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HANDLINGAR

Planprogrammet består av:
 - Planbeskrivning (denna handling)
 - Plankarta, förslag 1 
 - Plankarta, förslag 2 
 - Naturinventering, utförd av Thomas Andersson, Eko Natura, sep. 2009

INLEDNING

Bakgrund
I Fiskebäckskil har permanentbostäder i allt större utsträckning omvandlats 
till fritidsbostäder och bristen på permanentbostäder i bra lägen på Skaftö 
har därför ökat. Fastighetspriserna har stigit och möjligheten att bo kvar 
eller att flytta till Skaftö har begränsats på grund av de höga huspriserna och 

bristen på mindre och billigare bostäder. Enligt kommunens översiktsplan är 
målsättningen att planera för en svagt ökande helårsbefolkning. En strävan 
skall vara att ökningen kan ske i en takt som är ekonomiskt och ekologiskt 
hållbar så att kommunens åtaganden kan tillgodoses och så att den goda 
livsmiljön bibehålls i Lysekils kommun.

Området söder om Kristinebergsvägen är i kommunens översiktsplan från år 
2006 utpekat som möjligt område för utbyggnad av bostäder där inslag av ej 
störande verksamheter delvis får förekomma. Det nu aktuella planområdet 
ägs till största delen av kommunen och ska enligt ÖP06 kunna rymma mellan 
30-50 lägenheter i blandad bebyggelse. Dock krävs en ny tillfartsväg eller en 
förbättring av den befintliga tillfarten till området.

Kristinebergs marina forskningsstation har tidigare efterfrågat bostäder för 
forskare och studenter på en del av det nu aktuella planområdet. Ett program 
utarbetades för del av fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:5 som ägs av Akademiska 
hus väst AB men programmet antogs dock inte. Kommunen har nu valt att 
gå vidare med ett program som omfattar ett större område som ansluter 
till befintlig bebyggelse i Fiskebäckskil för att få ett mer samlat grepp om 

området.

Inför detta programarbete har en förbättrad tillfartsväg för buss efterfrågats då 
den befintliga Kristinebergsvägen är för smal. Kommunen avser även att utreda 

hur den befintliga parkeringen intill Kristinebergsvägen kan effektiviseras och 

eventuellt utökas.

Programmets syfte och huvuddrag
Detta program avser att utreda möjligheten att tillskapa bostäder för 
åretruntboende, forskare och studenter, kontor samt att planlägga bebyggelse 
som saknar detaljplan. Syftet är även att förbättra parkeringsmöjligheterna 
för övriga boende i Fiskebäckskil genom att effektivisera den befintliga 

grusparkeringen norr om Kristinebergsvägen.
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PLANDATA

Läge, areal och avgränsning
Planområdet är beläget på Skaftö direkt söder om Fiskebäckskil och 
Kristinebergsvägen. Området avgränsas av Kristinebergsvägen i norr, öppen 
ängsmark i nordväst, befintlig bebyggelse i söder samt Fiskebäckskilsvägen 

i öster. Planområdet omfattar även den befintliga grusparkeringen norr om 

Kristinebergsvägen.

Idag används det ca 22 ha stora planområdet som naturområde för boende i 
närområdet. Den klippiga terrängen gör dock området något svårtillgängligt. 
Ett fåtal stigar leder genom området och det förekommer rester av trädkojor. 
Området innehåller ett antal dammar för sommarvatten.

Markägoförhållanden
Den största delen av planområdet, Skaftö-Fiskebäck 1:6 och Skaftö-Fiskebäck 
1:281, ägs av Lysekils kommun. Områdets nordvästra hörn är del av fastigheten 
Skaftö-Fiskebäck 1:5 och ägs av Akademiska hus väst AB. I planområdets 
mitt finns en mindre obebyggd fastighet, Skaftö-Fiskebäck 1:336, som är 

privatägd.

Intill Fiskebäckskilsvägen och Jons Lid i planområdets sydöstra hörn finns 9 

fastigheter som alla är i enskild ägo och bebyggda med friliggande hus.

I samband med utbyggnaden av tillfartsvägen till det aktuella planområdet 
kommer fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:543 att inlösas av kommunen enligt 
överenskommelse. På nästa sida finns planområdets markägoförhållande 

redovisat på en karta.
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Strandskydd
Gräns för planområdet sammanfaller i nordväst med strandskyddsgränsen.

Riksintressen och Natura 2000
Fiskebäckskil är ett skepparsamhälle, framvuxet ur ett fiskeläge, där välbevarad 

trähusbebyggelse speglar samhällets olika sociala skikt. Bebyggelsen är av 
kulturhistoriskt riksintresse och Fiskebäckskil och Östersidan omfattas av 
kommunens kulturminnesvårdsprogram. 

Stora delar av kommunen berörs av särskilda hushållningsbestämmelser 
(högexploaterad kust) enligt 4 kap 4 § Miljöbalken, så även planområdet.

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda områden. Natura 2000-
områden finns i alla medlemsländer och kom till för att hejda utrotningen av 

djur och växter och för att förhindra att deras livsmiljöer förstörs. Alla Natura 
2000-områden är klassade som riksintressen enligt 4 kap miljöbalken. I Lysekils 
kommun är Gullmarsfjordens vattenområde, Strömmarna, Åbyfjordens vatten 
med strandområde i den innersta delen, Näverkärr, Gröderhamnsängen samt 
Vägeröds dalar utpekade som Natura 2000-områden. 

Gullmarns naturvårdsområde ligger ca 500 m norr om planområdet och 
är klassat som riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § MB. Nordväst om 
planområdet sträcker sig även ett område som är av riksintresse för friluftslivet 
enligt 3 kap 6 § MB.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktliga planer
I kommunens översiktsplan från 2006 anges planområdet som område 
för tätortsutbyggnad för bostäder. I planområdets nordvästra del är enligt 
översiktsplanen även bostäder med inslag av ej störande verksamhet tillåten. 
Planområdet kan enligt översiktsplanen rymma mellan 30-50 lägenheter i 
blandad bebyggelse. Dock krävs en ny tillfart till området eller en förbättring 
av den befintliga tillfarten.

Detaljplaner
Planområdet gränsar till 6 nu gällande detaljplaner. Samtliga planer tillåter 
bostadsbebyggelse förutom den detaljplan som gränsar till planområdet i 
väster. Den tillåter utöver bostäder även handel och småindustri.

Program
Ett program utarbetades för del av fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:5 som ägs 
av Akademiska hus väst AB. Programmet antogs dock inte. Kommunen har 
nu valt att gå vidare med ett program som omfattar ett större område som 
ansluter till befintlig bebyggelse i Fiskebäckskil för att få ett mer samlat grepp 

om området.

PLANOMRÅDET

Th: Utsnitt ur ÖP06 
Tv: Planområdet och gränser för angränsande planer
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER 

Kulturmiljö
Enligt Lysekils kommuns kulturminnesvårdsprogram, Kulturmiljöer i Lysekils 
Kommun – Historia och program för vård och bevarande (1992), var Fiskebäckskil 
från början ett fiskarsamhälle med rötter från medeltiden. Redan under tidigt 

1800-tal fick fraktfarten ett starkt fäste här. På några årtionden förvandlades 

Fiskebäckskil till ett av Bohusläns största och viktigaste skepparsamhällen. 
Fraktfarten medförde ett ökat välstånd och en tydligare social skiktning i olika 
yrkesgrupper. En välmående skepparkår strävade efter att visa sitt välstånd i 
personliga och moderiktade hus. Därför finns det i samhället ovanligt många 

stora och påkostade kaptenshus med stor variationsrikedom i arkitekturdetaljer. 
Samtidigt som yrkeskåren expanderade utvecklades badgäströrelsen och 
badhus, restauranger, kaféer och ångbåtsbryggan på Fiskholmen byggdes 
(Lysekils Kommun 1992).

En av Bohusläns och Sveriges stora sekelskiftsmålare, Carl Wilhelmsson föddes 
i Fiskebäckskil. Hans mycket udda nationalromantiska villa från 1911-12 ligger 
ensamt och storslaget på en klipphylla mellan Fiskebäckskil och Bökevik, ca 
250 meter norr om aktuellt planområde (Lysekils Kommun 1992).

Kristinebergsvägen leder ut till nordsidan där Kristinebergs marinbiologiska 
station ligger. Kristineberg är en av de tidigaste fältstationerna och grundades 
redan 1877 på initiativ av Sven Lovén. Den har fram till och med 2007 drivits av 
Kungliga Vetenskapsakademien i nära samverkan med Göteborgs universitet. 
Från och med 2008 drivs stationen av Göteborgs universit. Verksamheten vid 
Kristineberg ingår i ett stort marint forskningscentrum med namnet Sven Lovén 
centrum för marina vetenskaper, där även Tjärnö marinbiologiska laboratorium 
och Göteborgs universitets marina forskningscentrums fartyg Skagerak ingår. 
Runt omkring stationsbyggnaderna grupperar sig en bebyggelse bestående av 
äldre hus, alltifrån ett gammalt pensionat till en mindre jordbruksfastighet. 
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Landskap och natur
Planområdet är beläget i norrsluttning mot Fiskebäckskil. Området är bitvis 
mycket kuperat och innehåller ett antal dammar för sommarvatten. Vege-
tationen är huvudsakligen av tall-, björk- och ljungkaraktär. Rikare vegetation 
finns koncentrerad till sänkor och fuktigare partier. 

Delar av området längst i väster bär spår av gammal naturbetesmark med 
välbevarade stenmurar och är av intresse för natur- och kulturmiljön. Området 
i anslutning till den största av dammarna samt sluttningen norr om denna har 
karaktär av ädellövskog med ett stort antal arter såväl i fält, busk och trädskikt. 
Området innehåller även ett antal småvatten. 

I området har bland annat de fridlysta kärlväxterna murgröna, lopplummer 
och jungfru marie nycklar påträffats. Enstaka exemplar av lopplummer bör 
kunna flyttas om marken ska exploateras. Detsamma gäller för jungfru marie 

nycklar som förekommer på ett par platser med ett fåtal exemplar. Se karta 
sida 13.

Utöver dessa har ett hundratal exemplar av stor fetknopp identifierats i 

området. Växten är inte fridlyst eller rödlistad men bör enligt genomförd 
naturinventering bevaras så långt som möjligt. Arten förekommer bara på två 
ytterligare kända lokaler på Skaftö.
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Enligt genomförd naturinventering har yngel av padda observerats i damm 
nummer 1 och 3. Mindre vattensalamander har observerats i damm nummer 3 
och 4. Naturinventeringen redovisar även förekomst av fisk i damm nummer 

2. Fiskförekomsten i damm nummer 2 gör inte dammen lika trolig som 
reproduktionslokal för groddjur jämfört med dammarna intill 

De röda linjerna på kartan på nästa sida visar områden som enligt 
naturinventeringen bedöms som olämpliga för exploatering. Runt dammarna 
visar denna linje en gräns för vegetation som bör bevaras med hänsyn till 
dammens växt och djurliv.  

Målsättningen är att bevara befintlig topografi och trädbestånd i största 

möjliga mån. Likaså ska plansprängning av tomterna inte tillåtas. Alltför stora 
ingrepp i berget är varken förenligt med kulturmiljö, estetik, miljöhänsyn eller 
en enhetlig landskapsbild.

Den långsmala tallskogsdungen i öster bör bevaras. En stig dras igenom området 
för att skapa en koppling mot Fiskebäckskils centrum och tillgängliggöra det 
vackra området. Broar över dammarna möjliggör ett fortsatt djur- och växtliv 
i vattnet. Sänka och damm nummer 3 sydöst om det inventerade området bör 
bevaras i sin helhet på grund av sitt rekreativa värde.

Bebyggelsen ska vara underordnad berget för att minimera den visuella 
påverkan. De högsta punkterna finns i planområdets södra delar och lämnas 

obebyggda med hänsyn till landskapsbildspåverkan. Då nytillkommande 
bebyggelse ansluter till den befintliga bebyggelsen som är av kulturhistoriskt 

värde ska hänsyn tas till val av takmaterial för att husen ska kunna anpassas till 
de befintliga och bli en del av helheten.

Förklaring till kartan på sida 13:
A, E Ytor där tallskog vuxit upp till vackra bestånd.
B Blandlövskog av medelgrova dimensioner, utgör 
  en spridningskorridor för olika arter. 
C, H Ett glest trädskikt, enstaka grova tallar.
D  Geologiskt värdefull blockrik sluttning med inslag av  
 maritima lövsnår. 
F Blandskog med asp, björk och tall.  Murgröna (fridlyst) 
  förekommer i området.
G Ett parti med ett stort antal fältskiktsarter, bland
 annat jungfru marie nycklar (fridlyst).
H Artrik gräsmark som tidigare hävdats. 

Geoteknik
I Lysekil kommuns översiktsplan från 2006 finns ett ställningstagande 

om krav på radonsäkert byggande och uppföljande radongasmätning 
i alla nybyggda bostäder, skolor och förskolor.  Bakgrunden till 
detta ställningstagande är att erfarenheten har visat att även mark 
som vid den översiktliga karteringen från 1980 (SGU) klassades 
som ”normalriskmark” ibland har orsakat lokalt höga radonvärden 
i nya byggnader. Sprickor i berggrunden eller olämpligt material av 
fyllnadsmassa bör vara största orsaken till detta. Om man dessutom 
i samband med byggnationen måste göra sprängningar, schaktningar 
mm uppstår en helt ny situation med nya sprickor och kanaler som 
riskerar att leda fram ännu mera radon.

Geoteknisk undersökning har ännu inte genomförts i planområdet.
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