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Länsstyrelsens samlade bedömning
Det står klart att området har stöd i ÖP som lämpligt för bostadsutveckling,
liksom i det programförslagVilketLänsstyrelsen yttrade sig över 2010. Med
nya delområden och en omfattning som är 3-5 gånger större än i ÖP betrak-
tar Länsstyrelsen ändå samrådshandlingenmer som ett nytt forslag än ett
svar på de synpunkter som vi framställde 2010.

Länsstyrelsen bedömeratt fleraav de problem som kräver lösningar i de-
taljplanenhar ett samband med den föreslagna exploateringens storlek och
förändring sedan programförslaget.

Länsstyrelsen bedömer fortsatt att planområdet är lämpligt för ny bostads-
bebyggelse, men också att förslaget tilldelar behöver en omfattandebear-
betning. Länsstyrelsen bedömerinte att en etappvis utbyggnad enligt försla-
get, i en som helhet fastställddetaljplan, är ett strategisk väl Valt tillväga-
gångssätt såsom kommunenbeskriverdet. En alternativmöjlighet är att dela
projektet och planlägga de områden som är aktuella för exploateringmer i
närtid först.

Länsstyrelsen anser att den förslagnabebyggelsenkräver en analys av tra-

fikfrågorna i ett större sammanhang, liksom av vattenfrågorna inklusive
avlopp och N2000. Att omfattning och lokalisering i höga lägen starktberör
landskapsfrågan och riksintresset för kulturmiljö.

Planhandlingarnasaknar en redovisning av tillräckligtgod kvalitet, av hur
området med omland kommer att uppfattas från viktigapunkter. Illustrat-
ioner som krävs för att bedömaom förslaget kommer att medföra en påtag-
lig skada på riksintresse enligt miljöbalkenstredje och fjärde kapitel.

Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder enligt PBL 12 kap. 1§

Riksintresse
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Planområdet och dess landskapssammanhangomfattas och berörs av riksin-
tresse för natur- och kulturmiljönsamt riksintresse för kulturmiljövården.
De två riksintressenaär i detta plansammanhangsamverkande.Kulturmiljön
i det gamla Fiskebäckskilär starktberoende av det större landskap den lig-
ger i. På samma sätt är det större landskap, som skyddas av de geografiskt
betydligtmer omfattandehushållningsbestämmelserna,helt beroende av

orter som Fiskebäckskilför sin särart som nationallandskap.

Särskildahushållningsbestämmelser
För området gäller särskildahushållningsbestämmelserenligt miljöbalken,4
kap 4 §. Natur- och kulturmiljönska skyddas. Utvecklingav en tätort ska
dock enligt bestämmelsernainte möta något hinder. Länsstyrelsen gör här
samma bedömningsom kommunen- att Fiskebäckskilär lämpligt för ut-
veckling med nya bostäder.

En konsekvens av tätortsundantaget blir, om man ställer det på sin spets, att
vad som helst går att bygga utan påtaglig skada på riksintresset så länge det
sker i anslutningtillen tätort. Länsstyrelsen gör inför detta problem tolk-
ningen att tätorten kan utvecklas med ny bebyggelse, men att den i ett större
landskapssammanhangbehöver anpassas för att undvikapåtaglig skada.

I praktikenberör denna anpassning framförallt entrén tillFiskebäckskilpå
väg 797 söderifrån, vyerna från Östersidan samt från markernaoch sjön i
väst-nordväst. Det förefaller inte som att planområdets bebyggelse kommer
att få annat än måttlig visuell kontakt med den gamla bebyggelsendirekt i
norr, men detta återstår att Visa i kommandeplanskede.

De delar som förefaller omdana landskapet så kraftigt att en påtaglig skada
på riksintresset kan befarasär dels Kilen,dels de högst belägnabyggnader-
na i Västerberget. Områdets stora höjdskillnader,som ju ger de eftertraktade
vyerna över landskapet, gör också bebyggelsen starktexponerad. Förutom
bestämmelser som reglerarbebyggelsen så att den integreras i landskapet
utan att ta över detsamma, behöver lokaliseringarnaväljas så att de högst
belägnahusen fortfarande ligger under horisontlinjen sedda från lägre plat-
ser väster om planområdet och från sjön. De illustrationersom krävs för att
utesluta påtaglig skada på riksintresset behövervara av samma kvalitet som

anges under rubriken nedan.

Rilmintresseför kulturmiljövården
Området berörs direkt av riksintresse för kulturmiljövården, Fiskebäckskil
020, i de nordöstra delarna. Avgränsningenav riksintresseområdetär gjord
för att visa vilkenmiljö som bedöms vara skyddsvärd, men även föränd-
ringar som genomförs utom avgränsningenkan vara negativa och i värsta
fall medföra en påtaglig skada på den skyddade miljön. Det är viktigt att
framhållaatt det är upplevelsen av att närma sig och vistas i den skyddade
kulturmiljönsom är huvudmotivet för riksintresset.

Länsstyrelsen bedömeratt bebyggelsen i delområdet Kilenkommer att för-
ändra både entréförhållandenalängs väg 797 och de visuella förhållandena
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runt kyrkomiljön på ett sätt som kan medföra påtaglig skada på riksintresset.
Det främsta skälet tilldetta är det branta, höga och starktexponerade läget
för den nya bebyggelsen i nära anslutning tillväg 797. Programförslagetvar

i detta avseende väsentligt mer välanpassattillsin värdefulla omgivning.

Kommunenbör överväga att låta Kilenutgå ur förslaget, i andra hand krävs
en radikal anpassning av förslaget och en redovisning av noggranna lands-
skapsstudier baserade på långtgåendeutformningsbestämmelsersom låter
ny bebyggelse smälta in i den befintligalandskapsbilden.Illustrationerna
ska visa det som planen maximalttillåter,avseende både byggnadsvolymer
och övrigt gestaltningsutrymme såsom totalhöjder, markanpassning,färg-
sättning och glasning.

Förslaget har haft olika lösningar på tillfartsvägtillområdet. Förslaget inne-
bär i dagsläget att en rivning av delar av den befintligakulturmiljönär nöd-
vändig. Länsstyrelsen bedömeratt en lösning där den skyddade kulturmiljön
kan bevarasbehöverutarbetas.

Hälsa och säkerhet

Georeknik

Statens Geotekniska Institut har granskat förslaget och avlämnatyttrande
2014-02-21. Bedömningen är att planhandlingarnareglerar säkerheten i en

behövligomfattningmed undantaget att vissa åtgärder kan behövasutanför
tomtmark.Kommunenbör utveckla hur man kan reglera ansvar för speci-
fika åtgärder så att en god säkerhet kan uppnås inom hela det starktkupe-
rade området.

Riskför olyckor, översvämning och erosion

I området finns ett antal anlagda eller genom vallar utökade dammar. Säker-
hets- och ansvarsfrågan behöverutredas inom planen. Frågor som konse-
kvenserna av ett dammbrott och översvämning behöverutredas. Dammarnas
ägarförhållandenbehöverklarläggas, liksom de anlagda delarnas status i
säkerhetsavseende.

Ett tioårsregn kan vara ett relevant dimensioneringsunderlagför ett dagvat-
tensystem. Med dagens prognostiserade klimatförändringarbehövs dock en

analys som innefattarmera extrema förhållanden.En översiktlig analys av

konsekvensernaav ett hundra- eller tusenårsregn kan behövas för att be-
döma om dessa kan ske utan oacceptabelskada. Ställningstagandetatt ett
tioårsregn räcker som dimensionerandefaktor kan alltså bara bygga på en

kunskap om vilkaskador ett väsentligt värre regnväderorsakar i planområ-
det med omland. Principenblir då att om skadorna är små och övergående
kan ett mindre regn vara dimensionerandeoch om skadorna är stora eller
beståendebehöver ett större regn vara dimensionerande. l denna planen för
såväl dagvattensystemet som dammarna.

Trayfzkbuller
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Dimensionerandetrafikhastighetvarierar i förslaget. För delar av vägnätet
är frågan om en hastighetssänkningaktuell. Den reviderade bullerutredning-
en kan mycket väl innehållaen analys med förändrade ingångsdata, men

behöver fram tillden tidpunkt när hastigheten sänks även ha dagens hastig-
hetsbegränsningsom ingångsvärde. Det är alltså möjligt att redovisa två
alternativa ljudmiljöer med dagens respektive sänkt hastighet.

Trafikverketredovisar i sitt yttrande ett antal relevanta synpunkter på bul-
lerutredningen. De gäller ingångsdata som trafikrörelser per bostad, akus-
tiska markegenskaper,årlig uppräkningsfaktor,prognosår med mera. Läns-

styrelsen bedömeratt dessa synpunkter behöver inarbetas i handlingarna.

Länsstyrelsen har uppfattningen att orter med en stark trafikökning sommar-

tid behöver särskildhantering i bullerfrågan. Å ena sidan förekommer de
besvärligatrafikförhållandenaendast under en kort period, å andra sidan är
det under denna period de drabbade bostädernaanvänds. Det är också under
sommaren som störst vädringsbehovmed åtföljande höga inomhusvärden
dominerar.

Bulleranalysenbehövervid dessa lokaliseringarutgå från sommarens trafik-
förutsättningar, med högre belastningoch större andel nattrafik.När grund-
data finns redovisade kan diskussionenom åtgärder och eventuella avsteg
från huvudregeln i BoverketsAllmänna råd ta vid.

MKN

Planen får inte medföra att vattenkvalitenförsämras i Gullmarn, miljÖkvali-
tetsnormer finns för kustvatten. Tillrinningav dagvatten etcetera får inte
medverkatillatt ”God ekologisk status” inte kan uppnås 2021, eller för-
sämra förutsättningarna för ”God kemisk status 2015”. I planbeskrivningen
sammanfattasdagvattenutredningenmed att tillflödettillrecipienten inte
nämnvärt förändras. Sammanfattningenbehöver kompletteras med vilka
data och resonemang som ligger tillgrund för bedömningen.

Strandskydd
Länsstyrelsen har under löpande diskussionermed kommunenmeddelat att

strandskyddsfrågan i planen är svårbedörnd. För att avgöra om en flyttav

dagens parkeringsfunktiontillstrandskyddat område kan ha stöd i de sär-
skildaskälen krävs ytterligare underlag,med en bättre redovisning av moti-
Ven för att bebyggelsen är så kraftigt utökad att parkering inte kan lösas ut-
anför strandskydd. Se även under miljömålsrubriken.

Rådenligt 2 kap. PBL

Naturmiljö
I naturinventeringensom utfördes av Eko Natura, daterad september2009,
redovisades sju dammar med omgivande markområdenoch åtta ytterligare
arealer med naturvärden som bedömdesvara olämpliga att exploatera.
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Under 2011 genomfördes en inventering av stor vattensalamanderoch
stinkpadda i Lysekilskommun (Naturcentrum AB, daterad 2011). I sam-

band med fortsatt planeringhar en naturvärdesinventeringutförts av Natur-
centrum AB, (daterad maj 2013). I inventeringen ingick en groddjursinven-
tering i ett antal dammar i och runt om utredningsområdet.

I naturvärdesinventeringenredovisades fyra naturvärdesområden. I invente-
ringen 2011 ingick tre dammar i berört område på Utsiktsberget.Förekomst
av större vattensalamandernoterades i två av dessa dammar. Vid undersök-
ningen i maj 2013 påträffades ingen salamander. Då dras slutsatsen att om-

rådets system av småvattenmed största sannolikhet inte hyser någon fast
population av stor vattensalamander. Området bedöms utgöra en randzon
för en population som har sitt huvudområde i det omkringliggande land-
skapet. Man kan heller inte utesluta att arten i framtiden skulle kunna åter-
kolonisera dammarna.

I inventeringen2013 anges rekommendationerrörande stor vattensalaman-
der. Bland annat att man sparar ett sammanhängandeområde av orörd natur
runt tre dammar, benämndanr 2, 3 och 4. För att ge en potentiell population
av arten övervintringsmöjligheter rekommenderasockså att hus inte byggs
närmare än 50 m från dessa dammar.

Länsstyrelsen anser att dammarnamed omgivande naturmarkpå Utsiktsber-
get hyser allmännanaturvärden som i största möjligautsträckningbör un-

dantas från exploatering. Detta har tillviss del nu föreslagits. Dammarna
med omgivande naturmarkutgör även lämpliga miljöer för det rörliga fri-
luftlivet. Respektive numrering av damm nr 1 och 4 är omkastad i de olika
inventeringarna.

Länsstyrelsen bedömeratt följande förutsättningar bör råda:

För att inte försämra vattenkvaliteteni dammarnabör även dagvattenutred-
ningen fördjupasmed en redovisning av respektive damms nuvarande till-
rinningsområde och den förändrade avrinning som kan komma att uppstå
vid anläggande av ny bebyggelse, Vägar och VA-ledningari området. Ore-
nat dagvatten från hårdgjorda ytor av typ asfalterade vägar och takvatten bör
om möjligt inte ledas till dammarna. Vidare är det också av stor vikt att

mängden tillrinnandevatten inte förändras i någon större omfattningjämfört
med dagens förhållanden.

Artskydd
De fridlystaväxterna lopplummer,murgröna och jungfru Marie nycklar
samt de fridlystadjurarterna vanlig padda, vanlig groda, mindre vattensala-
mander och huggorm finns inom planområdet. Om det inte går att undvika
negativ påverkanpå de fridlystaarterna ska ansökan om dispens från förbu-
den i artskyddsförordningen sökas hos Länsstyrelsen i ett tidigt skede. Läns-
styrelsen får ge dispens från förhuden om det inte finns någon annan lämp-
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lig lösning och dispensen inte försvårar upprätthållandetav en gynnsam
bevarandestatushos artens beståndi dess naturligautbredningsområde.

Växt- och djurarter som är markerademed ett N i bilaga1 tillartskyddsför-
ordningen har fridlysts i hela landet för att uppfylla kraven i EU:s art- och
habitatdirektiv.Detta direktiv säger att de arter som är förtecknade i direkti-
vets bilaga4 ska ha ett noggrant skydd. Inom planområdet finns förekomst
av större vattensalamanderdokumenteradoch andra fynd finns även regi-
strerade på Artportalen (mars 2014). Större vattensalamanderär markerad
med N i bilaga1 tillartskyddsförordningen. Även nattskärra, trädlärkaoch
orre finns registrerad på Artportalen (mars 2014). Dessa fågelarter har note-

rats under häckningsperiodemaför respektive art. Nattskärra, trädlärkaoch
orre är markerademed N i bilagal tillartskyddsförordningen. Nattskärran
är även upptagen i ArtDatabankensrödlista och är klassad som nära hotad
(NT). Hämpling har också registrerats under häckningsperiod i Artportalen.
Hämpling är upptagen i ArtDatabankens rödlista och är klassad som sårbar
(VU).

Mindre hackspett, spillkråkaoch göktyta finns också registrerade i Artporta-
len (mars 2014). Mindre hackspettoch göktyta är upptagna i ArtDataban-
kens rödlista och är klassade som nära hotade (NT). Spillkråkaär markerad
med N i bilagal tillartskyddsförordningen.

Västkustbjörnbär som har noteras i planområdets nordligaste del är också
upptagen i ArtDatabankensrödlista och är klassad som nära hotad (NT).

När det gäller förekomsten av större vattensalamander i området instämmer
Länsstyrelsen i bedömningenatt den med största sannolikhet inte hyser nå-

gon fast population i områdets system av småvatten. Området utgör troligen
en randzon för en population som har sitt huvudområde någonstans i det
omkringliggandelandskapet. Såsom också konsterats i naturinventeringarna
kan det dock inte uteslutas att arten i framtiden skulle kunna återkolonisera
dammarna.

Återstående arbete: Ytterligareundersökningarbehöverutföras i området
för att säkerställa artens nuvarande utbredning. Fällfångst av större vattensä-
lamanderbör utföras i alla de dammar och småvattendär den kan före-
komma. Även pH-mätningarbör ske för att få en klararebildöver vilka
ekologiska förutsättningar som finns i respektive damm/småvatten.På ut-

siktsberget finns även mindre dammar/småvattensom fortfarande inte är
inventerade.

Utförda naturinventeringarhar framför allt fokuserat på förekommande
lcärlväxter och groddjuroch tillviss del även fåglar. Miljökonsekvensbe-
skrivningenbör kompletterats med planförslagets bedömdakonsekvenser
för alla ovanstående fågelarter som finns registrerade i Artportalen i mars

2014. Eventuellt krävs kompletterande inventeringar av förekommande fåg-
lar. Miljökonsekvensbeskrivningenbör även kompletteras med en bedöm-
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ning av eventuella barriäreffekter, som tillexempel för den större vattensä-
lamandernkan uppstå på grund av bebyggelse och vågar.

Generellt biotopskydd
För vissa biotoper gäller ett generellt biotopskydd.Dessa biotoper är: alléer,
källor med omgivande våtmarki jordbruksmark,pilevallar,småvattenoch
våtmarkeri jordbruksmark,stenmurar i jordbruksmarkoch åkerholmar. Om
sådana biotoper förekommer inom programområdet och påverkasav exploa-
teringen ska dispens från biotopskyddetsökas hos Länsstyrelsen. Dispens
ska sökas i ett tidigt skede. I de fall exploateringen inte berör eventuella
sådana biotoperkan planbestämmelserinföras om skydd för dessa. Även
stenmurar som inte berörs av det generella biotopskyddetutgör viktigabio-
toper i landskapet och det är därför positivt om dessa kan bevaras.

Kulturmiljö
Planerad bebyggelse i den östra delen, benämndKilen,är kraftigt utökad
från 6 till23 byggnader vid en ny gata. Den är även placeradnärmare be-
fmtlig bebyggelse ån tidigare. Detta påverkarRiksintresset för kulturmiljö-
vård på ett större och mer påtagligt sätt än det tidigare förslaget. Ur kultur-
miljösynpunktbör det nya antalet byggnader och dess placeringutredas
noggrannare i relation tillriksintresset. Även den påverkansom kan komma
att ske på befintligbebyggelse och dess tomter i riksintresset bör belysas
och analyserasbättre.

Det höga läget kommer att påverkalandskapsbildenfrån fleraställen och
höga krav på landskaps- och terränganpassningkommer att krävas för be-
byggelsen. Länsstyrelsen bedömeratt siktlinjen från kyrkanupp mot Ut-
siktsbergetär viktig och har en direkt koppling tillriksintresset. Ny bebyg-
gelse för nära inpå korsningen Kristinebergsvägen/Fiskebäckskilsvägen,
som hamnar i siktlinjen från kyrkan,bör undvikas.

Byggnadernasutformning kommer också ha stor påverkanpå riksintresset. I
den föreslagnaplanen finns en otydlighet i hur bebyggelsen ska komma att
utformas. Bohusläns museum framhålleratt den nya bebyggelsenbör gestal-
tas med medvetenhet om karaktären i Fiskebäckskiloch att den med respekt
underordnar sig densamma. En visuell samhörighet bör' föreligga men inte
genom en plagieringav den äldre bebyggelsen. Länsstyrelsen delar denna
uppfattning och anser att tydligare riktlinjerför hur byggnadernaska
komma att gestaltas behöverutarbetas genom ett gestaltningsprogram.

Utifrån en preciserad beskrivningav den skyddade kulturmiljöns potential
för samspel med planområdet kan ett kvalificeratförslag presenteras. Ett
förslag baserat på gestaltningsprogrammet, där viss bebyggelse i samråds-
förslaget utgår och tillräckligtlångtgåendeplanbestämmelserför undvi-
kande av påtaglig skada på riksintresset är införda.
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Med tanke på den nya omfattningenav området bedömerLänsstyrelsen uti-
från topografi och fornlämningsmiljöatt hittills okända fornlämningarkan
beröras av planen, varför en arkeologiskutredning behövs.

Koppling tillmiljömålen
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringenutgör ett Viktigt verktyg för
att uppnå miljömålen.PBL är direkt knuten tillmiljöbalken,enligt dess 2
kap l §. Miljömålenska enligt miljöbalkspropositionen(1997/98:45)vara

vägledandevid tillämpningenav miljöbalken.

Kommunenbedömeratt den nya bebyggelsen i egenskap av komplettering
tillett befintligtsamhälle kommer att medverkatillmiljömåletEn god be-
byggd miljö. Länsstyrelsen anser att lokaliseringenav området som helhet
är väl vald, men att den höga exploateringsgraden, de höga byggnadslägena
och den totala belastningenpå vatten- och trafiksystemenriskerar att i stället
medföra en mindre god bebyggdmiljö. En synpunkt som sammanfallermed
de mer avgränsade ställningstagandensom Länsstyrelsen gör angående riks-
intressena.

Klimatanpassning
Länsstyrelsen anser att samtliga projekt bör ta hänsyn till effekterna av ett
förändrat klimat. Klimatförändringari form av ökad och intensivare neder-
börd, höjda medeltemperaturer och värmeböljor, samt stigande havsnivåer,
medför konsekvenser för i stort sätt alla samhällssektorer och anpassnings-
åtgärder är därför nödvändiga.

Vatten
VA- och dagvattenutredningenär en ambitiösoch detaljerad ansats for att
inarbetafrågan i planen, men analyser av mer extremt väderbehöverut-
vecklas.

Den föreslagnaexploateringenär stor och områdets avloppsforutsättningar
behöverbeskrivas.Vilkenkapacitethar avloppsreningsverket,är den till-
räcklig for den nya belastningenoch finns det i så fall någon reserv kvar för
annan utveckling? Om inte -krävs det NZOOO-tillståndfor ett utökat indi-
rekt utsläpp?

Gestaltning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder

En god bebyggdmiljö är svår att åstadkomma i områden med stora höjdva-
riationer. Vägarblir branta, god tillgänglighetmellan parkeringoch blir hus
svår att åstadkomma och lättillgängligatomter kräver omfattande spräng-
ningsarbeten. De kvaliteter som området hade behöver i stor omfattning tas
bort för att tillgodosedagens olikabehov. Risken är uppenbar att dessa åt-
gärder tillsammansger en bebyggelse som inte är anpassad till landskapet,
utan ersätter det. I miljökonsekvensbeskrivningenbeskrivsdenna problema-
tik med konkreta exempel på ett flertal ställen.
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Kommunenbehöverutveckla planen i miljökonsekvensbeskrivningensanda
och justera exploateringsgradenså att den sammanfallermed de motiv man

kan redovisa för den valda bebyggelsens omfattningoch utformning.

Trafikfrågor
Trafikverkethar yttrat sig över planförslaget 2014-02-24 och pekar bland
annat på nödvändigheten av överenskommelsermed kommunenom åtgär-
der före planen antas. Länsstyrelsen uppmanarkommunen att inleda en

kontakt med Trafikverketi ett tidigt skede för att utveckla bebyggelseför-
slaget parallelltmed väg- och övriga trafikfrågor.

Länsstyrelsen efterlyser en beskrivningav den samlade trafiksituationenpå
Skaftö. All biltrafiktillön passerar Skaftöbron och en större exploatering
kommer att påverkagenom en ökad belastningpå ett redan begränsattrafik-
system. Hur blir det för cyklister, vilkaalternativavägar finns mellan vik-
tiga målpunkter?Hur ser biltrafikenut nu, efter en utbyggnad av Utsikts-
berget och längre in i framtiden? Vilkaexpansionsmöjligheteråterstår?

Beredning
Inför Länsstyrelsens bedömning i ärendet har berörda statliga sektorsfore-
trädareberetts tillfälleatt lämna synpunkter. Ärendet har handlagts av Gun-
nar Åkerlund och granskats av MatildaWirebro. Vad som angivits ovan

gäller som statens samlade myndighetsuppfattningvid en avvägningmellan
olika framförda synpunkter.
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