDE Diarienummer Sida 
2010-01-07 402-95953-2009 2(4) 

Områdets utformning m m 
Länsstyrelsen delar uppfattningen i programmet att utformningen av områ- 
det bl a ska ta hänsyn till platsen och minimera sprängning och andra in- 
grepp i miljön. Lansstyrelsen delar även Bohusläns museums synpunkter i 
yttrande daterat 2009-1 1-24 avseende utformningen av bebyggelsen i områ- 
det och anser i likhet med museet att förslaget behöver visualiseras med 
hjälp av fotomontage eller liknande teknik. En landskapsanalys behöver 
göras som stöd för en lämplig anpassning av bebyggelsen till platsen och 
dess natur- och kulturvärden, 

Länsstyrelsen förutsätter att utbyggnadsområdet ansluts till kommunens 
VA-nät. 

Fornlämningar 
Beträffande synpunkter på fornlämningar inom området hänvisar Lanssty- 
relsen till yttrandet från Bohusläns museum. Fornlämningarna behöver re- 
dovisas i planbeskrivningen och även markeras på plankartan. Hänsyn be- 
höver tas till fornlämningarna och deras skyddsområden. För avgränsning 
av fornlämningarnas skyddsområden kan Lansstyrelsens kulturmiljöenhet 
kontaktas. För eventuella ingrepp i fornlämning eller dess skyddsområde 
kravs tillstånd från Lansstyrelsen. 

Länsstyrelsen delar museets bedömning att en arkeologisk utredning av pro- 
gramområdet inte är nödvändig. 

Natur- och vattenvårdsfrågor 
Programområdet rymmer flera platser med höga naturvärden, vilket redovi- 
sas i naturinventeringen av området. Bland annat har fridlysta arter som 
mindre vattensalamander och vanlig padda observerats i några av dammar- 
na. Aven de fridlysta växterna lopplummer, murgröna och jungfru Marie 
nycklar finns inom planområdet. 

I planförslaget behöver redovisas hur de allmänna hänsynsreglerna enligt 
MB ska beaktas. Kommunen behöver visa vilka hansvn man tar för att så 
långt det är möjligt bl a undvika negativ påverkan på de fridlysta arterna. 
Eventuell ansökan om dispens från förbuden i artskyddsförordningen ska 
sökas hos Linsstyrelsen i ett tidigt skede. Lansstyrisen får ge dispens från 
förbuden om det inte finns någon annan Iamplig lösning och dispensen inte 
försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens be- 
stånd i dess naturliga utbredningsområde. 

Lansstyrelsen konstaterar att de i naturinventeringen redovisade dammarna 
nr 6 och 7 inom planområdet inte har inventerats med avseende på groddjur, 
men att det inte är osannolikt att de utgör habitat för groddjur. Lansstyrelsen 
anser att även dessa dammar behöver inventeras med avseende på kral- och 
groddjur. Om så kallade N-arter, d v s starkt hotade arter enligt artskydds- 
förordningen, upptäcks vid inventeringen behöver enligt Lansstyrelsens me- 
ning särskild expertis, herpetolog, anlitas för att bl a göra en bedömning 
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avseende lämpliga avstånd mellan berörda biotoper och planerad bebyggel- 
se. 

För vissa biotoper galler ett generellt biotopskydd. Dessa biotoper är: alléer, 
kallor 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 exploa- 
teringen ska dispens från biotopskyddet sökas hos Länsstyrelsen. Dispens 
ska sökas i ett tidigt skede. I de fall exploateringen inte berör eventuella 
sådana biotoper kan planbestammelser införas om skydd för dessa. Aven 
stenmurar som inte berörs av det generella biotopskyddet utgör viktiga bio- 
toper i landskapet och det är därför positivt om dessa kan bevaras. 

I programmet redovisas två alternativ betraffande Kristinebergsvagens loka- 
lisering i områdets norra del. Länsstyrelsen anser att alternativens påverkan 
på naturmiljön behöver redovisas på ett tydligare satt i det fortsatta planar- 
betet. Hänsyn behöver tas till de exemplar av den rödlistade arten vastkust- 
björnbär som växer vid vägen samt till det som kallas område B i naturin- 
venteringen. Med nuvarande underlag förefaller enligt Länsstyrelsens me- 
ning en lokalisering av Kristinebergsvagen i befintlig rak sträckning, d v s 
alternativ 1, vara lämpligast och innebära minst negativ påverkan på natur- 
miljön. 

Vad gäller dagvattnet inom området anges i programmet att detta ska om- 
händertas lokalt. Hur detta ska ske behöver enligt Lansstyrelsens mening 
utredas noga i det fortsatta planarbetet. Bland annat behöver eventuell på- 
verkan på dammarna redovisas. 

Trafikjrågor 
Vad gäller synpunkter på trafikfrågor och trafikmiljö hänvisar Lansstyrelsen 
till yttrandet från Vagverket daterat 2009-12-09. Lansstyrelsen efterlyser i 
likhet med Vägverket en trafikutredning som visar trafikflöden och vilka 
trafikökningar som planen kommer att generera samt vilka bullernivåer det 
blir för boende i området och utmed utfartsvägarna. I analysen behöver även 
frågor som trafiksäkerhet och tillgänglighet behandlas. Länsstyrelsen ser 
positivt på förslaget att Kristinebergsvagen ges en ny anslutning till vag 
797, Fiskebackskilsvagen. 

Geoteknik 
Beträffande geotekniska synpunkter hänvisar Lansstyrelsen till yttrandet 
från SGI daterat 2009-1 1-09. SGI bedömer preliminärt att frigestallningar 
som behöver klarläggas, och vid behov regleras, i planskedet exempelvis är 
stabilitetsförhållandena, risk för ytliga bergraslnedfall av sten och block 
samt markradonförhållandena. 

Hälsa och säkerhet 
Länsstyrelsen föreslår att frågor kring halsa och säkerhet redovisas på ett 
samlat satt i det fortsatta arbetet med planheskrivningen. I ett sådant avsnitt 
kan då belysas frågor som säkerhetsavstånd till elledningar och transforma- 
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torstationer, sakerhet vid lekplatser, dammar och klippkanterlstup, fram- 
komlighet för räddningstjansten m m. 

Beredning 
Inför Lansstyrelsens beredning 2009-1 1-19 har berörda statliga sektorsföre- 
tradare beretts tillfalle att lämna synpunkter. Vad som angivits ovan galler 
som statens samlade myndighetsuppfattning vid en avvägning mellan olika 
framförda synpunkter. 

Yttranden över programmet har inkommit till Lansstyrelsen från SGI, Vag- 
verket, Lantmateriet, Transportstyrelsen (e-post), Bohusläns museum, Vat- 
tenfall Eldistribution AB, Swedegas (e-post) och Skanova. Dessa yttranden 
har aven skickats direkt till kommunen, förutom yttrandena från Transport- 
styrelsen och Swedegas som bifogas detta yttrande. 

Y 

Hans Ringstedt 
-. 
Kerstin Sondén 

Bilagor för kännedom: 
Kopia av yttrande (e-post) till Länsstyrelsen från Transportstyrelsen, daterat 
2009-1 1-10 och från Swedegas, daterat 2009-1 1-10. 

Kopia (utan bilagor) till: 
Akten 
vägverket Region Vast, lanskontoret i Vanersborg 
SGI 
Lantmateriet 
Transportstyrelsen 
Bohusläns museum 
Vattenfall Eldistribution AB 
Swedegas 
Skanova 
Parmen 
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