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YTTRAN__DEÖVER DETALJPLAN FÖR UTSIKTSBERGET,SKAFTÖ-
FISKEBACK 1:6 M FL, LYSEKILSKOMMUN
Dnr LKS 09/397/214

Detaljplanensomfattning

”Program for område söder om Kristinebergsvägen”var ute på samråd 2009. Förslaget
innebar en högre exploateringsgradmed ca 100 bostäder istället för 30-50 lägenheter i
samlad bebyggelse som anges for området i gällande översiktsplan (ÖP 06). Hela
programområdet låg utanför strandskyddet. Den nuvarande parkeringenför
Fiskebäckskilsom finns inom programområdet avsågs bevarasför parkering i
överensstämmelse med översiktsplanen. Det anges i programhandlingen för samtliga tre
parkeringsaltemativatt ytterligare platser ska tillskapasi anslutning tillnuvarande
parkering. Man föreslår i ett av alternativen att man där också kan avsätta
parkeringsytorför de fastigheter i Fiskebäckskilsom idag saknar iordningställd
parkeringsplatspå egna fastigheten.

Miljöenheten i Lysekilskommun länmade 2009-12-07 ett yttrande över
planprogrammet. Förutom påpekanden om hänsyn tilldammar och annan naturmarki
området i enlighet med den då gjorda naturinventeringen(Eko Natura) påpekades
behovetav att i anslutning tillnuvarande parkering inom planområdet kunna tillskapa
parkeringsplatserför de fastigheter i Fiskebäckskilsom idag saknar ytor för parkering
inom sina egna tomter.

När nu ”Detaljplan för Utsiktsberget”skickats ut för samråd kan man
konstatera att detta forslag avviker i väsentliga delar från programmet som var
ute på samråd. Det geografiska området har utökats avsevärt jämfört med
programområdet. Hela nuvarande parkeringenmed utbyggnadsmöjligheter har
tagits i anspråk för bostadsbebyggelse. Strandskyddadmarkexploateras for
parkeringoch lek/idrottsplats. En betydligtstörre yta än i planprogrammet
exploateras för bebyggelse och totala antalet bostäderhar utökats ytterligare till
ca 175 bostäder.

Dessa frågor är så principiellt viktiga att de borde tagits upp redan i
programskedet så att möjlighet funnits att komma med synpunkter redan på ett
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tidigt stadium av planprocessen. Programsamrådsredogörelsensaknar således
helt och hålletsynpunkter på fleraprincipielltmycket betydelsefulla
förändringaroch utvidgningar av planen.

Parkering

Inför en förtätning av bebyggelsen är det angeläget att först försöka tillgodose
de behov som redan finns för samhället. Detta gäller inte minst behovetav

parkeringsplatseri Fiskebäckskil.En parkering finns idag som också har
utbyggnadsmöjlighetoch dessutom är utpekad som parkering i
översiktsplanen. Miljöenheten anser att det är olämpligt att denna yta bebyggs
då parkeringsbehovetinte kan tillgodosespå någon annan plats i Fiskebäckskil
utanför strandskyddet.

Strandskydd

Om man ska upphäva strandskyddet och exploatera strandskyddad markmåste
detta motiveras med något särskilt skäl. Det särskilda skäl som anges i
planbeskrivningenär ”område behöver tas i anspråk för att tillgodoseett
allmänt angeläget intresse som inte kan tillgodosesutanför strandskyddat
område”. Miljöenheten anser inte att det skulle vara ett särskilt skäl att upphäva
strandskyddet och exploatera strandskyddadmark för parkeringoch
lek/idrottsplatsnär det idag finns en större parkeringsplatsmed goda
utbyggnadsmöjligheterutanför det nuvarande strandskyddet. Att man önskar
bygga bostäderpå den nuvarande parkeringsplatsenoch intilliggande
mjukrnarkutanför strandskyddet bedöms inte vara ett särskilt skäl för att
istället få exploatera strandskyddad mark.

Dammar,våtmarkeroch andra naturvärden

Flera av de dammar som inventerats av Eko Natura och Naturcentrum finns
inte redovisade på någon samlad karta. På illustrationskartantilldetaljplanen
saknas inte bara de allra minsta dammarna. En tydlig karta bör tas fram där
samtliga beskrivnadammar och våtmarkerliksom den planerade bebyggelsen
är markeradetillsammans.Enligt kommunensNaturvårdsplan (antagen 2010-
12-16) ska naturmiljöns kvaliteter beaktasvid framtagande av nya detaljplaner,
även i områden som inte särskiltpekas ut i naturvårdsplanen. Utifrån detta bör
grundkravet vara att åtminstone samtliga dammar och våtmarkersparas, dels
för skydd av dess flora och faunamen även för dess funktionsom buffert för
kraftig nederbörd. Även de övriga objekten med utpekade naturvärden i
naturinventeringarnabör undantas från exploatering. Med dessa pärlor i
landskapet kvar kommer hela bostadsområdet att berikas.
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Om detta inte kan klaras bör konsekvensernabeskrivasoch lämpliga
kompensationsåtgärder föreslås i varje enskilt fall. Tomtindelningen bör göras
så att samtliga dammar och våtmarkerligger utanför tomtmarkså att de förblir
allemansrättsligttillgängliga.

Artskydd

Vid den inventering av groddjur som gjordes på uppdrag av Lysekilskommun
2011 påträffades större vattensalamander i två dammar inom det nu aktuella
planorrirådet. Vid de kompletterande inventeringar som senare utförts inom
ramen för planarbetethar däremot inga fynd gjorts. Området bedöms av
anlitade konsulter kunna utgöra en randzon för en population som har sitt
huvudområde någonstans i det omkringliggandelandskapet. Större
vattensalamanderfinns dock upptagen i Artskyddsförordningen som en art som

kräver noggrant skydd. Utöver skydd för själva individernaär det förbjudet att
skada eller förstöra djurens fortplantningsområden och viloplatser.
Med de olika inventeringsresultaten är det vanskligt att bedöma artens status i
området och därmed även vilkarestriktioneroch begränsningarav

exploateringen som kan bli nödvändiga. Här krävs en noggrann bedömningav

länsstyrelsens biologiskaexpertis av hur stort ett eventuellt skyddat område bör
vara och vilkaeventuella krav som bör ställas på spridningskorridorertill
intilliggandenaturområden.

Buller

Den tid på året då mest trafikbullerstörningarkan befarasär under sommaren.
Osäkerhet råder kring trafikmängdernasommartid. Kompletterande
trafikmätningarkan behövas för beräkningav bullernivåerna sommartid för
dels den befintligaoch dels den planerade bebyggelsen. Den befintliga
bebyggelsen i början av Kristinebergsvägenär särskilt utsatt för trafikbuller
och dessutom extra svår att beräknabullernivåerna för på grund av gatans
lutning, accelerationefter gatukorsningen, smal passage med reflekterande
buller och bullertillskottfrån Fiskebäckskilsvägen.Kompletterande
bullermätningarkan behövas.
Att redan från början placeranya hus så att inte gällande riktvärden för buller
klaras utomhus utan särskilda förebyggande åtgärder bör inte accepteras. Då
trafiken antas bli avsevärt större på sommaren bör krav ställas att riktvärdena
klaras även under de mest trafikerade sommarmånaderna.
På bullerkartornabör anges vilkentrafikmängdberäkningarnagjorts utifrån.
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Slutsats

För miljöenhetens slutgiltigaställningstagandetilldetaljplaneförslagetär det
nödvändigt att revideringaroch kompletteringargörs i enlighet med här gjorda
påpekanden.

Miljöen e i mellersta Bohuslän

g MÅ
ncl rs Fransson

Handläggare
Tel 0523-66 40 27
anders.franss0n sotenas.se

 
 

..

0 ° 0 °

Sotenas kommun
Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@s0tenas.se | www.sotenas.se


