
20 l 5=09»06

iLYSElKoMMu"
REGISTHATUREN

Lgg 2015 -89- 0 6

  
 Lysekilskommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen,Planenheten, 453 80 Lysekil
registrator@lysekil.se  
Synpunkter på:
Förslag till Detaljplan för Utsiktsberget,Granskningshandling2015-08-07

Inledning
Detaljplaneförslagetsom tillåter 160 nya hus samt ett nytt centrum har en omfattningoch en

utformning som innebär betydandepåverkanpå Riksintressen för Kulturmiljövårdsamt Riksintresset
enligt 4 kap MB. Förslaget är vare sig i linje med kommunens översiktsplan (2006/2010)eller
kommunens Boendestrategi (2013). Avvägningenmellan olika intressen anser vi vara felaktig. Det
allmänna intresset att bygga flerbostäder för helårsboende har i förhållandetillde allmänna natur-
och kulturintressena och de enskilda intressena, som främst utgörs av fastighetsägare och boende
längs Fiskebäckskilsvägenoch Kristinebergsvägen,tillåtitsväga allt för tungt. Konsekvensernaav

planförslagetär för natur- och kulturvärden samt drabbade privata fastighetsägareoacceptabla.
Planens syfte, att skapa förutsättningar för att utveckla Fiskebäckskiloch locka flerpermanentboende
med barn i skolåldern,är givetvis ett gott syfte som vi tror de flesta kan ställa sig bakom. Vi anser

dock att syftet inte kan uppfyllas. Att planlägga för omfattandeutbyggnad av stora villoroch fler-
bostadshus på Skaftö är ett märkligtval av kommunen när behoven som identifieras i den egna
boendestrategin är av helt andra slag. Däri pekas behoven av boenden för unga och äldre ut som

viktiga att möta, bl.a. för att tillmötesgå de direkta behovenhos dessa befolkningsgrupper,men också
som en del i att uppnå ett bostadsbeståndsom medger flyttkedjor.Man kan inte annat än ställa sig
mycket frågande inför att kommunenmot bakgrund av riktlinjernai översiktsplanen samt analys och
slutsatser i boendestrategin tar fram en detaljplan med byggrätter för i huvudsak stora enfamiljshus, i
en del av kommunen där genomförandet av nyligen laga kraft vunna detaljplaner på snarlikaplatser
och med snarlikt innehållvisar sig inte fungera. Vi tänker på projekten i Evensås och vid
Orrnkullsvägen. I Evensås har ju, förutom att kommunen lägger planeringsresurserpå ej
genomförbara projekt, dessutom en felaktig bedömningav marknadenbidragittillatt den påbörjade
men nu avstannadeutbygganden resulterat i ett stort sår i landskapet, en förändring som är
irreversibel.

Planhandlingarna
Granskningshandlingarnainnehållerfortfarande sak- och slarvfel och är på flerapunkter motsägelse-
fulla. Detta påtalades redan i samrådsskedet men det har inte åtgärdats. För befintligafastigheter är
flerabestämmelserhelt gripna ur luften (byggnadshöjdunder mark, förbud mot byggnationdär
befintligabyggnader/garage finns o.s.v.). En kvalitetsgranskningav handlingarnahar efterfrågats i
tidigare skeden och efterfrågas fortfarande. I nuläget är det svårt och ibland omöjligtatt fastställa
vilkaplanens konsekvenserblir vilketförsvårar för alla parter inklusivepolitiker, allmänhet, sakägare
och kommunens egna tjänstemän. Det är viktigt att det går att utläsa vilkarättigheter och skyldigheter
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som planen lägger fast att de går att säkerställa i efterföljande bygglovhandläggningeller i

tillhörandeexploateringsavtal.
Vi anser att det illustrationsmaterialsom tagits fram under processens gång är otillräckligtför att visa

hur den nya bebyggelsen sammantaget kommer att se ut och vilkakonsekvensernablir. Det är

allvarligt i sig och borde vara något som kommunen borde vinnlagt sig om att åtgärda, med tanke på
att det även påtalats av Länsstyrelsen. Men kanske än allvarligare är att det illustrationsmaterialsom

tagits fram överlag upplevs skissartat och därigenom kan misstänkas förminska konsekvenserna i

landskapet av nödvändiga sprängningar och bergsskärningar.Bebyggelse visar inte ett maximalt

utbyggt alternativ och enskildabyggnader är illustrerade i strid mot föreslagnaplanbestämmelser.I ett

fall kan redovisad illustration,den som visar den framtida korsningen Fiskebäckskilsvägen/Kristine-
bergsvägen, sägas vara direkt felaktigt. Gång- och cykelvägens bredd kan omöjligen stämma med

förslaget, gatans bredd om 8 meter är ej med och föreskrivnabullerskärrnarhar delvis utelämnats.

Med tanke på den olägenhet som den ökade trafiken bedöms medföra för de boende och de

konsekvensernödvändiga åtgärder kan tänkas få på de kulturhistoriska och upplevelsemässiga
värdena, borde betydligtfleroch korrekta illustrationertas fram. Som det är nu får man nog hävda att

det inte går att förstå konsekvensernaav planen, vare sig gällande påverkanpå natur- och

kulturvärdena i stort eller i detaljer som de avseende bullerskärmarna.

Exploatering: omfattning och utformning
Vi motsätter oss en exploateringom 160 nya hus och ett nytt centrum då vi anser att det är allt för

omfattande på denna plats och medför betydandenegativ påverkanpå befintliganatur- och kultur-

värden. Detta framfördes redan under samrådsskedet och vi anser att en minskning med 9% inte är i

närheten av att vara tillräcklig,det är fortfarande en ökning med 320% i relation tillvad som före-

slagits i gällande översiktsplan.
Vi anser att de generösa byggytorna i kombinationmed de tomtstorlekar som föreslås innebär att

terrängen inte kommer kunna bevaraseller att hällmarkenkan sparas mellan husen inom kvartersmark

vilketpåstås i planen. En studie av höjderna i planen visar att det inte är ritat så att hänsyn kan tas till

terräng och befintlignaturmark.De begränsningarav sprängning som anges i planen innebär i

realiteten väldigt lite eftersom sprängning för gator, gångvägar. lekplatser, ledningar och tillgänglig-
hetsanpassning är tillåtet.När sådana sprängningsarbetenär genomförda återstår inte mycket av

nuvarande terrängnivåer; fastigheter ligger tre meter över gatunivån, vändplaner i våtmarkspartieroch

det är på en del platser upp till sex meters nivåskillnadinom illustreradbyggnad.

Vi anser att planförslaget inte är utformat med hänsyn tillbefintligvästkustsamhälleskaraktärdå

byggrätterna är långt mer generösa än nuvarandevolymer, gatustruktur och byggnaders placering
följer inte topografin, hällmarkskaraktäreninte kommer kunna bevaras(styrksav MKB) samt att

horisontlinjen med stor sannolikhetkommer att brytas.

Föreslaget centrum anser vi ligga i ett läge som lämpar sig mycket dåligt som centrum. Att dra

ytterligare trafik hit anser vi är högst olämpligt. Tillkommandeinvesteringarbör i första hand styras
tillnuvarande centrum, att utveckla miljön där istället för att investera i något som hotar konkurrera

med nuvarandeverksamheter.

Vi ifrågasätter att inga investeringar sker i gemensammaanläggningar i övrigt i samhället trots att

planen föreslår en omfattande exploatering; slitage och belastningpå nuvarande system blir en följd
men det finns inga upprustningar/investeringari befintligtbad, lekplats och centrum m.m. Det finns

redan idag en mycket stor efterfrågan på båtplatser med 15-20 års kötid tillkommunal plats. I
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synnerhet om området är ämnat för helårsboende är det högst sannoliktatt även de som flyttarin
kommer att efterfråga båtplatser.
Den kringbyggda naturrnarken,begränsadav bebyggelse och gator, innebär att området har begränsad
kontakt och kopplingar till omgivande naturlandskap.Detta är ett effektivt sätt att på lång sikt utarma

områdets naturvärden. Förslaget begränsarstarkt djurlivetsrörlighet i området och på sikt hotar detta
både växt- och djurarter.
Det anges att stenmurar är viktiga ur ekologisk synpunkt, de utgör en viktig biotop. Därtill har de ett

kulturhistoriskt värde. Murarna är emellertid inte inmätta och de skyddas inte genom plan-
bestämmelsepå plankartanvilketmed största sannolikhet innebär att de försvinner i samband med

exploatering, i synnerhet om de ligger på kvartersmark.Det föreslås att nya murar kan byggas med

granit som inte finns på platsen eftersom bergarten i området utgörs av gnejs. Det kan knappast anses

hållbartatt transportera bort gnejs och transportera in granit för att bygga stöd- och stenmurar med.
Dessutom tar det mycket lång tid innan lavar och mossar kommer att växa på nya murar vilket
drabbar de djur och växter som är beroende av denna specifika biotop. Stenmurarnaskulturvärde
förbises i planbeskrivningoch i MKB.

Trafik,hälsa, säkerhet och buller

Trafik-,buller- och parkeringssituationenär ansträngd, i synnerhet under perioder då turism, besökare
och delårsboendet ökar. Gällande riktvärden för buller överskrids redan idag och ändå föreslås i

planen att använda denna sträcka som infartsväg till det nya området. Bullerskyddsåtgärder som

föreslås, 1,5 -2,0 meter höga bullerskärmar längs infarten och byte av fönster på byggnader där flera
har höga kulturhistoriska värden, innebär betydandepåverkanpå kulturmiljön som helhet och får stor

negativ inverkan för upplevelsen. Den befintligaparkeringenpå båda sidor om Kristinebergsvägen
tjänar idag samhället som helhet och avlastarbefintligtsamhälle från biltrafik.I planen föreslås ett

nytt läge som inte kommer fungera som avlastningför samhället då den hamnar allt för långt bort.

Vi förordar att hastigheterna sänks till30 redan idag från busshållplatsenoch vidare upp på Kristine-
bergsvägen för att skapa bättre en trafiksäkerhetssituationoch för att minska bullerstörningen från
trafiken.

Vi motsätter oss exploatering i en omfattningsom medför krav på uppförande av bullerskärmaroch

fönsterbyten på äldre hus i entréområdet tillkulturhistoriskt riksintressanta Fiskebäckskil.

Vi ifrågasätter bullerutredningen. Exempelvis är det räknat med att endast 60 % av de 160 husen blir
helårsboende och som inte inkluderattrafik till och från det nya centrumet.

Ett antal anslutningarhar utretts tidigare men det framgår inte på vilkagrunder den aktuella lösningen
valts. Konsekvenserna som föreslagen tillfartsvägmedför bör jämföras med konsekvenserna i andra

lägen (och eventuellt ett noll-alternativ),men detta verkarinte ha utretts tillräckligt.Vi anser att inget
förslag som hittillsvisats ”tar hand om” tillkommandetrafik på ett tillfredsställandesätt. Vi anser

också att vägutformningen/struktureninom föreslagen kvartersmarkinte tar tillräcklighänsyn till
höjdskillnader.

En breddning av Kristinebergsvägenanser vi inte är rimlig med hänsyn tillomfattande intrång i

befintligaprivata fastigheter; rivning av kulturhistoriskt intressanta uthus, rivning av stenmurar och

höga bullerskärmar som hamnar mycket nära befintligahus. Det finns därtill en överhängande risk att

föreslagen breddning av vägen också resulterar i högre hastigheter än 30 km/hvilketbåde är negativt
ur trafiksäkerhetssynpunktoch bullerhänseende.
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Vi hävdar att det inte är önskvärt att dra buss i linjetrafikupp tilldet föreslagna centrumet. För

befintligasamhällets del ligger nuvarande busshållplatsbättre och det är inte önskvärt att ytterligare
förlänga restiden till/frånBokenäs. Därtill är Kristinebergsvägenslutning om l 1% för brant för att det

ska accepteras av Västtrafik.

Vi förordar att nuvarande parkeringundantas från bostadsexploateringoch att markenavsätts som

allmän parkering.Många som använder parkeringenidag besöker eller bor i samhället och saknar

egen parkeringsplatsoch genom att ställa bilenhär avlastasReparn och de äldre delarna av byn. Vi

tror att risken är stor att flerkommer köra in i samhället om parkeringentas bort. Vi anser inte att det

ligger i allmänhetens intresse att anlägga en parkering i föreslaget läge och upphäva strandskyddet för

detta. Det nuvarande läget utgör ett mycket bättre alternativ och läge, för såväl besökare som boende i

Fiskebäckskil.

Vi efterlyserytterligare åtgärder för att människor ska kunna ställa bilen,särskilt när trafikbelast-

ningen är hög under sommarmånaderna.Investera i breddning av trottoarer och anläggande av gång-
och cykelbanor mellan viktiga målpunktersom kyrkan, affärerna, förskolan, ridskolan, badet och

småbåtshamnen.På sikt vore det önskvärt att ha gång- och cykelbana ända fram till avtagsvägen mot

Stockevik.

Riksintressen
Vi anser att exploateringenenligt detaljplaneförslagetär ett hot mot Riksintresset för Kulturmiljövård
och att det strider mot Miljöbalkensbestämmelser,kapitel 3 och 4 (natur- och kulturvärden). Enligt de

särskildahushållningsbestämmelsemafår ingrepp inte göras som påtagligt skadar områdenas natur-

och kulturvärden.

Miljöbalkens(MB) intention är inte att hindra utveckling,men att skada de nationellavärdena är ett

allvarligthot mot naturupplevelsen som grunden för bl.a. turism, en ytterst viktig näring för Lysekils
kommun och Skaftö, nu och säkerligen även så i framtiden. ”Kompletteringar” tillbefintlig
bebyggelse medges enligt MB, men detta planförslag innebär inte en ”komplettering” utan här handlar

det om omfattandeexploatering av jungfrulig mark i mycket svår/brant terräng.

Planområdet omfattar delar av riksintressanta områden och även marksom gränsar till dessa vilket

också kan påverkariksintresset i sig. Avvägningarenligt Miljöbalkensaknas fortfarande i likhet med i

samrådshandlingarna.I MKB:n lyfts fram att planen innebär betydandepåverkanpå natur- och kultur-

värden. Vi anser att planförslaget från samrådet till granskningen inte ändrats så att betydande
påverkanpå riksintressenaundviks. För framtida näringar och utkomster är ett bevarandeav riks-

intresset och de kvaliteter som finns här viktigt. Kortsiktiga vinstintressen får inte äventyra unika

värden och framtida möjligheter tillrekreationoch friluftslivsamt näringsverksamheter.

Vi motsätter oss borttagandet/avsaknadav kulturhistoriskt skydd av befintligakulturhistoriskt

intressanta byggander. Föreslagen q-bestämmelse(finns endast för ett av husen) innehålleringet
skydd för befintligabyggnad utan handlar enbart om tillkommandebebyggelse. Vi anser att fleraav

husen inom planen har kulturhistoriska värden och det kan finnas skäl för bevarandeskydd.

Utbyggnad i måttlig takt och skala
I ÖP-06 anges hur viktigt det är att bevaraden småskaligakaraktären, att utbyggnad av bostäderoch

anläggningar skall ske i måttlig skala och i måttlig takt. Den småskaligastrukturen och de långsamma
förändringarnahävdas i ÖP-06 utgöra viktiga kvaliteter i boendet på Skaftö och att det är det som

människor söker när de flyttarhit. Analysen i ÖP-06 är relevant och trovärdig. Detaljplaneförslaget
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innebär inte en utveckling i linje med de övergripande analyseroch strategier som skisseras ÖP-06
och upplevs sakna förankring i en långsiktig,trovärdig och hållbar idé om kommunens framtida
utveckling.

Kommunens boendestrategi (2013)
Kommunens egen boendestrategi antagen 2013 beskriverVilkentyp av bostadsbyggande kommunen
ska sträva efter, vilketdetta detaljplaneförslag inte svarar upp mot. Följande går att läsa i boende-
strategin:

0 För att få unga som utbildatsig att återvända ska kommunen verka för att billigarebostäderbyggs.
0 Styra exploatörer mot ”rätt typ av bostäder” (handlar om upplåtelseformer som hållernere priset på

boendet).
0 Aktivt leta efter exploatörer ochmarktill de som vill ta fram billigareboende t.ex. i norra

kommundelarna.
0 Aktivt söka mark i ”billigalägen” med potential att bli helårsboende
0 Bygga på rätt ställen och på rätt sätt för att nya bostäder ska få en hög andel helårsboende.
0 Satsa på boende i norra kommundelarnadär det bl.a. finns bra pendlingsmöjlighetertillangränsande

kommuner.
0 Vårda de kulturhistoriska miljöernabl.a. genom att aktualisera och tillgängliggöraprogram och

riktlinjer.
0 Bromsa/kontrollerautbyggnadstakten av bostäder så att vi inte bygger bort våra attraktiva lägen och

områden.
0 Bedöma realismen i att planen resulterar i helårsboende.

Ska en exploatering övervägas i en så här pass känslig miljö och med svåra terrängförhållanden
behövs hög professionalismoch kompetens samt hög ambitionsnivåhos byggherre, arkitekter,
planhandläggare och övriga konsulter.

Det framstår som orimligt att ta detta forslag vidare. Ska exploatering ske på platsen måste ett nytt
förslag tas fram som följer kommunens strategier och policydokument,som inte påtagligt skadar
riksintressen eller natur- och kulturvärden, som är genomförbart och som inte är olämplig med hänsyn
tillmänniskors hälsa och säkerhet.

Ann och Fredrik Legeby, delårsboende i Fiskebäckskil

legeby@hotmail.se
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