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BESLUT OM GRANSKNING - DETALJPLAN FÖR UTSIKTSBERGET

Dnr: LKS 09-397-214

Bakgrund och sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningenhar i samarbetemed ExarkArkitekterAB tagit fram en

granskningshandlingför förslag tilldetaljplan för Utsiktsberget,del av fastigheten Skaftö-Fiskebäck
1:6 mil.

Detaljplanensyftar tillatt skapa förutsättningar för att utveckla Fiskebäckskilför flerboende med
goda boendemiljöeri anslutningtillnuvarande samhälle samt .anpassa den nya bebyggelsen till
platsens natur- och kulturvärden.

I planen föreslås sammanlagtca 140-145 nya bostäder, fördelade på lägenheter i mindre
flerbostadshus, gruppbyggda småhus, parhus och friliggandeenbostadshus som avses byggas ut
etappvis. Bostädernaansluter tillnaturområden som bibehållsoch görs tillgängligaför boende och
besökareför närrekreation. Inom planområdet föreslås också en mötesplats i form en mindre torgyta
med anslutandelokaler för service och verksamheter. I anslutningtillden kommunalabadplatsen
Bökevikföreslås en allmän parkeringsamt en yta för lek och idrott som kan nyttjas för parkeringvid
behov.

Syftet med planen är att ny och äldre bebyggelse ska bildaen helhet och att tillkommandebebyggelse
ska utvecklas med hänsyn tillden kulturmiljösom Fiskebäckskilutgör. Ambitionenatt foga samman

och integrera de nya bostädernamed det befintligasamhällets bebyggelse har inneburet att
planområdet utökats med bostäderpå den befintligaparkeringenvid Kristinebergsvägen.Samtidigt
som ny bebyggelse ska fogas tillden befintligamed respekt för tradition och kulturarv ska den vara

historiskt avläsbaroch ges uttryck som speglarvår tid.

Vidare är syftet med planen att ny bebyggelse ska anpassas tillnaturens förutsättningar på platsen i

genom att bevarahällmarkskaraktärenoch anpassas tillbefintligtopografi.

Detaljplanenhar varit utsänd på samråd under perioden 2014-01-24 - 2014-03-07.Samtliga inkomna
synpunkterunder samrådet har sammanställts och kommenterats av kommunen i en

Samrådsredogörelse daterad 2014-05-26. Under rubrikenFörändringarsedan samrådet i
planbeskrivningenfinns de huvudsakliga förändringarnasedan samrådsskedet sammanställda.

Till detaljplanenhör en miljökonsekvensbeskrivning,MKB (upprättad 2014-01-14 uppdaterad 2015-
06-10)upprättad enligt 6 kap. 12 § miljöbalken.Denna ska samrådas och är därför en del av

granskningshandlingen.MKB:n behandlarkonsekvensernaav planens genomförandesamt nuläge och
nollalternativ.MKB:n föreslår åtgärder för att undvika eller minska negativ påverkanoch negativa
konsekvenservid planens genomförande.

Beslutsunderlag Övrigt underlag
Planbeskrivningkoncept, daterad 2015-06-11 Samrådsredogörelse, daterad 2014-05-26
Plankarta koncept, daterad 2015-06-11 Utredningarenligt s. 3 i planbeskrivningen
Illustrationskartakoncept, daterad 2015-06-11
Miljökonsekvensbeskrivningkoncept, upprättad 2014-01-14 reviderad 2015-06-10



Förslag tillbeslut:

Kommunstyrélsens ledningsutskottbeslutaratt skicka ut planen på granskning enligt 5 kap 18§ PBL
(2010:900).
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