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Synpunkter på förslag till detaljplan Utsiktsberget Fiskebäckskil, 
Lysekils kommun (LKS 09-397-214)

Ekonomiska Föreningen FISKEBÄCKS TOMTÄGARE representerar 26 fastighetsägare inom 
stamfastigheten Fiskebäck 1:345. Föreningen äger gemensamt mycket av den mark som ansluter 
till Utsiktsbergets södra del.

Låt oss inledningsvis slå fast att vi är mycket positiva till en utveckling mot fler helårsboende i 
Fiskebäckskil. Vi stödjer också kommunens vision om att locka fler yrkesverksamma barnfamiljer 
att bosätta sig på Skaftö.

Vi tror dock att den nu planerade bebyggelsen endast kommer att leda till ännu ett exklusivt 
sommarvillaområde. Om kommunen på allvar velat bryta trenden borde den i stället satsa på 
billiga och funktionella bostäder för barnfamiljer. För att hålla nere slutpriserna bör bostäderna 
byggas på mark som inte kräver omfattande och dyra markarbeten (jmf Översiktsplan 2006).

I övrigt vill vi framföra följande invändningar mot planen:

1. Tvärvändning i två viktiga principfrågor

I förslaget till detaljplan har kommunen helt åsidosatt tidigare översiktsplan samt tidigare regler för
placering av bebyggelse i naturen: 

Avvikelse från gällande översiktsplan

I kommunens egen översiktsplan från 2006 (som auktualitetsförklarades så sent som oktober 
2010) framgår att större delen av det nu planerade området skall utgöras av öppen mark och 
vegetation. Endast den nordligaste delen av området är avsatt för tätortsutbyggnad. Vi har väldigt 
svårt att se hur kommunen plötsligt kan ändra gällande översiktsplanering för att tillmötesgå 
exploatörens önskemål att bygga exklusiva sommarvillor med havsutsikt. 

Husens placering i naturen

I ett tidigare planprogram för området (2009) hävdar kommunen:

"Bebyggelsen skall vara underkastad berget för att minimera visuell påverkan. De högsta 
punkterna finns i planområdets södra delar och lämnas obebyggda med hänsyn till miljöpåverkan".

Enligt den nu framlagda planen gör man precis tvärtom och placerar många hus på de högsta 
punkterna och påverkar därigenom kraftigt det visuella intrycket. Bebyggelsen kommer att vara 
mycket dominerande - inte minst från havssidan och Kaptensgatan – och därmed vara starkt miljö-
och landskapspåverkande.

Ända sedan Tomtägareföreningens område började bebyggas i mitten på 1960-talet har vi byggt 
våra hus enligt gällande planbestämmelser, vilket givit minimal miljöpåverkan. Om den föreslagna 
planen realiseras kommer många av oss att få ett flertal nära grannar med ett höjdläge över oss 
och därmed full insyn över våra hus och tomter. Detta innebär att vi får en retroaktivt verkande 
principändring med utomordentligt stor negativ effekt för många av våra medlemmar.
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2. Miljöfrågor

Landskapsbilden

I Miljökonsekvensbeskrivningen (i fortsättningen benämnd MKB) står på sidan 23:

"Planen bedöms ge måttlig till stor påverkan på topografin eftersom planens reglering av 
marknivåer är svag och bebyggelsen föreslås placerad i mycket kuperad terräng. Generellt 
kommer det att bli en stor utmaning att uppföra ny bebyggelse utan att göra ingrepp i terrängen. 
Planen har vaga bestämmelser om hur befintliga marknivåer skall 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".

Av ovanstående framgår att omfattande ingrepp i naturen blir ofrånkomliga. Landskapsbilden 
kommer att ändras radikalt. Miljön med nya hus över horisontlinjen kommer att bli väl synlig alla 
tider på dygnet. Arkitektfirmans illustrationsfilm över den tänkta bebyggelsen visar tydligt hur 
avskräckande det kan bli. 

Omfattningen av projektet innebär att byggprocessen kommer att ta lång tid och har av 
exploatören beräknats till 10 år. Under den perioden är stora störningar från sprängningar, 
schaktningsarbeten och tunga transporter oundvikliga. Påverkan på topografin blir mycket konkret.
Risken är uppenbar att man för evig tid, liksom i Evensås på Östersidan, ödelägger bergets 
utseende och skapar intryck av ett månlandskap.

Rekreation och friluftsliv

I MKB (sid. 28) under "Övergripande bedömning" står:

"En stor del av vistelseytorna för rekreation försvinner i och med planens genomförande. 
Byggnationen kommer att begränsa tillgången till den del som förblir obebyggd. Vägar och tomter 
begränsar passage in i naturområdet. Vägarna är inte allmänna platsmark och det är därför risk att
dessa känns privata eller till och med stängs för besökare".

Om planen genomförs går ett fantastiskt rekreationsområde med underbara naturupplevelser 
förlorat. Man söker sig helt enkelt inte till ett tätbebyggt område med 175 bostäder.
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Trafik och buller

Att trafiken kommer att öka är helt utom diskussion. Frågan är hur mycket - speciellt under 
högsäsong. Detta gäller såväl väg 161, den smala och kurviga vägen från Skaftöbron som 
Fiskebäckskilsvägen och Kristinebergsvägen.

I MKB (sid.8) står:

”Angående konsekvensbedömning av trafik och buller är konsekvensbedömningen gjord för 
trafikens årsmedelvärde. 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 
bullermätning saknas för närvarande.”

Erhållna resultat måste kompletteras med kvalificerade prognoser för den trafikökning som 
genereras om planen genomförs. Det kan noteras att redan idag överskrids gällande riktvärden för 
bullernivåer. Anmärkningsvärt är också att för vissa hus i den planerade nya bebyggelsen kommer 
tillåtna riktvärden att överskridas.

Som framgår av MKB under "Samlad bedömning" (sid.37) är det:

"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 området. Detta uppvägs till en 
viss del av att man lägger till en bussvändslinga på Kristinebergsvägen samt att det anläggs en 
bättre och säkrare gång-och cykelbana längs med Kristinebegsvägen. Farhågan att boende 
kommer att vara tvungna att välja bilen även för kortare resor där man annars kunde valt att 
promenera eller ta cykel kvarstår dock. Dessutom medför ombyggnaden av Kristinebergsvägen att 
två byggnader (uthus) inom område för riksintresse för kulturmiljö kommer att rivas.".

Vidare står i MKB (sid.34):

"Topografin längs Kristinebergsvägen är sådan att längdsluttningen för denna väg är 11,5% längs 
en sträcka på drygt 50 meter 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.”

Som jämförelse kan nämnas att det brantaste motorvägsavsnittet på E6 över Hallandsås har en 
högsta lutning på 6-7 %. 

Under byggprocessens 10 år kommer det att krävas många tunga transporter uppför backen på 
Kristinebergsvägen. Arbetsfordon och fullastade lastbilar måste starta från närmast stillastående i 
den skarpa vänsterkurvan. Vi vågar knappt tänka på vad ett bromshaveri i den branta 
nedförsbacken kan innebära. 

Vad som ovan sagts talar sitt tydliga språk och är i sig skäl nog att vara mycket kritisk till planen.
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Växt- och Djurliv

I MKB (sid26) står:

”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 kommande 
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”.

Denna citerade målsättning är mycket välskriven och lätt att instämma i på alla punkter. 
Men – vackra och ambitiösa ord är en sak – efterlevnaden en helt annan. Om Lysekils kommun 
låter exploatören genomföra byggnationen på planerat sätt sviker man sin egen målsättning å det 
grövsta.

Planområdet innehåller ett synnerligen rikt och varierat djur-och växtliv med ett flertal 
däggdjursarter, ett stort antal fågelarter, sällsynta och rödlistade groddjur samt ett antal fridlysta 
växter. 

I detta sammanhang är MKB kvalitetsmässigt undermålig och bygger inte på aktuella och grundligt 
genomförda inventeringar. Inventeringarna måste göras under hela reproduktions- och 
växtsäsongen.

Groddjur

Alla groddjur är fridlysta i hela landet. Detta gäller även arter som kan vara livskraftiga. 
Detta innebär att det är förbjudet att fånga, ta med sig dessa djur eller döda dem. 
Stor vattensalamander är rödlistad vilket innebär att den är hotad och det därför är förbjudet att 
skada eller hota dess livsmiljöer.

I MKB (sid 26) anges:

”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.”

Stor vattensalamander har bevisligen funnits i områdets dammar både vid Ekonaturainventeringen 
2009 samt vid Naturcentrums granskning 2011. Sistnämnda granskning är inte ens omnämnd i 
MKB.

De kompletterande undersökningar MKB hänvisar till är, vad vi förstår, Naturcentrums granskning 
utförd under ett dygn den 21 maj 2013. Den korta endagsgranskningen omfattande tre besök vid 
varje damm samt ett nattbesök. 

MKB:s slutsats vad gäller stor vattensalamander är synnerligen svagt underbyggd och ger 
anledning till stort tvivel. Att utesluta förekomsten så lättvindigt är enligt vår mening 
oprofessionellt. En ny aktuell inventering gjord under hela reproduktionstiden är därmed helt 
ofrånkomlig.

Fågelskydd

Bland den mångfald fågelarter som häckar i planområdets olika naturmiljöer återfinns fåglar som är
skyddade och ingår i EU:s fågeldirektiv 2009/147/EC. Exempel på dessa är Nattskärra, Spillkråka 
och Trädlärka. 

Vad vi kan se har MKB:n inte tagit tagit hänsyn till de regler som gäller i EU:s fågeldirektiv och 
artskyddsförordningen. Vi hävdar därför att MKB:n måste kompletteras på denna punkt.
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Fladdermöss

Fladdermöss förekommer rikligt i området. De flesta regelbundet förekommande svenska 
fladdermusarterna omfattas av strikt skydd (EU:s Habitatdirektiv samt Artskyddsförordningen (SFS
2007:845)). Detta skydd gäller överallt där arterna finns, oavsett om det är inom eller utanför 
Natura 2000-nätverket.

Växter

På växtsidan redovisar Eko Natura inventeringen från 2009 bland annat Murgröna, Lopplummer 
och Jungfru Maria Nycklar Dessa växter är fridlysta och skyddsvärda. Vidare finns ovanliga och 
skyddsvärda starrväxter i och omkring planområdet.

Sammanfattningsvis kan man med starka skäl befara att nuvarande rika och omfattande djur-och 
växtliv kommer att bli mycket illa åtgånget redan under byggskedet. På sikt hotas beståndet att bli
utarmat och till stor del utplånat.

Dagvattenfrågan.

Omfattande sprängningsarbeten kommer att ändra naturliga flöden av dagvattnet i planområdet. 
Dessutom kommer dagvattnet påverkas negativt av gödningsämnen och bekämpningsmedel från 
de högt belägna tomterna. Förändringarna får vital betydelse för groddjurens överlevnad i de 
kvarlämnade dammarna. Detsamma gäller i de mindre oinventerade vattnen i södra delarna av 
planområdet. Man bör också besinna att detta förorenade dagvatten till sist hamnar i 
Gullmarsfjorden, som är ett Natura 2000 område.
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Planerat utjämningsmagasin i damm/våtmark i planområdets södra del

Nedanstående kartbild ur detaljplanen visar sydöstra delen av planområdet. De rödmarkerade 
delarna har beskrivits som områden med utpekade naturvärden i naturinventeringar 2009 
respektive 2013 (Naturcentrum inventering 2013). Inom det gulmarkerade området finns en 
damm/våtmark som sträcker sig in på Tomtägareföreningens ägor.

Bild ur detaljplan (sid 19) naturvärden                           Aktuellt fotografi från området

Stenmuren som går rakt igenom dammen/våtmarken markerar gränsen mellan kommunens och 
Tomtägareföreningens mark. 

Utdrag ur kommunens plankarta

Bilden ovan visar hur PEAB planerar att använda den känsliga dammen/våtmarken för att anlägga 
ett utjämningsmagasin för dagvatten.  

Detta kommer direkt att påverka Tomtägareföreningens område både beträffande naturmiljö, 
vattenföring och vattennivåerna i vår del av dammen/våtmarken.

Varken detaljplan eller MKB innehåller någon som helst analys av vilken miljöpåverkan 
utjämningsmagasinet kan leda till. 

Vi kräver därför en ny och grundlig utredning där Tomtägareföreningen är delaktig. Innan dess får 
inga som helst arbeten som påverkar Tomtägareföreningens del av dammen/våtmarken inledas.
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Ej inventerade dammar

Planområdets södra del innehåller dessutom två dammar som inte finns med varken i kartmaterial 
eller inventeringar. Dessa finns heller inte omnämnda i detaljplan eller MKB.

När kartan inte stämmer överens med verkligheten måste man rätta sig efter den senare. 
Inventeringar av groddjur i dessa dammar är således helt nödvändig. Som vi tidigare hävdat måste
inventeringarna sträcka sig över hela reproduktionstiden.

 
Området innehåller två oinventerade dammar, av oss markerade med siffrorna 1 & 2.

 

Fotografi av damm 1, 2014-03-01                          Fotografi av damm 2, 2014-03-01.
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3. Fornlämningar

Inom planområdet finns två kända fornlämningar:

• Stenåldersboplats (RAÄ Skaftö 60:1). Boplatsen bedöms gå tillbaka till 1800 år f.Kr.

• Stensättning (RAÄ Skaftö 101:1). Stensättningen utgörs av en oregelbunden stenfylld 
gravsättning från Järn-/Bronsåldern.

Bägge ovanstående fornlämningar har av Riksantikvarieämbetet bedömts omfattas av skydd enligt 
Kulturminneslagen. 

I detaljplanen (sid 28) hävdas att planförslaget är så utformat att planerade åtgärder ej påverkar 
fornlämningarna. Vi ställer oss mycket tveksamma till att en så omfattande exploatering av 
området inte kommer att beröra känsliga historiska värden. 

4. Vilka skall köpa de nya bostäderna?

Enligt kommunens detaljplan är ambitionen med planförslaget:

 "att skapa fler bostäder för åretruntboende med en varierad bostadsbebyggelse".

Omfattningen av byggnadsplanerna har vuxit från 30-50 bostäder år 2006, till ca 100 år 2009 och 
till nuvarande minst 175 bostäder.

Mycket litet har hittills sagts om bostädernas storlekar och priser. Med tanke på att bebyggelsen till
stor del skall ske i kraftigt kuperad terräng, med höga kostnader för infrastruktur (vägar, vatten 
och avlopp) kommer priserna sannolikt att röra sig i flermiljonklassen.

En självklar fråga blir: Kommer man verkligen kunna attrahera så många åretruntboende köpare? 
Något underlag för den bedömningen har inte varit tillgängligt.

Det finns starka skäl tro att köparna till allra största del kommer att vara fritidsboende utan att 
mantalsskriva sig i kommunen. De kommer därmed inte att tillföra några skatteintäkter till 
kommunen förutom den obligatoriska fastighetsavgiften.

PEAB:s exploatering innebär nästan en fördubbling av antalet bostäder i centrala Fiskebäckskil. 
Självklart kräver denna expansion en stor kapacitetsökning vad gäller vattenförsörjning, 
avloppshantering, eldistribution, båthamn mm. Kommunen tvingas dimensionera hela sin service-
kostym till en nivå som skall fungera under ett par sommarmånader. Lönsamheten i dessa 
infrastrukturinvesteringar kan kraftigt ifrågasättas. Kommunens skattebetalare riskerar gemensamt
att få betala notan. 

Sedan några år byggs det kraftigt på Skaftö. Bland genomförda och planerade projekt finns 
Torvemyren, Östra Skolberget, Rågårdsvik, Evensås, Östra Stockevik, Fiskebäck Gläntan, Viggerna 
och Fossa.

Sammanlagt rör det sig om drygt 200 nytillkommande bostäder. Som vi förstår är många av dessa 
bostäder svåra att sälja. Framför allt verkar bostäderna alltför påkostade och dyra för att passa en 
ung generation på Skaftö.
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5. Båthamn

När man väljer att bosätta sig i havsbandet är tillgång till båtliv viktigt. Många skulle nog säga att 
tillgång till båtplats är en direkt förutsättning för bosättning. 

Enligt Lysekils småbåtshamn förvaltar kommunen totalt 156 båtplatser i Fiskebäckskil och på 
Gullmarstrand. Dessa är alla uthyrda och kön till nya båtplatser är i nuläget minst 10 år för 
helårsboende mantalsskrivna kommunmedlemmar. Personer som endast äger fastighet på Skaftö 
kan räkna med betydligt längre kötid.

Eftersom Gullmarsfjorden ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden (Natura 2000) tror
vi att det blir väldigt svårt för kommunen att framledes utöka antalet båtplatser i närområdet. 

Om planen på 175 nya bostäder skulle bli verklighet kommer den redan svåra bristen på båtplatser
att bli akut. Vi förutsätter därför att kommunen förklarar hur de tänker lösa båtplatstillgången 
innan de antar en eventuell ny detaljplan för Utsiktsberget. 

6. Sammanfattning

De ofrånkomligt omfattande ingreppen i naturen kommer radikalt att ändra landskapsbilden och 
påtagligt skada natur- och kulturvärden.

Förlusten av ett unikt område för rekreation och friluftsliv med möjlighet till underbara 
naturupplevelser är närmast tragisk och helt oacceptabel.

Samma negativa omdöme gäller planens förödande påverkan på växt- och djurliv. Man kan med 
starka skäl ifrågasätta om kommunen iakttagit gällande skyddsregler på det seriösa och 
ansvarsfulla sätt man har rätt att förvänta sig. Det gäller bl.a. skyddet för groddjur, EU:s 
fågeldirektiv och artskyddsförordningar, habitatdirektiven samt artskyddsförordningen för 
fladdermöss. Det gäller också skyddet för fridlysta och skyddsvärda växter. Vi är förvånade att 
dessa aspekter inte heller tagits upp i Miljökonsekvensbeskrivningen.

Frågorna kring trafiken är många och så pass allvarliga och svårlösta att det finns anledning att 
ompröva hela detaljplanen.

Mycket är oklart när det gäller dagvattenfrågan inklusive förslaget till utjämningsmagasin för 
dagvatten.

Två mindre dammar är hittills icke omnämnda i någon inventering och ej heller i detaljplan eller 
MKB.

Avsaknaden av plan för nya båtplatser är anmärkningsvärd.

Beslutande politiker har ett tungt ansvar inför nuvarande och kommande generationer att värna 
om natur- och kulturvärden. De bör besinna att det som en gång fördärvas är oåterkalleligt och för
evigt borta.
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Ekonomiska Föreningen Fiskebäckskil den 3 mars 2014 

FISKEBÄCKS TOMTÄGARE
Organisationsnummer 754600-1293 Dnr: LKS 09-397-214

               

7. Krav

Men anledning av ovanstående kräver Föreningen Fiskebäcks tomtägare att:

• Kommunen avslår detaljplanen för Utsiktsberget i sin helhet och återgår till en planering 
som följer gällande Översiktsplan från 2006. 

• Kommunen gör nya och tillförlitliga trafikmätningar under högsommar 2014 som kan ligga 
till grund för riktiga slutsatser om buller och miljö.

• Att kommunen gör en ny och betydligt mer grundlig naturinventering av de orörda delarna 
i området. De olika slutsatser som hittillsvarande undersökningar givit, borde ge upphov till
stor osäkerhet kring huruvida området hyser rödlistade arter.

• En ny och grundlig utredning där Tomtägareföreningen är delaktig måste verkställas när 
det gäller det planerade utjämningsmagasinet. Utredningen skall klarlägga konsekvenserna
för vår förenings markområden. Kommunen avbryter all planering av åtgärder som kan 
påverka den våtmark som delas av Tomtägareföreningen och kommunen.

• En undersökning av de två hittills inte inventerade dammarna måste ske och sträcka sig 
över hela reproduktionsäsongen. 

Ekonomiska Föreningen FISKEBÄCKS TOMTÄGARE

På uppdrag av och i samråd med 26 fastighetsägare
inom stamfastigheten Fiskebäck 1:345

______________________________

Annika Bengtsson Asker (ordförande)

Svarsadress: Annika Bengtsson Asker, Cedergatan 3, 426 74 Västra Frölunda
Telefon: 070-820 96 95
e-post: annikabasker@gmail.com

Sändlista: Lysekils Kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 45380  Lysekil
Länsstyrelsen Västra Götalands län, Samhällsbyggnadsenheten, Drottninggatan 2, 462 82  VÄNERSBORG
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