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Yttrande över förslag till detaljplan för ”Utsiktsberget”,  Skaftö-Fiskebäck 1:6 
 
Vi har tagit del av Översiktsplanen från 2006 och tidigare yttrat oss över planprogrammet 
2009-10-01 och inte haft något att erinra mot utbyggnaden av 30-50 lägenheter och med en 
ny trafikföring, som förslaget förutsatte. En försiktig utbyggnad enligt översiktsplanen, där 
rimlig hänsyn tas till riksintressen (naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård), landskapsbild, 
naturmiljö, närströvområden och inte minst trafiklösningar och buller, ser vi som 
acceptabelt.  
 
En ny trafiksäker och miljövänlig trafikföring är dock en absolut förutsättning för vidare 
utbyggnad och utveckling av området söder om ”Kilen”. 
  

 
Allt för hög exploateringsgrad får stora negativa konsekvenser  
Trots att det gått mycket kort tid mellan Översiktsplanen och dagens detaljplaneförslag så 
har det har skett en mycket stor förändring från den fördjupade översiktsplanen med 30-50 
bostäder, över planprogrammets 100, till detta planförslags 175!  Exploateringsgraden har 
ökat mellan 400-600%. 
 

 Den föreslagna exploateringsgraden får stor påverkan på riksintressen (naturvård, 
friluftsliv och kulturmiljövård), landskapsbild, naturmiljö, närströvområden, 
trafiklösningar och buller. En sammanlagd påverkan av många intressen omöjliggör 
enligt vår mening denna exploatering. 

 

 
Kulturmiljö 
Det riksintressanta kulturmiljöområdet (KO 20) blir kraftigt påverkat genom den nya 
bebyggelsen och dess helt nya karaktär. Nya bostäder kan inte anpassas till de naturgivna 
förutsättningarna utan stora sprängningar av berg, och utfyllnad av raviner måste ske för att 
uppnå den höga exploateringsgraden.  De ”svaga” planbestämmelserna medför också att 
den nya bebyggelsen, jämfört med dagens kulturellt anpassade bebyggelse landskapsmässigt 
och över tid – många hundra år – tar sig helt andra uttryck än den riksintressanta kulturmiljö 
som Fiskebäckskil har idag.  Landskapet och dess karaktär, landskapet och dess utblickar, 
topografin och vattenkontakten förändras helt. Detta strider mot de kommunala miljömålen 
(tydligt uttryckt i MKB 5.5 s 18) och tanken i fastlagda riksintressen, mot de av riksdagen 



fastlagda målen om god bebyggd miljö (tydligt uttryckt i MKB 7.4 sid 30-31) och hav i balans. 
Sannolikt kommer även miljömålet Grundvatten också påverkas på ett icke acceptabelt sätt.  
 

 Planförslaget har stor sammantagen påverkan på flera riksintressen varför planen 
inte kan fastställas. 

 Riksintresset kulturmiljö berörs mest och planen strider mot detta riksintresse. 

 Planförslaget strider mot gällande Översiktsplan på grund av den höga 
exploateringsgraden. 

 De föreslagna planbestämmelserna är undermåliga avseende såväl byggnader som 
mark. Måste skrivas om helt och skärpas betydligt.  

 Underlaget när det gäller rödlistade arter är undermåligt och slutsatserna felaktiga. 
Ska de slutsatser som dras i MKB:n gälla måste underlaget kompletteras väsentligt.  

 Planen är oförenlig med kommunens egna miljömål. 
 

 
Trafikmiljö 
Redan utifrån en bebyggelse i ÖP 2006 om 30-50 lägenheter förutsatte kommunen en ny 
trafiklösning. I planprogrammet 2009 med en ökning till 100 bostäder föreslogs att en ny 
tillfartsväg skulle ersätta den brantaste delen av Kristinebergsvägen ner till korsningen vid 
Fiskebäckskils-vägen. Då konstaterade kommunen i programmet att den första delen av 
Kristinebergsvägen bör stängas av för biltrafik mot Fiskebäckskilsvägen. I yttrandena över 
programhandlingen tillstyrkte eller förutsatte de flesta en ny väglösning. Länsstyrelsen 
framhöll bl.a. att man såg positivt på en ny anslutning av Kristinebergsvägen.  
 
Nu föreslår man en utökning av byggandet med 400-600% (175 bostäder) med kraftigt 
utökad trafik som följd. Man har återgått till att använda den nuvarande redan hårt 
kritiserade trafikföringen och endast föreslagit marginella förbättringar med minsta möjliga 
kostnader för entreprenören. Nuvarande förslag innebär ingen reell lösning av 
trafikproblemen. Dessa problem har inte tagits på tillräckligt allvar. 
 
 
Säkerhetsrisk 
Att bara ha en tillfartsväg skapar en flaskhals i trafikflödet, och att denna enda trafiklösning 
baseras på en brant och mycket smal väg mellan husen samt en nästintill  90-gradig kurva 
känns som en ogenomtänkt lösning som försvårar för både motorburna trafikanter, cyklister 
och fotgängare och är en mycket stor säkerhetsrisk för ett eventuellt räddningsarbete. 
Vägen kan bli helt avstängd vid olycka och alternativa vägar är mycket undermåliga, smala 
och oframkomliga genom ”Kilen” för större fordon. 
 
I MBK- (sid37/43) under rubriken ”Samlad bedömning” anges också att ”Det bedöms som 
problematiskt att planområdets enda tillfartsväg håller så låg standard”. Med tanke på hur 
kommunen hela tiden ökat exploateringstakten skulle man inte bli förvånad om det i 
framtiden kommer ytterligare förslag på utbyggnader, bostadsområden, marina, 
parkeringsplatser osv.  Det känns då mycket kortsiktligt att inte lösa trafikproblemen en gång 
för alla med en hel ny tillfartsväg in i området. 
 
 



Buller 
I MKB redovisas stora problem med buller för angränsande fastigheter vid Kristinebergs-
vägen. Detta är ett allvarligt problem, vilket kan kräva bullerplank (som ändå inte skyddar 
husens andra våning) hela vägen fram till avfarten mot Gullmarsstrand. Förutom stora 
olägenheter för de boende, innebär detta också stort estetiskt negativt ingrepp i den kultur- 
och naturmiljö som finns! I angivna siffror har man räknat på helårsvärden för 
trafikmängderna vilket är felaktigt, då säsongsvariationen är mycket stor. Angivna värden blir 
högre och berörda bostäder blir fler om maxvärden används i trafikbullerberäkningarna. Det 

krävs en ny bullerberäkning utifrån maximala trafikvärden 
 

Etapputbyggnad - extra bullerproblem  
Planen föreslås bli genomförd under en 10-årsperiod. Detta innebär extra bullerproblem på 
grund av de byggfordon som under stora delar av hela denna period kommer att passera! 
 

 Trafikmatningen till Fiskebäckskil inklusive de nya planerade områdena är undermålig 
och de angivna trafikalternativen är inte acceptabla. Den bör utformas på ett annat 
sätt genom att andra markområden utanför det aktuella planområdet nyttjas och tas 
i anspråk för trafiklösningarna. 

 

 Planen strider mot lokala miljömål, att kommuninvånarna inte skall utsättas för 
bullerstörningar över de riktvärden som riksdagen fastställt.  

 

 Delar av planen innebär att hälsa och säkerhet påverkas oacceptabelt av att 
trafikbullernormer överskrids för ett flertal befintliga bostäder. Detta är ett hinder 
mot att planen fastställs och fastställs den bör Länsstyrelsen upphäva den. 

 
  



Sammanfattningsvis vill vi framhålla följande: 
 Planförslaget strider mot gällande översiktsplan på grund av den höga 

exploateringsgraden.  

 Planen är oförenlig med kommunens egna miljömål. 

 Planförslaget har stor sammantagen påverkan på flera riksintressen, varför 
planen inte kan fastställas. 

 Riksintresset Kulturmiljö berörs mest och planen strider mot detta riksintresse. 

 Delar av planen innebär att hälsa och säkerhet påverkas oacceptabelt av att 
trafikbullernormer överskrids för ett flertal befintliga bostäder. Detta är ett 
hinder mot att planen fasställs, och skulle den fastställas så bör Länsstyrelsen 
upphäva den. 

 Det är fel att räkna på helårsvärden för trafikmängderna, då säsongsvariationen 
är mycket stor. Angivna bullervärden blir högre och berörda bostäder blir fler till 
antalet om maxvärden används i bullberäkningarna.  

 Trafikmatningen är undermålig och de angivna alternativen är inte acceptabla. 
Trafikmatningen bör utformas på ett annat sätt genom att andra markområden 
utanför det aktuella planområdet nyttjas/tas i anspråk. 

 Underlaget när det gäller rödlistade arter är undermåligt och slutsatserna är 
felaktiga. Ska de slutsatser som dras i MKB:n gälla måste underlaget kompletteras 
väsentligt.  

 De föreslagna planbestämmelserna är undermåliga avseende såväl byggnader 
som mark. De måste skrivas om helt och skärpas betydligt. 

 
Mot bakgrund av ovanstående hemställer vi: 
 

- att kommunen beaktar ovanstående synpunkter och ej antar föreslagen detaljplan  
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