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Remissvar från Miljöpartiet de gröna i Lysekil angående detaljplan av det 
så kallade ”Utsiktsberget” syd om Fiskebäckskil. 
  
Utsiktsberget är den sjätte och absolut största exploateringen som planeras förutom de fem 
ofärdiga områden som redan är på gång på Skaftö.  Området ligger i ett naturskönt, 
skyddsvärt, delvis strandskyddat område, och i mycket kuperad terräng med fantastik utsikt. 
Områdets omfattning är i samma storleksordning (25 ha) som hela gamla Fiskebäckskil och 
ligger i anslutning till detta.  
 
En sådan här omfattande exploatering (175 bostäder) i hög bergsterräng kommer att förändra 
horisontlinjen på denna del av ön.  Det är ingen tvekan att en så stor byggnation också 
kommer att påverka den kulturhistoriska miljön i Fiskebäckskil.  Exploateringen stämmer inte 
alls med intentionerna i Lysekils kommuns översiktsplan från 2006 som aktualiserades 2010.  
 
”Skaftö skall behålla sin småskaliga karaktär. Utbyggnad av bostäder och anläggningar skall 
ske i måttlig skala och takt för att Skaftö skall behålla de kvaliteter de boende uppskattar och 
söker sig till ön för.”  
 
Antalet bostäder man uppger vill bygga i området har ökat exponentiellt med tiden, från 30-50 
hus i ÖP 2006 till 100 i planprogrammet 2009 och nu senast 175 bostäder. Detta  utan logisk 
förklaring annat än ren ekonomi för exploatören och en kommun med välkänd självförvållad 
svag ekonomi.  Skaftö anses tydligen vara en bra kassako. En diskussion kring hur mycket 
Skaftö tål att exploateras och vad en hållbar utveckling betyder lyser med sin frånvaro.   
 
Skaftö har minskat från 1 750 bofasta till 1 500 under de senaste tio åren. Med sommargäster 
ökar invånarantalet på sommaren till uppskattningsvis 7 000 (källa: detaljplanen). Med så 
många gäster uppfattas Skaftö inte som speciellt attraktiv för åretruntboende på sommaren. 
Trafiken på land såväl som i småbåtshamnarna är mycket intensiv och de små samhällena har 
svårt att bära mera. Det är förstås angeläget att attrahera flera åretruntboende – speciellt unga 
familjer med barn - så att vi kan behålla skola, affärer och äldrevård. Frågan är dock hur 
detta görs på bästa sätt? Man skulle t.ex. kunna fråga öns åretruntboende varför människor 
trivs och har bosatt sig på Skaftö. Det är tveksamt att initiera den ena exploateringen efter den 
andra utan att veta vad som krävs för att få helårsboende.  
 
Erfarenheten visar att varje gång man exploaterar ett nytt område för bostadsbyggande 
på ön blir kvoten mellan sommar- och åretruntboende tyvärr allt större.   
 
 I alla planbeskrivningar över bostadsområden på Skaftö, som tagits fram de senaste åren, har 
man skrivit in att man ”vill bygga för helårsboende”. Sådana påstående blir dock ett spel för 



galleriet när man på förhand vet att priserna för dessa bostäder – speciellt med utsikt över 
havet - kommer att bli ouppnåeliga för de flesta och speciellt för unga familjer.   
 
Hela Skaftö omfattas enligt miljöbalkens fjärde kapitel av särskilda hushållnings-
bestämmelser. I 4 § anges att det finns tydliga begränsningar i byggande av fritids-
husområden.  Det lokala näringslivet får däremot inte hindras. Vill man få till stånd att bygga 
ett attraktivt och naturskönt område på Skaftö är det därför klokast att säga att man ”tänker 
bygga för åretruntboende”. Att husen sedan blir så dyra att det visar sig att åretruntboende inte 
har råd att bo där kan ingen ställas till svars för. Och så har man skapat ytterligare ett 
attraktivt område som bebos av sommargäster några veckor per år och i övrigt gapar tomt, 
mörkt och tyst. Med ett ökat antal nya exploateringar blir Skaftö dock allt mindre attraktiv för 
både åretruntboende och sommargäster.  
 
För närvarande är fem exploateringar på gång utöver den stora exploateringen på 
Utsiktsberget. Se bilder på samtliga dessa exploateringar som bifogas.  
 
• Östra Stockevik: Området är planerat för 35-50 bostäder, 8 är sålda. Markarbetet är klart 

fast det finns problem med avrinning som grumlar vattnet i Stockeviks hamn. Stort 
område med näktergal har röjts.  

• Evensås: 30 bostäder är planerade men ännu inte sålda. Arbetet står still i brist på pengar 
-enligt rykten. Detta område är mycket kuperat och markarbetet har krävt att enorma 
mängder klippor har sprängts bort och stenkrossen har kört i ett år. Förfäran över 
detta övergrep på den bohuslänska naturen är stor bland de åretruntboende.    

• Fiskebäckskils centrum: 40 lägenheter, inga sålda eller uthyrda. Arbetet står stilla. 
Ryktet säger att det inte skall genomföras eftersom intresset är för dåligt då lägenheterna 
tydligen är väldigt dyra.  

• Torvemyr 1. Gammal exploatering som kostade kommunen dyrt i förfulande 
plansprängning.  3 av 9 hus är sålda.  

• Skolberget: 8 flerbostadshus och 5 villor, lägenheterna är uthyrda, men villorna står 
tomma – är, enligt åretruntintressenter som vi känner, för dyra.  Detta är passivhus vilket 
är mycket bra och borde attrahera åretruntboende.   

Det verkar således som intresset för nybyggda hus på Skaftö är lågt bland både bofasta och 
sommargäster. Skaftö har således, exkl Utsiktberget, ca 120 obebyggda hustomter. Att 
därför sjösätta ytterligare ett, med öns mått mätt gigantiskt byggprojekt, måste anses som 
onödigt. 
  
Byggandet av Utsiktsberget är också olämpligt ur en rad andra perspektiv. Miljöaspekter 
(avgaser), strandskydd, buller, risk för stora plansprängarbeten mm. I samrådshandling för 
Utsiktsberget, s 8 står. Ny fritidsbebyggelse får inte upprättas på Skaftö eftersom stora delar 
av kustområdena på Skaftö omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1§ i 
Miljöbalken och är av riksintressen med hänsyn till natur- och kulturvärden i området. 
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske 
på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. Fritidsbebyggelse får 
endast komma till stånd i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. 
 
 
 



Exploatering på strandskyddat område.  
I miljöbalken anges att det är förbjudet att bygga på strandskyddad mark (MB, 7 kap, 15 §). 
 
För Utsiktsberget framförs som särskilda skäl att strandmark  behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett allmänt angeläget intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddat 
område. Detta anser inte miljöpartiet vara ett särskilt skäl eftersom planerade anläggningar 
kan byggas utanför strandskyddat område. 
 
På en vacker äng på strandskyddat område vill man bygga 120 parkeringsplatser. En yta som 
kommer att vara överbelastad under fyra (4) veckor på sommaren. Samma parkering kommer 
att vara tom under den övriga delen av året. Miljöpartiet tycker det är olämpligt att leda in fler 
bilar genom Fiskebäckskil till en stor parkeringsplats på strandskyddat område.  Det rimmar 
illa med ett framtida miljövänligt och hållbart samhälle.  
 
Trafikbelastning på Skaftö till följd av ökad exploatering på utsiktsberget.  
År 2011 gjorde Trafikverket mätningar på de två statliga vägarna på Skaftö, väg 785 och 797. 
På väg 785, ca en km söder om Fiskebäckskil, uppmättes ca 1600 fordon per årsmedeldygn 
(åmd). På väg 797, strax norr om Skaftöhallen, noterades ca 900 fordon/åmd. Sommartid är 
trafikmängden större och osäkerheten för totaltrafiken uppskattas till ± 16-20 %. På 
Kristinebergsvägen har kommunen gjort mätningar och noterat ca 330 fordon/åmd. 
 
Exploateringen på utsiktsberget förväntas öka trafiken på angivna väger med ca 30 %  åmd. 
Det är inte gjort en specifik trafikmätning på sommartrafiken. Detta är önskvärt eftersom 
det är då det är en avsevärd topp i antalet trafikrörelser. Mätningar bör göras för huvudvägen 
såväl som för Fiskebäckskilsvägen. Alla exploateringar på ön påverkar inte minst huvudvägen 
och alla hus som ligger där. Trafikpåverkan kan ske på andra områden än just där den aktuella 
detaljplanen utredes.  
 
Miljöpartiet tycker det är ologiskt att man kan beräkna årsmedeldygn utan att ha en 
uppfattning om hur mycket trafik det är på sommaren. Sommartrafiken bör givetvis anges 
separat på grund av att det är då den huvudsakliga trafiken inträffar. 
 
Det är planerat ett torg på Kristinebergsvägen med rondell för buss bl.a. Det känns helt 
ogenomtänkt att lägga ett s.k. torg längst bort i området. Istället bör Fiskebäckskils naturliga 
torg vid den nuvarande bensinmacken utvecklas.  

 
Planerade hus 
Enligt MKB:n anges att ”Planen bedöms ge måttlig till stor påverkan på topografin eftersom 
planens reglering av marknivåer är svag och bebyggelsen föreslås placeras i mycket kuperad 
terräng. Generellt kommer det bli en stor utmaning att uppföra ny bebyggelse utan att göra 
ingrepp i terrängen. Planen har vaga bestämmelser om hur befintliga marknivåer ska 
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.” 
 
Ovanstående beskrivning visar att nivåskillnaderna är betydande. Dessa kan variera från 9 till 
50 meter över havet. Enskilda tomter har nivåskillnader på mellan 5 till 8 meter. Miljöpartiet 



befarar att det blir en omfattande markplanering. Denna kan förstöra stora delar av 
klipplandskapet.  
 
Samtliga hus som byggs på Utsiktsberget bör vara passivhus. 
 
Kommunens åtagande.  
Kostnaden för de arbeten som kommunen åtar sig att utföra (gator, belysning mm) är inte 
angivna. Just dessa åtagande har vid flera tidigare tillfällen kostat skattebetalare betydande 
belopp. Tidigare exploateringsområden som exempelvis Torvemyr 1, där 2/3 av fortfarande 
står tomt, visar på svårigheterna att få tillbaka investeringskostnaderna.  
 
Med en så stor exploatering som Utsiktsberget så följer som ”ett brev på posten” att alla hus 
vill ha 1-2 båtplatser. Har kommunen lovat exploatören några båtplatser? Det önskar vi att 
veta. Detta står inte nämnt någonstans. Fiskebäckskilsviken rymmer inte fler båtplatser utan 
att helt förstöra charmen med Fiskebäckskil.  Dessutom påverkas det biologiska livet i vattnet 
och på bottnarna (t.ex. rester av ålgräs i hamnens östra kant).   
 
Miljöpartiet de gröna i Lysekil är med ovanstående argument emot en exploatering på 
Utsiktsberget. De övriga fem exploateringar med samma mål att öka året runt 
befolkningen är dyra och har dåligt med intressenter. Dessa kommer antagligen endast 
att marginellt bidra till fler åretruntboende. Att ytterligare öppna fler 
exploateringsområden i naturkänsliga områden känns tveksamt. De befintliga 
exploateringarna bör genomföras fullt ut innan nya områden tas i anspråk. Dessutom 
kommer etableringar som Utsiktsberget att ytterligare trissa upp huspriserna på Skaftö 
så att inflyttning av unga familjer försvåras.   
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