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INLEDNING 
Bakgrund 
I Fiskebäckskil inklusive Östersidan bor ca 450 helårsboende. Skaftös bofasta befolk-
ning uppgår till ca 1 500 personer. Befolkningen har på drygt 10 år minskat successivt 
från ca 1 750 invånare. Under sommaren mångfaldigas invånarantalet och ön har då 
som mest uppskattningsvis ca 7 000 boende. 
 
Insatser för att skapa fler bostäder och arbetstillfällen är nödvändiga för en positiv be-
folkningsutveckling på Skaftö. Goda boendemiljöer som kan attrahera människor att 
bosätta sig permanent på ön behövs för att underlag för skola, förskola och annan ser-
vice ska säkras och stärkas. 
 
I Fiskebäckskil finns äldreboende och barnomsorg liksom kommersiell service i form av 
livsmedelsbutik, hotell och restaurang mm. I Grundsund, ca 5 km söder om Fiske-
bäckskil, finns fler butiker samt skola och bibliotek. Sommartid öppnar ett flertal 
mindre butiker på Skaftö, med ett varierat utbud av varor. 
 
Planförslaget ligger i linje med kommunens ambition och de allmänna intressena att 
skapa fler bostäder för åretruntboende med en varierad bostadsbebyggelse och varierade 
upplåtelseformer. I gällande översiktsplan för Lysekils kommun, ÖP06 (antagen 2006-
06-21 och aktualitetsförklarad 2010-10-28), är planområdet redovisat som område för 
tätortsutbyggnad, i huvudsak bostäder och bostäder med inslag av ej störande verksam-
heter samt oförändrad markanvändning.  
 
I ÖP06 anges 30-50 nya bostäder inom fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:6. I det planpro-
gram som upprättades 2009 föreslogs ca 100 bostäder inom den aktuella fastigheten. 
Planområdets storlek har därefter utökats genom en s k kommunal markanvisning då 
området norr om Kristinebergsvägen tillkom liksom delar av den s k västerplatån samt 
del av fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:5, avsedd för parkering. Sedan samrådsskedet har 
planförslaget bearbetats och justerats varvid ca 30 -35 tomter/bostäder utgått. Planför-
slaget redovisar i denna granskningshandling ca 140-160 planerade bostäder i form av 
lägenheter i flerbostadshus, gruppbyggda småhus samt friliggande enbostadshus. 
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Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för att utveckla Fiskebäckskil för fler 
boende med goda boendemiljöer i anslutning till nuvarande samhälle samt anpassa den 
nya bebyggelsen till platsens natur- och kulturvärden. 
  
I planen föreslås ett etappvis byggande av sammanlagt ca 140-160 nya bostäder, förde-
lade på lägenheter i mindre flerbostadshus, gruppbyggda småhus, parhus och frilig-
gande enbostadshus. Antalet bostäder kan variera något beroende på slutligt val av lä-
genhetsstorlek, typ av byggnader mm. Bostäderna ansluter till naturområden som bibe-
hålls och görs tillgängliga för boende och besökare för närrekreation. Inom planområdet 
föreslås också en mötesplats i form en mindre torgyta med anslutande lokaler för ser-
vice och verksamheter. I anslutning till den kommunala badplatsen Bökevik föreslås en 
allmän parkering samt en yta för lek och idrott som kan nyttjas för parkering vid behov. 
  
Syftet med planen är att ny och äldre bebyggelse ska bilda en helhet och att tillkom-
mande bebyggelse ska utvecklas med hänsyn till den kulturmiljö som Fiskebäckskil 
utgör. Ambitionen att foga samman och integrera de nya bostäderna med det befintliga 
samhällets bebyggelse har inneburet att planområdet utökats med bostäder på den be-
fintliga parkeringen vid Kristinebergsvägen. Samtidigt som ny bebyggelse ska fogas till 
den befintliga med respekt för tradition och kulturarv ska den vara historiskt avläsbar 
och ges uttryck som speglar vår tid.  
  
Vidare är syftet med planen att ny bebyggelse ska anpassas till naturens förutsättningar 
på platsen genom att bevara hällmarkskaraktären samt anpassas till befintlig topografi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planområdets läge i Fiskebäckskil 
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Planarbetet 
Planarbetet bedrivs enligt Plan och bygglagen (SFS 2010:900). 
 
Planen går nu in i granskningsskedet. Under granskningen kommer myndigheter, fas-
tighetsägare och andra berörda parter att informeras och beredas tillfälle att lämna syn-
punkter på planförslaget. Kungörelse om granskningen annonseras i Bohusläningen och 
Lysekilsposten samt läggs ut på kommunens hemsida. 
 
Efter granskningen sammanställs och kommenteras de synpunkter som kommit in i ett 
granskningsutlåtande. Eventuellt kan justeringar behöva göras utifrån de synpunkter 
som då kommit in. Därefter kan detaljplanen godkännas av kommunstyrelsen och sedan 
antas av kommunfullmäktige. 
 
Planen vinner därpå laga kraft, tre veckor efter att antagandebeslutet anslagits på kom-
munens anslagstavla om överklagande ej sker. 

 
PLANDATA 
Lägesbestämning, areal och avgränsning 
Planområdet ligger mellan Fiskebäcksområdet och Fiskebäckskils centrala delar. Plan-
området utgörs huvudsakligen av ett höjdområde mellan Fiskebäckskilsvägen i öster 
och ett låglänt ängsområde i väster. I norr gränsar planområdet i princip till Kristine-
bergsvägen och i söder ansluter området till befintlig bebyggelse vid Alberts väg. Om-
rådets areal är ca 25 ha. 
 
Markägoförhållanden 
Marken inom planområdet är huvudsakligen i kommunens ägo genom fastigheterna 
Skaftö-Fiskebäck 1:6, 1:281, 1:336.  Vid sidan av kommunens markinnehav finns 12 
enskilt ägda fastigheter samt delar av fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:5. Markägo-
förhållanden framgår utförligare av till planförslaget hörande fastighetsförteckning. 
Konsekvenser av planens genomförande för berörda fastigheter redovisas i en fastig-
hetskonsekvensbeskrivning längre fram i planbeskrivningen.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utsikt från planområdet mot Kristineberg och med Lysekil i fonden 
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AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 
Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB 
I Miljöbalkens 3 kapitel föreskrivs att mark- och vattenområden ska användas för det 
eller de ändamål som de är mest lämpade för. Vidare anges att särskild hänsyn ska 
tas till stora mark- och vattenområden som är opåverkade av exploateringsföretag, 
områden som är ekologiskt känsliga, av betydelse för fiske eller vattenbruk, som har 
natur- eller kulturvärden, som är värdefulla för friluftslivet, som är särskilt lämpliga för 
industriell produktion, energidistribution, kommunikationer mm eller har betydelse för 
totalförsvaret.  
 
Planområdet berör en mindre del av samhället som omfattas av riksintresse för kultur-
miljövården enligt 3 kap 6§ i miljöbalken. Detta riksintresse beskrivs av riksantikva-
rieämbetet som ett ”Skepparsamhälle framvuxet ur ett fiskeläge, där välbevarad bo-
stadsbebyggelse speglar samhällets olika sociala skikt och där en påkostad träarkitektur 
visar hur det välstånd som följde med fraktfartens uppsving under 1800-talet kom att 
manifesteras i bebyggelsens utformning”. Uttryck för riksintresset är: Oregelbunden och 
tät trähusbebyggelse i form av enkla fiskarstugor, dubbelhus och stora skepparhus med 
sexdelad plan, sjöbodar och magasin, gatunät och gatubeläggning samt badrestaurang. 
 
Planområdet berör inte riksintresse för naturvård. Fiskebäckskil ligger i anslutning till 
Gullmarsfjorden som är av riksintresse för naturvård och friluftsliv samt Natura 2000-
område på grund av det unika marina livet i fjorden respektive fjordens och strandom-
rådenas höga värde för det rörliga friluftslivet.  
 

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB 
Stora delar av kustområdena på Skaftö och i Lysekils kommun omfattas av särskilda 
hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1 § Miljöbalken och är av riksintresse med hän-
syn till natur- och kulturvärden i området. Exploateringsföretag och andra ingrepp i mil-
jön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar om-
rådets natur- och kulturvärden. Fritidsbebyggelse får endast komma till stånd i form av 
kompletteringar till befintlig bebyggelse. Bestämmelserna är inte tänkta att utgöra hin-
der för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. 
 
Ett genomförande av planen bedöms inte medföra påtaglig skada på natur- och kultur-
värdena, och motverkar inte syftet med de särskilda hushållningsbestämmelserna.  
 
Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 
Enligt Miljöbalken 5 kap 1 § får regeringen för vissa geografiska områden eller för hela 
landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om 
det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa och miljö eller för att avhjälpa 
skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljö (miljökvalitetsnormer). 
 
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
Utsläpp av luftföroreningar finns reglerade i normer vilka ej ska överskridas. Värden 
finns angivna för kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, 
partiklar (PM 10) och ozon.  
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Vid större gator i stadsmiljö kan luftföroreningarna närma sig eller överskrida dessa 
gränsvärden. Den goda luftomsättningen och de relativt små trafikmängder som är aktu-
ella i Fiskebäckskil gör att luftföroreningarna bedöms ligga långt under gällande gräns-
värden.  
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Gullmarsfjorden omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Vattenmyndigheten har 
gjort en bedömning av ekologisk och kemisk status i vattenförekomsten ”Gullmarns 
centralbassäng”. Den ekologiska statusen har klassificerats som måttlig och miljökvali-
tetsnormer för god ekologisk status i ytvattenförekomsten ska uppnås till 2021. Den 
kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) har klassats som god. Miljökvalitets-
normer för god kemisk status är fastställda till 2015, vilket betyder att den kemiska sta-
tusen inte får försämras. 
 
”Gullmarns centralbassäng” är även av länsstyrelsen förtecknad som ett musselvatten 
som ska skyddas enligt förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvat-
ten (SFS 2001:554).  
 
Målet med föreslagen dagvattenhantering är att uppnå en hållbar dagvattenhantering 
genom lokalt omhändertagande genom processer från vattnets naturliga kretslopp. Re-
sultatet blir en välplanerad dagvattenhantering med minskad föroreningsbelastning av-
seende recipienterna och minskad/jämnare hydraulisk belastning på dagvattenanlägg-
ningar som diken, dammar, ledningar mm och recipienter i övrigt. 
 

Ett genomförande av detaljplanen innebär inte att tillflödet av dagvatten till Gullmarn 
nämnvärt förändras. Planförslagets genomförande bedöms därför inte motverka att god  
ekologisk status kan uppnås eller bidra till förändring av den kemiska statusen. Planen 
bedöms inte heller påverka Gullmarsfjordens funktion som musselvatten. Dagvatten-
hanteringen beskrivs mer utförligt under avsnittet Teknisk försörjning. 
 
Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller 
Normen avser att skydda människors hälsa från skadliga effekter från störande omgiv-
ningsbuller från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet.  
 
I Fiskebäckskil är det främst vägtrafiken som kan generera bullerstörningar. Trafik-
mängderna varierar kraftigt under året med en jämn belastning under året med undantag 
för semesterperioden. På grund av ett begränsat antal helårsboende i Fiskebäckskil är 
trafikintensiteten normalt låg vilket innebär att miljökvalitetsnormen inte överskrids. 
Under sommarens högtrafik kan på vissa ställen där bebyggelse ligger nära gata gäl-
lande riktvärden komma att överskridas. 
 
Områdesskydd, 7 kap MB  
Naturreservat  
För att skydda de marina värdena är Gullmarsfjorden avsatt som naturreservat. Natur-
reservatet omfattar vattenområdena runt Skaftös västra, norra och östra kust. Reservats-
gränsen vid Fiskebäckskil går ca hundra meter norr om strandlinjen. 
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Planområdet ingår inte i reservatet men ligger inom fjordens avrinningsområde. Ett ge-
nomförande av planförslaget bedöms inte påverka reservatet då dagvattenhanteringen 
ombesörjs lokalt och genom naturliga processer. Se även nedan under rubrikerna miljö-
kvalitetsnormer och teknisk försörjning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Redovisning av Natura 2000 områdets avgränsning för Gullmarn. 

 
Natura 2000 
Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda områden. Alla Natura 2000-
områden är klassade som riksintressen.  
 
Gullmarsfjordens vatten är Natura 2000-område och därmed av riksintresse enligt mil-
jöbalken. Reservatsgränsen går strax norr om Fiskebäckskil. Planområdet ingår inte i 
Natura 2000-området men ligger inom avrinningsområdet till fjorden. Se även nedan 
under rubrikerna miljökvalitetsnormer och teknisk försörjning. 
 
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte påverka förhållandena inom Natura 
2000-området. 
 
Strandskydd 

Beslut om gränsbestämning av strandskydd i Lysekils kommun fattades i juni 1999. När 
förändringar av strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken gjordes 2009 bedömde läns-
styrelsen i Västra Götalands län att det gränsbestämda strandskyddet skulle behållas. 
Genom översynen av gränser för strandskydd 2014 utökades skyddet i begränsad om-
fattning. 
 
Det aktuella planområdet berör i dess nordvästra del det utökade strandskyddade områ-
det. Föreslagen markanvändning för detta område utgörs av parkering i anslutning till 
den kommunala badplatsen Bökevik samt ytor för bollplan samt en mindre del av be-
byggelsen. Parkeringen består dels av allmän parkering i anslutning till badplatsen  

Planom-
rådet 

 Natura 2000 
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Bökevik och dels av boendeparkering med syfte att betjäna boende i Fiskebäckskils 
samhälle och därmed avhjälpa den parkeringsproblematik som idag finns i samhället.  
 
Strandskyddsintresset avseende aktuellt område bedöms främst vara landskapsbilden,  
dvs. att hålla marken öppen. Marken brukas för odling och bedöms ha låga naturvärden. 
Området berörs inte av Natura 2000, riksintresse för naturvård eller friluftsliv. Området 
berörs däremot av särskilda hushållningsbestämmelser, liksom hela Bohuskusten inklu-
sive Skaftö. I översiktsplanen är området redovisat för närrekreation. I detaljplanen fö-
reslås att en bollplan anläggs inom området för boendes och besökares lek och fritidsak-
tiviteter. Under sommaren, samt vid särskilda evenemang eller liknande kan planen un-
der kortare tid även tillåtas nyttjas för parkering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gällande gränser för strandskyddat område 

 

Kommunen har ansökt om dispens från strandskydd för område där detaljplanen före-
slår parkeringsändamål. Att erhålla dispens från eller upphäva strandskyddet förutsätter 
att det finns särskilda skäl enligt kap 7 i Miljöbalken. Intresset av att ta området i an-
språk på det sätt som avses i planen ska väga tyngre än strandskyddsintresset samt om-
fatta minst något av lagstiftningens angivna särskilda skäl. I aktuellt område är det föl-
jande särskilda skäl som är tillämpligt ”område behöver tas i anspråk för att tillgodose 
ett allmänt angeläget intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område”. 
 
Den yta som idag används som parkering har ett strategiskt läge mellan befintligt sam-
hälle och det tillkommande bostadsområdet. Motivet att bebygga ytan är ett steg i tät- 
ortsutvecklingen av Fiskebäckskil och området norr om Kristinebergsvägen utgör en 
viktig länk mellan befintligt samhälle och nytt bostadsområde. Området är betydelse- 
fullt för att knyta samman den nya bebyggelsen med den befintliga i Fiskebäckskil.  

Gräns för 
strandskydd 

Inom denna del berör pla-
nen strandskyddat område 
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Vidare är behovet av bostäder med lägre boendekostnader stort liksom efterfrågan på ett 
mer varierat bostadsbestånd. Det finns begränsat med andra ytor att tillgå i området för 
att uppnå lägre produktionskostnader på grund av topografin. Den plana markytan möj-
liggör förutsättningar ett mer rationellt och kostnadseffektivt byggande. Anledningen 
till att parkeringen måste anläggas inom strandskyddat område är att det inte finns några 
andra ytor, inom rimligt avstånd, för parkering i Fiskebäckskil.  
 
Det är sammanfattande flera angelägna allmänna intressen som gör att området föreslås 
tas i anspråk i planförslaget; möjligheten att knyta samman samhället, skapa ett varierat 
bostadsbestånd samt skapa fler p-platser och därigenom bidra till att lösa den parke-
ringsproblematik som finns i samhället idag. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutade 2015-03-16 att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna avseende parkeringen. Länsstyrelsen beslutade 2015-03-
18 att inte pröva beslutet. Ett överklagande har sedan inkommit och ärendet ligger nu 
för avgörande hos Länsstyrelsens rättsenhet. Upphävande av strandskydd för område 
med bebyggelse sker i samband med att detaljplanen vinner laga kraft. 
 

Lokala miljömål 

Miljönämnden har utarbetat förslag till lokala miljömål utifrån de nationella och region-
ala miljömålen och den lokala miljösituationen. De lokala miljömålen som redovisas i 
ÖP 06 ska integreras i samhällsplaneringen och balanseras mot sociala och samhälls-
ekonomiska intressen. All samhällsplanering och allt byggande ska syfta till en sund, 
energisnål, trivsam och vacker miljö med kretsloppstänkande.  
 
Av de lokala miljömålen har aktuell planläggning för Utsiktsberget koppling till målet 
God bebyggd miljö. Nedan redovisas aktuella delar av det lokala miljömålet med kom-
mentarer om hur planförslaget förhåller sig till målbeskrivningen. 
 
God bebyggd miljö 
• Den fysiska planeringen och samhällsbyggandet skall ske på sådant sätt att de lokala 
miljömålen avseende energianvändning, användning av icke fossila bränslen och trans-
portpåverkan nås. 
 
Föreslagen bebyggelse ska uppföras energieffektiva. Planförslaget innebär en komplet-
tering av befintligt samhälle där inflyttning kan stärka underlaget för kollektivtrafik. 
 
• Kommuninvånarna skall inte utsättas för bullerstörningar över de riktvärden som 
riksdagen fastställt. 
 
Boende i Fiskebäckskil inkl planområdet bedöms generellt ej vara påverkade av buller-
störningar. Under sommaren, då trafikmängden ökar, kan enstaka fastigheter nära invid 
huvudgator bli påverkade av störningar. Se vidare under avsnittet Trafikbuller. 
 
• Radonhalten i samtliga skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/m3 luft och 
att radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3. 



 D E T A L J P L A N  F Ö R  U T S I K T S B E R G E T  1 3  

 

 
Inom planområdet består berggrunden av grå gnejs utan förhöjd radonrisk, så kallad låg 
radonavgång. Upplysning om radonsäkert byggande är inskrivet på plankartan. Bygg-
herren ansvarar för att byggnader uppförs så att gällande gränsvärden för radon inte 
överskrids. 
 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
Översiktliga planer 
Lysekils kommuns översiktsplan, ÖP06 är antagen 2006-06-21 samt aktualitetsförklarad 
2010-10-28. Arbete med en ny översiktsplan har påbörjats. 
 
Vision 2015 i ÖP06 anger visionen för kommunens utveckling och strategier för olika 
utvecklingsområden. En strategi som presenteras under utvecklingsområdet Boende-
miljö och livsmiljö är att skapa ett brett utbud av attraktiva bostäder för åretruntboende i 
vacker och hälsosam miljö med närhet till bad, båtplats och strövområden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utdrag ur Öp 2006.  

 
I ÖP06 är nu aktuellt planområde redovisat för tätortsutbyggnad, i huvudsak för bostä-
der och bostäder med inslag av ej störande verksamheter. Det nu aktuella planområdet 
är större än det område som i ÖP06 föreslogs för en utbyggnad av ca 30-50 bostäder 
och berör därmed även mark redovisad för oförändrad markanvändning. 
 
Planförslaget ligger i linje med kommunens vision och de allmänna intressena att skapa 
bostäder för åretruntboende i en varierad bostadsbebyggelse samt stämmer i huvudsak 
överens med i översiktsplanen angiven markanvändning. 
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I ÖP 06 redovisas att nu aktuellt planområde huvudsakligen avses att nyttjas för tätorts-
utbyggnad, huvudsakligen bostäder (gult i bilden ovan), bostäder med inslag av ej stö-
rande verksamheter (brunt), ospecificerad öppen mark (vit/grå) samt till viss del närre-
kreation (prickraster).  
 
Inom ramen för planarbetet har med hjälp av naturvärdesbedömningar ett ca 8,5 ha stort 
markområde undanhållits från exploatering. Med ökad kännedom av områdets förut-
sättningar har därför viss omlokalisering av ytorna för tätortsutbyggnad skett då stora 
delar av dessa grönområden i ÖP06 var redovisade för tätortsutbyggnad. 
 
I ÖP 06 sägs också att beroende på områdenas karaktär kan också anläggningar för fritid  
och rekreation få anordnas i dessa områden. I planförslaget föreslås därför områden för 
närrekreation i form av naturområden med iordningställda stigar samt lekytor. 
 

Planprogram 

Ett planprogram upprättades 2009 av miljö- och stadsbyggnadskontoret. 
Programområdet är större i sydväst än utbyggnadsområdet i ÖP 06 och innehåller 
förslag till utbyggnad av ca 100 bostäder.  

 

I planprogrammet föreslås ny bebyggelse inom det område med tre centralt belägna 
större dammar som i senare gjorda naturinventeringar utpekas ha skyddsvärda 
naturvärden och därmed anses som bevaransvärda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdrag ur planprogram 2009.  

 

Markanvisning 
Mellan Lysekils kommun och LEVA i Lysekil AB samt PEAB Sverige AB har ett  
markanvisningsavtal träffats avseende detaljplan för Utsiktsberget, del av fastigheten  
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14-SKA-1113 14-SKA-996 
 

 
Skaftö-Fiskebäck 1:6 m.fl., Lysekils kommun.  Avtalet avser att fördela ansvar för 
kostnader och utförande i plangenomförandefrågor mellan Kommunen, LEVA och Ex-
ploatören.  
 
Detaljplaner 
Planområdet saknar detaljplan men ansluter till detaljplanerna 1484 P91-5, 1484 P37, 
1484-P81, 14-SKA-1207, 14-SKA-1113, 14-SKA-905 samt 1484-P101.  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

 

 

   

 

Planöversikt - gällande detaljplaner och pågående planarbeten 

 

Nedan följer planernas huvudsakliga innehåll: 
 

• 1484 P91-5 (laga kraft 1987-06-17) – Planens syfte är att upphäva tidigare av-
styckningsplan samt ändra och utvidga stadsplan för Fiskebäckskil. Huvudsaklig 
markanvändning är bostadsändamål. Planen innefattar särskild miljöhänsyn.  
  

• 1484 P37 (laga kraft 2003-12-19) – Planens syfte är att ersätta en gammal av-
styckningsplan som är föråldrad samt att skapa möjligheter för helårsboende. 
 

• 1484 – P81 (laga kraft 2010-09-16) – Planens markanvändning består av hotell, 
handel och konferens, småindustri som ej är störande för omgivningen samt 
transformatorstation.  
 

• 14-SKA- 1207 (laga kraft 1977-11-08) – Planens markanvändning består av små-
båtshamn, småindustri med anknytning till småbåtshamn samt handel.  
 

• 14-SKA-1113 (laga kraft1970-07-10) – Byggnadsplan för fritidsbebyggelse. 

1484 P37 1484 P81 1484 P91-5 14-SKA-167C 

14-SKA-1207 

Planområde 

Utsiktsberget  

1484-P101 
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• 14-SKA-905 (laga kraft 1966-04-28) – Byggnadsplan för fritidsbebyggelse.  

 
• 1484-P101 (laga kraft 2014-02-27) – Planens syfte är bostadsändamål och möjlig-

göra att avstycka två tomter för bostadsändamål. Planarbetet syftar även till att 
ge ett bättre skydd för byggnadens kulturhistoriska värden.  

 

Kulturminnesvårdsprogram  
Kulturminnesvårdsprogrammet, Kulturmiljöer i Lysekils kommun, historia och program 
för vård och bevarande, antogs av kommunfullmäktige 1992. Redovisade miljöer är 
utvalda för att belysa utvecklingen i kommunen under olika tidsperioder. En av dessa är 
Fiskebäckskil - Östersidan. De båda samhällena, med ursprung i fisket, växte upp kring 
”kilen” (viken) som är en naturlig hamn. I de äldsta delarna av Fiskebäckskil och Öster-
sidan är bebyggelsen mestadels mycket välbevarad.  
 
I Fiskebäckskil utvecklades fraktfarten under 1800-talet och samhället blev ett av  
Bohusläns största skepparsamhällen. I Fiskebäckskil finns ovanligt många och stora  
kaptensbostäder, rikligt påkostade med snickeridetaljer, uppförda på höjderna i väster 
mot havet. Badgäströrelsen fick samtidigt fäste i Fiskebäckskil.  
 
Planområdet omfattar befintlig bebyggelse utmed Fiskebäckskilsvägen som ingår i 
kulturminnesvårdsprogrammet. De markområden som föreslås för ny bebyggelse i 
aktuell detaljplan berörs inte av programmet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Utpekade miljöer med kulturmiljöskydd utmärkt med röd linje. Planområdet utmärkt med svart linje. 

 
Naturvårdsplan 
Naturvårdsplan för Lysekils kommun antogs av kommunfullmäktige 2010-12-16. Den 
innehåller bland annat fakta om natur och naturvård i kommunen, riktlinjer för hur na-
turvärdena ska beaktas vid fysisk planering samt mål och åtgärdsprogram för kommu-
nens naturvårdsarbete. 
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Planområdet berörs ej av utpekade områden redovisade i Naturvårdsplanen. 
 
Boendestrategi 
Boendestrategin för Lysekils kommun (antogs av kommunfullmäktige 2013-06-27) lyf-
ter fram kommunens bostadspolitiska ambitioner och är en del i kommunens arbete för 
att nå visionen om en ökad andel helårsboende. I boendestrategin presenteras sex över-
gripande strategiska mål för att nå visionen 15 500 invånare i kommunen. Ett av de sex 
målen är att ”Utveckla ett attraktivt, hållbart och varierat bostadsbestånd för helårsbo-
ende”. Ett delmål för att nå målet är att bygga hållbart och en av strategierna som pekas 
ut är att planera nära kollektivtrafik.  
 
Kommunala program mm 
Riktlinjer för dagvattenhantering för Lysekil (antogs av kommunfullmäktige 2011-06-
22) ska tillämpas. 
 
Parkeringsnorm för Lysekils kommun (antogs av kommunfullmäktige i april 2010), ska 
tillämpas för dimensionering av bostadsparkeringar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Utsikt från planområdet mot Gullmarn med Lysekil i fonden 

 
 

BEHOVSBEDÖMNING AV MKB 
Miljöbedömning 
Under framtagandet av aktuellt planförslag har en behovsbedömning (2013-09-18) 
gjorts för att bedöma om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpå-
verkan. Länsstyrelsen har givits tillfälle att yttra sig över behovsbedömningen och har 
2013-10-02 skriftligen meddelat att behov av en miljöbedömning och upprättande av en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) föreligger. 
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Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)  
Till planförslaget hör miljökonsekvensbeskrivning, upprättad 2014-01-15, rev 2015-05-
29. MKB: n syftar till att förtydliga och integrera miljöaspekterna så att en hållbar ut-
veckling främjas.  
 
Beskrivningens slutsatser bidrar till att utforma ett väl bearbetat planförslag för att en 
hållbar utveckling ska främjas. Arbetet med att anpassa planförslaget i enlighet med 
MKB:s slutsatser pågår under hela planprocessen. Dokumentet är ett arbetsmaterial som 
utgör en del av beslutsunderlaget i planprocessen och kommer att behandlas samtidigt 
med planförslaget under samråd och granskning.  
 
Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar nuläget, planförslagets konsekvenser samt ett 
nollalternativ som är en beskrivning av miljöförhållanden och miljöns sannolika ut-
veckling om detaljplanen inte genomförs. I MKB:n redovisas även förslag till åtgärder 
vilka utgör underlagsmaterial för det fortsatta planarbetet.  
 
Planförslagets anpassning till miljökonsekvensbeskrivning (MKB)  
I MKB:n bedöms den grad av påverkan på miljlön som planförslaget kan komma att 
medföra. Påverkansgraden rangordnas i tre nivåer i skalan liten, måttlig och stor 
inom följande ämnesområden valda genom samråd med Länsstyrelsen: 
landskapsbild, naturmiljö- och dagvattenhantering, friluftsliv, kulturmiljö samt 
markanvändning och naturresurser. 

 
I MKB:n redovisas även förslag till åtgärder som bedöms reducera konsekvenser av 
planförslaget. Kommunens kommentarer till de gjorda bedömningarna redovisas i 
MKB:s sammanfattning. Härvid framgår kommunens avvägningar samt att flera av 
miljökonsekvensbeskrivningens synpunkter har inarbetats i föreliggande 
granskningshandling.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planområdet domineras av igenväxande hällmark 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER 
NATUR 

Planområdet består till huvuddelen av berg i dagen med sparsam vegetation. Bergets  
topp ligger ca 50 m över nollplanet. Omgivande gator, Fiskebäckskilvägen och Kristi-
nebergsvägen ligger på motsvarande 9-11 m respektive 14-22 m över nollplanet. 
 
Berggrunden inom planområdet utgörs av gnejs. Stora ytor av det inventerade området 
utgörs av kuperad terräng. Branta partier finns särskilt i de centrala och norra delarna. 
Stora delar av öppna bergsytor, särskilt i östra delen, sluttar mot norr eller nordost. 
Marken är kalk- och näringsfattig och det finns inga skalgrusförekomster i området. 
 
Planområdet domineras av tämligen trivial, igenväxande hällmarksnatur. Sparsamt be-
vuxna ljungdominerade hällmarker, stadd under igenväxning förekommer tillsammans 
med täta ljungsnår och mindre öppna berghällar på högre liggande mark. Omväxlande 
förekommer mindre partier med djupare jordtäcke. Klåvor och annan lägre mark är 
igenvuxna med träd och buskar. Dominerande trädslag är tall, en, björk och asp med 
inslag av vildapel, rönn, gran mm.  
 
Hela planområdet ingår i den för Bohuslän så typiska ljunghällmarken som i Sverige 
bara finns utmed västkusten. Förr hölls marken öppen genom bete och vedtäkt. Trädve-
getationen som idag finns har till övervägande del vuxit upp under 1900-talet.  Idag 
växer den igen och den hävdgynnade floran och dess insekter finns bara kvar där miljö-
erna fortfarande betas och i ett stråk längst ut mot kusten där träden ännu inte kunnat 
etablera sig. Planområdet har inte hävdats på länge och hyser idag få av de arter som 
finns i öppnare och mer värdefulla hällmarker. 
 
Flera naturinventeringar har utförts inom området. EkoNatura gjorde år 2009 i samband 
med framtagande planprogrammet en inventering för huvuddelen av aktuellt planom-
råde. År 2011 genomförde Naturcentrum en inventering av stor vattensalamander och 
strandpadda i hela Lysekils kommun. År 2013 utförde Naturcentrum en kompletterande 
inventering av de i samrådshandlingen tillkommande delarna av planområdet. Natur-
centrum gjorde samtidigt även en kompletterande undersökning av vattensalamander då 
de tidigare undersökningarna visat delvis olika resultat. 2014 kompletterades tidigare 
utredningar med en fördjupad inventering av kärlväxter, fåglar och groddjur. 
 
Hällmarksmiljöerna inom området bedöms generellt inte ha något högre naturvärde. 
Naturvärdena inom planområdet utgörs av ett antal dammar och mindre våtmarker samt 
ytor där tallskog vuxit upp till vackra bestånd av hällmarkstallskog som bör skyddas 
från exploatering. 
 
I inventeringarna redovisas några områden med allmänna naturvärden vilka klassifice-
rats på grund av strukturer som kan gynna naturvårdsintressanta arter. Områden med 
allmänna intressen utgör den lägsta typen på en tregradig skala, där klass ett respektive 
två betecknas som mycket höga respektive höga naturvärden.  
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I näringsfattig ljungmark har ett bestånd med sex exemplar av jungfru marie nycklar 
(fridlyst) påträffats. Arten förekommer tämligen allmänt på Skaftö. Då det aktuella be-
ståndet är litet och sannolikt med svårighet kan expandera på platsen bör möjligheten att 
söka tillstånd för att flytta dessa plantor till en lämplig växtlokal övervägas. Växtplatsen 
bör inför projektering mätas in för att konstatera om den påverkas av exploateringen. 
 
Lopplummer (fridlyst) har påträffats på ett antal lokaler. Arten förekommer i öppna  
hällmarker, företrädesvis på bergsytor som sluttar mot nordväst, norr eller nordost. Fö-
rekomsten av lopplummerplantor inom ett visst område kan därför variera mellan olika 
år. Inga exemplar hittades inom planområdet vid inventeringstillfället 2014. Hällmarks-
ytor där lopplummer tidigare noterats bör granskas före exploatering i området. Natur-
centrum skriver att det kan vara möjligt att söka tillstånd att flytta vissa plantor till andra 
lämpliga platser inom området, om exploateringen kommer att påverka dessa. 
 
Västkustbjörnbär, Rubus norvegicus, rödlistad; missgynnad (Gärdenfors 2005) finns  
noterad åren 2001 och 2002 vid vägkanterna av Kristinebergsvägen och längs parke-
ringsplatsen väster om vägskälet mot Bökevik.  
 
Inga skyddade kärlväxter noterades inom inventeringsområdet. 
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Fauna 
Värdefulla miljöer för fåglar sammanfaller till stor del med de områden som pekats ut 
som värdefulla med avseende på vegetationen. Området utgör sannolikt häckningsmiljö 
för nattskärra (ett spelande exemplar noterades). Området ingår även i ett spillkråkerevir 
men spillkråka häckar troligen inte inom området. De båda arterna har tämligen rikligt 
med lämpliga livsmiljöer i landskapet som helhet och med skyddsåtgärder vidtagna i 
projekteringsskedet såsom exv anpassning av bebyggelse eller flyttning bedöms deras 
förekomst inte påverkas negativt. 
 
För andra arter inom artskyddsförordningen som potentiellt skulle kunna finnas i områ-
det så bedöms livsmiljöer eller övervintringsplatser inte vara av sådan karaktär att arter-
na trivs inom området. Inga sådana arter återfanns heller under inventeringstillfällena 
2014. 
 

Planförslaget: Vid utformning av planförslaget har stor hänsyn tagits till utpekade om-
råden innehållande naturvärden. Ett ca 8,5 ha stort centralt beläget markområde föreslås 
som ett närrekreationsområde, fritt från bebyggelse. Området är i ÖP 06 och i planpro-
grammet 2009 redovisat för bebyggelse men föreslås nu i aktuell detaljplan bevaras som 
naturmark. 
 
Platsen med jungfru marie nycklar föreslås ej bebyggas men beståndet ligger i närheten 
av planerad bebyggelse. Vid inventeringen 2014 påträffades inga lopplummer på platser 
där de tidigare noteras. Tidigare bestånd av lopplummer bedöms ej påverkas av exploa-
teringen. Området där plantor av västkustbjörnbär påträffats berörs av utbyggnaden av 
Kristinebergsvägen varför en flyttning av buskarna ska studeras av natursakkunnig. För 
exploateringsåtgärder som kan komma att påverka inventerade artbestånd avses dispens 
sökas i samråd med natursakkunnig. Inför genomförandeskedet avses områden med 
skyddade naturvärden i detalj inmätas i syfte att vid projektering tillsammans med na-
tursakkunnig undanhålla absoluta merparten av dem från påverkan. 
 
Förekomst av groddjur och stor vattensalamander 
Flera olika inventeringar (2009 och 2011) har gjorts av stor vattensalamander och 
strandpadda. 2013 gjorde Naturcentrum gjorde en kompletterande undersökning av vat-
tensalamander då de tidigare undersökningarna från 2009 och 2011 visat delvis olika 
resultat. Inom ramen för en fördjupad inventering 2014 undersöktes 15 st dammar inom 
och utanför det angivna området. Sex av dessa bedöms utgöra ”livsmiljö för groddjur” 
medan nio bedöms vara av lägre värde och sakna groddjur. Inga dammar bedöms ha 
höga naturvärden och utgöra ”goda livsmiljöer för groddjur”.  
 
Inga observationer av stor vattensalamander (skyddad enligt artskyddsförordningen 
/EU´s art och habitatdirektiv) gjordes varken 2013 eller 2014 trots ett stort antal besök i 
området. Ett tidigare fynd bedöms därför som tillfälligt. 
 
Stor vattensalamander hyser enligt utförda utredningar med största sannolikhet ingen 
fast population i områdets system av småvatten. Området kan dock utgöra en randzon 
för en population som har sitt huvudområde någonstans i det omkringliggande land-
skapet (möjlig förklaring till de tidigare tillfälliga fynden). Man kan heller inte utesluta 
att arten i framtiden skulle kunna åter skulle kunna kolonisera dammarna. 
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I de större dammarna finns fisk vilket lett till att groddjur i stort sett saknas. Samtliga 
dammar är humusfärgade och bedöms ha ett lågt – intermediärt pH-värde (ca 5-7). Ett 
alltför lågt pH-värde (<4,7) kan skada reproduktionen av de aktuella groddjuren – åker-
groda, vanlig groda, vattensalamandrar. PH-värdet bedöms inte påverkas av ny bebyg-
gelse i området. 
 
Planförslaget: I anslutning till de tre större centralt belägna dammarna inom planområ-
det föreslås att ca 8,5 ha naturmark sparas opåverkad av exploateringen i syfte att bland 
annat bevara en potentiell livsmiljö för vattenlevande arter. 
 
Mindre vattensamlingar utanför det centrala grönområdet kan komma att beröras vid 
planens genomförande. Dessa hyser dock inga dokumenterade naturvärden. En effektiv 
åtgärd med hög naturvårdsnytta när det gäller groddjur är att gräva upp nya dammar 
inom lämpligt naturområde eller restaurera igenväxta hällmarksdammar. Groddjuren 
patrullerar i landskapet och om det då dyker upp en ny djup och fin damm utan fisk så 
skapas det snabbt förutsättningar för grodlek. Vid exploateringar kan grod- och sala-
manderpopulationer öka genom sådana åtgärder jämfört med den långsamma naturliga 
igenväxning som normalt sker i den här typen av marker. En annan åtgärd som kan för-
bättra groddjuren förutsättningar i området är att ta bort fisk ut befintliga dammar. 
 
Till planförslaget hörande dagvattenutredning föreslår att nya dagvattendammar anläggs 
med syfte att begränsa avrinningen av dagvatten ut från området. Härvid sammanfaller 
två intressen till en långsiktigt ekologisk hållbar helhet då dessa dammar kan komma att 
etableras som livsmiljöer för djur och växtlighet. 
 
Stenmurar 

Inom området löper ett flertal stenmurar, bitvis sammanhängande och bitvis enbart 
fragment av murar. Dessa murar är ej att betrakta som biotopskyddade men är viktiga 
övervintrings- och livsmiljöer för mindre ryggradsdjur och småkryp. De utgör också ett 
viktigt substrat för stenlevande lavar. De är även kulturellt intressanta och ger oss in-
formation om äldre tiders leverne. Även förekommande stenrösen inom området är 
värda att skydda från exploatering. 
 
Planförslaget: Stenmurar inom bevarad naturmark behålls opåverkade. Inom kvarters-
mark, i anslutning till planerad bebyggelse, föreslås murar sparas där det är möjligt och 
avses införlivas som en naturlig del i framtida bostadsområde. De partier av murar som 
trots allt påverkas föreslås flyttas till nya lägen inom området. Erfarenheten visar att 
flyttade murar relativt snabbt återtar sin status som livsmiljö för växter och smådjur. 
 
Geoteknik 
Området består i huvudsak av fastmark med berg i dagen eller berg med ett mycket be-
gränsat jordlager. Ett mindre område med planare gräsytor återfinns i planområdets 
norra del, vid Kristinebergsvägen samt väster om nuvarande parkeringsytor. 
 
Jord förekommer i mindre omfattning, främst i de lägre partierna i norr och nivåskillna-
derna är små och lutningen <1:10 och stabiliteten är därför att betrakta som god. Enligt 
SGU:s jordartskarta består dessa av ytliga jordlager av postglacial silt och svallsedi-
ment, grus. Dock bör beaktas att jordartskartan visar det som finns på 0,5 m djup och att 
under redovisad jordart kan annan jordart förekomma.  
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Inom högre liggande terräng är jordlagren begränsade och huvuddelen består av berg i 
dagen eller svallsediment, grus. Inom några lokala ställen finns ansamlingar av block 
som skapats under istiden.  
 
Berget inom området består av grå gnejs som utgör en del av den så kallade Stora  
Le-Marstrandsserien. Bergarten var ursprungligen en sedimentär bergart som omvand-
lats och nu ställvis har utpräglade förskiffringsplan. Enligt berggrundskartan kan även 
intrusivbergarter av gabbro, diorit och diabas förekomma. När det gäller gångbergarter 
förekommer enstaka synliga kvarts- och pegmatitgångar.  
 
Mindre fyllnadsmassor har påförts naturlig jord i anslutning till befintliga anläggningar i 
närheten av Kristinebergsvägen.  
 
Förekommande begränsade områden med lokal förekomst av torv bedöms normalt ha 
upptill någon meters mäktighet. Manuell sticksondering kunde utföras i ett antal punkter 
och gav indikationen mellan 0,5 till 1 m djup till underliggande berg. Jorddjupen i de 
större dammarna är dock okända. 
 
Generellt präglas landskapet av hälleberg med måttliga släntlutningar, vilket innebär att 
inga stabilitetsproblem föreligger. Inom vissa stråk har dock bergets sprickplan bidragit 
till att skapa nästan vertikala slänter med större nivåskillnader. På plankartan syns dessa 
områden ganska väl med tätare nivåkurvor och normalt minst 3 m nivåskillnad.  
 
Bergets gnejsighet är veckad och underulerande över hela området och sprickriktning-
arna varierar. Framförallt gäller det de flacka bankningsplan som till stora delar utgör 
markytan. Dominerande förskiffringsriktning/gnejsighet och sprickor är N20W med 
flack stupning - 30 grader - mot öster. Över hela området förekommer brantstående 
sprickor i främst riktningar mellan N-S och N20E. Stupningen varierar mellan 90 grader 
och 80 grader mot öster. Två andra förekommande sprickgrupper är N45W och N40E 
med vanligen vertikal stupning. Dessutom förekommer om än mindre frekvent, sprickor 
med andra riktningar. 
 
Nederbörd rinner av berget som ytvatten och framtida bebyggelse bedöms inte påverka 
den permanenta grundvattennivån som ligger på relativt stort djup. Vattenmängderna i 
mossmarkerna bedöms vara begränsade då volymerna torv är små. 
 
För att radon i större mängd skall kunna transporteras från marken in i byggnaden, 
måste det finnas möjlighet att transportera radonet. Det måste alltså finnas jordluft som 
kan förflyttas. Därför har hus som är grundlagda på lera generellt låga radonhalter. I de 
fall bergytan ligger 0 till 1 m under huset är det berggrunden som orsakar eventuella 
förhöjda radonhalter inomhus. De erhållna mätvärdena från radonmätningen indikerar 
värden som innebär lågradonmark. 
 
Planförslaget: Bergstabiliteten är generellt god i området men där större nivåskillnader 
finns krävs att slänter rensas ifrån lösa block och stenar innan byggnation kan ske. 
Kvarstående lösa block sätts fast med bergbult. Bergförstärkningens omfattning skall 
beslutas av bergsakkunnig efter att rensningsarbeten utförts. Se Pm geoteknik, WSP, 
bilaga B1-B2. 
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Det förekommer ett antal bergsslänter med lösa block och stenar. Dessa redovisas på 
bilden nedan. Normalt krävs olika åtgärder beroende på var planerad bebyggelse skall 
utföras i förhållande till bergsläntens läge och utseende i form av höjd och lutning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utdrag ur PM Geoteknik, rödmarkerade områden ska i samband med utbyggnad besiktigas för  

beslut om åtgärd  
 
Lägen för framtida byggnader och infartsvägar redovisas på illustrationskartan och ge-
nerellt kan grundläggningsåtgärderna som krävs i samband med byggnation beskrivas 
som begränsade. Val av varje enskild byggnads läge måste anpassas till topografin sär-
skilt som större nivåskillnader till följd av ytligt berg annars kan innebära betydande 
mängd sprängning eller utfyllnad. 
 
Längst i norr bör geotekniska sonderingar/eller provgropar utföras så att man fastställer 
att lera inte förekommer under byggnadsytor. Då inga stabilitetsproblem råder behöver 
detta inte göras i detaljplaneskedet. 
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Planillustration som visar ett av flera möjliga förslag att bebygga området 

 

 

BEBYGGELSEOMRÅDEN 

Planarbetet 
Under planarbetet har utformningen analyserats från flera olika perspektiv. En 
tredimensionell datormodell har skapats för att i detalj anpassa vägdragningar och 
bebyggelsens lokalisering efter terrängens variationer. Datormodellen har nyttjats 
för att ta fram skisser och fotomontage. En fysisk modell med måtten ca 1,5 x 1,5 m 
har använts för att komplettera planeringsunderlaget och visualisera förslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vy från Östersidan mot Fiskebäckskil där ny bebyggelse lagts till i ett fotomontage 
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Bebyggelse 
Planförslaget innebär att ca 140-160 helårsbostäder kan uppföras inom planområdet. 
Antalet kan variera något beroende på lägenhetsstorlek, typ av byggnader mm. Tanken 
från både kommunen och exploatören är att utbyggnaden ska ske etappvis. Förslagets 
kärna är att knyta samman ny bebyggelse med det befintliga samhället. Visionen är att 
skapa en god boendemiljö på Utsiktsberget som har anknytning till bohuslänsk tradition 
och till Fiskebäckskil. Vikt läggs vid att området och dess naturområden ska vara till-
gängliga både för de som bor i området och för alla invånare och besökare på Skaftö. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planområdet indelat i förslag till delområden med utgångspunkt från särdrag och etapputbyggnad 

 
Planförslaget har i granskningshandlingen en reducerad area byggbar mark jämfört med 
i samrådsskedet. Planförslaget redovisar i denna granskningshandling ca 140-160 plane-
rade bostäder i form av lägenheter i flerbostadshus, gruppbyggda småhus samt frilig-
gande enbostadshus. 
 
Planen består huvudsakligen av fem delområden. Norr om Kristinebergsvägen föreslås 
flerbostadshus i två våningar med sammantaget ca 15-25 lägenheter beroende på storlek 
samt lokaler kring en mindre torgyta. I öster föreslås en ny gata med ca 18 friliggande 
enbostadshus eller parhus gränsande till befintlig bebyggelse (ovan benämnt Kilen). I 
det centrala delområdet, söder om Kristinebergsvägen, planeras för ca 30 bostäder i en 
tät gruppbebyggelse (nedan benämnt Bergsbyn). Uppe på berget föreslås ca 30 respek-
tive ca 35 tomter för friliggande bebyggelse (nedan benämnt Stigningen och Västerber-
get). I väster, nedanför bergets kant, föreslås en mindre grupp med ca 10 bostäder (ovan 
benämnt Västerplatån). 
 
Bostäderna inom samtliga delområden nås från huvudgatan, Kristinebergsvägen. 
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Områdets hällmarkskaraktär ska i största möjliga mån bevaras. Utgångspunkten för för-
slaget är att minimera intrång i befintlig natur och topografi. Bebyggelsen är tät och 
anpassad efter topografin. Detta skapar vistelseytor i lä invid husen och bidrar till att en 
större andel mark lämnas oexploaterad. Lokalisering av vägar och bebyggelse görs på 
mark som inte pekats ut som bevarandevärd naturmark. Genom att lokalisera bebyggel-
sen intill gatorna kan markingrepp begränsas inom den zon som utgörs av gatumark och 
delar av tomtmark närmast gatan.   
 
Genom noggranna studier i det fortsatta arbetet ska husens inbördes relation styras av 
terrängens utseende och vara resultatet av detaljerade platsstudier. Berg och viktiga träd 
ska i projekteringsskedet mätas in för att kunna bevaras i anslutning till och mellan 
byggnader och all grundläggning av husen ska utformas och anpassas till topografin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilden visar förslag på utformning av delområde Bergsbyn. Bebyggelsen på berget sedd från nordväst.  

Kristinebergsvägen i nedre bildkant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspirationsbild från Valö fyr i Göteborg. Området domineras av berg i dagen och bebyggelsen  

ansluter till befintlig terräng. 

 

Marken på husens baksidor ska ansluta till ”orörd” naturmark. Eftersom hela området 
domineras av berg i dagen kan inte traditionella odlingsträdgårdar åstadkommas. Alta-
ner på träterrasser och odlingar i till exempel växthus eller vinterträdgård blir därför 
viktigare att åstadkomma framför uppfyllnader i terrängen.  
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Sprängning får endast utföras inom en meter från byggnads konturlinje, med undantag 
för underjordiska ledningar, dagvattenanläggningar, gata, parkering utmed gata samt 
vändplats. Undantag gäller även för tillgänglighetsanpassade åtgärder anpassade inom 
kvartersmark. 
 
Markterrasserade murar och andra stödmurar inom kvartersmark får efter bygglovpröv-
ning endast utföras inom tre meter från byggnads konturlinje. Dessa murar ska utföras 
av eller kläs med granit. 
 
Sprängsten och sprängskadat berg samt uppfyllnader skall täckas över med jord och  
täckas med tillvaratagna avbaningsmassor av vegetation, förna och humus. Komplette-
ringssådd ska ske med lokala växttyper och främmande fröblandningar skall i möjlig-
aste mån undvikas. Om kompletteringssådd måste utföras skall fröblandning som anslu-
ter till omgivande natur nyttjas. 
 
Gestaltning 
Inom ramen för arbetet med detaljplanen har ett gestaltningsprogram tagits fram. I pro-
grammet förklaras och förtydligas planens intentioner och samtidigt lyfts avgörande 
värden fram, vilka definierats under arbetets gång. 
 
Byggnadernas gestaltning hämtar sin näring från det gamla Fiskebäckskils bebyggelse 
med enkla byggnadskroppar. Bebyggelsen föreslås följa den lokala byggnadskulturens 
täta och vindskyddade småskalighet. Utvändigt föreslås tidlösa material som tål väder 
och vind och som åldras med värdighet. Området ska ses som en helhet men med olika 
karaktär inom olika delområden. 
 
Den del av planområdet som angränsar till den kulturhistoriskt värdefulla miljön tar 
avstamp i västkustbebyggelsens tradition och föreslås ges klassiska bohuslänska tak-
vinklar samt träfasader i ljusa kulörer och röda tak. Detta regleras genom planbestäm-
melser inom delområde Kilen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vy från väster mot Fiskebäckskil där ny bebyggelse lagts till i ett fotomontage 
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För övriga delar av planområdet föreslås en bebyggelse som tillåts vara mer varierad 
och som harmonierar med berget. På Västerberget regleras genom planbestämmelser att  
fasader ska vara i trä eller annat naturmaterial. Tak ska vara i matt mörkgrå eller matt 
svart kulör, alternativt vara vegetationstäckta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Färgåtergivning kan variera beroende på ljus men även med upplösning på skärm samt vid utskrift. Där-

för ska fotografierna ses som en vägledning och är tillsammans med den nedan beskrivande texten tänkta 

att ge en uppfattning om vad planbestämmelsen f2 innebär i praktiken.  

 
NCS färgsystem anger färger med NCS-beteckningar, dessa beskriver hur en färg ser ut 
utifrån kulörton och nyans. Kulörtonen är färgens likhetgrad till de 4 elementarfärgerna 
gul, röd, blå och grön i färgcirkeln (det vi i dagligt tal kallar för färg). Nyansen beskri-
ver svarthet och kulörthet, alltså hur mörk respektive färgstark färgen är. I plankartan 
för Utsiktsberget regleras fasadfärger för områden markerade med planbestämmelsen f2 
att vara NCS 4005 t.o.m. 7005 och NSC 4010 t.o.m. 7010.  
 
NCS-beteckningen 4005 (som exempel) beskriver nyansen (svarthet och kulörthet) men 
inte kulörtonen, utan alla kulörtoner som har nyansen 4005 tillåts, 40 står för uppfattad 
svarthet i procent och 05 för uppfattad kulörthet i procent. I planbestämmelsen f2 anges 
ett spann där kulörtoner som har 40-70 procent uppfattad svarthet och 5-10 procent upp-
fattad kulörthet tillåts. Kulörtonerna som ryms inom planbestämmelsen kan beskrivas 
som naturnära och syftet är att bebyggelsen ska anpassas till berget den ligger på. Även 
järnvitriolbehandlade fasader tillåts.  
 
Bostadshusens höjd ska huvudsakligen variera mellan en våning och en våning med 
förhöjt väggliv (byggnadshöjd 4,0 respektive 4,8 m) samt därutöver ges möjlighet till 
souterrängvåning där terrängen så medger. Flerbostadshusen norr om Kristinebergsvä-
gen medges i upp till två våningar. 
 
Byggnadsarean för enfamiljshusen varierar inom planområdet. Med byggnadsarea avses 
den area som byggnaden tar upp på marken. Planen medger 120 kvm för huvudbyggnad 
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i en våning med möjlighet till souterrängvåning vid Kilenvägen. Alternativt kan parhus 
medges i byggnader om högst 180 kvm. Minsta tomtstorlek är 600 kvm respektive 300 
kvm. Komplementbyggnader medges om högst 40 kvm samt inglasat uterum om högst 
30 kvm per fastighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett av flera möjliga alternativ med enbart parhus-bebyggelse på Kilenvägens västra sida.  
 
I övriga planområdet medges huvudsakligen högst 130 kvm byggnadsarea samt i ett 
fåtal lägen högst 150 kvm.  
 
Utöver huvudbyggnad medges ett inglasat uterum med byggnadsarea på högst 30 
kvadratmeter, dock ej inom delområde Kilen. Inom Bergsbyn och vid Kristinebergsvä-
gen föreslås ovan högsta angiven byggnadshöjd ett glasat rum om högst 15 kvm. 
 
Komplementbyggnader medges till en största byggnadsarea på totalt 40 kvadratmeter, 
vilka får sammanbyggas med huvudbyggnad. Dessa kan till exempel utgöras av ga-
rage/carport, förråd samt växthus och är viktiga element i boendemiljön då de både age-
rar vindskydd och kan skapa insynsskyddade rumsligheter på tomterna. Terrass medges 
ovanpå komplementbyggnad som är sammanbyggs med huvudbyggnad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vy från norr mot Fiskebäckskil där ny bebyggelse lagts till i ett fotomontage 
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Etappvis utbyggnad 
Tanken från både kommunen och exploatören är att utbyggnaden ska ske etappvis. Hu-
vuddelen av byggnaderna föreslås uppföras som gruppbyggda hus där olika delområden 
bebyggs i ett sammanhang. Utbyggnaden ska ske med hänsyn till befintliga förhållan-
den, marknadens önskemål och produktionsmässigt logistiska förutsättningar.  
 
Bebyggelsen är studerad som en sammanhållen helhet med variation i detaljutformning. 
Utformningen föreslås hållas samman i avgränsade grupper med liknande uttryck.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befintlig livsmedelsbutik, post mm i Fiskebäckskil 

 

Omgivningar och service 
Vid infarten till Fiskebäckskil, ca 600 m sydost om planområdet, finns Skaftöhallens 
livsmedelsbutik, kassaservice, bageri, bensinstation, fiskaffär samt pizzeria. I närheten 
finns också förskola, äldreboende och distriktsläkarmottagning. Ett planarbete pågår för 
området med syfte att skapa ett centrum bestående av både bostäder och ytterligare ser-
vice.  
 
Strax söder om Fiskebäckskil finns en golfbana med 18 hål, golfshop samt restaurang.  
Vid kajen i Fiskebäckskil, där personfärjan till Lysekil lägger till, ligger Gullmarsstrand 
med hotell, konferens, spa och restaurang. 
 
Förskola och grundskola med årskurs 1-6 finns i Grundsund tillsammans med ytterli-
gare butiker och allmän service. Högstadium och gymnasieskola samt fullt allmänt och 
kommersiellt serviceutbud finns i Lysekil. 
 
På Skaftö är utbudet av arbetsplatser begränsat. Största näringar är turism samt hantverk 
inom byggnadsindustrin. 
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Kulturmiljö 
Kommunens kulturminnesvårdsprogram redovisar att bebyggelsen i Fiskebäckskil är av 
kulturhistoriskt riksintresse. Planområdets östra del, med befintlig bebyggelse invid 
Fiskebäckskilsvägen, ingår i riksintresseområde för kulturmiljövården enligt 3 kap 6§ i 
miljöbalken. Uttrycket för riksintresset är; oregelbunden och tät trähusbebyggelse i form 
av enkla fiskarstugor, dubbelhus och stora skepparhus med sexdelad plan, sjöbodar och 
magasin, gatunät och gatubeläggning samt badrestaurang.  
 
Inom och i anslutning till planområdet finns två tidigare kända fornlämningar, RAÄ 
Skaftö 60:1 (boplats norr om Kristinebergsvägen) RAÄ Skaftö 101:1 (stenfynd på top-
pen inom det centrala naturområdet). En arkeologisk utredning (2015:12) har utförts i 
oktober 2014. Under 2015 har därefter en förundersökning utförts. Avstämning mellan 
arkeolog och Länsstyrelsen pågår. Arkeologen är nöjd med de fynd av anläggningar 
som gjorts under förundersökningen och bedömer att ingen slutundersökning behövs.  
 
Planförslaget: Inom planområdet finns ett antal stenmurar eller fragment av stenmurar 
som löper uppe på berget. Murarna omfattas inte av formellt biotopskydd men planför-
slaget medger att de kan sparas där de inte påverkas av exploateringen. Vissa murar kan 
flyttas och andra föreslås nyuppföras av granit. 
 
Bebyggelsen inom Kilenområdet har givits särskilda bestämmelser för anpassning till 
riksintresset för kulturmiljövård. Dessa bestämmelser reglerar husens storlek och tak-
lutning samt att sockel ska vara i natursten eller puts; att träpanel ska förses med locklist 
och att trä ska målas i täckande ljus kulör enligt bohuslänsk byggnadstradition. Vidare 
regleras att sadeltak ska ha matt röda takpannor samt att delar kan förses med röd band-
falsad plåt. Även utformning av plank regleras i planbestämmelse. 
  
En fastighet i korsningen Fiskebäckskilsvägen och Kristinebergsvägen har i gällande 
detaljplan, laga kraft-vunnen 1991, givits planbestämmelse ”q”. Bestämmelsen har även 
skrivits in i nu aktuell detaljplan. Bestämmelsen innebär att ”ny bebyggelse och nya 
anordningar ska utföras med särskild hänsyn till den värdefulla miljön i Fiskebäckskil”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiskebäckskilsvägen (väg 797). Vy mot söder. Gång- och cykelbana planeras på vägens högra sida 
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GATOR OCH TRAFIK 
Gator 

År 2011 gjorde Trafikverket mätningar av antalet fordon på de två statliga vägarna på 
Skaftö, väg 785 och 797.  På väg 785, ca en km söder om Fiskebäckskil, uppmättes ca 
1600 fordon per årsmedeldygn (åmd) och på väg 797, Fiskebäckskilsvägen, strax norr 
om Skaftöhallen, noterades ca 900 fordon/åmd.  
 
Kommunen har 2014, under en vecka i februari och en vecka i juli, genomfört trafik-
mätningar i Fiskebäckskil. På Fiskebäckskilsvägen noterades ca 510 respektive ca 2500 
fordon per dygn, på Kristinebergsvägen ca 310 resp ca 1480 fordon, på Reparn ca 200 
resp ca 1030 fordon samt på Kaptensgatan ca 40 resp ca 200 fordon per dygn. 
 
På Fiskebäckskilsvägen och Kristinebergsvägen är den högsta tillåtna hastigheten 50 
km/tim. Inom centrala samhället är hastighetsbegränsningen genomgående 30 km/tim. 
 
Fiskebäckskilsvägen har en lång rak linjeföring i nord-sydlig riktning. Vägen som har 
en vägbredd som varierar mellan 7,0-9,0 m, övergår i norra delen av planområdet till 
Kristinebergsvägen. Övergången utgörs av en trevägskorsning där Kristinebergsvägen 
stiger uppåt med ca 8 meters nivåskillnad på en sträcka av ca 75 m. Kristinebergsvägens 
bredd varierar mellan 4,5-6,0 m. Smalast är den i anslutning till korsningen där befint-
liga byggnader begränsar vägområdet. 
 
Planförslaget: Hastigheten på Fiskebäckskilsvägen avses begränsas till högst 40 km/ 
tim. Vid nuvarande bussvändplats sänks hastigheten till 30 km/tim. På Kristinebergsvä-
gen föreslås högst 30 km/tim liksom på de nya bostadsgatorna inom planområdet. Kors-
ningen Fiskebäckskilsvägen – Kristinebergsvägen föreslås ändras för förbättrad trafik-
säkerhet för bilister och gång- och cykeltrafikanter. Planförslaget ger även möjlighet för 
bussfordon att passera korsningen på ett trafiksäkert sätt.  
 
Fiskebäckskilsvägen, norr om nuvarande bussvändplats, föreslås få en 2,5 m bred gång- 
och cykelväg på sin västra sida, fram till korsningen med Kristinebergsvägen och vidare 
mot kyrkan. För att förbinda gc-vägen med planerad gc-väg söderut, på Fiskebäckskils-
vägens östra sida, föreslås en förhöjd gc-överfart tvärs vägen. Förhöjningen kommer att 
fungera som en hastighetsreducerande åtgärd vid bilars passage in och ut från Fiske-
bäckskils centrala delar. 
 
Vid korsningen Fiskebäckskilsvägen/ Kristinebergsvägen krävs att körbanan på Fiske-
bäckskilsvägens östra sida utökas lokalt för att erforderligt manöverområde ska erhållas 
för större fordon.  
 
I den östra delen, där befintliga äldre byggnader är lokaliserade nära vägbanan, är gatu-
sektionen trång. Här har under planarbetets gång diskuterats olika alternativ hur gatan 
ska utformas optimalt.  
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Alternativ 1 (se trafikutredningen) utgör en ny diagonal vägsträckning liknande den som 
redovisades i planprogrammet 2009. På grund av brant terräng och stor påverkan på 
naturen har detta förslag nu utgått.  
 
Alternativ 2 innebär att samtliga befintliga byggnader bevaras varvid gatusektionen på 
en sträcka av ca 20 m ej kan få en bredd överstigande ca 5,5 m inkl gångbana på 1,5 m. 
Avsmalningen innebär att fordons hastighet måste reduceras och till och med stanna för 
att endast ett fordon i taget ska kunna passera genom avsmalningen. På grund av låg 
trafiksäkerhet har detta förslag utgått. 
 
Nu aktuellt planförslag bygger istället på ett tredje alternativ, kallat alt 3b i trafikutred-
ningen, som innebär markintrång på fastigheter i anslutning till vägen varvid ett befint-
ligt uthus och ett enklare förråd tvingas rivas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korsningen Fiskebäckskilsvägen/ Kristinebergsvägen. Färgade ytor visar mark som föreslås inlösas  
för att åstadkomma en förbättrad trafiklösning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korsningen Fiskebäckskilsvägen/ Kristinebergsvägen. Fotomontaget visar framtida utseende med buller-
plank, ny gång- och cykelbana samt breddad körbana i backen uppför Kristenbergsvägen 
 

Ca 40 kvm 

Ca 50 kvm 

Ca 270 kvm 

 

Föreslaget bullerplank 
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Med förslaget skapas en trafiksäker miljö med en gatusektion med 5,5 m bredd samt en 
gång- och cykelbana med bredden 2,5 m utmed hela Kristinebergsvägens sträckning 
fram till den allmänna badplatsens nya parkering. 
 
Kristinebergsvägen föreslås få en delvis ny sträckning inom planområdet. Hastigheten 
sänks till 30 km/tim. Den fysiska utformningen kan förstärkas genom att markera fart-
dämpning i gatubeläggningen, uppföra miljöskapande murar vid gatans sidor eller pla-
cera hastighetsbegräsningsskyltar på låga bågar på båda sidor av vägen vid entréerna till 
området.  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Kristinebergsvägens nuvarande utseende med allmän parkering. Vy mot väster. 

 

Bostadsgatorna inom planområdet anläggs på allmän plats. Gatubredden anpassas för 
låga hastigheter med nödvändiga och praktiska funktionsmått för att vår tids krav upp-
rätthålles. Sammantaget är gatubredden 5,0 m varav körbanan är 3,5 m och en tydligt 
markerad gångbana 1,5 m. Körytan och gångbanan anläggs utan inbördes nivåskillnad 
men med en ränndal i sten eller betongplattor. Ambitionen är att bilar ska köra på gåen-
des villkor med högst 30 km/tim och vid behov i samband med möten ha möjlighet att 
nyttja hela gatubredden. 
 
Parkering 

För Fiskebäckskil som helhet råder underskott på boende- och besöksparkering. Inom 
centrala Fiskebäckskil, med dess små tomter och täta bebyggelsestruktur, är det vanligt 
att parkeringsmöjligheter saknas inom egen tomtmark. Preliminära siffror visar att be-
hovet i Fiskebäckskil av boendeparkering är ca 275 platser, för besöksparkering ca 80 
platser samt ca 30 platser för att täcka behovet för Gullmarstrand hotell och konferens. 
Totalt ett behov av 385 platser. 
 
Idag finns i norra delen av planområdet, invid Kristinebergsvägen, en allmän parkering 
med ca 55-70 bilplatser. 
 
Planförslaget: Befintlig parkeringsplats vid Kristinebergsvägen föreslås tas i anspråk 
för bebyggelse, för att knyta samman planområdet med befintligt samhälle samt skapa 
förutsättningar för ett varierat bostadsbestånd. En ny större parkering föreslås ersätta 
den befintliga. Den nya parkeringen, med ca 120 bilplatser, lokaliseras i anslutning till 
badplatsen Bökevik, tennisanläggningen och den nya torgytan i planområdets nord-

 



3 6   D E T A L J P L A N  F Ö R  U T S I K T S B E R G E T  

 

västra del. En mångfunktionell yta i form av en bollplan som kan användas för parke-
ring under högsäsong eller tillfälligt vid evenemang föreslås anläggas. Detta innebär 
ytterligare ca 60 parkeringsplatser. Ytterligare en parkering med ca 25 p-platser föreslås 
utmed Kristinebergsvägens östra del. På plankartan redovisas parkering dels på allmän 
plats, för allmän besöksparkering, dels på kvartersmark, avsedd för boendeparkering. 
 
Inom planområdet i övrigt ska boendeparkering ske på den egna tomten inom kvarters-
mark enligt kommunens parkeringsnorm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En bostadsgata för låg fart liknande dem som planeras inom planområdet 

 
Gång- och cykelvägar  

Det övergripande cykelvägnätet på Skaftö går utmed väg 785, mellan samhällena Öster-
sidan, Fiskebäckskil, Stockevik och Grundsund samt Rågårdsvik.  
 
I Fiskebäckskil finns parallellt utmed Fiskebäckskilsvägen en ca 1,5 meter bred förhöjd 
gångbana på vägens västra sida, från samhällets äldre delar söderut till korsningen vid 
väg 785 där livsmedelaffären är belägen. Kristinebergsvägen har på dess södra sida en 
målad heldragen linje som anvisar en gångbana med ca en meters bredd. 
 
Inom Fiskebäckskil finns följande viktiga målpunkter för fotgängare och cyklister: 

• Skaftöhallen utgör Fiskebäckskils enda livsmedelsaffär och är belägen i Fiske-
bäckskilsvägen södra del. Gångbana finns utmed Fiskebäckskilsvägen. Över-
gångsställe finns vid affären. 

• Pizzeria Skaftö, är belägen mitt emot Skaftöhallen på den västra sidan om väg 
797. Gångbana finns i anslutning till pizzerian. 

• Gullmarsstrand Hotell och konferens AB ligger i den norra delen av Fiske-
bäckskil. Gång- och cykeltrafikanter är hänvisade till gångfartsgatorna i gamla 
samhället. 

•   Sven Lovén centrum för marina vetenskaper är beläget vid Kristineberg ca 500 
m väster om Fiskebäckskil. Det är en organisation för den marina infrastrukturen 
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vid Göteborgs universitet. Centret inhyser en rad forskningsinriktningar, fors-
kargrupper och kursverksamhet. Verksamhet bedrivs året runt. Gång- och cykel-
bana finns delvis från samhället och västerut. Sträckan närmast Kristineberg 
saknar gc-väg. 

•   Marinan Lyckans Slip är en fritidsbåtshamn med 225 fasta båtplatser och 40 
gästbåtplatser. I området finns restaurang Brygghuset och gästhamn. Anlägg-
ningen är belägen strax norr om Fiskebäck. Hamnen nås från Fiskebäckskilsvä-
gen, där gångbana finns på vägens västra sida.  

•   Infartsparkering finns sommartid inom området för Marinan Lyckans Slip. Om-
rådet nås från Fiskebäckskilsvägen, där gångbana finns på vägens västra sida. 

•   Badplats finns vid Bökevik, strax väster om Fiskebäckskils centrum. Badplatsen 
nås via strandpromenad från centrala samhället eller via gång-cykelväg från 
Kristinebergsvägen. 

•   Färjeläge för persontrafik till Lysekil och Östersidan finns i norra delen av  
Fiskebäckskil. Färjeläget nås via Kaptensgatan alternativt via Reparn eller 
Kvarnvägen. På Kaptensgatan finns delvis trottoar. I övrigt saknas separat gång-
zon, liksom på andra gator inne i Fiskebäckskils tätbebyggda centrum. Skyltad 
hastighet anger högst 30 resp 10 km/tim samtidigt som trafikintensiteten på 
dessa gator är relativt låg varför trafiksäkerheten för gående och cyklister be-
döms acceptabel. 

 
Planförslaget: Kristinebergsvägen föreslås byggas om och kompletteras med en ca 2,5 
m bred gång- och cykelbana på vägens södra sida, från anslutningen vid Fiskbäckskils-
vägen till badplatsen i planområdets västra del. Även Fiskebäckskilsvägen ska komplet-
teras med cykelväg. Förslaget bygger på att i norr anlägga en 2,5 meter bred gc-bana 
utmed den västra sidan av Fiskebäckskilsvägen, vilken avslutas i anslutning till kyrkan. 
I dess södra del föreslås cykelbanan på vägens östra sida för att vid nuvarande buss-
vändplats övergå till vägens västra sida.  
 
Den föreslagna gc-banan utmed Fiskebäckskilsvägen kommer medföra att det är möjligt 
att förflytta sig på ett säkert sätt från området utmed Kristinebergsvägen till målpunkter 
både i norr och i söder på Fiskebäckskilsvägen. För att nå målpunkterna i söder förutsät-
ter det att den planerade gc-banan söderifrån med anslutning söder om befintlig buss-
vändslinga anläggs, vilken inte ingår i detta projekt. 
 
Korsningen Fiskebäckskilsvägen/ Kristinebergsvägen föreslås byggas om och förses 
med övergångsställe för förbättrad säkerhet för korsande gång- och cykeltrafik.  
 
Bostadsgatorna inom allmän plats, i anslutning till de planerade bostäderna förses med 
gångbanor med bredden 1,5 m. Gångbanan anläggs tydligt avskild från körbanan men 
utan inbördes nivåskillnad i förhållande till körbanan.  
 
Mellan den planerade ”Kilenvägen” och bussvändplatsen vid Fiskebäckskilsvägen före-
slås en gångväg, delvis försedd med trappor pga stor nivåskillnad. 
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För att förbättra tillgängligheten till planområdets naturmark föreslås att gångar och 
stigar anläggs med stor varsamhet i slingor runt dammar och till utsiktslägen samt mel-
lan bostadskvarter, för både boendes i området och allmänhetens närrekreation. 
 
Kollektivtrafik  
Personfärjan Carl Wilhelmsson (Västtrafiks linje 847) går året runt mellan Lysekil och 
Skaftö, med tilläggsplats vid bl a Gullmarstrand och Östersidan. Färjan tar ca 15 min 
och trafikerar sträckan en till två gånger per timme under dagtid.  
 
En busslinje (linje 845) trafikerar dagligen Skaftö. Linjen går mellan Uddevalla och 
Grundsund via Fiskebäckskil. Utmed Fiskebäckskilsvägen finns två busshållplatser; en 
belägen strax söder om Skaftöhallen och längre norrut där bussen idag vänder. 
Busslinjens turtäthet utgörs av 14 dubbelriktade turer på vardagar under normalsäsong. 
Under helgerna är turtätheten 4 dubbelriktade turer.  
 
Planförslaget: Busstrafiken ges möjlighet att i framtiden förlängas med ca 600 m till en 
ny ändhållplats som föreslås i anslutning till det nya torget i planområdets västra del. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fiskebäckskils tennisklubb 

 
Friytor 
Lek och rekreationsområden 

Planområdet är huvudsakligen obebyggt och saknar i dagsläget lekplatser. Området kan  
nyttjas för närrekreation men är delvis svårframkomligt på grund av branta nivåskillna-
der och igenväxande vegetation. 
 
I anslutning till planområdet ligger Bökeviks badplats och en väl frekventerad tennisan-
läggning. Söder om Fiskebäckskil ligger Skaftö golfklubb. På övriga Skaftö finns ridan-
läggning, bollplaner och sporthall samt ett flertal badplatser och småbåtshamnar. 
 

Planförslaget: Lekplatser föreslås anläggas på flera ställen inom planområdet i sam-
band med planens genomförande. Stigar och gångvägar avser att förbättra tillgänglig-
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heten till och inom naturmarken. Genom att iordningställa enklare gångstigar till ut-
siktsplatser och dammar i området skapas målpunkter och mötesplatser. I anslutning till 
badplatsen Bökevik och befintlig anläggning för tennis föreslås en bollplan. 
 

Teknisk försörjning  
Vatten 

Vattenförsörjning sker från Lysekil via dubbla sjöledningar på Gullmarns botten. Led-
ningar ansluter till högreservoaren på Åseberget, ca 2,5 km sydväst om Fiskebäckskil. 
Trycknivån är normalt motsvarande + 63,5 m. Vid behov kan en tryckstegringsutrust-
ning höja trycket till ca +67 m, vilket är tillräckligt för att fylla högreservoaren på Åse-
berget. Tillgången till dricksvatten har erforderlig kapacitet enligt LEVA. 
 
Fiskebäckskil försörjs med ett system av ledningar som innebär rundmatning. Allmänt 
ledningsnät i anslutning till planområdet ligger utmed Kristinebergsvägen och Fiske-
bäckskilsvägen. 
 
Planförslaget: Dricksvattenförsörjningen föreslås i huvudsak ske från två punkter på 
huvudvattenledningen längs med Kristinebergsvägen samt en punkt utmed Fiske-
bäckskilsvägen. Inom området följer ledningarna i huvudsak gatorna. En högzon bestå-
ende av bebyggelsen inom de södra och västra delarna av planområdet försörjs av en ny 
tryckstegringsstation (på plankartan markerat med E2) centralt placerad i området. 
Trycknivån i dennas utgående ledningar föreslås bli ca +80-85 m. 
 
Brandvatten föreslås med ett så kallat alternativsystem, det vill säga glest utplacerade 
huvudbrandposter som har kapacitet om minst 15 l/s vid ett tryck om minst 15 mvp 
ovan brandposten. I VA-utredningen föreslås en brandpost vardera i anslutning till väg-
korsningarna mellan Kristinebergsvägen och de båda huvudinfartsgatorna till området. 
 
Spillvatten 

Spillvatten från Fiskebäckskil avleds med självfall eller via pumpning till huvudav-
loppspumpstationen Elfströms i den sydöstra delen av Fiskebäckskil. Från stationen 
pumpas spillvattnet vidare längs med Kristinebergsvägen mot Kristinebergs stora  
avloppspumpstation och sedan vidare mot Stockeviks avloppsreningsverk. Avloppsre-
ningen i reningsverket bedöms, enligt LEVA, klara den ökade spillvattenmängd som 
utbyggnad av planområdet medför. 
 
Allmänna spillvattenledningar finns i Fiskebäckskilsvägen och i Daniels väg söder om 
planområdet. Ledningar finns även längs Alberts väg och Olgas väg, men dessa är inte 
kommunala utan ingår i en VA-samfällighet. 
 
Planförslaget: Spillvattenavrinning från området förutsätts motsvara den maximala 
dricksvattenförbrukningen med ett mindre påslag för eventuellt inläckage. Inget dräne-
ringsvatten får avledas till spillvattensystemet. Spillvattnet föreslås i huvudsak ske via 
självfall. Ledningssystemet förutsätter till stora delar att planerad bebyggelse förläggs 
på marknivåer i höjd med de föreslagna gatorna. På ett fåtal fastigheter med souterräng-
byggnader föreslås att lågt belägna nedre våningsplan ges enskilda pumpanläggningar 
för spillvatten.  
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Dagvatten  

Det finns inget kommunalt ledningsnät för dagvatten i Fiskebäckskil.  
 
Den befintliga avrinningen beror på markens lutning och andel hårdgjord yta. Området 
består till stora delar av kuperat berg med inslag av skog i de lägre belägna partierna. 
Berget är på sina håll uppsprucket med håligheter som kan innebära att en relativt stor 
magasinering av dagvatten kan förekomma. Stora delar av områdets avrinning leder 
norrut men även mot sydväst och österut. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett exempel på en fördröjningsdamm för dagvatten. En liknande typ av damm föreslås norr om Kristen-

bergsvägen, i anslutning till parkeringsområdet 
 
Planförslaget: Kommunens riktlinjer för utbyggnad av dagvattenanläggningar ska föl-
jas.  
 

Vid planens genomförande ökar andelen hårdgjorda ytor, till exempel tak, gator och 
parkeringsytor. Avrinningen blir därmed snabbare och mer riktad. Målet med föreslagen 
dagvattenhantering, enligt till planen hörande VA- och dagvattenutredning (Sweco, 
2014-09-22, bilaga 1-3), är att uppnå en hållbar dagvattenhantering genom lokalt om-
händertagande genom processer från vattnets naturliga kretslopp. För att åstadkomma 
en god och långsiktigt hållbar dagvattenhantering integreras funktioner som tillgodoser 
rening och utjämning av dagvatten med en tilltalande gestaltning. Resultatet blir då en 
välplanerad dagvattenhantering med minskad föroreningsbelastning avseende recipien-
terna och minskad/jämnare hydraulisk belastning på dagvattenanläggningar som diken, 
dammar, ledningar mm och recipienter i övrigt. 
 
Utgångspunkten har varit att i huvudsak följa de befintliga avrinningsvägarna samt att 
inte öka flödena ut från området. Den maximala avrinningen ska begränsas och mot-
svara naturlig avrinning. Små föroreningsmängder bedöms uppstå pga bebyggelsens 
karaktär med huvudsakligen enbostadshus. Anläggningar i form av makadamdiken/ 
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magasin, öppna diken och nyanlagda dammar renar dagvattnet innan det når områdets 
recipienter. Reningen sker i form av fastläggning, nedbrytning, sedimentering, växtupp-
tag mm. 
 
Målsättning vid föreslagen dimensionering av dagvattenanläggningar är att utjämna 
nederbördens avrinning. Vid nederbörd med upp till t ex 100 års återkomsttid, ska höjd-
sättningen inom området anpassas så att befintliga och framtida fastigheter inte kan 
översvämmas och att vattnet naturligt kan rinna mot recipienten utan att bebyggelse 
skadas. Gator och gångbanor ska vara något lägre belägna än omgivande bebyggelse så 
att vatten kan rinna via dem när dagvattensystemet är fullt. Härvid är det viktigt att dag-
vatten från högre belägen bebyggelse inte kan rinna mot lägre belägen bebyggelse. 
 
Parkeringsplatser med fler än 50 bilar ska förses med någon typ av partikel- och oljeav-
skiljande lösning. Vattnet bör sedan ledas vidare via diken och anslutas till dagvatten-
hanteringen i det aktuella området. 
 
Ur miljöhänsyn kan det vara fördelaktigt att förse viss dagvattenavrinning i diken och 
liknande med avstängningsanordningar för att kunna begränsa konsekvenserna vid en 
olycka eller spill av förorening, samt för att kunna förhindra att brandsläcknings-
vatten/skum kan nå recipient.  
 
El och tele  

El- och telenät är utbyggda i anslutning till planområdet. En mindre transformator-
station finns intill Strandvägen, i höjd med fastigheten Skaftö - Fiskebäck 1:51.  
 
Planförslaget: Planområdet förses med fyra transformatorstationer (på plankartan mar-
kerat med E1). Fiberkablar anläggs i anslutning till el- och telenät. 
 
Värme 

Bostäder och lokaler står idag för en stor del av energianvändningen i Sverige, en tred-
jedel av all värmeenergi och hälften av elen används där. Riksdagen har därför bestämt 
att Sverige ska minska energianvändningen i bostäder och lokaler med 20 % till 2020. 
För att nå energimålen är ambitionen ett resurssnålt och energieffektivt byggande. 
 
Planförslaget: Byggnaderna inom planförslaget ska uppföras energieffektiva. 
 
Avfall  

Det kommunala bolaget Rambo AB ansvarar för avfallshanteringen i kommunen. 
 
Kravet på källsortering och återvinning ska tillgodoses enligt de rutiner och regler som  
gäller för renhållning i kommunen. Återvinningsbart material lämnas vid befintliga  
återvinningsstationer. Närmaste återvinningscentral finns i Fiskebäckskils södra del. 
 
Planförslaget: Hushållsavfall föreslås hämtas vid tomtgräns och/eller i gemensamma 
miljöhus lokaliserade på strategiska ställen inom området. Sopbilar ska kunna vända på  
nya tillfartsgator utan backningsrörelse. 
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Barnperspektiv 
Barnkonventionen ställer krav på att barnens bästa ska beaktas i alla beslut som rör 
barn. Konventionen innefattar bland annat barns rätt till utbildning, fritid, lek, rekreation 
och kultur. För att kunna delta i dessa aktiviteter krävs att barn kan röra sig i samhället 
på ett tryggt och säkert sätt.  
 
Vid planering av ett bostadsområde finns det flera aspekter som behöver studeras utifrån 
barnens perspektiv. Det handlar exempelvis om tillgång till säkra och trygga skolvägar 
så att barn har möjlighet att själva ta sig till och från skolan eller hållplats för skolskjuts. 
För trafiksäkerheten är gång- och cykelvägar samt säkra passager över bilvägar och tra-
fikkorsningar viktiga att beakta.  
 
Gångavstånd från bostaden till kollektivtrafik och fritidsaktiviteter underlättar barns 
valmöjligheter till en utvecklande fritid och fysisk aktivitet. I närområdet till bostaden är 
det även viktigt med tillgång till mötesplatser, naturområden, lekplatser, sportytor med 
mera, både ordnade och improviserade. En god orienterbarnhet i bostadsområdet och 
samhället ökar möjligheten för barn att röra sig i sin närmiljö.  
 

Planförslaget: Planförslaget innebär att stora naturområden bevaras som kan användas 
för lek, rekreation och fysisk aktivitet. Naturområdena kommer göras mer tillgängliga 
genom att stigar och lekplatser anordnas. På flertalet ställen i bostadsområdena finns 
släpp av naturmark mellan kvartersmarken vilket skapar genvägar till naturområdena för 
barn boende i och utanför området.  
 
Olika målpunkter inom och utanför området har studerats och åtgärder har föreslagits 
för att skapa trafiksäkra vägar. Gångbanor ska anläggas längs bostadsgatorna och gång- 
och cykelväg kommer anläggas längs Kristinebergsvägen och Fiskebäckskilsvägen. 
Stigar och gångbanor genom naturområdet i den västra delen av planområdet kommer 
även binda ihop delområdena med varandra samt med busshållplats och befintligt sam-
hälle. Anläggandet av en gång- och cykelbana genom den norra delen av planområdet 
knyter samman planområdet med Bökeviks badplats, rekreationsområden, befintlig cy-
kelväg till Grundsund samt färjeläget och befintligt samhälle. Övergångspassager kom-
mer att anordnas över Fiskebäckskilsvägen och Kristinebergsvägen. Korsningen mellan 
Fiskebäckskilsvägen och Kristinebergsvägen kommer att utformas så att en säker pas-
sage kan ske för fotgängare och cyklister. Kopplingar mellan de olika delområdena i 
planområdet och befintligt samhälle samt tillgång till säkra vägar till hållplats för skol-
buss och färja med mera bedöms vara goda.  
 
Orienterbarheten inom området skapas bland annat genom att olika delområden har 
olika utryck i form av typer och placering av hus, utformning och utseende med mera. 
Höjdskillnaderna inom området kan även underlätta orienterbarheten genom att siktlin-
jer skapas.  
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HÄLSA OCH SÄKERHET 
Trafikbuller  
En detaljerad analys och bedömning av påverkan från trafikbuller har utförts under 
planarbetet. Arbetet har utförts genom att en tredimensionell datormodell har tagits fram 
där befintliga och planerade byggnader studerats med utgångspunkt från terrängens va-
riationer och mängden trafik på befintliga och planerade gator. 
 
Trafikmätningar är gjorda av Lysekils kommun under två perioder, dels vintertrafik (25 
feb t.o.m. 5 mars 2014) och dels sommartrafik (27juli t.o.m. 5 augusti 2014). 
 
Utredningen utgår från att trafikmängden ökar med ca 600 fordonsrörelser per dygn vid 
full utbyggnad av Utsiktsberget. Trafikmängden på de nya lokalgatorna har uppskattats 
genom att multiplicera antalet bostäder längs respektive gata med i genomsnitt sex for-
donspassager per dygn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beräknade trafikmängder efter full utbyggnad, Utdrag ur trafikbullerutredning, ÅF, 2014-11-04 
 
I utredningen redovisas att Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53, som antogs 1997-
03-20, anger riktvärden för trafikbuller. Dessa riktvärden för nybyggnad av bostäder är: 
 
Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostä-
der. 
Utrymme  Högsta trafikbullernivå, dB(A) 

  Ekvivalentnivå Maximalnivå 
Inomhus    30      45 (nattetid) 
Utomhus (frifältsvärden) 
Vid fasad   55 
På uteplats         70 
 
För att studera effekter av olika hastigheter har Fiskebäckskilsvägen och Kristinebergs-
vägen beräknats med tre olika hastigheter: 50 km/h, 40 km/h och 30 km/h. Både som-
martrafik och vintertrafik har inarbetats i beräkningarna. Beräkning har gjorts för dygn-
sekvivalent och maximal ljudnivå utomhus i dBA. Ljudnivåer har beräknats vid fasad 
både på våning 1 och 2. 
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I beräkningarna redovisas dygnsekvivalent ljudnivå och maximala ljudnivåer under dag- 
och kvällstid samt nattetid. Resultaten visar att den maximala ljudnivån varierar bero-
ende på hur många fordon som trafikerar vägarna under dag-, kvälls- och nattetid. 
 
Utredningens beräkningar visar att för byggnader utmed Fiskebäckskilsvägen och 
Kristinebergsvägen klaras riktvärdena, för dygnsekvivalent nivå i nulägessituationen, 
under vintertid. Under sommartid beräknas i nuläget gällande riktvärden överskridas 
för12 hus. Maximal ljudnivå beräknas vintertid överskrida riktvärdet på uteplats vid 10 
hus. Under sommaren, i nuläget, ökar antalet till 12 hus där riktvärde överskrids på ute-
plats och i sovrum. 
 
Vid full utbyggnad av Utsiktsberget beräknas riktvärdet överskridas för 8 hus på Fiske-
bäckskilsvägen och vid korsningen till Kristinebergsvägen, vid vintertrafik och 50 
km/h. Sommartid ökar antalet hus till 14 stycken. Maximal ljudnivå beräknas på vintern 
överskrida riktvärdet på uteplats vid 15 hus. Under sommaren förväntas ingen ytterli-
gare ökning av antal hus med överskridanden, jämfört med vintertrafiken. 
 
Med 40 km/h och vid full utbyggnad, beräknas med vintertrafik 5 hus få överskridanden 
utomhus, dygnsekvivalent ljudnivå, på Fiskebäckskilsvägen och vid korsningen till 
Kristinebergsvägen. Sommartid ökar antalet hus till 8 stycken. Maximal ljudnivå beräk-
nas med vintertrafik överskrida riktvärdet vid 9 hus. Under sommaren beräknas inga 
ytterligare hus få överskridande. 
 
Med 30 km/h och vid full utbyggnad, beräknas med vintertrafik 2 hus få överskridanden 
utomhus på Fiskebäckskilsvägen och vid korsningen till Kristinebergsvägen. Sommartid 
beräknas 8 hus få överskridande. Maximal ljudnivå beräknas med vintertrafik över-
skrida riktvärdet 70 dBA på uteplats vid 6 hus. Nattetid kan riktvärdet 45 dBA i sovrum 
överskridas vid 2 av dessa hus. Under sommaren blir antal hus oförändrat. 
 
Överskridande av maximal ljudnivå kan påverka både vistelse på uteplats men även 
inomhus. Normalt brukar upp till fem överskridande av riktvärdet accepteras. På ute-
plats gäller att riktvärdet 70 dBA får överskridas högst 5 gånger under maximal trafik-
timma dag och kvällstid, kl 06-22. Inomhus i sovrum får riktvärdet 45 dBA överskridas 
högst 5 gånger nattetid, kl 22-06. Dagtid kan man utgå från att cirka 10% av medel-
dygnstrafiken passerar under maximal trafiktimma. Då det passerar cirka 65 tunga for-
don på Fiskebäckskilsvägen under ett dygn innebär detta cirka 6 tunga fordonspassager 
max trafiktimma vilket då innebär att man uppfyller kravet fem passager för att det skall 
räknas som dimensionerande fordonstyp. Då det enbart är passager under denna timma 
som skall jämföras och det är ett så pass litet antal tunga passager bör maximal medel-
ljudnivå användas vid bedömning. För trafiken på Kristinebergsvägen är andel tung 
trafik så pass liten att det är personbilarna som kommer att bestämma maximal ljudnivå. 
Justeringar för maximal ljudnivå för Fiskebäckskilsvägen och för Kristinebergsvägen 
har använts i beräkningarna. 
 
För de planerade husen på Utsiktsberget och utmed Kristinebergsvägen beräknas, vid 30 
km/h, alla byggnader klara gällande riktvärden. Är däremot hastigheten 40-50 km/h 
behövs åtgärder vid uteplatser mot söder för husen norr om Kristinebergsvägen, men 
enbart för maximala ljudnivåer. 
 



 D E T A L J P L A N  F Ö R  U T S I K T S B E R G E T  4 5  

 

Planförslaget: I planförslaget föreslås att den skyltade hastigheten generellt sänks till 
40 km/h på Fiskebäckskilsvägen fram till befintlig bussvändplats. Norr om denna sänks 
hastigheten till 30 km/h liksom på Kristinebergsvägen. 30 km/h föreslås även på nya 
bostadsgator inom Utsiktsberget. Utförda trafikmätningar har även registrerat passe-
rande fordons hastigheter och där framgår att ovan föreslagna högsta hastigheter väl 
överensstämmer med nuvarande verkliga förhållanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Husen utmed Fiskebäckkilsvägen och i korsningen till Kristinebergsvägen har bullervärden som i 

redan i nuläget överskrider gällande riktvärden. Med sänkt hastighet och bullerplank, enligt grön 

markering, förbättras förhållandena, även vid full utbyggnad av Utsiktsberget. 

 
Bullerskärmar vid vägkant/tomtgräns ger sänkta ljudnivåer i markplan vid husen. De 
ger även effekt för våning två men troligtvis blir denna effekt något mindre. Genom 
skyddsåtgärder i form av skärmar vid vägkant/tomtgräns och eventuellt i kombination 
med fasadåtgärder beräknas gällande riktvärden klaras. För ytterligare förbättring av 
ljudmiljön på uteplats kan ett lokalt bullerskydd av uteplatsen anordnas.  
 
Räddningstjänsten  

På Skaftö ligger brandstationen vid infarten till Grundsund. God tillgänglighet för rädd-
ningstjänstens fordon har, genom vägars och vändplatsers dimensionering, inarbetats i 
planförslaget.       
 
Dammkonstruktion 
Dammar med byggd stödmur ska säkras konstruktionsmässigt innan angränsande kvar-
tersmark nedströms bebyggs. Detta regleras genom bestämmelse på plankartan. 
 
En befintlig damm i anslutning till delområde Bergsbyn, vars funktion enligt VA-
utredningen ej längre behövs, föreslås tas bort. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR  
Detaljplanearbetet drivs med så kallat normalt planförfarande vilket innebär både ett 
samrådsskede och ett granskningsskede. Detaljplanen tas därefter upp för beslut om 
antagande i kommunfullmäktige.  
 
Genomförandetiden är 10 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft. 
 
Höjning eller sänkning av marknivån genom uppfyllnad eller schaktning kräver 
marklov. Marklov ska avse hela byggnadskvarter samlat.  
 
I aktuellt planförslag är Lysekils kommun huvudman för HUVUDGATA, G-VÄG, P-
PLATS samt NATUR och enskilt huvudmannaskap för LOKALGATA (se plankartan). 
 
På plankartan redovisas en administrativ bestämmelse avseende upphävande av strand-
skydd i planområdets västra del. 
 
Detaljplanen är upprättad i enlighet med PBL (SFS 2010:900). 
 

 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
Inledning 

I detta avsnitt beskrivs frågor som rör planens genomförande, såsom organisatoriska, 
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett 
samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.  
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR  
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Detaljplanen fortsät- 
ter att gälla även efter genomförandetidens utgång såvida inte kommunen fattar beslut 
om att upphäva detaljplanen eller att en ny detaljplan upprättas för området. 
 
Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses iordningställande och underhåll för allmän platsmark inom 
ett planområde. I aktuellt planförslag är Lysekils kommun huvudman för HUVUD-
GATA samt NATUR och enskilt huvudmannaskap för LOKALGATA.  
 
Ansvarsfördelning 
Här nedan redovisas förslag till ansvarsfördelning.  
(Brf= Bostadsrättsförening, Ga= Gemensamhetsanläggning) 
*Genomförandeansvarig ansvarar för att exploateringen blir utförd, antingen genom 
eget genomförande eller upphandlad entreprenad. 
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Anläggning 
(kartbeteckning) 
 

Anläggningens 
ägare 

Genomförande- 
ansvarig * 

Driftsansvarig 

Allmänna platser 

 

HUVUDGATA 
 

LOKALGATA 
 
NATUR (grönom-
råde med gångstigar, 
lekplats samt dagvat-
tenanlggningar) 
 
P-PLATS 
 
G-VÄG 
 
Gatubelysning  
 
Vatten- spill- och 
dagvattenledningar 
 
Kvartersmark 

 
P 
 
B 

 
BC 
 
 

E1 
 
E2 
 
N1  
 
Vatten-, spillvatten- 
och dagvattenled-
ningar inom u-
område 
 
Vatten-, spill- och 
dagvattenledningar 

 
 
Lysekils kommun 
 
Lysekils kommun 
 
Lysekils kommun 
 
 
 
 
Lysekils kommun 
 
Lysekils kommun 
 
Lysekils kommun 
 
LEVA 
 
 
 
 
Exploatör/Ga 
 
Resp. fastighetsä-
gare/brf 
 
Resp fastighetsä-
gare/brf 
 
Vattenfall 
 
LEVA 
 
Lysekils kommun 
 
LEVA 
 
 
 
 
Resp fastighetsä-
gare/Brf / ga 

 
 
Exploatör  
 
Exploatör 
 
Exploatör 
 
 
 
 
Exploatör 
 
Befintlig 
 
Exploatör 
 
Exploatör 
 
 
 
 
Exploatör  
 
Exploatör 
 
 
Exploatör 
 
 
Vattenfall 
 
Exploatör  
 
Exploatör  
 
Befintlig 
 
 
 
 
Exploatör 
 

 
 
Lysekils kommun  
 
Lysekils kommun 
 
Lysekils kommun 
 
 
 
 
Lysekils kommun 
 
Lysekils kommun  
 
Lysekils kommun 
 
LEVA 
 
 
 
 
Exploatör/Ga 
 
Resp. fastighetsä-
gare/brf 
 
Resp fastighetsä-
gare/brf 
 
Vattenfall 
 
LEVA 
 
Lysekils kommun 
 
LEVA  
 
 
 
 
Resp fastighetsä-
gare/Brf / ga 
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Gatubelysning 
 
g 
 
 

 
LEVA 
 
Fastigheter ingående i 
gemensamhetsan-
läggning 

 
Exploatör 
 
Exploatör 

 
LEVA 
 
Fastigheter ingående i 
gemensamhetsan-
läggning 

 
Avtal 
Innan planen kan antas, ska ett exploateringsavtal tecknas mellan Lysekils kommun och  
fastighetsägaren/ LEVA i Lysekil AB/exploatören. Avtalet ska reglera principerna och 
kostnaderna för genomförandet av planen. Detta avtal antas i samband med planens 
antagande. 
 
Lysekils kommun ska enligt avtal överlåta mark inom fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:6, 
1:336 och 1:281 till exploatören. 
 
Ägaren till fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:5 ska enligt avtal överlåta de delar av fastig-
heten som ingår i planområdet till exploatören. De delar som planeras som allmän plats 
ska överlåtas till kommunen. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Markägande 
Kommunen äger fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:6, 1:336 och 1:281. Övriga fastigheter 
inom planområdet är i enskild ägo. 

 
Allmän plats 
Kommunalt huvudmannaskap kommer att gälla för allmän plats; HUVUDGATA,  
 
NATUR, P_PLATS och G-VÄG. Kommunen är inte huvudman för allmän plats; 
LOKALGATA. 
 
Exploatör ansöker hos Lantmäteriet om fastighetsreglering och övrig fastighetsbildning 
som rör allmänplatsmark. 
 

Kvartersmark 
Kvartersmark med planerad enbostadshusbebyggelse, avstyckas i enskilda fastigheter 
enligt plankartans bestämmelser.  
 
Kvartersmark med planerad grupphusbebyggelse/ Brf kan avstyckas i gemensamma 
fastigheter. Kvartersmark med planerad flerbostadshusbebyggelse är tänkt att utgöras av 
en fastighet men kan även avstyckas i enskilda fastigheter. 
  
Gemensamhetsanläggningar/samfällighet  
Gemensamhetsanläggningens skötsel- och ansvarsområden är lekplats, miljöstationer, 
parkering samt dagvattenanläggning inom kvartersmark. 
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Servitut/Ledningsrätt 
För vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar inom u-område på kvartersmark samt allmän 
plats med enskilt huvudmannaskap skall ledningsrätt upplåtas till förmån för LEVA i Lysekil 
AB.  
 
För område avsett för E1 (transformatorstation) på kvartersmark ska ledningsrätt alter-
nativt servitut upplåtas till förmån för Vattenfall.  
 
För område avsett för E2 (tryckstegringsstation) på kvartersmark ska ledningsrätt upplå-
tas till förmån för LEVA i Lysekil AB. 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
Exploateringskostnader  
Alla kostnader som uppkommer i samband med exploatering av planområdet betalas 
enligt avtal av exploatören.  
 
Mark/Fastighetsbildning  
Alla kostnader förenade med fastighetsbildning belastar exploatören. 
 

Va- anläggningsavgift  
Hur VA-kostnaderna ska tas ut regleras i avtal med LEVA. 
 
Avgifter 
Vid bygglovsprövning kommer ingen planavgift att tas ut. Bygglovsavgifter kommer att tas 
ut enligt gällande bygglovtaxa.  
 

Geoteknik och bergras/blocknedfall  
Geotekniska och bergtekniska åtgärder som krävs för att erhålla bygglov för byggnader och 
anläggningar inom kvartersmark bekostas av exploatör eller berörd fastighetsägare.  
 
Markmiljö och fyllnadsmassor 
Åtgärder som krävs för markmiljö och fyllnadsmassor inom kvartersmarken bekostas av be-
rörd exploatör. 
 
TEKNISKA FRÅGOR  
Teknisk försörjning  
Vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar ska utföras och bekostas av exploatören, på 
ett av LEVA godkänt sätt. Området kommer efter genomförandet att ingå i verksam-
hetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.  
 
Dagvatten ska fördröjas och tas omhand lokalt i enlighet med Swecos dagvatten- och 
VA-utredning 2014-09-22. Dagvattenlösningar ska utföras och bekostas av exploatören. 
Vid detaljprojektering ska det tillses att dagvattnet rinner från byggnader och att över-
skottsvatten från dränrör kan söka sig ut mot naturmark i ett flertal punkter och att in-
stängt vatten ej blir stående inom tomterna. Infiltrationen skall utföras med sådan kapa-
citet att det sammanlagda vattenflödet inom planområdet inte förändras efter exploate-
ringen.  
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Förbindelsepunkt för vatten och spillvatten till gemensamhetsanläggningar med grupp-
hus och flerbostadshus utmed Kristinebergsvägen anvisas i gräns mot HUVUDGATA. 
För övriga fastigheter ges anvisning i gräns mot LOKALGATA. 
 
Planförslaget redovisar en byggrätt, ”E2”, för tryckstegringsstation. 
 
El och transformator  
Tillräckligt med elström finns nära planområdet. Planförslaget redovisar fyra byggrätter, 
”E1”, för transformatorstationer. 
 
Gator och gc-väg  
Exploatören anlägger ny- och ombyggnad av HUVUDGATA och LOKALGATA inom 
planområdet på allmän platsmark. Exploatören anlägger LOKALGATA inom området 
med en körbar yta på 3,5 + 1.5 meter, ett totalt vägområde på 6 meter inkl stödremsor.  
 
Belysning 
Samtliga gator ska förses med gatubelysning. Om befintliga anläggningar inte kan vara 
kvar i nuvarande läge ska samråd ske med LEVA och flyttning/ombyggnad bekostas av 
berörd exploatör.  
 

Brand och säkerhet 
Brandpost inom området ska anordnas enligt direktiv från räddningstjänsten. 
 

Naturområden 
Målsättningen med områden avsatta som allmän plats, NATUR är att bevara naturmar-
ken som finns idag.  
 
Naturmarken skall behålla sin befintliga struktur och vegetation. Vattenföring och vat-
tenkvalitet i de tre större dammarna ska säkras. Genomförd dagvattenutredning har haft 
som utgångspunkt att tillströmning av dagvatten i befintliga stråk ska bevaras. 
 
Under byggskedet bör hydrologisk expertis användas för att tillse att sprängnings-, 
schaktnings-, och grävningsarbeten inte ger negativ påverkan på hydrologin i området. 
 
Under byggtiden ska naturmarken (NATUR) skyddas och säkerställas. 
 
Flytt av fridlysta växter ska vid behov göras i samråd med Länsstyrelsen, vilket be-
kostas av exploatören. 
 

Geoteknik, radon  
Planområdet utgörs huvudsakligen av berg i dagen. Enligt geologisk/bergteknisk be-
siktning och rasriskutvärdering, WSP, 2013-04-30, bilaga 1-2, bedöms det finnas risk 
för ytliga bergras eller blocknedfall på några ställen inom kvartersmark. Inom naturom-
råden som ej ska exploateras har rasrisk noterats men här görs bedömningen att inga 
stabilitetshöjande åtgärder behövs.  
 
En upplysning om att byggnader där människor stadigvarande vistas bör ha ett radonsä-
kert utförande redovisas på plankartan. 
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Markens anordnande  
De hus och tomter som anläggs i sluttningar ska utformas på ett sådant sätt att inte onö-
diga fyllnadsmassor används för att slänta av sluttningarna. Detta för att skydda karaktär 
och för att inte påverka de miljöer som de vegetationsbeklädda sluttningarna och bran-
terna erbjuder. Sprängning får ej utföras mer än en meter utanför byggnads konturlinje 
med undantag för underjordiska ledningar, dagvattenanläggningar, gata, parkering längs 
med gatan samt vändplats. Undantag gäller även för angöring för gata till garage samt 
för gåendes angöring från gata till byggnad. 
 

 
FASTIGHETSKONSEKVENSBESKRIVNING 
Nedan följer en beskrivning av konsekvenserna för de fastigheter som ligger 
innanför detaljplaneområdet när det gäller fastighetsbildning, förändrad 
markanvändning samt bestämmelser om markens nyttjande. 

 
Skaftö-Fiskebäck 1:6  Avses delvis bebyggas för bostadsändamål och avstyckas. 

Den del av 1:6 som ligger inom planområdet regleras in i 
Skaftö-Fiskebäck 1:336. 

Skaftö-Fiskebäck 1:281 Ligger inom Skaftö-Fiskebäck 1:6, ska släckas. 
Skaftö-Fiskebäck 1:336 Till denna inregleras den del av 1:6 som tillhör planområdet.  
Skaftö-Fiskebäck 1:393 Ges ny infart via gårdsgata, blir delaktig i lokalgatans gemen-

samhetsanläggning. Medges tillköpa ca 105 kvm från Skaftö-
Fiskebäck 1:6. Omfattas av detaljplan. 

Skaftö-Fiskebäck 1:291 Medges tillköpa ca 120 kvm från Skaftö-Fiskebäck 1:6. Om-
fattas av detaljplan. 

Skaftö-Fiskebäck 1:254 Oförändrade fastighetsgränser. Omfattas av detaljplan. 
Skaftö-Fiskebäck 1:170 Påverkas av Fiskebäckskilsvägens ombyggnad. Överlåter ca 

272 kvm invid Fiskebäckskilsvägen till gatumark och slänt. 
Skaftö-Fiskebäck 1:543 Ca 40 kvm norr om Kristinebergsvägen avgår till huvudgata 

och ca 135 kvm till fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:164. Vi-
dare avgår ca 1170 kvm utmed Fiskebäckskilsvägen till na-
turmark och ca 520 kvm tillkommer från Skaftö-Fiskebäck 
1:6 för bostadsändamål. Omfattas av detaljplan. 

Skaftö-Fiskebäck 1:351 Medges tillköpa ca 760 kvm från Skaftö-Fiskebäck 1:6. Om-
fattas av detaljplan. 

Skaftö-Fiskebäck 1:286 Medges tillköpa ca 275 kvm från Skaftö-Fiskebäck 1:6. Om-
fattas av detaljplan. 

Skaftö-Fiskebäck 1:343 Oförändrade fastighetsgränser. Omfattas av detaljplan. 
Skaftö-Fiskebäck 1:282 Oförändrade fastighetsgränser. Omfattas av detaljplan. 
Skaftö-Fiskebäck 1:302 Oförändrade fastighetsgränser. Omfattas av detaljplan. 
Skaftö-Fiskebäck 1:327 Oförändrade fastighetsgränser. Omfattas av detaljplan. 
Skaftö-Fiskebäck 1:553 Oförändrade fastighetsgränser. Omfattas av detaljplan. 
Skaftö-Fiskebäck 1:337 Oförändrade fastighetsgränser. Omfattas av detaljplan. 
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Skaftö-Fiskebäck 1:328 Oförändrade fastighetsgränser, alt övergår till Skaftö-
Fiskebäck 1:6, omfattas av detaljplan 

Skaftö-Fiskebäck 1:5 Del av 1:5 som ligger inom planområdet regleras in i Skaftö-
Fiskebäck 1:336. Delar av fastigheten (allmän parkering) 
övergår till Skaftö-Fiskebäck 1:6. Omfattas av detaljplan. 

Skaftö-Fiskebäck 1:164 Markbyte genom att ca 50 kvm avgår till huvudgata och ca 
135 kvm tillkommer från fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:543. 

  Omfattas av detaljplan. 
 
Samtliga ovan nämnda fastigheter ges planbestämmelser i enlighet med tillhörande 
plankarta. Befintliga byggnader ska ej anses strida mot planens bestämmelser. 
 

 
PLANPROCESSEN 
Detaljplanen befinner sig nu i granskningsskedet. Granskningshandlingen har sedan sam-
rådet utvecklats med följande:  
 
Allmänt 

• Exploateringens omfattning har reducerats med ca 20%, genom att tidigare före-
slagen kvartersmark för bostadsbebyggelse utgått. I granskningshandlingen före-
slås nu ca 140-160 bostäder. Antalet kan variera något beroende på lägenhets-
storlek, typ av byggnader mm. 

• Ytterligare anpassning har gjorts till utpekade naturvärdesområden. 

• Den föreslagna nya byggrätten på fastigheten 1:543 flyttas söderut på tomten.  
• En noggrann avvägning av byggrätternas storlek i förhållande till kulturmiljön och 

landskapsbilden har utförts.  
• Dialog med Trafikverket har genomförts avseende ombyggnad av korsningen 

mellan Fiskebäckskilsvägen och Kristinebergsvägen samt för att studera kopp-
lingar mellan de olika trafikslagen i korsningen mellan Fiskebäckskilsvägen och 
Kristinebergsvägen har utförts som ett första steg i ett helhetsnät för gång- och 
cykeltrafik i Fiskebäckskil.  

• Ansökan av dispens från strandskydd har upprättats. Beslut om beviljande av dis-
pens har erhållits av kommunen. Länsstyrelsens naturvårdsenhet har beslutat att 
inte överpröva beslut. Efter överklagan handlägger nu Länsstyrelsens rättsenhet. 

 
Plankarta 

• Kvartersmark för bostadsbebyggelse har utgått och ersatts av naturmark. 
• Antalet p-platser för allmänhet har ökats. 
• Precisering av planbestämmelser avseende gestaltning av byggnaderna har utförts 

gällande byggnadsvolymer, byggnaders höjder, markanpassning, färgsättning 
och glasning.  

• Detaljerade utformnings- och utseendebestämmelser har infogats på plankartan.  
• Höjder för byggnader har analyserats mer i detalj och förts in på plankartan.  
• Plankartan har kompletterats med planbestämmelser avseende sprängning och ut-

fyllnader som införlivar den vision som finns i planbeskrivningen att marken 
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endast ska påverkas i den mån det behövs för anläggandet av VA, vägar och an-
läggandet av hus.  

• Kompletterande lägen för transformatorstationer samt u-områden inom området 
har tillförts plankartan.  

 
Planbeskrivning 

• Planbeskrivningen har utvecklats med bl a en tydligare redovisning av planens 
syfte samt motivering av exploateringens omfaattning från översiktsplan till för-
slag till detaljplan.  

• Barnperspektivet, innehållande bland annat beskrivning av barns möjlighet till 
säkra transportvägar har tillförts planbeskrivningen.  

• Vattenförsörjningen har utretts tillsammans med LEVA. Tryckstegring ger till-
räckligt vattentryck.  

• Avloppsförsörjningen har tillsammans med LEVA utretts. Reningsverket i Stock-
evik bedöms, enligt LEVA, klara den ökande spillvattenmängden som planom-
rådet medför. 

• Försörjning av brandvatten har beaktats.  

• Genomförandebeskrivningen i planbeskrivningen har uppdaterats. 
• Fastighetskonsekvensbeskrivningen i planbeskrivningen har preciserats. 
• VA- och dagvattenavledning har bearbetats utifrån LEVAs m fl inkomna yttrande.  

 
Kompletterande handlingar/utredningar 

• Miljökonsekvensbeskrivningen har uppdaterats. 

• Ett gestaltningsprogram som behandlar planförslaget i förhållande till riksintres-
sen för kulturmiljö och påverkan på landskapsbild har tagits fram.  

• Illustrationsmaterial har utarbetats för att möjliggöra en bedömning av om plan-
förslaget kan förväntas medföra påtaglig skada på riksintresse enligt miljöbal-
kens tredje och fjärde kapitel. Illustrationer redovisas från Östersidan, från havet 
samt från landområdet i nordväst.  

• Illustrationsmaterial som visar hur platsen kommer att se ut efter ombyggnad för 
korsningen Fiskebäckskilsvägen och Kristinebergsvägen redovisas.  

• En fysisk modell över området har byggts.  
• Sektioner som visar placering av hus i förhållande till gata har ritats.  
• En arkeologisk utredning och förundersökning har utförts för hela planområdet. 
• En trafikmätning av sommartrafiken har utförts. Denna ligger till grund för uppda-

teringar av övriga handlingar och utredningar.  
• Bullerutredningen har uppdaterats och redovisar bullernivåer för befintlig hastig-

het (50km/h) samt för hastighetssänkningar till 40km/h respektive 30 km/h.  

• Trafikutredning har uppdaterats med bl a målpunkter för fotgängare och cyklister. 

• Kompletterande utredning av stor vattensalamander utifrån Länsstyrelsens ytt-
rande har utförts.  

• Utredning om fågelarters häckningsmiljöer inom planområdet, har tagits fram.  
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GRANSKNINGSSKEDE 
Myndigheter, fastighetsägare och andra berörda parter informeras och bereds tillfälle att 
lämna synpunkter på planförslaget. Kungörelse om granskningen annonseras i Bohuslä-
ningen och Lysekilsposten samt läggs ut på kommunens hemsida. 
 

 
 
Efter granskningen sammanställer och kommenterar kommunen de synpunkter som 
inkommit i ett granskningsutlåtande. Mindre justeringar av plankartan kan göras utifrån 
de synpunkter som inkommit under granskningstiden. Därefter kan detaljplanen god-
kännas av kommunstyrelsen och sedan antas av kommunfullmäktige. 
 
Preliminär tidplan för planarbetet 
Granskning      3:e kv 2015 
Antagande      4:e kv 2015 
 
MEDVERKANDE I PLANARBETET 
Planförslaget har upprättats av Exark Arkitekter AB genom arkitekt Hans Jönsson. 
 
Handläggare i Lysekils kommun har varit Malin Karlsson och Ylwa Larsson, samhälls-
byggnadsförvaltningen. 
 
 
 
 
 
Malin Karlsson     Ylwa Larsson       Hans Jönsson  
Planarkitekt       Samordningsansvarig     Exark Arkitekter   
          för planverksamheten 

 


