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Betr. samråd detaljplan för Utsiktsberget(Område
söder om Kristinebergsvägen),Fiskebäckskil,Skaftö
socken, Lysekilskommun.

Ärendet

Bohuslänsmuseumhar erhållitrubricerat ärende för yttrande. Museet vill framhålla
följande. Arendet gäller detaljplan för omfattandebostadsbebyggelse gränsande i söder
tillFiskebäckskilssamhälle. Museet har avgivit synpunkter rörande denna plan i
programskedet år 2009.

Kulturhistorisk bakgrund

Fiskebäckskilär ett av fleravälbevaradekustsamhällen i Lysekilskommun.
Karaktäristisktför samhället är att det tidigt kom att få en betydanderoll som bas för
fraktfart. Samhället karaktäriseras av den blandning som finns av traditionellamindre
bostadshus och större kaptenbostäder.Karaktäristisktför Fiskebäckskilär även att orten
i dess centrala delar tidigt övergick tillatt bli nyttjat i huvudsak för sommarboende. För
de samhällen där fiske och förädlingsindustrilänge var huvudnäring kom denna
förändring ofta betydligtsenare.

Utlåtande ur bebyggelse- och kulturlandskapssynpunkt

Museet var i förra remissrundan av uppfattningen att förslaget i stort inte skulle
innebära en menlig förändring av samhället Fiskebäckskiloch riksintresset. Vi framhöll
vikten av att tillskottetinte skulle upplevas som en integrerad del av det gamla
samhället utan utryckas som ett tydligt tillskotttilldetsamma. Vi efterlyste här även ett

fotomontage som tydliggör förändringen sett utifrån olika platser i närområdet

Det förslag som nu föreligger är en kraftig utökning av det planområde som

presenterades 2009 och det kan närmast betraktas som en helt igenom ny plan. Förutom
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att markområdetär större och omfattningenbeträffandeantal hus är mycket högre så är
även förslagen tilllokalisering av husen en helt annan. Det nya planområdet har till
skillnadfrån tidigare krupit betydligtnärmare den äldre byggelsen och framföralltgäller
det bebyggelsenutmed Fiskebäckskilsvägenoch den nedre delen Kristinebergsvägen.
Denna förändring är sannolikt den som tydligast innebär en påverkanpå riksintresset för
kultunniljövård. Vår bedömningär att denna del, den östra delen som i planen benämns
"Kilen”har hamnat mycket när bebyggelsenutmed Fiskebäckskilsvägen.Vi anser inte
att man i föreliggande förslag bemött frågan om konfliktermed riksintresset för
kulturmiljövård såsom efterfrågades i bland annat länsstyrelsens sarnrådsyttrande 2009.
I förslaget framhålls att utbyggnaden skall ske i etapper och att man därigenom ges
möjlighet att justera och ompröva projektet allteftersom etappema kommer till
förverkligande.Vi efterfrågar hur en sådan process kan förverkligas, är det tänkt att

planerna för de enskildadelarna i planen skall antas succesivt eller gäller frågan den
formella bygglovshanteringen.

Vi gör bedömningenatt den bilagdaMiljökonsekvensbeskrivningenställer ett antal
relevant frågor tillplanförslagetoch även gör några tydliga konstaterandenkring
planförslaget. Hithör otydligheten kring reglering av tomtmarkenoch dess anpassning
till topografin men även avsaknaden av regler för de nya husens gestaltning vad gäller
materialval och färgsättning liksom övergripande gestaltning. Samtidigt vänder vi oss

mot formuleringen: ”Därför antas bebyggelsen inte vara äldre eller ha stort
bevarandevärde”.En sådan formulering antyder att riksintresseavgränsningenvore fel
och om så skall denna fråga samdiskuteras med länsstyrelsens berörda handläggare. Vår
uppfattning är att det här finns ett antal äldre Villor, förvisso inte så gamla som i centrala
Fiskebäckskilutan snarare från tidigt l900-talbelägnautmed den gamla tillfartsvägen.
MKB: resonerar även tillhur den nya bebyggelsen kommer att gestaltas och huruvida
den nya harrnonierarmed den gamla. Vi villhär framhållaatt det inte ligger något
mervärde i att den nya bebyggelsen ges en stildräktsom skall harmoniera med den
äldre. Enstaka hus i en äldre kulturmiljö skall självfalletunderordna sig den senare.

Likaså är det för en mer samlad kulturmiljö ett stort värde i att ett kompletterande
bostadsområde underordnar sig den övergripande karaktären och inte blir dominerande.
Oavsett intentionerna i planprogrammet föreligger en stor risk att det byggs rader av

”kaptenshus”, en bland många idag uppskattad hustyp men som riskerar att skapa en

otydlighet i gränsen mellan Fiskebäckskiloch Utsiktsberget.Vår förhoppning här är att
den nya bebyggelse gestaltas med medvetenhet om karaktären i Fiskebäckskiloch att
den med respekt underordnar sig densamma där en visuell samhörighet föreligger men

att den inte söker plagiera den äldre bebyggelsen.

Under avsnittet ”Kulturmiljö” i samrådshandlingen finns en skrivelse om områdets
stenmurar. Det är positivt att man önskar bevarastenmurarna där det är möjligt. Den
sista meningen i avsnittet föreslår att murar kan nyuppföras av den sprängsten, som

friläggsunder byggtiden. Vi föreslår att den sista meningen styrks, alternativt flyttastill
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en annan plats, eftersom det är tveksamt om nyuppförda murar i sprängsten har någon
betydelse för kulturmiljön.

Utlåtande urfornlämningssynpunkt

Förändringarnai planförslaget sedan programsamrådet har inneburit ökad påverkanpå
områdets två fornlämningar. Den ena, Skaftö 60:1 är en boplats och den andra, Skaftö
101 :l är en stensättning (en förhistorisk gravanläggning). Under avsnittet ”Kulturmiljö”
i samrådshandlingen står att Skaftö 101 är ”ett stenfynd”. Dennabenämningstämmer
inte, utan bör ersättas med dess korrekta benämning”stensättning”.

Vidare står det under avsnittet ”Kulturmiljö",att fornlämningarnainte kommer att

påverkas av planförslaget. Detta stämmer inte. Bebyggelsen inom området som

benämns ”Stigningen” riskerar att innebära ett ingrepp i fomlämningens lagskyddade
fornlämningsområde, något som är tillståndspliktigthos Länsstyrelsen. Även delar av

bebyggelsen inom området ”Toppen” riskerar att innebära ingrepp i
fornlämningsområdet. Vi anser att bebyggelsennärmast Skaftö lOl :l bör minskas i
omfattning,för att tillåtaett tillräckligtstort Skyddsområde kring fornlämningar.

Skaftö 60:1 är en boplats utan synlig avgränsning ovan jord. Den har inte undersökts
arkeologisktoch dess totala omfattningär därför inte känd. Vi bedömeratt den
planerade bebyggelsen vid boplatsen innebär ett ingrepp i boplatsen och dess
lagskyddade fornlämningsområde, något som är tillståndspliktigthos Länsstyrelsen. Om
planerna för området ”Kristinebergsvägen”ska genomföras, krävs enligt vår bedömning
en arkeologiskförundersökning.
Vi villockså påpeka att den föreslagnabreddningen av Kristinebergsvägenoch
anläggandet av en gång- och cykelväg kan beröra Skafta 60:1.

Till alla fornlämningar, som omfattas av Kulturmiljölagensbestämmelser (SFS
1988:950),hör ett s.k. fornlämningsområde, d.v.s. det område som krävs för att bevara
fornlämningen och ge den tillräckligtmed utrymme. Boplatser (likt Skaftö 60: l), som

inte är undersökta och saknar synlig avgränsning,kan ha en annan utbredning än den
som är angiven i fornminnesregistret. Det räcker därför inte att på plankartan markera
ett område som inte får bebyggas, som är exakt så stor som boplatsens utbredning i
fornminnesregistret.
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Miljökonsekvensbeskrivningennämner inte fornlämningarnaöverhuvudtaget under
rubriken ”Kulturmiljö”.Detta är en stor brist, eftersom det finns fornlämningar inom
planområdet, som berörs av de föreslagna åtgärderna. Planens konsekvenser för
fornlämningarnabelyses inte alls på grund av detta.
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