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 VAD ÄR EN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING OCH HUR 
ANVÄNDS DEN I ARBETET MED EN DETALJPLAN? 

När en detaljplan upprättas ska en behovsbedömning göras för att bedöma om dess 

genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Om 

betydande miljöpåverkan kan antas ska en miljöbedömning göras och en 

miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  

Detta dokument är en miljökonsekvensbeskrivning, kallad MKB. Dokumentet är en 

produkt av en utförd miljöbedömning. Syftet med miljöbedömningar av planer är att 

integrera miljöaspekter i planen och på så sätt främja en hållbar utveckling. 

Miljöbedömningen är en av alla de utredningar som görs i samband med framtagandet 

av en detaljplan och som fungerar som ett underlag för framtagandet av detaljplanen.  

Avgränsning av vilka frågor som ska behandlas har tagits fram i samråd med 

Länsstyrelsen.  

Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar nuläge, konsekvenser av planförslagets 

maximala utnyttjande samt ett nollalternativ som är en beskrivning av 

miljöförhållanden och miljöns sannolika utveckling om detaljplanen inte genomförs. I 

miljökonsekvensbeskrivningen redovisas även förslag till åtgärder för hantering inom 

ramen för den fortsatta planprocessen. 

De frågor och de förslag på åtgärder som behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen 

ska efter samrådsskedet, tillsammans med synpunkter från medborgare och 

myndigheter med flera arbetas in i detaljplanen.  

Miljökonsekvensbeskrivningen är en del av beslutsunderlaget i planprocessen och 

kommer att behandlas samtidigt med planförslaget under samråd och granskning. 

 

 LÄSANVISNINGAR 
Denna Miljökonsekvensbeskrivning  inleds med en sammanfattning som 

innehåller en tabell med en kort samlad bedömning. I tabellen har de viktigaste 

konsekvenserna av detaljplan beskrivits. Därefter kommer en inledning där syfte 

och bakgrund samt MKB:ns avgränsning redovisas.  

 

Kapitel 7 är det viktigaste kapitlet som beskriver planförslagets 

miljökonsekvenser. Här redovisas övergripande effekter av planen som helhet 

och lokala effekter inom planområdet.  De fyra kapitlena som ligger före kapitel 7 

(Kap 3-6) ger en bakgrund och en jämförelse till konsekvensbedömningen 

. 

Kap. 3 beskriver nuvarande markanvändning och ger en översiktlig 

områdesbeskrivning. 

Kap. 4 ger en kort sammanfattning av planförslaget och dess utveckling.  

Kap. 5 redovisar de övergripande miljöintressen, kommunala, regionala och 

riksintressen, som blir en bedömningsgrund för planförslagets miljökonsekvenser. 

Kap. 6 Redovisar ett nollalternativet som är en beskrivning av miljöförhållanden 

och miljöns sannolika utveckling om detaljplanen inte genomförs. 

Kap 7 redovisar planförslagets miljökonsekvenser i sju stycken avsnitt; 

Landskapsbild, Naturmiljö, Rekreation och friluftsliv, , Kulturmiljö, Trafik och 

buller, vatten och  planens omfattning. Varje avsnitt avslutas med en samlad 

bedömning samt rekommendationer för planförslaget. 
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1 SAMMANFATTNING 

 
Detaljplaneområdet, del av Utsiktsberget, Skaftö – Fiskebäck 1:6 m fl,,är lokaliserat 

söder och sydväst om Fiskebäckskils äldre bebyggelse, i direkt anslutning till denna. 

Området föreslås detaljplaneläggas med 175 etappvis utbyggda bostäder med olika 

upplåtelseformer. Området består av typisk bohuslänsk natur och med stora 

höjdmässiga skillnader. Omgivande skärgårds- och havslandskap är storskaligt och 

öppet.  

 

Denna MKB ska identifiera och beskriva de effekter som ett maximalt utnyttjande av 

detaljplanen kan medföra.  Miljökonsekvensbeskrivning redovisar nuläget, 

nollalternativet samt planförslaget. Nedan följer en sammanfattning av planförslagets 

bedömda konsekvenser. 

 

Miljövärde Beskrivning och 
konsekvenser och värde 

Åtgärder  

Landskapsbild  

Stor påverkan på känslig siktlinje 

från kaptensgatan/kyrkan 

 

Se över byggnationens 

omfattning i denna siktlinje  

 

Måttlig påverkan på siktlinjer 

från öster och norr 

 

Se över planens 

bestämmelser avseende 

nivåer och byggelsens 

gestaltning. 

 

Tre av fyra viktiga utsiktsplatser 

berörs. Utsiktsplatserna finns 

kvar men omgärdas av 

bebyggelse med släpp in - måttlig 

påverkan 

 

Förbättrad tillgänglighet till 

naturmarken och 

utsiktspunkt som sparas. 

Landskap/topografi Stor negativ påverkan. 

Topografi och markens allmänna 

tillgänglighet. 

Möjliga åtgärder är översyn 

av tomter och bebyggelse 

med respekt för naturlig 

terräng samt reglering av 

befintlig marknivå.  

 

Naturmiljö Planförslaget medför förlust av 

ett par områden med värdefulla 

naturvärden (klass III). Därutöver 

kommer några identifierade 

lokaler med det rödlistade 

västkustbjörnbäret att försvinna. 

Artens fulla status i området är 

dock inte helt utredd. 

Planförslaget medför att värdefull 

hällmarks skyddas mot 

igenväxning. 

 

 

Möjlighet att skydda 

värdefulla träd inom de 

värdefulla naturområden 

som hamnar inom tomtmark 

bör utredas. Vidare bör 

befintliga stenmurar 

inventeras och skyddas i 

plan där så är möjligt. 
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Särskilda 

hushållningsbe-

stämmelser enligt 

miljöbalkens fjärde 

kapitel  

Måttliga negativa konsekvenser.  

Bebyggelsen kan bli fritidshus. 

- 

 

Kulturmiljö Måttlig till stor negativ påverkan.  

Bebyggelsens utformning. 

Flera åtgärder i form av 

reglering av takvinkel, 

fasadmaterial, fasadfärg och 

takfärg i detaljplan kan 

vidtas.  

 

Liten eller måttlig negativ 

påverkan.  

Planens omfattning i relation till 

översiktsplan och befintligt 

samhälle. 

Dela upp byggnationen i 

etapper i genomförandet 

så att erfarenheter kan 

arbetas in efterhand 

 

Trafik  

Tillfartsväg till planområdet 

håller väldigt låg standard för 

gående och cyklister och är ej 

tillgänglig för rörelsehindrade. 

Vägens sektion förbättras dock 

och får säkrare gång- och 

cykelbana, skild från körbanan. 

Interna bostadsgator har endast 

enkelsidig gång- och cykelbana 

även då gatan har bebyggelse på 

bägge sidor.  

Bussförbindelsen förlängs 

uppmed Kristinebergsvägen. 

 

Se över trafiklösningen för 

bostadsgatorna inom 

området. Kanske kan 

dubbelsidiga gång- och 

cykelbanor tillämpas längs 

vissa sträckor? 

Skapa en säker väg med god 

standard för gående och 

cyklister till och från 

området. 

Buller Fyra nya byggnader inom 

planområdet får >55dB vid fasad 

utan några bullerdämpande 

åtgärder. 

 

 

Utred vidare lämpliga 

bullerdämpande åtgärder 

eller justering av husens 

placering. 

Rekreation och 

friluftsliv 

Stor påverkan på omfattningen av 

och tillgången till naturområdet 

på utsiktsberget 

 

 

Förbättrad tillgänglighet till 

naturmarken och 

utsiktspunkt som sparas. 

 

Vatten  

Planens bestämmelser angående 

att behålla befintliga marknivåer 

går inte riktigt ihop med VA-

utredningens intentioner och 

uppställda förutsättningar. Vid 

normala nederbördsmängder 

bedöms det däremot inte medföra 

några konsekvenser för naturliga 

recipienter i området. 

 

Vidare utredning kring en 

fungerande höjdsättning av 

området som säkerställer en 

fungerande avvattning även 

vid extrema 

nederbördsmängder bör 

genomföras. 
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2 INLEDNNG 

2.1 Bakgrund 
Denna miljökonsekvens (MKB) har tagits fram som en del av 

planeringsprocessen för nya bostäder i direkt anslutning till Fiskebäckkils 

samhälle.  

 

Planområdet ägs till största delen av kommunen, men vid sidan av kommunens 

markinnehav finns även 12 enskilt ägda fastigheter. Området utgörs 

huvudsakligen av ett höjdområd och är totalt ca 25 ha. Området avgränsas av 

Fiskebäckskilsvägen i öster, Kristinebergsvägen i norr, av ett låglänt område i 

väster samt i söder ansluter det till befintlig bebyggelse vid Alberts väg. 

 

Planförslaget syftar till att foga samman och integrera de nya bostäderna med 

befintligt samhälle samtidigt som kommunens ambition är att skapa fler 

boendemiljöer som kan attrahera människor att bosätta sig permanent på ön för 

att ge underlag och säkra kommunal service. Kommunens avsikt är en varierad 

bebyggelse och detaljplanen föreslår därför 175 etappvis utbyggda bostäder med 

olika upplåtelseformer. 

 

Ett underlag för behovsbedömning, daterad 2013-09-18, bedömer planförslaget 

förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken och att planen sammantaget inte 

medför risk för betydande miljöpåverkan.  Länsstyrelsen bedömer i likhet med 

kommunen att ingen enskild fråga pekar mot att planförslaget skulle vara 

oförenligt med bestämmelserna i miljöbalken men att det ändå finns aspekter som 

behöver utredas vidare. 

 

Samråd avseende avgränsning och omfattning av MKB hölls 2013-11-30 då 

avgränsning och omfattning bestämdes. 

2.2 Underlag  
Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ingår som en del av handlingarna till detaljplan 

Utsiktsberget, Skaftö-Fiskebäck 1:6 m.fl. 

 

Planförslaget består av: 

Planbeskrivning  

Plankarta med planbestämmelser, skala 1:1 000 

Illustrationskarta, skala 1:1 000 

Fastighetsägarförteckning 

Behovsbedömning 

Övriga utredningar se kap.7 källor 

 

Tidigare handlingar över området har tagits fram som ett underlag till planen och dess 

succesiva utveckling. De handlingar som använts i arbetet med MKB:n redovisas 

under rubriken källor. 

2.3 Avgränsningar 
MKB:ns geografiska avgränsning sammanfaller i stort med gränsen för 

detaljplanen, redovisad i bild 4a på sidan 10. Planens genomförande påverkar i 
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vissa fall även områden utanför plangränsen. Framförallt gäller detta påverkan på 

landskapsbild och kulturmiljö. Beslut om vilka miljöaspekter som behandlas i 

MKB:n har utgått från den ovan nämnda behovsbedömningens avgränsning, 

vilken har definierats i anbudsförfrågan 2012-11-15. Frågeställningarna som 

MKB:n framförallt inriktar sig på innefattar följande punkter: 

 

 Natur och kulturvärden för Fiskebäckskil och Skaftö i sin helhet. 

 Påverkan på landskapsbild och kulturmiljövård 

 Planförslagets succesiva ökning från översiktsplan och program till 

samrådshandling samt dess omfattning i förhållande till befintlig bebyggelse  

 Förslagets påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten samt planområdets 

påverkan på havsområdet. 

 Förslagets påverkan på trafiksituation och buller. 

 
Angående konsekvensbedömning av trafik och buller är konsekvensbedömningen gjord för 

trafikens årsmedelvärdet. 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 bullerberäkning saknas för närvarande.  

 

 

2.4 MKB processen 
Syftet med MKB:n är att förtydliga och integrera miljöaspekternas påverkan på 

Fiskebäckskils samhälle och Skaftö som helhet så att en hållbar utveckling 

främjas. Planering och byggande i Sverige skall ske utifrån ett hållbart perspektiv 

och planprojekt skall prövas mot uppställda miljömål, miljökvalitetsnormer och  

riktvärden; kommunala, regionala och nationella. Dokumentet ska fungera som 

en del av beslutsunderlaget i planprocessen. Den färdiga produkten av 

miljöbedömningen, denna MKB, kommer att behandlas samtidigt med 

planförslaget under remiss/samråd och utställning.  

 

Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar nuläget, nollalternativet samt 

planförslaget. Nuläget är en översiktlig beskrivning av området och dess 

nuvarande markanvändning. Nollalternativet är en beskrivning av 

miljöförhållanden och miljöns sannolika utveckling om detaljplanen inte 

genomförs. För planförslaget redovisas miljöeffekter och miljökonsekvenser som 

ett maximalt utnyttjande av detaljplanen kan medföra. 
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3 OMRÅDESBESKRIVNING OCH NUVARANDE 
MARKANVÄNDNING 

3.1 Områdesbeskrivning och nuvarande markanvändning 
Översiktligt har området en typisk bohusländsk karaktär. Landskapet består av ett kuperat 

skärgårdslandskap med bitvis svårframkomlig terräng pga. skrevor och branter. Området 

har stora höjdmässiga skillnader från ca 10 till 50 meter över havet. 

En gång var marken här skärgård där de högre partierna stack upp ur havet som öar. I den 

landskapsbild som nu präglar området kan uppfattas i dess historia med klippiga och ofta 

otillgängliga bergshöjder med de sedimentfyllda lägre partierna som en gång låg under 

havets yta.  

 

Berggrunden på de högst belägna delarna är till stor del blottad med förutsättningar för 

vegetation endast i sänkor och skrevor. Jordtäcket är tjockare på de lägre och planare 

ytorna och vegetationen följer de givna förutsättningarna, dvs högre vegetation har kunnat 

växa upp runt berget. 

 

Idag finner man spår efter det historiska landskapets struktur och dess kulturbärande 

element såsom gärdesgårdar och diken på de lägre partierna. Området innehåller också 

dammar och dämmen som idag fyller en viktig funktion för den biologiska mångfalden. 

Landskapet kan delas in i 4 typiska karaktärer; de karga partierna, områdena som håller på 

att växa igen, det öppna åkerlandskapet och de bebyggda delarna. 

 

Till största delen är området obebyggt men de östliga delarna längs fiskebäckkilsvägen, 

Kristinebergsvägen och Jons Lid är bebyggda. Dessa hus har högst varierade 

karaktär

 
Bild. 3a  Olika hustyper inom planområdet. 

 

Delar av området används idag för promenader och området har ett högt vistelsevärde i 

egenskap av tätortsnära natur. Flera platser inom de högst belägna området ger fin utsikt 

över omgivningen. En stor del av de högt belägna delarna är emellertid svårtillgängliga pga 

den kuperade terrängen. 
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4 PLANFÖRSLAGET OCH BEDÖMNINGSGRUNDER 
 

4.1 Planförslaget  
Detaljplanens syfte 

Planförslaget syftar till att tillåta byggnation av bostadsbebyggelse, planlägga naturmark 

för rekreation och där tillhörande parkering på det så kallade Utsiktsberget. Förslagets 

utgångspunkt är att minimera intrång i befintlig natur och påverkan på topografin samt i 

möjligaste mån behålla bergets siluett. Bebyggelsen ska ges en sammanhållen gestaltning 

med återkommande identitetsskapande element. Den del av planområdet som påverkar den 

kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen tar avstamp i västkustbebyggelsens tradition och 

föreslås ha klassiska bohuslänska takvinklar i kombination med ljusa kulörer och röda tak. 

För övriga delar av planområdet föreslås en bebyggelse som är mer varierad och som 

harmonierar med berget. Området ska ses som en helhet med olika karaktär inom 

respektive del. 

 

 
Bild 4a.  Detaljplanekarta för Utsiktsberget Skaftö – Fiskebäck 1:6 m fl  

(koncepthandling 2013-11-21)  
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Användning av mark 

Planförslaget omfattar ca 25 ha mark, varav cirka 8,5 hektar föreslås planläggas som 

naturmark. Föreslagna vägar och parkeringsplats upptar cirka 2 hektar och bostadstomter 

cirka 14,5 hektar.  

 

Inom detaljplaneområdet kan totalt cirka 175 nya bostäder, med en blandning av 

friliggande enfamiljshus, parhus, grupphus, radhus och lägenheter i flerbostadshus 

inrymmas. Bebyggelsen föreslås fördelas på fem delområden med en etappvis utbyggnad 

inom områdena. Norr om Kristinebergsvägen föreslås småskaliga flerbostadshus i två 

våningar med sammantaget 20-25 lägenheter samt lokaler kring ett mindre torg. I öster 

föreslås en ny gata med 23 friliggande enbostadshus gränsande till befintlig bebyggelse. I 

det centrala delområdet, mitt emot torget, planeras för cirka 30-35 bostäder i en tät 

gruppbebyggelse och uppe på berget visar planförslaget cirka 75-80 tomter för friliggande 

bebyggelse. I väster, nedanför bergets kant, redovisas en mindre grupp med cirka 15-18 

bostäder. 

 

 
Bild 4b.  Illustrationskarta till detaljplan för Utsiktsberget Skaftö – Fiskebäck 1:6 m fl 

(koncepthandling 2013-11-21) 
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4.2 Planförslagets successiva utveckling  

Utbyggnadsområdet för bostäder har successivt utvecklats från cirka 6 ha i Översiktsplanen 

via 10 ha i planprogrammet till föreliggande detaljplaneförslag på cirka 16,5 ha. Antal 

bostäder var i Översiktsplanen 30-50, i planprogrammet 100 och i förslag till detaljplan 

cirka 175. I Översiktsplanen föreslogs verksamheter av för bostäder icke störande slag och 

i planprogrammet kontor i den nordvästra delen av området. I detaljplaneförslaget föreslås 

en mindre del norr om Kristinebergsvägen med användning centrum, förskola, bostäder 

och bostadskomplement. Vid utarbetande av planförslaget har bebyggelseområdena i 

översiktsplanen omlokaliserats så att en större och sammanhängande del av naturmiljön 

kan sparas. I anslutning till de tre större centralt belägna dammarna inom planområdet 

föreslås att ca 8 ha naturmark sparas opåverkad av exploateringen i syfte att bland annat 

bevara en potentiell livsmiljö. Se vidare under kapitel 7.2 Naturmiljö. 

 

Översiktsplan 2006, aktualiserad 2010 

I översiktsplanen 2006, aktualitetsförklarad oktober 2010, föreslås ett utbyggnadsområde 

söder om Kristinebergsvägen i anslutning till nuvarande samhälle Fiskebäckskil. 

Utbyggnaden på cirka 6 ha antas rymma 30 – 50 lägenheter i blandad bebyggelse.  

 

I Översiktsplanen framhålls att ”En ö har alltid begränsade markresurser. Det är därför av stor 

betydelse att hushållning sker med dessa så att Skaftö inte blir fullbyggt. Utbyggnad bör därför 

ske i första hand till de befintliga samhällena, medan områdena mellan dessa hålls fria från 

anläggningar och hus för att bevara natur- och kulturvärden för de boende och besökande. … 

”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.” 

 

   
Bild 4c.  Översiktsplan 2006, från Lysekils Bild 4d. Översiktsplan och detaljplan  

kommuns hemsida  sammanlagda 
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Planprogram 

Vid framtagande av planprogram valde kommunen att utöka området för att få ett mer 

samlat grepp om området. Syftet med planprogrammet var att utreda möjligheterna för att 

tillskapa nya bostäder för åretruntboende, forskare och studenter, kontor samt planlägga 

bebyggelse som saknar detaljplan. Kristinebergsvägen som förbättrad tillfartsväg för buss 

och parkeringsmöjligheter för övriga boende i Fiskebäckskil skulle också utredas inom 

ramen för planprogrammet.  

 

Planprogrammet omfattar cirka 22 ha mark och rymmer cirka 100 bostäder. Föreslagna 

vägar och parkeringsplats upptar cirka 1 hektar och bostadstomter cirka 9 hektar. I 

planprogrammet föreslås att bostäderna ska vara 15 villor, 28 lägenheter i parhus, 31 

lägenheter i flerbostadshus och 18 gruppbyggda småhus. 

 

 

 

 

 
Bild 4e. Illustrationskarta från Planprogram 2009-10-01, Skaftö – Fiskebäck 1:6 m fl 
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Bild 4f. Planprogram 2009-10-01, Skaftö – Fiskebäck 1:6 m fl och detaljplan för 

Utsiktsberget Skaftö – Fiskebäck 1:6 m fl (koncepthandling 2013-11-21) sammanlagda, blå 

kontur är bebyggelsens utbredning i planprogrammet (från bild 4e)  

 

I utvecklingen av bebyggelseförslaget från planprogrammet till detaljplaneförslaget har ett 

bebyggelseområde i öster omlokaliserats längre söderut. I utökning av bebyggelseförslaget 

har det framför allt tillkommit friliggande villor. 
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5 ÖVERGRIPANDE MILJÖINTRESSEN 

5.1 Riksintressen 

Detaljplaneområdet ligger delvis inom riksintresseområde för kulturmiljövård och 

omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljöbalkens fjärde kapitel. 

Havsområdet cirka 200 meter norr om strandlinjen i Fiskebäckskil är av riksintresse för 

naturvård, tillika naturreservat och Natura 2000-område. De värden som avses är 

framför allt knutna till Gullmarsfjorden och Strömmarna. En bit väster om planområdet 

finns riksintresseområde för friluftsliv. Enligt Naturvårdsverket 1987 är Bohusläns kust 

och havsområden av riksintresse för friluftsliv, då de har särskilt goda förutsättningar 

för naturstudier, kulturstudier, strövande, bad, båtsport, kanoting och fritidsfiske. Det 

innebär att så gott som hela Skaftös strand- och kustområde är av riksintresse för 

friluftslivet. 

 
Bild 4g. Samlad bild över riksintressen enligt 3 kap. 6§ MB ur översiktsplan 2006 från Lysekils 

kommuns hemsida 

  
Riksintresse för kulturmiljö KO20 Fiskebäckskil och Östersidan 
Fiskebäckskil är ett skepparsamhälle, framvuxet ur ett fiskeläge, där välbevarad bostadsbe-

byggelse speglar samhällets olika sociala skikt och där en påkostad träarkitektur visar hur det 

välstånd som följde med fraktfartens uppsving under 1800-talet kom att manifesteras i 

bebyggelsens utformning. Östersidan, området öster om Kilen, präglas av fraktfart i mindre skala 

och av sillhantering. Uttryck för riksintresset är oregelbunden och tät trähusbebyggelse i form av 

enkla fiskarstugor, dubbelhus och stora skepparhus med sexdelad plan; sjöbodar och magasin; 

gatunät och gatubeläggning samt badrestaurang. 

 

Stöd för bevarande av kulturmiljön inom riksintresseområdet  

Inom riksintresseområdet finns en detaljplan 1484-P91-5 från 1987 (laga kraft 1991) för delar av 

Fiskebäckskil. I detaljplanen regleras för nya byggnader: att utformningen ska omsorgsfullt 

anpassas till områdets bebyggelsekaraktär, högsta och lägsta tillåtna takvinkel, fasad av träpanel, 

fasadfärg vit eller ljus täckande färg, huvudbyggnad ska uppföras med sadeltak och taktäckning 

ska vara tegelröd färg. Vad gäller tillgänglighet till mark så finns både beteckningarna x 

(kvartersmark tillgänglig för allmän gångtrafik) och ga (åtgärder som hindrar markens 

användning för lekplatser och förbindelseleder får icke vidtas).  
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Råd och riktlinjer för bygglovsprövning Fiskebäckskil från 1987 

I den rådgivande skriften finns dels en tydlig beskrivning av bebyggelsens karaktärsdrag och 

dess historik samt råd vid ändring och underhåll av byggnader. I skriften framhålls särskilt 

invånarnas egen kunskap och förståelse för bebyggelsens ursprung och utveckling. Vidare 

framhålls vikten av att från början göra klart vad som är speciellt med huset och vilka kvaliteter 

det har innan man börjar renovera. Olika exempel på ombyggnader tas upp liksom speciella 

bebyggelsedrag i Fiskebäckskil vad gäller förstugor, verandor och balkonger. 

 

 
Bild 4 h: Riksintresse för kulturmiljö KO20, skrafferad yta, röda konturer är avgränsning av 

kulturmiljöer – äldre kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, planområde orange yta, bild från 

Länsstyrelsens webgis 
 

Särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljöbalkens fjärde kapitel 1§ och 4§ 

Hela Lysekil, Skaftö i sin helhet, och därmed även Fiskebäckskil omfattas av särskilda 

hushållningsbestämmelser enligt miljöbalkens fjärde kapitel.  Bestämmelserna skall 

emellertid inte hindra utvecklingen av tätorter eller det lokala näringslivet. 

Miljöbalken kap. 4 1§ innebär att exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får 

komma till stånd endast om: 

1. det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och 

2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 

Inom kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden till Simpevarp får 

fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig 

bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse komma till 

stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov eller avser 

enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K4P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K4P8
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5.2 Regionala intressen 

Västra Götalands länsstyrelse har tagit fram ett miljömålsprojekt, Kustbebyggelse-

projektet, som är ett led i arbetet med kulturmiljöfrågorna i de nationella miljömålen 

”Levande kust och skärgård” och ”God bebyggd miljö”:  

 Havs-, kust- och skärgårdslandskapens natur- och kulturvärden är bevarade 

och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena. 

(Levande kust och skärgård) 

 Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla 

byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används 

och utvecklas. (God bebyggd miljö) 

Rapporten kan också knytas till Riksantikvarieämbetet projekt ”Förvaltningsindex” 

och förslaget till kulturmiljömiljöövervakning genom NILS-programmet. En utgångs-

punkt för Kustbebyggelseprojektet är att kustorternas bebyggelse har uppstått och 

förändrats under inverkan av en mängd olika faktorer och samband. Beskrivningen av 

de nutida kulturhistoriska karaktärsdragen baseras på utvecklingen av samhällena, 

byggnaderna, marken mellan husen och hamnmiljön under olika tidsepoker från tiden 

före 1860 fram till 2010. 

I bilaga 9 till rapporten beskrivs utvecklingen av Fiskebäckskil över tid, värdering och 

sårbarhet samt slutsatser och rekommendationer. Rekommendationerna är framtagna i 

samråd med kommunen. Värdena är beskrivna utifrån vetenskapliga värden, 

kunskapsvärden, upplevelsevärden och bruksvärden. Upplevelsevärden är 

komponenter i miljön som uppskattas av boende, näringsidkare och besökare. Här 

nämns att det är värdefullt att: 

 Möjligheterna till vida vyer från bergen och smalare utblickar bland 

bostadshusen och sjöbodarna är tillgängliga och öppna.  

Allmänt tillgänglig mark är ett av de viktiga karaktärsdragen i de täta bohuslänska 

fiskelägen som byggts på utmarker eller kronomark där fiskaren eller skepparen endast 

ägde sitt hus och inte marken. Förhållandena har senare ändrats då privata tomter 

skapats. Vid noggranna studier av en fastighetskarta framgår det tydligt var man kan ta 

sig fram. Många sommargäster försöker på olika sätt privatisera utrymmet kring huset 

och driver ärendena rättsligt. Kommunen har små möjligheter att driva ärendena till 

högre instans av kostnadsskäl. 

Under sårbarhet 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 så att gränserna suddas ut. 

 Omvandling kan ske långsamt genom att flera små ändringar görs successivt 

under en lång tid eller plötslig genom att en genomgripande ombyggnad 

kommer till stånd. Omvandlingar som har stor påverkan på samhällets karaktär 

kan regleras av bestämmelser eller rekommendationer enligt plan och 

bygglagen. 
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5.3 Kommunala miljömål 

Lysekils kommun har genom kommunfullmäktige fastställt ”Förslag till miljömål för 

Lysekils kommun – övergripande mål samt detaljmål för 2013”. Miljömålen är 

grupperade i fem områden: Ett levande hav/ hav i balans, Ett rikt växt- och djurliv, 

Hållbar energikonsumtion, Hållbar livsstil och Hälsosam livsmiljö. 

Miljömålsdokumentet innehåller både strategier och förslag till hur målen ska uppnås, 

vem som ska ansvara för genomförandet och beräknad kostnad för åtgärden.  

Dokumentet innehåller också en sammanställning av de mål som kommer att kunna 

uppnås under 2013. Miljömålen omfattar både vad kommunen kan göra för miljön på 

land och vatten, vad kommunen kan göra för sina invånare och hur invånarna själva på 

sikt ska kunna bidra till uppfyllande av målen.  

 
Översiktplan 2006 

Ny översiktsplan för Lysekils kommun togs fram 2006 och aktualitetsförklarades 2010. 

De övergripande kommunala målen och utgångspunkterna för kommunens 

översiktsplanering innebär att om de tillämpas på delområdet Skaftö enligt följande: 

Levande samhällen med bofasta i alla åldrar är av största värde för människorna på 

Skaftö. Det ger förutsättningar för att bo och verka på ön, social gemenskap, 

kontinuitet och underlag för service. Det största hotet mot detta är den pågående 

omvandlingen av helårshus till fritidshus. 

En ö har alltid begränsade markresurser. Det är därför av stor betydelse att hushållning 

sker med dessa så att Skaftö inte blir fullbyggt. Utbyggnad bör därför ske i första hand 

till de befintliga samhällena, medan områdena mellan dessa hålls fria från anläggningar 

och hus för att bevara natur- och kulturvärden för de boende och besökande. 

Det omväxlande landskapet med biologiskt värdefulla naturtyper av många slag, det 

hävdade kulturlandskapet, den traditionella bebyggelsen, närheten till strövområden 

och den ständiga närheten till kust och hav är grundläggande kvaliteter. 

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. De sociala värdena i de små samhällena med korta 

avstånd och aktiviteter av olika slag där många är delaktiga är viktiga att utveckla och 

bevara.  

5.4 Strandskydd 

Det aktuella planområdet berör i dess nordvästra del strandskyddat område. Föreslagen 

markanvändning för detta område utgörs av allmän parkering i anslutning till den 

kommunala badplatsen Bökevik och ytor för närrekreation planerade för bollspel. 

Ingen bebyggelse föreslås inom det strandskyddade området. Kommunen avser ett 

upphävande alternativt dispens av strandskyddet varför inte detaljplanen i förhållande 

till strandskyddet bedöms i denna MKB. 
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6 KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET 

6.1 Nollalternativet 
Nollalternativet är ett jämförelsealternativ som beskriver områdets, Utsiktsberget, Skaftö-

Fiskebäck 1:6 m fl., framtid om detaljplanen inte antas. Nollalternativet förutsätter att 

nuvarande markanvändning inte förändras. 

 

Idag finns inga gällande planer i området vilket innebär att i stort sett inga nya byggnader 

kommer att uppföras förutom enstaka uthus och tillbyggnader. Det finns ingen förväntad 

förändring av halten dagvattenburna närsalter och andra ämnen som kan nå vare sig dammar 

eller Gullmarn. I nollalternativet förutsätts marken förbli i nuvarande ägo (främst kommunal) 

och obebyggd. Nollalternativet bedöms därmed inte få några negativa konsekvenser för 

hushållningsbestämmelserna i miljöbalken och riksintresset för kulturmiljö beskrivet i KO20. De 

nationella miljömålen ”Levande kust och skärgård och God bebyggd miljö” bedöms inte få 

några negativa konsekvenser.  

 

Möjligheterna till vida vyer från bergen kommer inte inskränkas av bebyggelse. Upplevelsen 

av en tydlig kontrast mellan den äldre bebyggelsen i skyddade dalgångar och karga, 

vinpinade bergsområden kvarstår. Marken kommer till största delen fortsatt vara allmänt 

tillgänglig.  

 

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.  Möjlig återkolonisering av stor vattensalamander är möjlig om 

antagandet om en närliggande population är riktig.  

 

Exploateringstrycket är emellertid stort på det tätortsnära läget och på  längre sikt kan 

eventuellt ändå ett planarbete med en exploatering att utföras. Utvecklingen kommer i så fall 

att skjutas på framtiden. 

 

 

 

 
 

Bild 6a. Igenväxning av hällmarker 
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 Trafikmängd och buller 

Vid beräkning av ökningen av trafikmängden har man i kommunens bullerberäkning utgått 

från en årlig ökning av trafiken med 1%. Detta innebär för Fiskebäckskilsvägen en 

nettoökning på 90 fordon per dygn och för Kristinebergsvägen 29 fordon per dygn.  

 

                   
 

Bild 6b. Beräknade trafikmängder för nollalternativ år 2020. Karta från 

Trafikbullerutredning för Utsiktsberget, Fiskebäckskil, Akustik forum, 2013-09-24. 

 

 

Bild 6c. visar beräkning av trafikbuller för årsdygnstrafiken år 2020 för Nollalternativet. Det 

framgår tydligt att det existerar bullerproblem i den norra delen av Fiskebäckskilsvägen samt 

Kaptensgatan redan idag. Flera fasader ligger inom zonen för ekvivalent ljudtrycksnivå som 

överstiger 55dB (orange och röda fält). Detta beror till stor del på att husen befinner sig nära 

ljudkällan och det inte finns något bullerdämpande skydd dessa emellan. Värden för hur 

bullersituationen ser ut vid högsäsong saknas men gissningsvis kommer dessa att kunna visa 

på fler fasader som får värden över 55dB vid en sådan förhöjd trafikmängd. 

 

Trafiksituationen innebär att även i ett nollalternativ kommer att erhålla en bullerproblematik 

för enskilda befintliga bostadsfastigheter. 
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Bild 6c. Bullerkarta Nollalternativ, prognos år 2020, Årsdygnstrafikmängd. Kartor från 

Rapport 5114-C, Akustik Forum, 2014-01-09 
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7 KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET 

7.1                  Landskapsanalys 
Landskapet är inte unikt men innehåller ändå partier med höga landskapsmässiga värden. 

Landskapet består av ett kuperat skärgårdslandskap med bitvis svårframkomlig terräng pga. 

skrevor och branter med stora höjdmässiga skillnader från ca 10 till 50 meter över havet. 

Omgivande skärgårds- och havslandskap är storskaligt och öppet. 
 

Inom området finns idag inga skapade barriärer som i många andra området. Här finns tex 

inga vägar, järnvägar eller långa avgränsande stängsel. Däremot har landskapet naturliga 

barriärer i form av branta sluttningar, skrevor och dammar som försvårar framkomligheten. 

 

Utblickar har alltid varit attraktiva för människan, både storslagna vida vyer över ett öppet 

landskapsrum och de snävare mer riktade utblickarna. Ut mot omgivningen har Utsiktsberget 

idag på flera platser fina utblickar/ utsiktsplatser.  En högt belägen del i området sparas, 

medan tre utsiktspunkter får bebyggelse runt med släpp för utsikt. De kommer 

fortsättningsvis att vara tillgängliga men mister sitt fria läge i naturområdet. 

 

 

 

 

 
 

Bild 7a.  Landskapsanalys. Pilarna i bilden visar viktiga siktlinjer. De gula markerar 

siktlinjer in i området och de röda siktlinjer från utsiktspunkter. 
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Vyer och siktlinjer mot området är känsliga eftersom Utsiktsberget är högt beläget och 

ansluter till Fiskebäckskil vars karaktär är viktig att bevara ur många aspekter. Utsiktsbergets 

siluett är viktig att uppfatta även efter byggnation och Fiskebäckskils karaktär som gammal 

fiskeort är viktig att bevara i de delar där gammal och ny bebyggelse möts. Siktlinjer från 

Öster och Norr samt från Fiskebäckskils gamla bebyggelse är de viktigaste. Eftersom 

bebyggelsen läggs i detaljplanens yttre delar runt och på berget och en del av husen på en 

ganska hög höjd så kommer inblickar mot området att påverkas.  

Utsiktsberget har nästan inga landmärken i en traditionell mening, dvs. som kan bidra till 

områdets identitet och som är bevarandevärda. Däremot har området landmärken utanför sin 

gräns som kan påverkas av en bebyggelse på utsiktsberget, där den viktigaste är kyrkan som 

ligger i entrén till den äldre miljön. En känslig siktlinje mot området är därför är från 

Kaptensgatan i linje med kyrktrappan. 

 

Konsekvenser av detaljplanen 

Planområdet är mycket kuperat och marken som föreslås exploateras sträcker sig från nio till 

femtio meter över havet. Enskilda föreslagna tomter har generellt nivåskillnader på mellan 

fem och åtta meter. Cirka 35 tomter har i illustrationsplanen bebyggelse illustrerad på mark 

som har mer än tre meters nivåskillnad. Bebyggelsen är orienterad både parallellt med och 

tvärs nivåkurvorna i illustrationsplanen. Illustrationskartan är dock bara ett möjligt sätt att 

exploatera planområdet. Detaljplanen föreskriver att inom område betecknat med v1 får ett 

våningsplan och suterrängvåning uppföras samt inom område betecknat med v2   två 

våningar med suterrängvåning.  

I planen finns också en skrivelse som lyder ”De hus och tomter som anläggs i sluttningar ska 

utformas på ett sådant sätt att inte onödiga fyllnadsmassor används för att slänta av 

sluttningarna. Detta för att skydda sluttningarna som är en del av områdets karaktär och för 

att inte påverka de miljöer som de vegetationsbeklädda sluttningarna och branterna 

erbjuder”. 

 

Samlad bedömning 

Planen bedöms ge måttlig till stor påverkan på topografin eftersom planens reglering av 

marknivåer är svag och bebyggelsens föreslås placeras i mycket kuperad terräng. Generellt 

kommer det bli en stor utmaning att uppföra ny bebyggelse utan att göra ingrepp i terrängen. 

Planens har vaga bestämmelse 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.  

 

Enligt detaljplanen kommer tre av fyra viktiga höjder 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. Ett viktigt och högt beläget området 

kommer dock att bevaras orörd och viktiga utblickar mot framförallt norr och väster kommer 

fortfarande att bli möjliga, Utsikten kommer dock att förändras pga. att den kommer att ske 

över de nya husens tak, förutom mot norr där utsikten kan bli intakt. Bebyggelsen kommer 

dock nära detta fria området.  
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Bild 7b. Bilden visar utblick mot väster. Bebyggelsen kommer att ligga tajt mot det fria 

området som inte bebyggs. Mot väster och nordväst kommer utblickar att ske över de nya 

husens tak. Mot norr /havet får man däremot fria utblickar. 

 

 

I dag har området inga skapade barriärer men det finns en risk att bebyggelsen i sig och 

vägarna i området kommer att utgöra en barriär i framtiden. Det är viktigt att skapa passager 

och öppningar som gör att området blir tillgängligt, se även avsnitt friluftsliv. 

Planområdet utgör en sammanhängande del av det övriga samhället. Tillkommande 

bebyggelse kommer att bli synliga från olika delar av omgivningen och därigenom påverka 

landskapsbilden och det är viktigt att bebyggelsen verkligen blir en integrerad bild av 

Fiskebäckkil. Se avsnitt kulturmiljö. För att området skall kunna utvecklas positivt krävs att 

man tar vara på områdets naturliga förutsättningar. Genom att ta hänsyn till befintliga 

strukturer (såväl kulturella som landskapsmässiga)och landskapselement kan det framtida 

området ges många attraktiva kvaliteter, som en naturpräglad närmiljö, och en genomtänkt 

skala.  

 

När det gäller siktlinjer in i området från omgivningen kommer dessa till stor del att förändras. 

Påverkan och inverkan på dessa är beroende av hur man anpassar husen dels till topografin 

och dels till anknytande kulturmiljöer.  

 

Från sydost kommer den nya bebyggelsen att synas tydligt men inga känsliga vyer kommer att 

störas om ny bebyggelsen fogas till befintlig bebyggelse på ett känsligt sätt. Se förslag på 

åtgärder inom kulturmiljöavsnittet för att uppnå detta. 

 

Från norr och rakt in från badplatsen kan förslaget innebära både sprängningar och uppbyggda 

delar med stödmurar, vilket kan ge en påverkan på vyn. När det gäller vyn från nordost/havet 

är det viktigt att sammanhanget och övergången från den äldre till den nya bebyggelse görs på 

ett integrerande sätt så att man uppfattar bebyggelsen som en helhet. 

 

Från öster och söder bedöms den nya bebyggelsen inte att påverka omgivningen negativt. Den 

kuperade marken med många höjder framför och en fritidsbebyggelse som inte är 

kulturhistoriskt förankrad gör att bebyggelsens utformning kan fokuseras på 

landskapsanpassningen avseende topografi och färgsättning. 
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Bild 7c.  Visar vy från öster. Husen bildar en rand ovanför befintlig bebyggelse men  

stör inte bergets siluett. Längre söderut ligger husen högre men de håller sig i linje med 

siluetten. Vit huskropp på högra sidan visar befintlig byggnad. 

 

 
 

Bild 7d.  Vy från norr. Framförallt kommer den nya bebyggelsen att bli tydlig i en siktlinje vid 

badplatsen Bökevik. Den röda pilen visar var badplatsen ligger. Bebyggelsens utformning i 

denna del kan fokuseras på landskapsanpassningen så att den harmonierar med berget. 

 

En av de känsligaste vyerna från samhället är siktlinjen från Kaptensgatan. Kyrkan ligger i 

entrén till ortens gamla delar. Från kyrktrappan får man en vy upp mot berget som planeras att 

bebyggas. Visualiseringen visar att påverkan på siktlinjen från Kyrktrappan blir stor. 

 

 
 

Bild 7e.  Vy efter och före byggnation från Kaptensgatan i linje med Kyrktrappan. För 

siktlinjen viktiga tallar bör mätas in och skyddas i detaljplanen. 
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Förslag till åtgärder 

Planförslaget kan: 

 Förtydligas avseende formuleringen av bestämmelsen om befintlig marknivå. 

 Studeras mer avseende bebyggelsens placering på tomt och tomternas avgränsning i 

förhållande till befintlig terräng och tillgänglighet. 

 Den planerade byggnationen i Kaptensgatans siktlinje bör ses över. 

 Skydda viktiga träd 

Övriga rekommendationer 

 Innan byggnation bör en noggrann inventering av landskapselement göras så att dessa 

tas tillvara i en byggnation.  

 Husen bör anpassas efter omgivningens topografi och träterrass på lämplig sida (utan 

att bli för iögonfallande) kan byggas upp på stolpar istället för ”vanlig trädgård” .  

 

 

 

7.2 Naturmiljö 
 

Vid en naturinventering i planområdet (EkoNatura 2009-09) har det identifierats ett flertal 

områden med bevarandevärda naturvärden. Dessa utgörs av områden med bland annat 

hällmarkstallskog, lövskog med förekomst av murgröna, blockrika sluttningar med maritima 

lövsnår. En del fridlysta arter har påträffats (murgröna, jungfru marie nycklar, lopplummer) 

samt det rödlistade västkustbjörnbäret. 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. Alla groddjur är fridlysta i hela landet även arter som 

kan vara livskraftiga. Detta innebär att det är förbjudet att fånga, ta med sig dessa djur eller 

att döda dem. Stor vattensalamander är rödlistad vilket innebär att den är hotad och det är 

därför även förbjudet att skada eller förstöra dess livsmiljöer. 

 

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 

framtida 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. 

 

Konsekvenser av detaljplanen  
Vid framtagningen av samrådshandlingen och planförslaget har hänsyn tagits till de 

värdefulla naturmiljöerna. Flertalet av miljöerna ligger inom område med bestämmelsen 

”Natur” med egenskap ”Hällmark” vilket innebär att endast stigar samt VA-anläggning får 

anläggas samt att befintlig hällmark ska skyddas från igenväxning.  
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Bild 7f. Karta med planförslaget samt identifierade värdefulla naturmiljöer redovisade 

(grönt). Karta från illustrationsplan, naturområden från Naturinventering, Eko Natura, s. 

25. 

 

 

I östra planområdet påverkas två områden av planförslagets bebyggelse. Dessa har 

klassificerats som naturvärdesklass III – Allmänna naturvärden och består av gles äldre 

tallskog med en del död ved och öppna vattenytor. Det södra av dessa två områden är stört 

av närboende och kojor och klätterrep har hittats i träden. Större delarna av dessa två 

områden hamnar inom tomtmark i planförslaget. 

 

Då dessa områden innehåller en del större värdefulla träd såsom gamla tallar vore det 

värdefullt om några av dessa träd kunde identifieras och skyddas under byggtiden. 

 

Fem befintliga dammar, varav tre är större, ligger i planförslaget inom område för ”Natur” 

och påverkas på så sätt inte direkt av planförslagets genomförande. Några mindre dammar 

ligger inom tomtmark och kommer därför sannolikt att försvinna vid genomförandet. 

Huruvida planförslaget påverkar en eventuell återkolonisering av stor vattensalamander är 

svårt att bedöma, men bebyggelse och vägar kommer att ha en viss barriärverkan runt det 

centrala naturområdet där dammarna finns. Risken för att dammarna ska bli förorenade av 

dagvatten från omkringliggande anläggningar består främst av tillförsel av föroreningar från 

vägar och till viss del även överskottsgödning och bekämpningsmedel från privata 

trädgårdar. Omhändertagandet av dagvatten i området föreslås i planförslaget utformas så att 

vattnet passerar ett flertal biofilter (makadamdiken, öppna diken, dammar, m m) innan det 

når recipienterna och till slut når t ex de befintliga dammarna.  

 

I området finns ett flertal stenmurar som är viktiga livsmiljöer för bl a lavar och mossor. Då 

de inte ligger direkt i uppodlat jordbrukslandskap innehar de inget formellt biotopskydd. De 

bedöms dock ändå vara viktiga beståndsdelar för områdets ekologi och bör därför sparas så 

långt det är möjligt.  

Murarna finns inte inmätta på plankartan och inte heller i de naturinventeringar som är 

gjorda och innehar inget direkt skydd genom planbestämmelse, men i planbeskrivningen 
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förordar man att murarna sparas och där det inte går föreslår man att de flyttas och att nya 

murar kan anläggas genom sprängsten som produceras under byggtiden. 

 

 Västkustbjörnbärets status i området är inte helt fastställd. I naturinventeringen identifieras 

en lokal (vid Kristinebergsvägen) men vid besök i området hittades björnbäret på ett flertal 

andra ställen. Då planförslagets genomförande innebär en ombyggnad av Kristinebergsvägen 

kommer denna lokal att försvinna. Planförslaget innebär samtidigt att stora delar av 

befintliga hällmarker ska skyddas från igenväxning vilket är ett av västkustbjörnbärets 

främsta hot. 

Samlad bedömning  

Planförslaget innebär en del negativa konsekvenser för befintliga naturvärden jämfört med 

nollalternativet. Främst gäller detta förlusten av två mindre naturområden som har 

identifierats ha ”allmänt naturvärde – klass III” samt att en identifierad lokal med 

västkustbjörnbär försvinner. Planförslaget innebär å andra sidan att befintlig hällmark 

skyddas från igenväxning vilket gynnar bl a just västkustbjörnbäret. Den sammantagna 

påverkan på västkustbjörnbärets status går ej att bedöma eftersom dess status ej är ordentligt 

klargjord. De större dammarna med närliggande naturmarker sparas i planförslaget från 

exploatering. 

Genomförs dagvattenhanteringen såsom Swecos utrening (se källor) föreslår bedöms inga 

negativa konsekvenser från eventuella dagvattenföroreningar drabba området.  

Den sammantagna bedömningen är att planförslagets genomförande inte innebär några 

betydande negativa konsekvenser för naturmiljön eller för möjligheten att nå det nationella 

miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv”. 

 

Förslag till åtgärder 

 Inventering och formellt skydd i plan för befintliga stenmurar. Där murar inte kan 

sparas är det viktigt att dessa flyttas till ny plats och att befintlig sten skyddas från 

påverkan så att etablerade lavar ej dör. Stenmurarna bör planeras in i den nya 

strukturen och ge ett tillskott i miljön både estetiskt och biotopmässigt. 

 De individer av västkustbjörnbäret som påverkas av Kristinebergsvägens ombyggnad 

flyttas till annan lämplig lokal inom området.  

 Vid nyplantering inom planområdet område bör för området naturliga växter användas 

för att smälta in och skapa sammanhang men också för att gynna de naturliga 

djurarterna.  

7.3 Rekreation och friluftsliv 
En stor del av området används idag för promenader och området har ett högt vistelsevärde 

i egenskap av tätortsnära natur även om delar av området är svårtillgängliga pga den 

kuperade terrängen.  Flera platser inom de högst belägna området ger  fin utsikt över 

omgivningen, se även avsnitt landskapsanalys. En stor del av den tillgängliga naturmarken 

kommer att bebyggas men sammanhängande naturmark i detaljplanens mitt kommer att 

bevaras och vara möjlig för rekreation med utsikt. 

 

Övergripande bedömning 

En stor del av vistelseytorna för rekreation försvinner i och med att planen genomförs. 

Byggnationen kommer att begränsa tillgången till den del som förblir obebyggd. Vägar och 

tomter begränsar  passager in i naturområdet. Vägarna är inte allmänna platsmark och det 

är därför risk att dessa känns privata eller till och med stängs för besökare. Det är viktigt att 

det blir tydligt var man tar sig in till utsiktsberget och att det finns entréer från söder öster 

väster och norr.  



 Dokument  och projektnamn Sidnr 

 

MKB - Koncept 

Utsiktsberget,  

Skaftö, Fiskebäckskil 1:6 m fl. 

29(43) 
Datum 

2014-01-14 

 

  

 

 

 
 

Bild 7n  Enligt utsnittet ur karta Riksintresse Friluftsliv från Naturvårdsverket berörs inte 

området inom detaljplanen. 

 

Rekommendationer 

 Då området exploateras kommer besökstrycket att öka. Planera för att motverka att 

området blir slitet med bra entréer och ordnade stigar, vilket gör att slitaget inte kommer 

att bli lika stort. 

 Gångstigar i området bör anläggas utan sprängning. Stigar kan anläggas genom att 

trappor ( topografiskt anpassade) och spångar byggs.  

 Ordna utsiktsplats och gör denna tillgänglig både för boende och för besökande, som 

utflyktsmål  
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7.4 Kulturmiljö 
Befintlig bebyggelse inom föreslagen detaljplan ligger inom riksintresseområde (K020) för 

kulturmiljö, men omfattas inte av någon gällande detaljplan. Bebyggelsen finns inte heller 

med i beskrivningen av bebyggelsemiljön i kustbebyggelserapporten 2011:29 bilaga 9. 

Därför antas bebyggelsen inte vara äldre eller inneha särskilt bevarandevärde. Detaljplanen 

medger även ny bebyggelse inom riksintresseområdet. Ny bebyggelsen regleras med högsta 

tillåtna antal våningar, högsta våningshöjd, maximal taklutning, maximal byggnadsarea, 

placering på tomt, omfattning av takkupor och orientering av sadeltaks riktning. Områdets 

maximala täthet är reglerat med minsta tomtstorlek, största byggnadsarea och högsta tillåtna 

antal våningar.  

 

Byggnadernas färgsättning, fasad- och takmaterial är inte reglerat i detaljplan. Till 

planförslaget finns ett gestaltningsprogram av rådgivande karaktär, d.v.s. det är inte juridiskt 

bindande. Gestaltningsprogrammet finns inte med i förteckningen av underlag till 

detaljplanen och omnämns inte i planbeskrivningen. 

 

Med hänsyn till miljöbalkens fjärde kapitel 1§ och 4§ är planförslagets syfte är att utveckla 

den befintliga tätorten med fler helårsbostäder och att Fiskebäckskils åretruntboende 

befolkning ska öka. 

 

Konsekvenser av detaljplanen 

Detaljplaneförslaget kan komma att få en annan gestaltning än nuvarande äldre bebyggelse 

inom riksintresseområdet både vad gäller byggnadernas volym och materialval samt markens 

allmänna tillgänglighet. Planen har ingen minsta tillåtna takvinkel, inga krav på 

fasadmaterial, takmaterial eller färgsättning. Stora delar  av planförslagets mark kommer att 

privatiseras och även gator kommer ligga på kvartersmark. 

 

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.  

 
Föreslagen exploatering kan anses vara komplettering av befintlig bebyggelse. Dock är 

planområdet så stort att det snarare bör anses som ett nytt bostadsområde. Planen möjliggör 

helårsbostäder, men det finns inget i en detaljplan som kan reglera att det inte blir fritidshus. 

 

Varken upplåtelseform eller ägande kan regleras i en detaljplan. Det finns en risk att även 

den nyuppförda bebyggelsen kan vara attraktiv för sommarboende och köpas av personer 

som kommer att delårsbo här på fritiden/ sommaren. 

 

Samlad bedömning  

Planförslaget innebär risk för små, måttliga och stora negativa konsekvenser för kulturmiljön 

jämfört med nollalternativet. Flera av konsekvenserna kan minskas eller helt elimineras efter 

föreslagna åtgärder. Planen har en god ambition om att skapa nya bostäder för åretruntboende 

och därmed bidra till att bevara och utveckla samhället Fiskebäckskil. De nya bostäderna ska 

framför allt bli attraktiva som helårsbostäder och i sin gestaltning kunna läsas som ny 

bebyggelse av vår tid med ”näring från det gamla Fiskebäckskils bebyggelse”. Risken är dock 

stor att planens syfte inte kan uppfyllas eftersom planen är svag i sin reglering av gestaltning och 
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bevarande av befintlig topografi. Planförslagets omfattning har utökats i fårhållande till vad som  

föreslås i översiktsplanen. 

 

Eftersom planen innehåller få regleringer 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.  

 

Planen kan förtydligas avseende bebyggelsens gestaltning i enlighet med intentionerna i 

planbeskrivningen med hjälp av planbestämmelser och med ett gestaltningsprogram som 

regleras genom avtal mellan kommun och exploatör. Därmed kan planförslaget bli mer förenligt 

med det nationella miljömålet för God bebyggd miljö. Planen kan differentieras så att olika krav 

ställs på bebyggelsen inom och utom riksintresseområdet. Genom åtgärderna kan de negativa 

konsekvenserna avsevärt minskas. 

 

Förslag till åtgärder och rekommendationer 

Planförslaget kan:  

 Ställa högre krav på ny bebyggelse som ligger inom riksintresseområdet. T ex 

reglera att fasad ska vara av täckmålad ljus stående träpanel 

 Ställa krav på att byggnadsvolymerna utformas mer traditionellt, så att bebyggelsens 

siluett på håll smälter in i Fiskebäckskils bebyggelsetradition. 

 Förtydligas avseende intentionen om klassiska takvinklar (planbeskrivningen sid 23) 

genom att planbestämmelsen om takvinkel utformas som lägst respektive högsta 

takvinkel samt att huvudbyggnad ska uppföras med sadeltak.  

 Reglera fasadfärg och fasadmaterial i enlighet med planens intentioner. 

 Omformulera planbestämmelser avseende gator på kvartersmark.  

 

Övriga rekommendationer: 

 Gör ett gestaltningsprogram som omfattar kulörer, materialval, goda 

referensexempel.  

 Dela upp byggnationen i etapper i genomförandet  

 Sprid kunskap om det gamla samhället Fiskebäckskils kulturhistoriska värden. 

 Se avtal med exploatör, så att syftet med planen om ett ökat antal åretruntboende i 

Fiskebäckskil kan realiseras.  

 

7.5 Trafik och buller 

Områdesbeskrivning 

Tillfart till Fiskebäckskil sker idag söderifrån via vägen Fiskebäckskilsvägen (direkt öster 

om planområdet) samt Kristinebergsvägen (planområdets norra del). En bussvändslinga 

finns knappt 100m söder om korsningen Fiskebäckskilsvägen-Kristinebergsvägen.  
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Bild 7f. Orienteringskarta befintliga vägar 

 

 

 
 

 

Bild 7g. Kristinebergsvägen  
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Fiskebäckskilsvägen har separerad gångbana som är upphöjd i förhållande till körbana.  
Kristinebergsvägen har ingen ordentligt separerad gångbana utan denna utgörs av en smal 

remsa som endast är avskild från körbana genom heldragen linje.  

 

 
Bild 7h. Fiskebäckkilsvägen. 

 

Båda vägarna har idag en hastighetsbegränsning på 50 km/h. Befintlig trafikmängd är för 

Fiskebäckskilsvägen ca 1080 fordon per dygn (årsdygnstrafik) och för Kristinebergsvägen 

309 fordon per dygn. Redovisade siffror är dock årsdygnstrafik och eftersom 

trafikmängderna varierar väldigt kraftigt efter säsong är dessa inte helt rättvisande. Man 

nämner i trafikbullerrapporten t ex att det finns mätningar som under juli månad visar på 

2800 fordon per dygn. 

Aktuella miljömål, normer och intressen  

 God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 

medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 

utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 

och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

– Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet. 

 

 Hälsosam livsmiljö 

I och med ett lyckat miljöarbete är Lysekils kommun även en hälsosam plats att leva på 

- Lysekil kommuns vision kring miljömålet. 

 

 Riktvärde för trafikbuller 

Riksdagen har beslutat om en maximal ekvivalentnivå utomhus vid fasad på 55 dB.  

Konsekvenser av detaljplanen 

Planförslagets genomförande innebär ett nytt gatusystem kring föreslagen bebyggelse samt 

anslutningar till befintligt gatunät. Huvuddelen av gatorna inom planområdet består av gator 

med bestämmelsen ”Bostadsgata – Gata och gång-/cykelväg ska anläggas”. Detta tolkas som 
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en gata med separerad G/C-väg. Så är det även illustrerat på illustrationsplanen som hör till 

planförslaget, 3,5m körbana samt 1,5m enkelsidig G/C-väg. Tillfart till området sker via 

Kristinebergsvägen vid ett par punkter, en strax efter avfart från Fiskebäckskilsvägen samt 

en strax innan den nya parkeringen vid badplatsen i nordväst. På illustrationsplanen är det 

även redovisat en smalare väg/stig som mynnar ut på Fiskebäckskilsvägen. Denna ligger 

dock inom området ”Natur” och får förmodas endast bli en naturstig el liknande om den 

genomförs. 

 
 

Bild 7i. Översikt nytt gatunät inom planområdet. Karta från Illustrationsplan (redigerad). 

 

En ny bussvändslinga föreslås utmed Kristinebergsvägen vid badplatsen. För att möjliggöra 

detta är man tvungen till att anpassa Kristinebergsvägen och korsningen Kristinebergsvägen-

Fiskebäckskilsvägen. Ett Trafik PM har tagits fram av Reinertsen, 2013-12-18, där olika 

alternativ för detta beskrivs. Det alternativ som är aktuellt är Alternativ 3b i detta PM och 

som innebär att Kristinebergsvägen breddas för att säkerställa tillräckligt utrymmer för 

fordon och oskyddade trafikanter. En separat gång- och cykelbana anläggs vid sidan av 

körbanan. 

Topografin längs Kristinebergsvägen är sådan att längslutningen för denna väg är 11,5% 

längs en sträcka på drygt 50m 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.  

Utbyggnaden av Kristinebergsvägen innebär även intrång på några befintliga fastigheter. Två 

befintliga komplementbyggnader på fastigheterna 1:543 samt 1:164 kommer att behövs rivas 

för att göra plats för den nya bredare vägen. Se karta nästa sida. 
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Ny Bild 

Bild 7 j. korsning Kristinebergsvägen – Fiskebäckskilsvägen. Grått område visar ytor på 

befintliga fastigheter som tas i anspråk av den nya vägsträckningen. Karta från PM Trafik, 

Reinertsen, 2013-09-09. 
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Trafikökning 

 
 

Bild 7k. Karta som visar beräknade trafikmängder år 2020 vid genomförandet av 

planförslaget. Observera att hastighetsbegränsningarna på kartan rörande 

Kristinebergsvägen inte är aktuella. 

 

Man har gjort bedömningen att planförslaget kommer medföra en trafikökning för 

Kristinebergsvägen och Fiskebäckskilsvägen på ca 700 fordon per dygn. Kaptensgatan 

bedöms inte påverkas av någon trafikökning. Årsdygnstrafiken för Kristinebergsvägen och 

Fiskebäckskilsvägen blir då 1038 respektive 1870 fordon per dygn.  

 

Buller 

 

De utförda bullerberäkningarna kommer fram till att planförslagets genomförande försämrar 

bullersituationen för de befintliga hus som redan i nollförslaget överskrider gränsen på 55 

dB. För den nya bebyggelsen, såsom den är placerad i beräkningen, överskrids 55 dB för 

fyra byggnader vid fasad som vetter mot Kristinebergsvägen. 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.  
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Beräknade bullernivåer för befintlig bebyggelse korsning Kristinebergsvägen-Fiskebäckskilsvägen, 

ÅDT. Karta från Bullerutredning, karta 5117-57, 2014-01-10 

 

 
Beräknade bullernivåer för del av planområde, ÅDT. Karta från Bullerutredning, karta 5117-69, 

2014-01-10 

Samlad bedömning 

 

Det bedöms som 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 
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området. Detta uppvägs till viss del av att man lägger till en bussvändslinga på 

Kristinebergsvägen samt att det anläggs en bättre och säkrare separerad gång- och cykelbana 

längs med Kristinebergsvägen. Farhågan att boende kommer att vara tvungna att välja bilen 

även för kortare resor där man annars kunde valt att promenera eller att ta cykel kvarstår 

dock. Dessutom medför ombyggnaden av Kristinebergsvägen att två byggnader (uthus) inom 

område för riksintresse för kulturmiljö kommer att rivas. 

 

Principsektionen för bostadsgatorna inom området visar en enkelsidig gångbana och 

separerad körbana. Lågt trafikflöde och relativt låga hastigheter (30 km/h) minskar riskerna 

för boende som måste passera körbanan när de ska in eller ut från sin fastighet. Principiellt 

ses det dock som ett problem att in- och utgång till fastighet sker direkt från körbanan.  

 

Fyra nya hus kommer i planförslaget ha förhöjda bullervärden (>55 dB) vid fasad om inga 

bullerdämpande åtgärder görs. Några sådana åtgärder redovisas inte på plankartan utan 

nämns endast som möjlig åtgärd i planbeskrivningen. 

 

Rekommendation 
En beräkning av trafikbuller under högsäsong är önskvärd. Enligt bullerutredningen så finns 

det mätningar som visar på en trafikmängd på 2800 fordon/dygn längs Fiskebäckskilsvägen 

under juli och halva augusti jämfört med 1038 fordon/dygn ÅDT längs Kristinebergsvägen. 

Då flera hus i den befintliga rapporten ligger nära eller på gränsen (55dB) vore det intressant 

att se vilken nivå bullret når vid dessa fasader vid höga trafiknivåer.  

7.6 Vatten 

Områdesbeskrivning 

Skaftö, och därigenom Fiskebäckskil, gränsar direkt (i väster, norr och öster) mot 

naturreservatet Gullmarn som också är Natura 2000 område. Gullmarn karaktäriseras av ett 

rikt och delvis även unikt marint djurliv. Som övriga havsområden runt våra kuster är 

Gullmarn hotat av övergödning och annan kemisk påverkan på vattnet.  

Inom planområdet finns även en del dammar som hyser fridlysta groddjur vilka är känsliga 

för föroreningar i sin livsmiljö.  

Den befintliga dagvattenavledningen sker idag dels norrut men till större omfattning mot 

sydväst och österut. Avrinningskoefficienten har beräknats fram till ca 0,3 då det är en 

blandning av berg i dagen och kuperad skogsmark. Med tanke på områdets karaktär med 

sprickigt och kuperat berg så kan ske en relativt stor magasinering av dagvatten i området. 

Fiskebäckskil (och planförslaget vid genomförande) får dricksvatten via sjöledning 

från Lysekil. 

Aktuella miljömål, normer och intressen 

 Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska 

mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, 

upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av 

hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla 

områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. 

– Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet. 
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Lysekil kommuns vision för detta miljömål 

Lysekils kommun ska vara en aktiv aktör i arbetet för ett renare hav med stabila bestånd av 

fisk och en för övrigt rik artmångfald 

 

 Grundvatten av god kvalitet 

”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god 

livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag” 

– Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet. 

 

 Miljökvalitetsnormer för ytvatten 

 Gullmarn, naturreservat samt Natura 2000 område 

Konsekvenser av detaljplanen 

Utbyggnad av ett nytt bostadsområde på tidigare naturmark innebär generellt att de 

potentiella föroreningskällorna i området ökar markant. Både dag- och spillvatten kan utgöra 

risker för utsläpp av främst närsalter (kväve och fosfor) men även tungmetaller och andra 

gifter kan vid olyckor och läckage riskera att förorena området och recipienterna. Sweco har 

i sin VA- och dagvattenutredning föreslagit hur VA-systemet för planförslaget ska utformas. 

Planen föreskriver även att denna utredning ska gälla och att lokalt omhändertagande av 

dagvatten ska ske genom fördröjning eller infiltration.  Det redovisas även ytor på planen för 

gemensamhetsanläggningar där fördröjnings- -och infiltrationsytor ska finnas. 

 

Den främsta föroreningskällan i planförslaget är det dagvatten som rinner över vägar, 

parkeringsytor och privat tomtmark. För att minimera mängden förorenat dagvatten som når 

naturliga recipienter föreslås att allt dagvatten ska passera ett system av biofilter där 

sedimentering, infiltrering och växtupptag av överskottsnäring kan ske. Dessa biofilter är av 

olika karaktär såsom makadamdiken, öppna diken, mindre dammar och så kallade ”rain 

gardens”, nedsänkta planteringsytor där växter kan ta upp och lagra oönskade ämnen.  

Vid den stora parkeringsytan i planförslagets norra del föreslås en oljeavskiljare som 

säkerhet vid eventuellt större utsläpp.  

Utformningen av dagvattensystemet föreslår man ska kompletteras med några 

avstängningsanordningar så att man kan stänga av utlopp till naturliga recipienter vid 

olyckor eller dyl. 

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 m m. 

Infiltration på tomtmark bedöms som svår då stora delar av området består av berg. 

Höjdsättningen av området är viktig ur många aspekter inte minst för dagvattnet. Under VA-

utredningens kapitel  3.3.3 Förutsättningar för föreslagen dagvattenhantering, fastslår man 

att:  

Höjdsättningen av området är viktig och måste utformas så att instängda områden utan 

naturliga avrinningsvägar eller mot bebyggelse undviks. Gator och gångbanor inom 

området ska vara något lägre belägna än den omgivande bebyggelsen, så att vatten kan 

rinna av via dem i samband med extrema nederbördstillfällen där dimensionerande 

nederbörd överskrids och dagvattensystemet är fullt. Därför är det viktigt med strategiskt 

placerade lågpunkter där större dagvattenstråk passerar. 
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Bild 7l. Karta med befintliga avrinningsvägar redovisade tillsammans med illustrationsplan 

för planförslaget. Karta med avrinningsvägar från Swecos VA- och dagvattenutredning, 

2013-09. Blå linjer samt pilar redovisar avrinningsvägar. 

 
Bild 7m. Karta över föreslagen dagvattenavledning, Sweco, 2013-09. 
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Jämför man vägarnas och bebyggelsens organisation i förslaget med avrinningsvägarna 

finner man att det VA-utredningen säger vara en förutsättning för att kunna säkerställa 

intentionerna i dagvattensystemets utformning inte går ihop med vad topografin medger om 

det inte görs stora massförflyttningar. Föreslagen bebyggelse hamnar på flera ställen på lägre 

nivå än gatan och gatorna i sig utgör inga naturliga låglinjer eller avrinningsvägar för 

dagvattnet. Gatorna är inte utformade med någon form av öppet dike som kan fånga upp 

flöden från högre nivåer utan vattnet bedöms i stort sett kunna korsa gatorna och rinna vidare 

mot bebyggelse på den lägre sidan. Föreslagen bebyggelse ligger dessutom ofta mitt på 

befintliga avrinningsvägar som vid ett fullt dagvattensystem kommer att bli de vägar som 

vattnet från högre terräng riskerar att ta.  

Samlad bedömning 

Det råder en viss osäkerhet kring vilka förutsättningar som finns för att på ett 

tillfredställande sätt genomföra det föreslagna dagvattensystemet som utredningen har tagit 

fram. Detta då planen inte redovisar några styrande markhöjder för gator eller fastigheter 

samtidigt som dagvattenutredningen framhäver vikten av höjdsättningens utformning och 

gatornas höjd i relation till bebyggelsen. Eftersom höjdskillnaderna i området är stora och 

terrängen väldigt kuperad krävs det stora massförflyttningar för att skapa nya lågpunkter 

eller avrinningsvägar.  

Den principiella utformningen av dagvattensystemet bedöms däremot vara ett bra och 

hållbart sätt att fördröja dagvatten samt fånga upp föroreningar innan de förs vidare till 

naturliga recipienter och till slut havet.  

Slutsatsen blir att vid normala nederbördstillfällen så innebär inte planförslagets 

genomförande några konsekvenser för de naturliga recipienterna. Avrinningsmängden är 

densamma som för nollförslaget och oönskade ämnen bedöms fångas upp inom 

dagvattensystemet. Däremot är det osäkert vad som händer vid extrema nederbördstillfällen 

då det utbyggda dagvattensystemet är fullt.  

 

Rekommendationer 

 En djupare studie av den framtida höjdsättningen av området hade varit önskvärd för 

att se om det är möjligt att genomföra intentionerna i dagvattenutredningen utan 

stora markingrepp.  
 

 

7.7 Planens omfattning 
Marken som tas i anspråk för bebyggelse och gator har utökats från 6 ha i översiktsplanen till 

16,5 ha i planförslaget. Både i Översiktsplanen 2006 och i Rapport 2011:29, bilaga 9 framhålls 

att utbyggnad bör ske i små etapper och under lång tid. I detaljplanen regleras merparten av gator 

som kvartersmark, gårdsgata. Planbestämmelse möjliggör att gemensamhetsanläggning kan 

bildas för det områden inom planen som är betecknat med g.  

 

Konsekvens av detaljplanen 

En stor del av planförslagets mark kommer att privatiseras. Markens allmänna tillgänglighet 

kommer att begränsas dels genom att den tas i anspråk för bebyggelse och även gator 

kommer ligga på kvartersmark. Vissa allmänna markområden riskerar att inte bli tillgängliga 

då de helt eller till stor del kommer omgärdas av kvartersmark. Marken kommer upplevas 

som en del av ett privat bostadsområde och inte som fri natur. Kontrasten mellan bebyggelse 

i skyddad dalgång och karga och vindpinade bergsområden kommer delvis suddas ut.  

Möjligheterna till vida vyer från bergen kommer att begränsas, men inte inskränkas helt.  
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Detaljplaneförslagets omfattning och genomförande tid på 10 år möjliggör en stor utbyggnad av 

bostäder kan göras inom en kort tidsperiod. I enlighet med PBL 4 kap. 32 § får en detaljplan inte 

omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till planens syfte och genomförandetid. 

 

Samlad bedömning  

Bebyggelsens utbredning över ett större område med naturmark emellan gör att hela 

utbyggnaden inom planen inte kommer att kunna ses på en gång och bara delar av bebyggelsen 

kommer att läsas samman med den äldre delen av Fiskebäckskil. Markens allmänna 

tillgänglighet kommer att begränsas dels genom att den tas i anspråk för bebyggelse och dels 

genom att gator kommer ligga på kvartersmark. Vissa allmänna markområden riskerar att inte bli 

tillgängliga då de helt eller till stor del kommer omgärdas av kvartersmark. Bedömningen är 

därför att planens omfattning och privatisering av mark kommer ge liten eller måttlig påverkan 

på kulturmiljön.  

Föreslagna åtgärderna i de olika kapitlena under avsnittet ”Miljöeffekter och miljökonsekvenser 

av detaljplanen” resulterar i att konsekvenserna minskar. Planens stora omfattning i relation till 

översiktsplanen och befintlig bebyggelse saknar dock motivering i planförslaget och bör därför 

förtydligas. 

 

Rekommendationer 

 För att minska de negativa konsekvenserna kan detaljplanen delas i flera för en 

större variation i gestaltningen och som bättre överensstämmer med översiktplanen 

2006, Länsstyrelsens rapport 2011:29 bilaga 9.  

 Dela upp byggnationen i etapper i genomförandet så att erfarenheter kan arbetas in 

efterhand. 

 Gator kan göras allmänt tillgängliga.  
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