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av allm nt Intresse enllgt 10 § pereonuppglftslagen.Myndigheten ansvarar för att lämnade
personuppgifter hanteras l överensstämmelse med bestämmelsernal personuppgiftslagen.
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Ansökan om strandskyddsdispens för del av planområde
Detaljplan för Utsiktsberget

Åtgärd
Strandskyddsdispenssöks för del av planområde som avses nyttjas för parkeringsändamål.
Platsen avses rymma parkeringsplatssamt en mångfunktionellyta i form av en bollplan som

kan nyttjas för parkeringvid behovsamt gång-och cykelväg och inñltrationsytaför dagvatten.

Läshänvisning
Nedan följer en beskrivningav planförslagets syfte och huvuddrag,beskrivningav platsen
idag, vikten av ett varieratbostadsbestånd,parkeringsbehovetoch planens förslag till
lösning, analys av alternativ samt sammanfattadmotivering strandskyddsdispens.

Planförslagetssyfte och huvuddrag
Detaljplanensyftar tillatt skapa ett nytt område för bostadsbebyggelse i anslutningtill
befintligbebyggelse i Fiskebäckskil.Området omfattarett 25 ha stort område och
planförslaget innefattarca 145 nya bostäder. Bostädernabestårav flerbostadshus,
gruppbyggda småhus samt friliggandeenbostadshus. I kommunens översiktsplan, ÖP06,är
delar av området markeratsom område för tätortsutbyggnad.

Illustrationsplan,detaljplanför Utsiktsberget.Illustrationskartankan uppdateras innan
granskningsskedet.
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Platsen idag
Planområdet i sin helhet är idag obebyggt förutom några befintligaenbostadshus längs med
Kristinebergsvägenoch Fiskebäckskilsvägensamt ett hus i västra delen av planområdet. Norr
om Kristinebergsvägenfinns en parkeringsplatsmed ca 70 parkeringsplatser.Befintlig
parkeringsytaär i planförslagettänkt för bostadsändamålbeståendeav mindre bostäder i
flerbostadshus.Ytansom föreslås för anläggandet av nya parkeringarligger direktväster om

befintligparkeringsplats.Ytanär obebyggdåkermarksom används som vall och slås två
gånger per år. Markenhar enligt arrendatornplöjts en gång de senaste fem åren och är
insådd med en fröblandningav rödklöver, alsikeklöver, cikoria, timotej och möjligen
ängssvingel. I ett naturvärdesutlåtandeav Naturcentrum AB (2014-10-01)bedöms området
ha låga naturvärden då förutsättningarnamed plöjning,gödsling, insådd och årlig vallskörd
är mycket negativa för arter av naturvärdeskaraktär.

Tillgänglighetenför allmänheten bedöms oförändrad eftersom ingen bebyggelse ska uppföras
inom området utan parkeringsplatseroch allmännaytor med gång- och cykelväg kommer
anläggas.

Platsen är väl avgränsad från strandområdet genom inhägnadetennisplaneroch vegetation.
Kontakten med stranden är inte tydlig på platsen och kommer inte förändras av anläggandet
av parkeringsplatsen.Idag finns gång- och cykelväg längs med ängens norra sida vilken
kommer att bevarasoch kopplas samman med det planeradebostadsområdet.

 
Vänster bild:Områdeför ny parkeringsplats,settfrån Kristinebergsvägenmot nordväst.
Bakom träden tillhöger i bildfinns befintliga tennisbanor.

Höger bild:områdeför ny parkeringsplatssamt längre bort ny bebyggelse av

flerbostadshus, settfrån Kristinebergsvägenmot nordöst.
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Ett varieratbostadsbestånd
Det finns ett uttryckt allmänt intresse och en politiskViljaatt få tillett mer varierat
bostadsbeståndmed mindre och billigarebostäder i Fiskebäckskiloch på Skaftö.

Ett varieratbostadsbeståndär ett led i att skapa en ökad andel helårsboende inom
kommunenoch inte minst på Skaftö, där både yngre och äldre önskar mindre och billigare
boenden. Ett varieratbostadsbeståndär även viktigt för att få igång flyttkedjordär äldre,
bosatta i hus, flyttartillmindre bostäderoch barnfamiljerkan flyttain i de hus som blir
lediga och efterlämnar i sin tur mindre bostäderoch så fortsätter flyttkedjan.

Lysekilskommunfullmäktigeantog i juni 2013 en boendestrategi för hur kommunen ska
arbetamed fysisk planering. Boendestrategin är en del i kommunens arbeteatt nå visionen
om ett ökat antal helårsboende. I boendestrateginpresenteras delmål, åtgärder och konkreta
strategier för hur visionen om ökat antal helårsboende ska nås.

Ett delmål i boendestrategin är att; Utveckla ett attraktivt, hållbartoch varierat
bostadsbeståndför helårsboende, som i sin tur är uppdelat i fleradelmål, där ett innebär att
Verkaför att billigarebostäderbyggs.

Den tilltänktabebyggelsen av flerbostadshusnorr om Kristinebergsvägenskapar tillsammans
med de planerade gruppbyggda småhusen söder om Kristinebergsvägenett mer varierat
bostadsbeståndinom planområdet men också i Fiskebäckskilsom idag nästan uteslutande
bestårav friliggandeenbostadshus.



2014-10-13

NQ

e w ,Vu
:l _

5,??
i

/y/
w "gu-m / ,a 

 
 
 

 

Gå ng- och cykelväg

Ny parkeringsytaoch

bollplan som under

sommarmånaderna,
då behovet av

parkeringsplatserär

som störst, kan
användas för

parkering.

Öster om den nya

parkeringen är

befintligparkeringsyta
som föreslås bebyggas
med flerbostadshus. 

t; .

\.
_

'

Strandskyddslinje

Illustrationsplan,detaljplanför Utsiktsberget(ska uppdateras innan granskningsskedet).
Norra delen av planområdet,förslagpå utformning av parkerirlgsytanmed
mångfunktionellyta iform av en bollplan som under sommarmånadernakan användasför
parkering.

D

Parkeringsbehovetidag - planförslagets lösning
I dag finns ett stort parkeringsbehovi Fiskebäckskil,en problematiksom inte är ovanlig i de
små samhällena längs med bohuskusten. Bebyggelsen är tät och stora topograflska
höjdskillnadergör det svårt att finna platser lämpliga för parkering.Många fastigheter har
inte möjlighet att skapa parkeringsplatserinom egen tomt utan blir därför hänvisade till
allmänna parkeringar.En inventering av hur stort behovetär har genomförts och
sammanställningav utredningen är under arbete.

Preliminära siffror visar att behovet i Fiskebäckskilav boendeparkeringär ca 275 platser, för
besöksparkeringca 80 platser samt ca 30 platser för att täckabehovetför Gullmarstrand
hotell och konferens. Totalt ett behovav 385 platser. Parkeringsbehovetser väldigt olikaut

över året. Det är under sommaren och då främst under juni och juli som efterfrågan på
parkeringsplatserär som störst och det är också då parkeringsproblematikenuppkommer.
Befintliga parkeringsytorrymmer ca 70 allmänna parkeringsplatser.
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Enligt planförslaget flyttasdagens parkeringsområdetillen ny plats direktväster om dagens
parkeringsytapå en idag obebyggd äng. I det nya läget skapas även ytterligare
parkeringsplatserför att betjänaFiskebäckskilssamhälle och Gullmarsstrandhotell och
konferens. En mindre parkeringsplatssom rymmer 25 platser skapas vid infarten tillden
östra delen av planområdet. Totalt antal parkeringsplatserenligt planförslagetär 205 platser
både för allmän parkering,boendeparkeringsamt parkeringför Gullmarsstrand. Det
parkeringsbehovsom exploateringengenererar kommer att lösas inom tomtmarkoch
påverkarinte föreslagen parkeringsyta.

Parkeringslösningarnamåste dimensionerasefter sommarmånadernamen måste också
fungera resten av året. Mångfunktionalitetär viktigt eftersom parkeringsbehovetvarierar
över året och ytan ska även kunna användas för andra funktioner.Exempel på en yta som är
mångfunktionellkan vara en parksom används för både rekreation, infiltrationav dagvatten,
renar luften och skapar förutsättningar för biologiskmångfald. Samma princip går att

tillämpapå en parkeringsyta.Exempelvis skulle parkeringsytankunna användas för bollspel,
lek, träning med mera de delar av året som behovetav parkeringsplatserär mindre. Det är
viktigt att gestaltningen av parkeringsytornaoch materialvalgörs med omsorg till
kringliggandemiljö. Dagvattenhanteringoch vegetation är även viktigt att beaktavid
anläggandet av parkeringsplatserna.

Den nya parkeringsytanplaneras inom strandskyddatområde och det är här som frågan
kring strandskyddsdispensuppkommer.

Förslaget tillny parkeringsytanorr om Kristinebergsvägeninnebär att ytan tillstörsta del blir
en parkeringsplatssom nyttjas för parkeringsändamålåret runt, både som allmänparkering
och boendeparkering.Resterande del anläggs som en bollplan som kan nyttjas som parkering
under de sommarmånadersom behovetär som störst och övrig tid användasför bollspel och
annan lek och rekreation. En gång- och cykelbana som knyter samman det planerade
området med parkeringenoch befintliggång-och cykelväg anläggs även.

Den föreslagnaparkeringsplatsenär belägennärmre badplatsen Bökevik,
rekreationsområden,Gullmarsstrandhotell och konferens, fárjan än befintlig
parkeringsplats.Avståndetfrån delar av samhälletblir närmre eller likvärdigt från den
föreslagnaparkeringenjämfört med den befintligamedan det från vissa delar av samhället
blir längre från den föreslagnajämfört med beñntlig.

Eftersom parkeringenansluter tillgång- och cykelvägen som går via Bökeviksbadplats
kommer en säkrareväg för oskyddade trafikanterkunna nyttjas från parkeringenin till
samhället jämfört med idag när många boende och besökaretar sig via bilvägsom saknar
gång- och cykelväg.
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Analysav alternativ

För att vara ett särskilt skäl för att ta strandskyddadmarki anspråk ska åtgärden ej vara

möjlig att tillgodosesutanför strandskyddatområde. DennaanalysVisar på de begränsade
möjligheter tillalternativaytor för parkeringsom finns i Fiskebäckskilssamhälle.

Ovanståendekartbildutgör en avståndsanalysförplaneradesamt alternativaytorför
parkering iFiskebäckskil.

Enligt Lysekilskommuns parkeringsutredningbör ett avståndpå max 200 meter eftersträvas
för boendeparkeringmen upp tillmax 300 meter är acceptabelt.För gästparkeringär längre
avstånd acceptablamen gränsen på 300 meter är givetvis att eftersträva. Fiskebäckskils
samhälle utgörs av stora topograñskaskillnadervilketgör det svårt att anlägga en

parkeringsplats.

Det är i Fiskebäckskilsäldre bebyggelse, markeratmed svart linjepå ovanståendekarta, som

behovetav boendeparkeringär som störst. Den röda ringen visar en radiemed ett avståndpå
300 meter från detta områdes centrala delar. Inom den röda ringen ñnns inga ytterligareytor
att använda för parkeringoch accepteratavståndmåste därför överstigas vid anläggandet av

parkeringsplatser.

I detaljplanen för Utsiktsbergetplaneras två parkeringsplatser,en väster om befintlig
parkeringoch en mindre yta i närheten av korsningen
Fiskebäckskilsvägen/Kristinebergsvägen.Den större parkeringsytanrymmer 120 platser för
boende- och gästparkeringsamt en bollplan som under högsäsong kan nyttjas för ytterligare

6
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60 platser. Den mindre parkeringsytanrymmer 25 platser. De orangea ringarnavisar en

radie med ett avståndpå 300 meter från de planeradeytorna. Ringarnavisar vilkaområden
som täcks in inom avståndet 300 meter från parkeringsytorna.
Söder om samhället visas en alternativyta som är den enda ytterligareyta, som utifrån
avståndsaspekten,skulle kunna nyttjas för parkering.Den lilaringen visar en radie med ett
avståndpå 300 meter från ytan. Den alternativayta som är utpekad idag obebyggd och
bestårav en slänt från Fiskebäckskilsvägensamt en yta som är detaljplanelagdför industri.
Ytornaär idag outnyttjade, förutom uppställning av båtkärror, på grund av att indikationer
finns på att geotekniken är dålig. På grund av lutningenbehövermarkenterrasseras för att
en parkeringsplatsska kunna anläggas. En exploateringav markenkan därmed vara

olämplig alternativtkompliceradoch kostsam.

Planeradparkeringsytarymmer 205 platser vilketjämfört med behovetpå 385 platser enligt
parkeringsutredningeninnebär att både planeradyta samt alternativyta kan behövanyttjas
för att möta det behovsom finns.

Sammanfattadmotiveringstrandskyddsdispens
Den yta som idag används som parkeringhar ett strategiskt läge mellanbefintligtsamhälle
och det tillkommandebostadsområdet på Utsiktsberget.Motivet att bebyggaytan är ett steg i
tätortsutvecklingen av Fiskebäckskiloch bebyggelsennorr om Kristinebergsvägenfungerar
som en länkmellanbefintligtsamhälle och nytt bostadsområde. På så vis blir det nya
bostadsområdet en kompletteringtillbefintligtsamhället istället för ett avskiltbostads-
område.

Kopplingarmellan en tätorts olikabostadsområden och funktionerär viktiga för hur tätorten
fungerar och upplevs. Till exempel handlar det om trygga och säkra färdvägar för gång- och
cykeltrañk mellan olikamålpunkter,om att inte skapa ett "vi och dem-tänk”utan att hålla
sammanbebyggelsen inom tätorten. Bostadsområdet Utsiktsbergetär tänktsom en

kompletteringtillsamhället, inte ett friståendeområde.

Strandskyddsbestämmelsernafinns i 7 kapitelet miljöbalken.För strandskyddsdispensska
särskildaskäl föreligga. Som särskildaskäl vid prövningen får endast sex punkterbeaktas
enligt 7 kap. 18 § miljöbalken.

I detta fall hänvisas tillpunkt fem som lyder; ”behövertas i anspråk för att tillgodoseett

angeläget intresse som inte kan tillgodosesutanför området."
Området som idag är parkeringsplatsbehövs för att kunna knyta samman den nya
bebyggelsenmed den befintligai Fiskebäckskiloch för att skapa ett mer varierat
bostadsbeståndgenom att andrabostadsformer än villorär möjligaatt bygga på den plana
marken.Det finns begränsatmed andra ytor att tillgåför att uppfylla intresset för ett varierat
bostadsbeståndi Fiskebäckskilpå grund av topografin. Den planaytan möjliggör ett enklare
och således också billigarebyggande.

Samtidigt som ett varieratbostadsbeståndär ett angeläget intresse så är även att lösa
parkeringsproblematikenett angeläget intresse för samhället. När befintligparkering
bebyggsbehöverparkeringsytanflyttas.

Som punkt fem anger ska det angelägna intresset inte gå att tillgodoseutanför området.
Anledningentillatt parkeringenmåste anläggas inom strandskyddatområde är att det inte
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finns några andra ytor, inom rimligt avstånd, för parkeringi Fiskebäckskilsom täcker det
behovav parkeringsplatsersom ñnns.

Det är sammanfattandetvå angelägna allmänna intressen som gör att strandskyddatområde
föreslås tas i anspråk i planförslaget,möjlighetenatt skapa ett varieratbostadsbeståndsamt

att lösa den parkeringsproblematiksom finns idag. På grund av samhällets läge och
topograñskaskillnadersaknar alternativaplatser för dessa intressen.
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Kommunhuset, "Tiyggö", Kungshamn, 2015-02-25, kl 09.00 - 15.45

   

 

Pl t h t'da s oc I Ajournering: lunch 12:00-13:00

B | t d Eva Abrahamsson(M), ordförande Kent Carlsson (S)
es " a" e

Stig-Arne Helmersson (c) FilipNordqvist (FP)
Bengt Sandberg(MP) Kerstin Magnusson (MP)
Per-Ame Brink (S) ej §§ 1 l, 14
CarithaJacobsson (S) tjänstgörande ers. §§ l l, 14
UlfNilsson (C)
Jan Hognert (M)

Närvarande Gunnar Selstam (C) Christina Rörvall Dahlberg(C)
ersättare CarithaJacobsson (S) Inge Löfgren (MP)

ö i d ltw ga e agare
Bo Hallgren, förvaltningschef Sara Zanders, miljöhandläggare§ 10
Per Olsson, t.f. miljöchef Magnus Karlsson, miljöhandläggare§§ 12-16
Jessica Lifv,jurist § 8 Åsa Olsson, sekreterare

Justerare Bengt Sandberg(MP)

Justering Kommunhuset, miljö-och byggkontoret, 2015-03-06

Sekreterare
u

Ordförande

livaAbrahamsson
Justerare

__ t ,
g?Q :ef å"

Bengt Sandberg

Anslag/bevis

Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2015-02-25 ärjusterat.
Protokolletär anslaget under tiden 2015-03-09 - 2015-03-30
Under anslagstiden kan ärendet överklagasenligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkontoret.fi? tÖ lv

Åsa Olsson
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Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2015-02-25| §§ 5-17

MN § 13 Dnr MimB 2014/5128

LysekilSkaftö-Fiskebäck1:5 - ansökan om strandskyddsdipsens för

parkering
Sökanden har hos Miljönämnden i mellersta Bohuslän (härefter kallad Miljönämnden)2014-10-14

ansökt om strandskyddsdispens för parkeringsplatserpå fastigheten Lysekil Skañö-Fiskebäck 1:5

vid Gullmarn i Lysekilkommun. Den aktuella platsen ingår i en pågående detaljplaneprocess som

syftar till att skapa ca 145 ny bostäderpå utsiktsberget i anslutningtill Fiskebäckskil.Idag firms en

parkeringsplats i området som rymmer ca 70 bilar.Denna yta ska enligt planförslaget bebyggasmed

bostäder. En inventering av parkeringsbehovetsom sökanden tagit fram visar att det totala behovet

av parkering i området är ca 385 platser. Den tänkta platsen rymmer ca 180 parkeringsplatser.Den

aktuella platsen upptar en yta av ca 6000 kvadratmetervarav en tredjedel enligt detaljplanen ska

utgöra en bollplan med möjlighet till tillfälligparkeringunder högsäsong. Marken bestårav

åkermark som legat i träda under många år. Naturcentrum har besöktplatsen och gjort ett

naturvärdesutlåtanden. Slutsatsen av utlåtanden är att ”området har låga naturvärden” och om en

naturvärdesinventeringgjordes skulle området klassas som åkermarkutan naturvärdesklassning.

Sökanden har som särskilt skäl angett att platsen behöver tas i anspråk för att tillgodoseett

angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodosesutanför strandskyddatområde.

Miljöenheten har besökt platsen 2014-11-10. Under förutsättning att byggnationenpå befintlig
parkeringkan genomföras så bedömer Miljönämndenatt dispens kan meddelas.

Beslutsunderlag
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande201 5-02-03
Miljönämndeni mellersta Bohusläns beredningsprotokoll2015-02-11 § 7

Yrkande
Kerstin Magnusson (MP) yrkaravslag på ansökan om strandskyddsdispens.

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts förslag tillbeslutär att medge dispens från

strandskyddsbestämmelserna.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Kerstin Magnussons förslag mot arbetsutskottets förslag och

finner att nämnden antar arbetsutskottets förslag.
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Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän medger dispens från strandskyddsbestämmelsernaför parkering
på fastigheten Skañö-Fiskebäck1:5 vid Gullmarn i Lysekilkommun.

Beslutet fattas med stöd av 7 kapitlet 18 b § och 18 c § punkt 5 miljöbalken.

Villkor

Förutsättning för beslutetär att detaljplanen vinner laga kraft samt att befintligparkeringkan

bebyggasenligt detaljplan.

Skäl till det föreslagna beslutet

l strandskyddshandbokensägs följande om parkeringsplatser:
”Parkeringsplatserbör som regel placerasutanför strandskyddsområdet. Parkeringsplatsersom hör
till en anläggning som helt eller delvis placeras inom ett strandskyddsomrâde bör inte placeras inom
1 OO-meterszonen”.

I ansökan har sökanden angivit punkt 5 ”behövs för att tillgodoseett angeläget allmänt intresse som

inte kan tillgodosesutanför strandskyddatområde” som särskilt skäl. I propositionen tilländringen
av strandskyddet 2009 står följande om tillämpningenav detta skäl.
”Ivissa situationer kan det vara rimligt att ge företräde åt ett sådant intresse även om

strandskyddsintressetkan skadas mer än obetydligt.För att det ska vara fråga om ett angeläget
allmänt intresse bör den planerade åtgärden långsiktigtge fördelar for samhället. Det kan

exempelvis vara ñåga om att genomföra olika typer av infrastrukturprojekt, åtgärder som

tillgodoserkommunens behov av tätortsutveckling, åtgärder för handikappanpassningeller åtgärder
som betingasav naturvårdsintressen, andra miljö-intresseneller kulturhistoriska intressen inom
strandskyddsområdet. En förutsättning är att det kan visas att en annan lokaliseringär omöjlig eller i
vart fall orimlig för att tillgodosedet angelägna allmänna intresset. Avvägningenmot områdets
skyddsvärden kan i vissa fall innebära att det saknas förutsättningar för ett undantag trots att de

angivna skälen finns”.

Miljönämndenbedömeratt sökanden har visat att befintligparkeringär otillräckligför att täcka

dagens behov av parkeringsplatserkring Fiskebäckskili synnerhet under sommaren. Det finns en

alternativ plats 0:a 600 meter öster om den aktuella platsen där c:a 120 parkeringsplatserskulle
kunna skapas utanför strandskyddat område. Denna plats har dock dåliggeoteknik och

Miljönämndenbedömeratt detta alternativ är orimligt då en byggnation av parkeringsplatserskulle
bli kostsam. Delar av området för aktuell detaljplan är utpekat i den kommunalaöversiktsplanen
från 2006 som ”Utbyggnadsområde för tätort eller område med sammanhållenbebyggelse lämplig
för förtätning", dock inte den aktuella platsen. Om byggnationen av parkeringsplatsernakan klassas

som tätoitsutveckling är avhängt på om byggnation av bostäderpå befintligtparkeringsplatskan

genomföras.
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Miljönämndenbedömeratt varkenden allemansrättsligatillgångentill strandområdet eller

livsvillkorenför växt- och djurlivetpåverkasav att dispens för parkeringsplatsermeddelas.

Miljönämndenanser därmed att särskilda skäl finns för att meddela dispens från

strandskyddsbestämmelserna.

Miljönämndenbedömeratt den sökta åtgärden är förenlig med kraven i 4 kap miljöbalkenallmänt
utifrån en lämplig hushållningmed markoch vatten. Åtgärden strider inte heller mot den

kommunalaöversiktsplanen.

Avgift
Avgiften för prövning av detta ärende tas ut motsvarande 8 timmars handläggning enligt
kommunens fastställda taxa och faktureras separat.

Upplysning
Ett beslutom strandskyddsdispens upphör att gälla om den aktuella åtgärden inte har påbörjats inom
två år eller avslutats inom fem är från den dag beslutet vumiit laga kraft.

Beslutet kommer att sändas tillLänsstyrelsen i Västra Götalands län som inom tre veckor ska ta

ställning tillom det finns skäl för överprövning av kommunens beslutom dispens eller inte.

För att få utföra åtgärden krävs även bygglov från byggnadsnämnden.

Skickastill

Sökande
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturvårdsenheten, Vänersborg,karta/Situationsplan
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