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YTTRANDE

Angående förslag tilldetaljplan för Utsiktsberget,Skaftö-Fislçebäclc1:6 m fl fastighe-
ter, Fiskebäckskil,Lysekilskommun

Undertecknad får härmed, som ombud for nedan angivna huvudmän, inkommamed

följande yttrande rörande rubricerat förslag tilldetaljplan.

Jag företräder i ärendet följande personer:

Charlotta och Christer Wiberg (Skaftö-Fislçebäclç1:561),
Paulineoch Tom Josephson (Skaftö-Fiskebäck1:564),
Ninna och Simon Romanus (Skaftö-Fisltebäck1:562),
Siv och Kjell Mellander (Skaftö-Fiskebäck1:377),
Jan Anders From (Skaftö-Fiskebäclc1:543),
Jacob Gunterberg (Skaftö-Fiskebäck1:358).

Fullmakter utvisande behörighet inges separat tillLysekilskommun från respektive
huvudman.
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Huvudmannenär boende/äger fastigheter i det aktuella området, och är således sakägare i

ärendet. Några av huvudmännen inger, jämte detta yttrande, även egna yttranden.

INSTÄLLNING

Charlotta och Christer Wiberg,Paulineoch Tom Josephson, Ninna och Simon Romanus,

Siv och Kjell Mellander, Jan Anders From och Jacob Gunterberg motsätter sig i samtliga

delar antagande av, och genomförande av innehålleti, den föreslagna detaljplanen för om-

rådet Utsiktsberget,Fiskebäckskili Lysekilskommun.

OMSTÄNDIGHETERTILL GRUND

Bakgrund
Samhällsbyggnadsförvaltningenhar, tillsammansmed ExarkArkitekterAB,utarbetatett

forslag tilldetaljplan för området Utsiktsbergeti Fiskebäckskil.Bakgrunden till förslaget

år avtal mellan Lysekilskommun och Peab Sverige AB om överlåtelse och exploatering
av området genom uppförande av ny bostadsbebyggelse. Planerad bebyggelse är av stor

omfattningoohi form av flerbostadshus, gruppbyggda småhus och friliggandeen-

bostadshus, samtliga med helårsstandard. Den nya bebyggelsen avses uppföras i direkt

anslutningitillFiskebäckskilssamhälle.

Området/anpassning
Fiskebäckskilär ett gammalt, förhållandevis litet, lcustsamhälle av genuin karaktär. Många

äldre byggnader utgör lcaraktäristiskaexempel på äldre tiders kustbebyggelse, och by-

ggnadsbeståndetär att betecknasom välbevarat.Området utgörs av typisk bohusländsk

i
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natur, med stora höjdmåssiga skillnader.Omgivande skärgårds- och havslandskap är stor-

skaligt och öppet, med delvis karg karaktär.

Fiskebäckskil,och området där orten är belägen, är ett typexempel på ett ställe där ny

bebyggelsemåste tillkommagenom varsam förtätning, enstaka byggnader eller mindre

områden/husgrupper. Det får anföras vara ett i sammanhangetklassiskt felgrepp att ge-

nomföra den enligt detaljplaneförslaget föreslagna typen av exploatering i ett område som

det aktuella. Följden av ett sådant missgrepp är att ovärderliga värden går förlorade.

I den översiktsplan som gäller för området (ÖP06) framgår att intentionernahar varit att

området ska förtätas på just sådant varsamt och återhållet sätt som gagnar såväl orten, om-

rådet och de boende, såväl befintligasom intlyttande.Bland annat anges att Skaftö ska

behållasin småskaligakaraktär och att utbyggnad av bostäder och anläggningar ska ske i

måttlig skala och takt för att Skaftö ska behållade kvaliteter de boende uppskattar och

söker sig tillplatsen för. Det aktuella detaljplaneförslagetär inte i linje med dessa fast-

lagda och uttalade intentioner, utan går stick i stäv mot dessa.

I översiktsplanenredovisas planerad nybebyggelse om cirka 30-50 nya bostäder, inom ett

område som är betydligtmindre tillytan än det område som nu berörs enligt det nu aktu-

ella planforslaget. I det så kallade Planprogrammet, som upprättades för området 2009, har

omfattningenutökats tillcirka l00 nya bostäder. Likasåhar områdets utbredning utökats

och enligt det aktuella planförslaget omfattar exploateringennumera cirka 175 nya
bostäder. Det är med hänvisning till de faktiska förutsättningarnapå platsen mycket nega-
tivt med de stora byggvolymersom diskuteras. Denna enorma ökning från 30 till 175

bostäderär vare sig rimlig, behövligeller önskansvärd. Det ligger självfallet i den privata
byggaktörens intresse att bygga så många bostäder för försäljning som möjligt, och så yt-
effelctivt som möjligt- men en så hård exploatering som den föreslagna är vare sig i

kommunens, eller de enskildakommunmedborgarnasintresse. I detta avseende är det



HELL 4
GREN
LINA
NDER

kommunens ansvar att ”hållaemot” gentemot en stor privat aktör, med starkaegenintres-

sen, och se tillatt utformning och omfattningav nybebyggelse sker på ett bra sätt, och

anpassat tillden befintligamiljönpå platsen.

Vidare ifrågasätts den arkitektoniskaoch volymmässigautformningen av den planerade

bebyggelsen. Det saknas variationi utförandet, och inte minst på grund av det stora antalet

hus kommer det nya området/områdena att upplevas som sådan stereotyp och karaktärslös

massproduktion, där alla hus upplevs likartade. Helhetsintrycket blir ointressant och

enahanda och dessutom dominant i området då husen planeras ligga tätt och är så många.

Att bygga flervåningshus och tillskapacentrum/torg etc kommer ytterligare bidratillatt

det nya området kommer att upplevas som en sedvanlig förort, som i sig dramatisktändrar

karaktären hos det befintliga.

I jämförelse med befintligbebyggelses utformning och placering i landskapet är den nya

bebyggelsens utformning att karaktäriserarsom förfulande, såväl för orten Fiskebäckskil,

som för området i ett större sammanhang. Detta är omständigheter att ta hänsyn tillmed

tanke på den befintligakaraktären och skyddsvärdet på platsen. Vyn mot platsen från olika

håll, land och hav, skulle förändras drastiskt, och kulturbygden och landskapsbildenför-

störas.

Fiskebäckskilär ett unikt kustsamhälle med bevarad,genuin karaktär. Det ligger i kom-

munens intresse, och är dess ansvar, att säkerställa att det så förblir. Detta sker inte genom

bebyggandeav en yta som är lika stor som det nuvarande samhället, med byggnader som

inte i något avseende har motsvarighet i, eller harmonierarmed, det befintligasamhället.

Den föreslagnabebyggelsen enligt det aktuella detaljplaneforslagetär vare sig till

utformning eller omfattninganpassat till den genuina, karaktäristiskamiljön på platsen.

Redan av detta skäl ska detaljplaneförslaget således inte antas och föreslagen bebyggelse
inte genomföras.
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Särskildaskyddsvärden
Enligt tillämpligaregleringari ärenden av aktuellt slag finns, för vissa områden och i olika

avseenden, särskilda skyddsvärda företeelser som måste respekteras vid planering och

genomförande av denna typ av projekt. Sådana skyddsvärda intressen kan avse exempelvis
kultur, historia, djur- och växtarter eller naturvärden i övrigt, strandskydd etc. Gränserna

for skyddet av respektive intresse är flytande,men måste ändå enligt gällande rätt

respekteras. Det är kommunens ansvar att tillse att så sker. Det lagda förslaget innebär i

fleraavseenden kraftig inverkanpå, eller risk för ingrepp i, de starka, skyddsvärda
intressen som finns i området.

MKBzn och övriga utredningar konstaterar att förslagsområdet gränsar tillflera, särskilt

reglerade skyddsområden i olika avseenden, rörande natur- som kulturvärden (det hänvi-

sas tilloch åberopashärvid tillden utförligare beskrivningenav vad som gäller enligt
framställningenunder rubriken 5. Övergripande miZjöin/ressenpå sidorna 15-18 i MKBm).
Även om planområdet i sig i huvudsak inte ligger inom de angivna skyddsområdena in-

nebär den angränsande närheten till dessa naturligtvis ett lika stort ansvar för att i erfor-

derlig grad respektera skyddsvärda intressen inom respektive område. Om byggnation av

föreslagen omfattningsker i de skyddsvärda områdenas direkta närhet föreligger självfal-
let stor risk för indirektpåverkanpå det skyddsvärda intresset i fråga. Detta gäller såväl

intresset av att bevaradet befintligagamla kustsamhället med omnejd, med dess unika

kulturvärden, som bevarandetoch skyddandet av unika arter av djur (exempelvis den stora

vattensalamandern)och Växter.

Genomford miljökonsekvensbeslqivning(MKB) konstaterar och påtalar i flera avseenden

påtaglig negativ påverkanvad gäller flera skyddsvärda intressen, avseende såväl kultur-

som naturvärden (det hänvisas tilloch åberopashärvid tillden utförligare beskrivningen
av konstaterade och befaradeeffekter under rubriken 7. Konsekvenser'avplanförslagetpå
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sidorna 22-42 i MKBzn). Det rör exempevis förstörelsen av platsens karaktär i kulturellt

och historiskt avseende och den negativa inverkanpå landskapsbilden,negativ inverkanpå

omfattningoch tillgångtillnaturområden for friluftslivoch rekreation, tillskapandeav för

höga bullervärden för befintligbebyggelse och risk för utrotning av specifika, angivna

arter av djuroch växter. De åtgärder som föreslås tillundvikande/minslçningav de be-

farade negativa lconselçvensematorde i huvudsak vara att beteckna som kosmetislca,utan

egentlig möjlighet att väga upp de negativa effekterna.

Genomförd MKB får anses påtala fleraomständigheter av tung, negativ relevans, dock

utan att slutledningsvista konsekvensernaav detta vad gäller projektets genomförbarhet.
Vad gäller utredning/framställningrörande främst relevanta riksintressen synes vidare

MKBzn i delar vara eldar och ofullständig. Vidare behandlasinte på erforderligt sätt

frågan om strandskydd, trots konsekvensernapå grund av det strandnära läget. Det

ifrågasätts huruvida genomförd MKB är tillfyllestför ett projekt av aktuell typ.

Tekniskaförutsättningar
Vad gäller de tekniska förutsättningarna, rörande trafik, vägar, vatten- och avlopp etc,

ifrågasätts huruvida förutsättningarna för detta kan anses ha utretts i erforderlig om-

fattning. Enligt den genomförda MKB:n erfordras ytterligare utredning i fleraavseenden,

innan fullständigt underlag föreligger. Det är av stor vikt att detta genomförs i erforderlig

utsträckning innan sjösättning av ett sådant omfattande och ingripande projekt som det

föreslagna. Det konstateras att planprocessen hittillshar gått mycket snabbt, trots om-

fattningenoch den ingripande karaktären hos det planerade projektet.

Stor del av planområdet lämpar sig överhuvudtaget inte för bebyggelse och anläggande av

gator och tomter.
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Det är ett faktum att genomförandet av ett nybebyggelseprojekt av föreslagen omfattning
genererar omfattandemängd ökad biltrafik.Kollektivtrafikenär begränsad i omrâdet, och

förutsättningar torde anses saknas för ökning i erforderlig mån, ställt i relation till det

planerade och mycket omfattandebostadsbyggandet. En sådan markantökning av biltrafi-

ken i området är i sig mycket olycklig,och bidrarnaturligtvis också i hög grad tillatt

ändra karaktären av det lillakustsamhället och dess omgivningar. Befintlig infrastruktur år

heller inte anpassad tillomfattningenav föreslagen bebyggelse.

Det är enligt uppgifter allmänt dåligt vattentryck i Fiskebäcksområdet.Det ifrågasätts
huruvida hänsyn tagits till detta, och om inte ytterligare utredning är nödvändig för att

säkerställa förutsättningarna i detta avseende.

Det konstateras att det saknasmiljökonsekvensbedömningavseende själva byggskedet,
vilketsjälvfalletkommer att bli såväl långdraget som omfattande, och därmed riskerar att i

sig leda till långtgående lconselçvenser i olika avseenden.

Sammanfattning
Sammanfattningsvisär omständigheternasåledes sådana att det i flera, högst relevanta

avseenden föreligger tungt vägande skäl för att inte anta det föreliggande detaljplaneförs-
laget för området Utsiktsberget.Ny bebyggelse bör inte tillåtasi den omfattningoch enligt
det utförande som föreslås.

Det i sig befogade intresset av att bygga nya bostäder och locka flerboende tillområdet

kan inte i något avseende anses motivera en så hård och i sammanhanget okänslig ex-

ploatering som enligt detaljplaneförslaget. Intresset av att bygga nytt står inte i proportion
tillden fullständigt förödande skada i fleraavseenden som genomförandet av de-

taljplaneförslagetskulle medföra. Det ska också ifrågasättas huruvida omfattningenav

planerad bebyggelse alls motsvarar efterfrågan på bostäder i området.
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Mina huvudmän motsätter sig således i dess helhet detaljplaneförslaget,och den hårda

exploatering av området Utsiktsbergetsom förslaget innebär. Innehålleti förslaget är

sådant att ett genomförande skulle få negativakonsekvenser i hög grad i flera avseenden,

och på ett oacceptabeltsätt inkräktapå föreliggande, skyddsvärda intressen i olika avseen-

den. I nuvarande skede föreligger inte sådant underlag att ärendet kan anses tilli'äcl<ligt
utrett/bedömt för antagande av detaljplaneförslagetoch genomförande av bebyggelsepro-

jektet. Under alla omständigheter måste omfattningav eventuell nybebyggelsebegrän-
sas/minskasavsevärt, samt utförande ske på annat sätt eller på annan plats.

ÄRENDETSFORTSATTAHANTERING

Det hemställs att samrådsredogörelsen, liksom informationom planprocessens fortskrid-

ande, inklusivekommande tidsfrister för lämnande av synpunkter, tillställsundertecknad

per e-post på adress elwçcgadvokathlse

Stockholm dag som ovan

Eva Larsson Widman

Kopia av yttrandet till:
Länsstyrelsen Västra Götaland, Samhällsbyggnadsenheten,
Drottninggatan 2, 462 82 VÄNERSBORG
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