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Avsändare

Lars-Evert Larsson, Johan Larsson och Anna-Karin Åkerlund ägare, samt sakägare, tillAlbertsväg
23, Fiskebäckskil,Fastighetsbeteckning Skaftö-fiskebäck1:352.

Sammanfattning

Vi har det gemensamt att vi bryr oss om hur Fiskebäckskilkommer att utvecklas i framtiden,
eftersom vi anser att det på många sätt är ett unikt samhälle.

För några år sedan togs ett planprogram rörande planering av nya bostäderrunt berget. Vi tyckte att

det var bra att nya bostäderbyggs och att de planerade bostädernavar väl placeradeoch merparten
av naturområdet lämnades opåverkat. Områdets karaktär skulle ej förändras i allt för stor grad och

omfattningenav bebyggelsenvar acceptabel.Ett detaljplaneförslag som ligger i linje med

planprogrammet från 2009-10-01 skulle vi acceptera.

Vi kan nu konstatera att det detaljplaneförslagsom är ute på samråd har ändrat karaktär i

förhållandetilldet tidigare planprogrammet från 2009 och ÖP 2006. Nu har antalet bostäder som

planeras nästan dubblerats samtidigt som den areal som ska bebyggashar utökats i en stor

omfattningoch områdets södra högre delar bebyggs. Hela planeringenhar därmed fått en helt ny

inriktning som kommer att påverkahela samhället i långt större utsträckning än vad som anges i

tidigare planer. Den framlagda detaljplanenavviker alltså i många hänseenden mot tidigare
framlagdaplaner, placeringav bostäderna, antalet lägenheter och inte minst den totala ytan som

påverkasav bebyggelse.

Under tiden har också en utbyggnad påbörjats av bergetpå Östersidan. De sprängningar och den

förändring som där sker av miljöns hela utfornming oroar oss i allra största grad. Vi förstår nu att

hela miljönpå och runt Utsiktsbergetkommer att drastiskt förändras med nuvarande

exploateringsplaner.

Det tycks också som om den ursprungliga planernapå vägutbyggnad inte kan förverkligas, i vart

fall inte utan att befintligkulturskyddad bebyggelse delvis får stryka på foten. Det kan inte vara

acceptabeltatt planera ny bebyggelse som bara kan genomföras om andra byggnader måste rivas

eller om annan fastighet får en oacceptabelförsämring av miljönrunt om. Att dessutom planera
bebyggelse i denna omfattningutan att tillfartsvägenklarar tillgänglighetsreglerför rörelsehindrade

måste anses som oacceptabelt.

Naturen i området har höga naturvärden och friluftsvärden,det finns häckande rödlistade arter av

fåglar, sällsynta växter och många olika groddjur. Det nu framlagda förslaget bebygger för stora

delar av området och kommer att innebära att området ur dessa två perspektiv i princip helt förstörs.
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Sammantaget anser vi att den framlagda detaljplanenmåste förändras ur en lång rad frågor, vi
återkommertill dessa senare i texten. Viktigast är den gällande omfattningoch placeringav

bostäderna. De mycket stora avstegen från tidigare fastslagnaplaner borde medföra ett omtag i

planprocessen. En ny ÖP eventuellt men absolut ett nytt planprogram! Det framlagda förslaget tar

Vidare inte tillräcklighänsyn tillde rika naturvärden/friluftsvärdensom finns och måste bevaras.

Att vi som sakägare i vår fastighet får hus 25 meter från vår fastighet när man har hela denna ytan
att placera fastigheter på, blir av med vår havsutsikt över Gullmaren och Lysekilförsvårar

ytterligare för oss att omfattas av någon glädjeöver planförslaget. Ni får därför ursäkta eventuella

nyanser i språket i denna text. Etapperna ”Stigningen” och ”Toppen” påverkaross i hög grad
och vi kan ej acceptera den nuvarande placeringenav dessa fastigheter utan vi villatt dessa

etapper utgår helt.

Vi kommer nedan gå igenom detaljplaneförslagetmer i detalj och ge vår syn på det nuvarande

förslaget!

Natur och Miljö

Tre olika naturinventeringarhar gjorts som ligger tillgrund för MKB och detaljplaneförslaget;

l. Eko Natura inventeringen2009, vilkengjordes under 2008-2009
, gjordes i det i

planprogrammets angivna området. Många skyddsvärda och fridlystaväxter och djuranges. Bland
annat hittades mindre vattensalamanderi damm 3 och 4, paddor, murgröna, lopplummer,jungfru
Maria nycklarmm. Området som granskades innefattade inte de högre södra delarna av området.

2. Naturcentrum AB (Hultgren, Ingvarsson & Andrén), endast granskning av dammar (1, 3 och 4).
De fann stor vattensalamanderi damm 3 och 4, mindre vattensalamandernoterade i damm l och 3.

3. Naturcentrum AB (Franc, Ingvarsson),2013 (en dags studier, 21 maj 2013, tre besökvid varje
damm samt ett nattbesök)De fann mindre vattensalamanderi damm 3, paddyngel damm 4 och

damm 3 samt en mindre vattensalamanderi damm 1.

Den sistnämnda studien är den enda som gjort i planområdets södra delar. Tvåmindre naturvatten

anges inte alls i deras rapport. Dessa hade under den extremt torra sommaren2013 vattenspegel
hela tiden. I dessa båda finns observationer av både mindre och större vattensalamander,nu senast i

höstas. Fynd av groddjur finns angivna även i "Artportalen” från dessa vatten. Författarna drar
också en egen slutsats efter en dags besök, ”större vattensalamanderhyser med stor sannolikhet

ingen fast population i områdets systern av småvatten.”Denna slutsats strider mot de två tidigare
rapporterna och får anses mycket vågad efter en dags studier av 22 ha mark.Vi anser denna slutsats

mycket vågad för att inte säga grovt felaktig. Deras rapport framstår inte som vetenskapligtkorrekt,
en ny oberoende, mycket mer omfattandenatL1rstudie behövergöras!



Att skriva i Miljökonsekvensbeskrivningatt större vattensalamanderendast tillfälligtär i området

bygger helt på den felaktiga slutsaten i den senaste naturstudien. Denna del av MKB måste göras
om utifrån korrekta fakta.

I de två tidigare angivna naturvattnenpå S och SV gränsen mellan planområdet och vår tomt samt i
damm 3, har det varje vår observerats mindre och större vattensalamanderbåde hanar och honor.
Ägaren till fastighet Skaftö-Fiskebäck1:373, vår granne, som är belägenmot SV delen av

planområdet har skådat Salamandrari dessa tre vattendrag sedan 1970. Att i en MKB endast gå på
slutsatsen från Naturinventeringen2013, gjord under en dag, gör oss förvånade och vi anser att

detta måste justeras och utredas vidare. Mindre och större vattensalamanderrör sig frekvent i detta
område. En mycket mer noggrann studie över det rika växt och djurlivetmåste göras speciellt i de
södra delarna av området som bara inventerats under en dag alternativtutgår etapperna
”Stigningen” och ”Toppen”.

Den av EU skyddade arten, större vattensalamander,måste få det fullgoda skydd som den enligt
direktiven skall ha. Detta saknas i nuvarande förslag. Större vattensalamandemär starkhotad i hela

Europa.

Dagvattnetkommer att påverkasnegativt av okontrollerbara föroreningar, som gödningsämnen ,

bekämpningsmedeletc som kommer från de planerade högt liggande tomterna. Hur flödena
förändras av de omfattande sprängningarnaredovisas inte heller. Dagvattenfråganär central för

groddjurens chans att överleva i de kvarlämnadedammarna 1, 3 och 4 och i de mindre oinventerade
vattnen i södra delarna av planområdet. Vatten som kommer från bergets högre partier. Från
dammarna och från reservoarer (sprickbildningar)inne i berget. Rent vatten som idag bevattnarde

omkringliggandemarkernaoch våra tomter. Vatten som idag slutligen rinner ut i Natura 2000

området.

Det enorma ingrepp på naturen som planeras ligger inte i linje med det skydd som samtliga groddjur
har och inte minst större vattensalamandereller de fridlystaväxter och rödlistade fåglar som finns i

området. I området finns flera skyddsvärda biotopermed rödlistade och fridlystaväxter som ej
anges i de tre olika inventeringarna.

Tidigare mycket omfattandebotaniska inventeringarsom gjorts visar att utöver (västkustbjörnbär,
lopplummeroch murgröna) som hittades 2008-09 så förekommer flera ovanliga och skyddsvärda
starrväxter i och omkring planområdet. Fågellivet har inte inventerats alls, Nattskärra, Spillkråka
och Trädlärkases årligen under häckningstid i området. EUs fågeldirektivs inbegriperdessa 3 arter,
för vilkaSärskilda skyddsområden (Natura 2000-områden) ska avsättas. Detta har ej tagits upp i

MKB:n. Pilgrimsfalkoch Berguv observeras också med jämna mellanrum. Fladdennöss finns också
i området. De flesta regelbundet förekommande svenska fladdermusarternaär upptagna i EU:s

habitatdirektivoch omfattas därmed av strikt skydd.

Det finns ingen utredning redovisad av vilkaarter som förekommer inom området och hur skyddet
av dem och deras livsmiljöerskall utformas.



77Vårt förslag är att etapperna ”Toppen , ”Stigningen” placeradepå de högsta delarna av området bör»

utgå helt. Detta för att bibehållaett sammanhängandegrönområde där in och ut-passering av djur
och människor kan ske lika obehindratsom idag och att fler skyddsvärda biotoperdå sparas. Detta
är då ett av få hela sammanhängandekvarvarandenaturområden som finns kvar på Skaftö västra

sida och som är förhållandevislättillgängligtoch nära.

Miljö

Miljöfrågorav olika slag behöverutredas vidare. Det handlar om den miljöbelastningsom

exploateringen som sådan medför under byggtiden, vilketmåste vägas mot nyttan med

exploateringen. Men det handlar också om alla negativa verkningarpå miljön som uppstår på sikt.
Här kommer flora, fauna, friluftslivoch miljöupplevelser i fokus.

Genom områdets stora omfattningkommer de sprängningsarbetensom är nödvändiga att bli
extrema! På östersidan kan man nu med egna ögon konstatera sprängningens omfattning för att

kunna bygga uppe på bergen. Förödelsen i detta område är total, sett ur ett ekologiskt
naturperspektiv. Utsiktsbergetkommer drabbas av ännu större sprägningsarbetensom för all framtid
kommer förändra landskapsbilden.I MKB tar man upp delar av dessa problem. Bland annat tar man

i MKB upp frågan kring att fastighetemasplaceringmåste utredas mer exakt, Visst är det bra, men

huvudproblemet är omfattningenoch att merparten av fastigheterna är placeradepå bergets högre
nivåkurvor. Om samtliga fastigheter placerarnedanför höjdkurvorna minskar sprängningsarbetena
något. Etappen ”Toppen” och ”Stigningen” medför, utslaget per fastighet, en mycket svårmotiverad

extra miljöbelastningtillföljd av de enorma sprängningar som det innebär att göra vägar, bostäder i
detta högre mycket kuperade bergsområde i söder. Här menarvi att kommunen inte tar

tillräcklighänsyn tillkonsekvensernapå naturen kontra nyttan av just denna del i

exploateringen.Delarna ”Toppen” och ”Stigningen” bör utgå helt ur förslaget.

Miljöbelastningen,förutom sprängning, utreds inte i MKB vilketmåste anses som märkligt. Hur

många timmarkommer grävmaskinerarbeta? Hur många transporter kommer passera samhället?
Buller från själva byggandet? Nu kan man naturligtvis inte i detta skede svara på frågor av denna

art, men kommunen måste redan nu redovisa mer noggrant hur man tänker sig genomförandet av

planen. Kommunen redogör att samtliga etapper ska vara klar inom en lO års period, inget om när

vilkenetapp är klar. Vi förväntar oss att kommunenmycket mer detaljerat redovisar vilken/vilka

etapper som kommer först respektive sist eller om allt byggs på en gång. Att enbart som kommun
förlita sig på marknadskrafternasom styrmedel i denna viktiga fråga är inte klokt. Vi förväntar oss

en tydlig genomförandeplanså att alla de som nu villbosätta sig året runt i Fiskebäckskilvet när

lägenheter respektive parhus är planerade. Dennaplan måste dessutom vara tvingande så att

entreprenören ej på eget bevågkan göra avsteg.

Omfattningav bebyggelse



Iden gällande ÖP 2006 för Lysekilskommun så anges att man kan bebygga 6 ha och att detta
skulle kunna rymma 30-50 lägenheter men att tillfartsvägenmåste byggas om. På kartan över ÖP
2006 anger man det område som lämpar sig för bebyggelse. Man lämnar helt de södra högre delarna

opåverkadesom natunnark.Således är det mycket stora avvikelser mellan det nuvarande

detaljplaneförslagetoch den gällande översiktsplanen. För stora för att de kan accepteras.

I planprogrammet från 2009 anger man att 9 ha kan bebyggas och att antalet lägenheter ökat till

100. Här kan man lyfta fram en rad frågeställningar som är intressanta.

Bebyggelsen ska ske i en takt som är ekologiskhållbar s 3; i den nuvarandeMKB anges mycket
lite kring hur själva genomförandet, främst med avseende sprängning, ska gå till för att inte

påverkanpå miljön ska bli för stor. En mer utarbetadplan för genomförandet är nödvändig.

De högsta områdenafinns i områdets södra delar och lämnas obebyggda med hänsyn till

landskapsbildspåverkan,s 12; Detaljplaneförslagetmedför mycket stora avsteg från detta, att

man dessutom inte har illustrationermed samtliga lägenheter inritade i landskapsbildenframstår

som oseriöst anser vi. Detaljplaneförslagetmåste anpassas tilldetta.

Gällande utforrrming; Alinimerasprängning och andra ingrepp, socialt liv mellan husen, ta

hänsyn tillplatsen s 21; Efter att ha följt ingreppet på Östersidan kan man konstatera att det är

mycket svårt att bygga utan att sprängningen av bergetblir mycket omfattande. I varje fall gäller
detta den bebyggelsen som planeras i de södra kuperade delarna av området. Att inte MKB i

större grad tar upp dessa problematiskaområden anser vi vara en brist och bör utredas mer för att

förhindra samma totala förstörelse som på Östersidan. Friluftslivbland husen torde bli mycket
svårare när man nu planerar att bebygga 16 ha mot tidigare 9 ha. Området som bebyggs bör bli

mindre. Placeringenav husen i det nuvarande planförslaget är mycket osäker. Att ställa husen

rakt uppe på berget strider mot tidigare direktiv i planprogrammet,här krävs en utredning
avseende exakt placeringför att minimera sprängning och andra hänsynstaganden, t ex vår utsikt.

Bebyggelsen ska vara underordnadbergetför att minimalvisuellpåverkan. De högstapunkterna
finns iplanområdets södra delar och lämna obebyggdamed hänsyn till landskapsbildspäverkan;
Detaljplaneförslagetbryter helt mot denna text. Husen är placeradepå de högsta topparna i de

södra delarna av området. Husen måste placerasannorlunda.Alternativt får man ta ett omtag i

hela planprocessen och göra ett nytt planprogram.

I det nu framlagda detaljplaneförslaget så har man ökat den bebyggdaytan tillhela 16,5 ha av

totalt 25 ha yta. Antalet lägenheter är nu 175 stycken. Några motiv, så starktvägande att de kan

ligga tillgrund för denna ökningen, gällande antal/ytafinns inte angivna vad vi kan se och därför

ñamstår kommunens stora avsteg från de tidigare planera som oacceptabelt.Vi anser att en

framlagdutfornming, som i det lämnade detaljplaneförslaget,borde medföra att planprocessen
börjar om, ny översiktsplan där konsekvensernaav denna utforrrming redovisas mot helheten på
Skaftö och ett nytt planprogram. Om detta inte sker måste placeringav bostäderna,antalet

lägenheter samt den bebyggdaytan ändras! Avstegen från tidigare ÖP 06 och ”Planprogrammet för

området söder om Kristinebergsvägen”är i den omfattningenatt man ej kan påstå att de är ringa,
mindre eller obetydande.



Vi anser att det bästa i nuvarande utformningen är att helt ta bort etapperna ”Toppen” och .

”Stigningen”, då anser vi att detaljplanenbörjar närma sig intentionernai ÖP 06 samt

planprogrammet för området.

Bilden av Fiskebäckskil.

Fiskebäckskilär en mindre kustort som har en lång historia. Den planerade bebyggelsen är tillytan
lika stort som resterande delen av Fiskebäckskil.Minst 175 nya bilarär att räkna med, båtar,
badande, nya friluftsytor, Att man bygger ett helt ”nytt Fiskebäckskil”gör att man måste ställa sig
frågan hur samhället i stort förändras.Att som politikerpå samrådsmötet enkelt vifta bort viktiga
frågor om båtplatser, avloppsledningaretc med svaren ”Detta ingår inte i denna detaljplan” samt

”Avloppsfråganfår vårt bolag LEVA lösa”
.
Man måste, menarvi, sätta in denna stora nya

etablering i ett än större sammanhang och se tillalla invånares bästa i Fiskebäckskil.Kulturen i

själva samhället kommer förändras radikalt inom en rad områden. Nedan har vi listat frågor som

behöverutredas/redovisas innanbeslutom en ny detaljplan antas;

' Biltrafik,de i planen redovisade parkeringsplatsernakommer inte att räcka tillsommartid, trots

en viss ökning. Parkeringarnaär idag full en regnig julidag, en vackerdag när flervilltillbadet
används planområdets nedre delar som tillfälligparkeringslösning.Flerbilparkeringarmåste

redovisas, det är redan idag stor brist på parkeringar.Den angivna bullermätningen i MKB
redovisar inte bullerutredning för högsäsong, något som måste göras. Några förslag på lösningar
av de bullerproblem som uppstår redovisas inte heller.

' Båtplatser, inga nya båtplatser redovisas i planen, inte heller nämns frågan Vilketär mycket
märkligt. Idag är det extrem kö tillen kommunalbåtplats och i Marinanmycket lång kö. Denna

frågan måste utredas och redovisas i samband med att en ny detaljplan tas. En sannolik
konsekvens om planen antas i nuvarandeutseende är att de som inte har mycket gott om pengar
inom kort framtid inte kommer att ha möjlighet att ha en båt liggande i Fiskebäckskil.Detta
rimmarmycket illamed kommunstyrelsen idé om att denna nya detaljplan är till för

åretruntboende. Att påstå att denna fråga inte ”ingår i denna detaljplan” är naturligtvis i sak rätt

av den politiska ledningen, men visar på en bristande förståelse för övriga boendei
Fiskebäckskil.Denna fråga måste lösas!

i

' Uppställningsytor för båtar och båtvagnar, inga nya ytor redovisas i förslaget. Det befintliga
hamnområdet är sommartidhelt fullt av bilaroch trailers.Att ytterligare öka antalet boende i
samhället och att inte anpassa hamnområdet är minst sagt ett stort problem. Det är alltid kö till

trailerrampenen sommardag, detta då många boende i samhället inte ännu fått någon båtplats.
Denna lär inte bli mindre omfattande! Denna frågan måste utredas och lösningar presenteras som

gör det möjligt för ytterligareboenden att få en möjlighet att använda båt och havet som den

resurs det är. Uppställningsytormåste redovisas.

' Friluftsliv,området som bebyggs används flitigtav de boende i och omkring Fiskebäckskil.

Många mindre promenadvägarfinns i området, främst i de sydliga högre delarna och dessa
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används tämligen frekvent året om av de boende i samhället. Detta område i de högre södra
delarna blir tillstörsta delen helt bebyggda. Någon större naturkänslakommer knappast att

infinna sig om inte detaljplaneförslagetändras. Att bebygga 16,5 ha av det totala naturområdet
kommer inskränka, eller för att inte helt säga, ta bort känslan av bohuslänsk natunniljö.Någon
liknandemiljö finns inte att tillgå i närområdet för de boende på Fiskebäckskilsvästra sida.

Intrånget på friluftslivetfor de boende blir därför alltför stor för att vara acceptabel. Områdets

högre delar bör lämnas helt obebyggda.

Frågor om Vatten och avlopp, redan idag är systemet utsatt för stora påfrestningar. Hur ska en

utbyggnad av detta ske om bebyggelsen ökar kraftigt? I underlaget så anges att ledningsnätet år

delvis underdimensionerat,någon utredning kring omfattningenoch de kostnader som följer av

en den nödvändiga investeringen redovisas ej. Av ramavtalet från 2012 mellan kommunen och
PEAB framgår inte heller annat än att denna investering fallerpå kommunen. De kommunala
kostnadernakring detta kan lätt överstiga de antal miljonersom PEAButlovat när första grunden
är färdig. Vi, och säkert alla skattebetalarei Lysekil,vill få svar på denna frågan innan

detaljplanenantas.

Infrastrukturfrågor, hur ska vägar kunna byggas utan att negativtpåverkanuvarande bebyggelse?
Känns inte bra att två mindre uthusur den kulturskyddade bebyggelsenbehöverrivas för att

åstadkomma en väg. I MKB anges det att lutningenpå Kristinebergsvägeninte kommer att

uppfylla kraven för tillgänglighetför rörelsehindrade. Detta är oacceptabeltoch måste lösas. Hur

påverkastrañkföringenpå Fiskebäckskilsvägen(kyrkantillSkaftöhallen) som redan idag är hårt
belastadsamt vägen från Skaftöbron in på Skaftö? En bullerutredning för högsäsong bör

redovisas och åtgärder utföras för berörda fastighetsägare.

Efterfrågan av hus för åretruntboende; Det finns flerapåbörjade och planerade bostadsområden

på Skaftö. Om man räknar ihop det teoretiska antalet lägenheter så kommer man upp i 327

stycken. Detta ligger över kommunens egna målsättning. Flera av de nu exploaterade områdena

har inte lyckas sälja de erbjudna fastigheterna och lägenheterna, de står osålda. Antalet

åretruntboende har inte heller ökat i linje med de nya etableringarna. Finns det verkligenbehov

av 175 boenden i detta område? Någon marknadsundersökningredovisas inte, ej heller någon
kommunalundersökning kring vad åretruntboende önskar för att bosätta sig i Fiskebäckskil.

Detta bör kommunen redovisa för sina medborgare.

Konkurrensfördel; PEABsutökning av antalet lägenheter från 100 till 175 för området ger en

otillbörligkonkurrensfördel. Fler andra intressenter hade säkert deltagit i upphandlingenom

dessa nya förutsättningar gällt. Detta torde också ge vid handen att antalet lägenheter som angavs
i planprogrammetbör gälla.

Fiskebäckskil140221
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