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§71

BESLUT OM GRANSKNING - DETALJPLANFÖR UTSIKTSBERGET
Dnr: LKS 2009-392

Samhällsbyggnadsförvaltningenhar i samarbetemed ExarkArkitekterAB tagit fram
en granskningshandlingför förslag tilldetaljplan för Utsiktsberget,del av fastigheten
Skaftö-Fiskebäck1:6 mil.

Detaljplanensyftar tillatt skapa förutsättningar för att utveckla Fiskebäckskilför fler
boende med goda boendemiljöeri anslutningtillnuvarande samhälle samt anpassa
den nya bebyggelsen tillplatsens natur- och kulturvärden.

Syftet med planen är att ny och äldre bebyggelse ska bildaen helhet och att
tillkommandebebyggelse ska utvecklas med hänsyn tillden kulturmiljösom

Fiskebäckskilutgör.

Detaljplanenhar varit utsänd på samråd under perioden 2014-01-24 - 2014-03-07.
Samtliga inkomnasynpunkter under samrådet har sammanställtsoch kommenterats
av kommunen i en Samrådsredogörelse daterad 2014-05-26.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2015-06-11,med koncepthandlingar

Yrkande

Ronald Rombrant (LP): att föreslå kommunstyrelsenatt planprocessen avbryts.

Proposition

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Ronald Rombrants
avslagsyrkandeoch finner att ledningsutskottetbeslutarenligt förvaltningens förslag.

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt skickaut planen på granskning enligt 5 kap 18§ PBL
(2010:900)

Reservation

Ronald Rombrant (LP) och FredrikHåller (LP) anmäler skriftligreservation.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planenheten
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lysekilspartiet
A 2015-06-30

RESERVATION MOT BESLUT I KOMMUNSTYRELSENSLEDNINGSUTSKOTT2015-05-24,
DETAUPLAN FÖR UTSIKTSBERGET

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade2015-06-24 att skicka ut planen på granskning. Lyse-
kilspartietvilleatt planprocessen skulle avbrytas och motsatte sig därför detta beslut.

Våra invändningargrundar sig främst på:

o Exploateringen är fortfarande enligt vår mening alldeles för stor, gällande översiktsplan
anger en utbyggnad om 30-50 bostäder, i föreslagna detaljplan tillåtsen utbyggnad av 140
- 160 bostäder. Många frågar sig vad man ska ha en översiktsplan tillom man föreslår så
stora awikelser som i detta fall.

o Det pågår redan många exploateringarpå Skaftö, tomter står osålda, klipphällarsprängs
bort och naturvärden förstörs för evigt. Är det till detta vi vill använda vår mark? OM vi vill
exploatera värdefull mark, måste vi vara helt säkra på att den kommer att nyttjas tilldet
som markenplaneras för. I detta fall är det högst osäkert om exploateringarnakommer att
leda till flerhelårsboende.

o Inga försäkringar finns att utbyggnad sker stegvis i takt med efterfrågan, nu finns det up-
penbara risker att stora områden förstörs för att exploateringen ska bli så billigsom möjligt
(bergsprängs bort, naturvärden förstörs för alltid mm) och kvar blir skövladeområden, som
inte kommer att bebyggas.

Lysekilspartietställer sig däremot bakom förslaget som lades fram 2009 på runt 100 bostäderoch
som tillytan rimmar med gällande översiktsplan. Den utbyggnaden fick också stöd av både Länssty-
reise och Bohusläns Museum, två remissinstanser som vi anser att kommunen definitivt ska gå i
takt med.

Länsstyrelsen och Bohusläns Museum har tidigare isamrådsprocessen framfört att exploateringen
kryper in på den äldre bebyggelsen och påverkar riksintresset för kulturvård, vi menaratt dessa
farhågor fortfarande är högst befogade. Detta får till följd att planområdet kan komma att "domi-
nera" Fiskebäckskilstätort, vilkethar en negativ inverkan på kulturmiljön,vilket isin tur är till nack-
del hela Skaftös attraktivitet.

Slutligen ska framföras att vi tycker att det är positivt att exploateringensomfattningsedan sam-
rådshandlingen har minskat och att större hänsyn nu har tagits till naturvärden, landskapsbildoch i
någon mån kulturmiljön.

För Lysekilspartietenligt ovan

5 na d' 9%: och Fredrik Häller
/7/
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