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Vi motsätter oss planförslaget med dess omfattande exploatering som tillåter160 nya
bostäder på 'Utsiktsberget'och ett nytt centrum vid nuvarande parkering. Förslaget
medför alltför många negativa konsekvenser för naturvärden, kulturvärden och
omfattande försämringar för nuvarande privata fastighetsägare. Det är inte troligt att
dessa bostäder i någon större omfattning kommer att köpas av personer som kommer
bo året om med barn i skolålder. Det är stora byggytor som planen tillåtervilket
resulterar i höga priser vilketockså bekräftatsav PEAB under samrådet. Exploateringen
är inte i linje med gällande översiktsplan eller kommunens bostadsstrategi. l OP fastslås
att Skaftö ska behållaen småskalig karaktär och att utbyggnad ska ske i måttlig takt
samt att natur- och kulturvärden ska bevaras.Detaljplaneförslaget innebär inte att dessa
värden beaktas utan innebär betydandenegativ påverkan.

Vi har till samrådshandlingarna i mars 2014 skickatvåra synpunkter som kommunen
inte har beaktatoch svarat på. På den förra plankartan planerades att använda den
känsliga dammen/våtmarkenvars ena hälft ligger på Tomtägarföreningens markför att
anlägga ett utjämningsmagasinför dagvatten. Nu skall samma damm användas till
vändplan. Det är inte förklarat i granskningshandlingarnahur detta påverkardammen
och allt vatten som finns där.
Berget innehållerstora vattenmängder, vi krävde i samrådshandlingarnaatt få klargjort
hur stora sprängningar i området kommer att påverka detta vatten och hur det i sin tur
påverkarvåra fastigheter. Vi krävde en grundlig utredning om detta men det har
kommunen inte gjort. Vi har heller inte fått något svar på denna fråga. Redan idag
genererar berget mycket stora vattenmängder. Kommunen har inte tagit någon som
helst notis om detta.

Exploateringens omfattning

Vi motsätter oss att kommunen gör avsteg från Översiktsplanen 2006 (aktualiserad
2010) som föreslår 30-50 nya bostäder.

Vi motsätter oss att Lysekils kommun tar på sig kostnaden för att sköta Vägunderhålloch
Snöröjning för ett område som är en nära dubblering av Fiskebäckskilsby.



Hälsa

Det är oacceptabeltatt ny bebyggelse föreslås som innebär att riktlinjerför buller inte
klaras. Detta trots bulleråtgärder och trots att beräkningen antar att endast 60% av de
föreslagna husen utgörs av helårsboende och i beräkningen finns ingen trafik till det
föreslagna centrumet med.

Trafik

Förslaget kan inte genomföras med den tillfartsvägsom anges; bostädernavid
Kristinebergsvägen/Fiskebäckskilsvägenär redan i nuläget bullerstörda och utrymmet är
för litet. Den föreslagna utbyggnaden av vägen medför oacceptabla intrång på privata
fastigheter och bullerskärmarsom ej är förenliga med kulturmiljön.

Vi anser att exploateringen är för omfattande eftersom riktlinjerför buller inte klaras ens

med omfattande bullerdämpande åtgärder som kommer innebära negativ inverkan på
befintlig miljö. Redan idag är det problem.

Vi motsätter oss en breddning av Kristinebergsvägen.Detta kommer endast att medföra
högre hastigheter vilketär negativt från tratiksynpunktoch kommer medföra mer buller.

Vi motsätter oss att busslinjen förlängs till föreslaget centrum. Nuvarande busshållplats
har ett bra läge. Ingen ökad nytta för resenärer och sämre trafiksäkerhetssituation för
fotgängare och cyklister. Kristinebergsvägenslutning är allt för brant för att Västtrafik
ska acceptera linjetratikdär.

Kommunen har fortfarande inte redovisat hur befintligasamhället ska klara en näst intill
fördubblad belastning; ingen investering föreslås i befintligtbad, nya båtplatser m.m.

Vi stödjer en sänkning av hastigheten redan nu utmed Fiskebäckskilsvägenoch
Kristinebergsvägen.

Parkering
Vi anser att nuvarande parkering som försörjer samhället har ett bra läge. Att flytta
denna 200-300 meter bort gör att den kommer allt för långt bort för att fungera. VI är
emot att anlägga en parkering som får dåligt läge och på strandskyddatområde.

Vi anser att det inte är i allmänhetens intresse att anlägga en parkering vid
tennisbanorna, halvvägs till Kristinebergoch ha det som motiv att upphäva
strandskyddet.

Vi vill att investeringar istället görs för att underlätta gång- och cykeltrafik och begränsa
biltrafiki Skaftös samhällen generellt.



Miljöbalken

Vi anser att planförslaget strider mot Miljöbalkensbestämmelser; kap 3 och 4 (natur-
och kulturvärden).

Föreslagna byggrätter

Vi anser att byggrätterna är för stora bl.a. med hänsyn till terrängförhållandenoch
anpassning till den unika karaktären som finns i Fiskebäckskil.Byggrätter innebär att
120-150 kvm byggnadsarea och därtill inredd övervåning med takkupor samt
souterrängvåning. Utöver detta tillåtsytterligare 40 kvm komplementbyggnadoch i
flertalet ytterligare 30 kvm inglasat uterum.

Vi anser att de föreslagna byggnadsvolymernainte harmonierar med befintlig
bebyggelse. Förslaget innebär att byggrätten för flertalet befintliga hus begränsastill 90
och 110 kvm.

Vi tycker att man skall hålla kvar den tradition som finns på Skaftö att bygga nere i dalar
och inte uppe på berg, likadant som Tomtägarföreningens område är byggt.

Vi anser att de bästa i nuvarande utformning är att helt ta bort etapperna ”Toppen",
__"Stigningen" och "Kilen". Då anser vi att detaljplanen börjar närma sig intentionerna i OP

06 samt planprogrammet för området.

Vi motsätter oss de omfattande sprängningar som förslaget kommer medföra vilket
också påpekas i miljökonsekvensbeskrivningenMKB. De "begränsningar"avseende
sprängning som föreslås i planen innebäri realiteten inga begränsningar.Med alla de
undantag som anges kan i princip all kvartersmarkplansprängas.

Vi hävdar att föreslagna tomtstorlekarär för små och angivna byggrätterna är för stora
för att klara hänsyn till terräng och värdefull naturmark.

Jämförelsen med Hällviksstrand är inte relevant. Förslaget är inte ritat för att kunna klara
en byggnation utan omfattande sprängningsarbeten.

Att påstå att bebyggelse på nuvarande parkering är viktig för att knyta ihop befintliga
samhället med föreslagna Utsiktsbergetär felaktigt. Norr om parkeringen gränsar ett
högt berg med endast ett fåtal hus.

Vi förespråkar mindre byggrätter likt de som finns i byn från enkelhus, dubbelhus till den
maximala storleken om Kaptensvillor (ca 100 kvm).

Kulturmiljövärden



Vi motsätter oss att skapa en storstadsmässig förort till ett samhälle av Riksintresse.

Vi motsätter oss att i grunden förändra ett samhälle som utmärkts i flera guider som en

av Bohusläns mesta sevärdheter, t.ex. Rough Guide och Guilt et Millau.

Vi motsätter oss den hårda exploateringen av den kustremsa som tv-kanalen
CNN utmärkt som en av världens 10 mest unika.

Vi motsätter oss att det inte ñnns bevarandeskyddpå befintliga hus med höga
kulturhistoriska värden. l planen angiven q-bestämmelsefinns endast reglering av hur

ny bebyggelse ska utformas.

Vi förespråkar en försiktig exploatering för att bevaraoch vårda samhällets unika
kulturvärden och markens naturvärden för framtiden.

Riksintresse
Planområdet berör ett riksintresse för kulturmiljövård. Planen tar inte tillräcklighänsyn till
detta. Planen innebär, om den genomförs, påtaglig skada på riksintresset och strider
därmed mot regleringen 3 kap. 6 § miljöbalken.

Natur
Planområdet innehållerett synnerligen rikt och varieratdjur-och växtliv med ett flertal

däggdjursarter, ett stort antal fågelarter varav flera rödlistade
, sällsynta och rödlistade

groddjursamt ett antal fridlystaväxter. Vi kan inte se I granskningshandlingarnaatt man

tagit detta på allvar. Planen att flytaväxter till andra platser och låta fåglar bygga i andra

träd håller inte, risken är mycket stor att de istället försvinner. Inventering av kärlväxter,
fåglar, groddjuri artskyddsförordningen i Fiskebäckskil,Skaftö, Lysekils kommun, 2014-

07-06, Naturcentrum. (Vi har förgäves försökt att hitta denna dokumentation på er

hemsida. Omöjligt att yttra sig då vi inte haft möjlighet att läsa denna rapport. Under den

flik ni angiver på er hemsida idag, hamnar man på miljökonsekvensbeskrivningenoch
inte på naturinventeringen. Med endast några dagar kvar av granskningen är detta

mycket allvarligt och graverande och visar hur liten betydelse Natur 0 miljö har för

Lysekils kommun.

Informationsmaterial

Vi hävdar att informationsmaterialunder hela processen visat på felaktiga illustrationer
av den byggnation som detaljplaneförslaget medför. Korrekta och illustrativabilderav

planens konsekvenser har efterfrågats men inte presenterats; fel vägbredder, intrång ej
redovisade på privata fastigheter, bullerskärmar som saknas eller i fel lägen, byggnader
som rivs finns med på bild,parkeringsanläggningarej redovisade på ängar, modellen
som visades är inte en kopia av det verkliga berget. Vi har begärt att få se ett



fotomontage hur hus på Alberts och Olgas väg kommer att gestalta sig gentemot de nya
husen som skall byggas men vi har blivit nekade detta.

Rättsligt
Detaljplanensgenomförande förutsätter att enskilda fastigheter delvis tas i anspråk med
tvång. Detta får enligt 2 kap. 15 § regeringsformen endast ske under dels
förutsättningen att ianspråktagande sker för att tillgodoseangelägna allmänna intressen,
dels under förutsättning att det angelägna allmänna intresset inte kan tillgodoses på
annat sätt.

Vi ifrågasätter både om den massiva exploateringen som skall ske enligt detaljplanen
utgör ett angeläget allmänt intresse. Under alla förhållande kan detta intresse tillgodoses
utan att några enskilda fastigheter berörs. Regleringen i regeringsformen har som

grundlag vid en lagkonfliktföreträde framför regleringen i plan- och bygglagen.

- Kulturminne, hur ska vägar kunna byggas utan att negativt påverka nuvarande
bebyggelse? Två mindre hus ur den kulturskyddade bebyggelsen i Fiskebäckskil
behöver rivas för att åstadkomma en väg. l MKB anges det att lutningen på
Kristinebergsvägenändå inte kommer att uppfylla kraven för tillgänglighetför
rörelsehindrade. Bullerplank finns som förslag på åtgärd på det ökade bullret, detta
ligger inte linje med att bevara kulturmiljön!

- Efterfrågan av hus för åretruntboende; Det finns flera påbörjade och planerade
bostadsområden på Skaftö. Om man räknar ihop det teoretiska antalet lägenheter så
kommer man upp i ca 150 stycken. Detta ligger över kommunens egna målsättning.
Flera av de nu exploaterade områdena har inte lyckassälja de erbjudna fastigheterna
och lägenheterna, de står osålda. Antalet åretruntboende barnfamiljerhar inte heller
ökat i linje med de nya etableringarna. Finns det verkligen behov av 140-160 fastigheter
i detta område? Vi anser inte att det finns en efterfråga på dessa fastigheter. Någon
marknadsundersökningredovisas inte, som grund för efterfrågan anges PEAB's
"intressekö för utsiktsberget" samt kommunens tomtkö. Att kommunen har kö tyder väl
på att man själv borde sälja tomter, varför ge förtjänsten till PEAB?

- Båtplatser, inga nya båtplatser redovisas i planen, inte heller nämns frågan vilketär
mycket märkligt. Idag är det extrem kö till en kommunal båtplats och i Marinan mycket
lång kö. En sannolik konsekvens om planen antas i nuvarande utseende är att de som
inte har mycket gott om pengar inom kort framtid inte kommer att ha möjlighet att ha en
båt liggande i Fiskebäckskil.Detta rimmar mycket illa med kommunstyrelsen idé om att
denna nya detaljplan är till för åretruntboende barnfamiljer.Att påstå att denna fråga inte
"ingår i denna detaljplan" är naturligtvis i sak rätt av den politiska ledningen, men visar
på en bristande förståelse för övriga boende i i Fiskebäckskil.Denna fråga måste lösas
innan man bygger ytterligare fastigheter.

- Uppställningsytor för båtar och båtvagnar, inga nya ytor redovisas i förslaget. Det
befintliga hamnområdet är sommartid helt fullt av bilaroch trailers. Att ytterligare öka
antalet boende i samhället och att inte anpassa hamnområdet är ett stort problem. Det
är alltid kö till trailerrampen en sommardag, detta då många boende i samhället inte



ännu fått någon båtplats. Detta lär inte bli mindre omfattande efter en ev utbyggnad,
frågan måste utredas och lösningar presenteras som gör det möjligt för ytterligare
boenden att få en möjlighet att använda båt och havet som den resurs det är. Nya
uppställningsytor måste redovisas inom detaljplanen för båtar och trailers
- Friluftsliv,området som bebyggs används flitigt av de boende i och omkring
Fiskebäckskil.Många mindre promenadvägarfinns i området, främst i de sydliga högre
delarna och dessa används tämligen frekvent året om av de boende i samhället. Detta
område i de högre södra delarna blir till största delen helt bebyggda. Vi tycks förlora
våra stigar som vi använder för promenader ner till byn och till Bökevik. Någon större
naturkänslakommer knappast att infinna sig om inte detaljplaneförslaget ändras. Att

bebygga 60% av det totala naturområdet kommer inskränka, eller för att inte helt säga,
ta bort känslan av bohuslänsk naturmiljö. Någon liknande miljö finns inte att tillgå i
närområdet för de boende på Fiskebäckskilsvästra sida. lntrånget på friluftslivetför de
boende blir därför alltför stor för att vara acceptabel. Områdets högre delar bör lämnas
helt obebyggda. l MKB anser man att tillgänglighetenökar till naturen, märklig slutsats
kan vi tycka då det redan idag finns väg fram till naturområdet.

- Frågor om vatten och avlopp, redan idag är systemet utsatt för stora påfrestningar. Hur
ska en utbyggnad av detta ske om bebyggelsen ökar kraftigt? l underlaget så anges att

ledningsnätet är delvis underdimensionerat, någon utredning kring omfattningen och de
kostnader som följer av en den nödvändiga investeringen redovisas ej vad vi kan se. Av
ramavtalet från 2012 mellan kommunen och PEAB framgår inte heller annat än att
denna investering faller på kommunen. De kommunala kostnaderna kring detta kan bli
omfattande. Vi vill få svar på denna fråga innan detaljplanen antas.

- Konkurrensfördel; PEABs utökning av antalet lägenheter från 30-50 till 175 för området
ger en otillbörlig konkurrensfördel. Fler andra intressenter hade säkert deltagit i

upphandlingen om dessa nya förutsättningar gällt. Detta torde också ge vid handen att
antalet lägenheter som angavs i planprogrammet bör gälla.

Övrigt

Eftersom vi närmar oss pensionsåldern har vår plan tidigare varit att tillbringamycket
mer tid i Fiskebäckskil,kanske till o med flytta hit. Med den framtidsplaneringsom

kommunen gör så kommer Fiskebäckskiloch "Utsiktsberget" att vara en byggarbetsplats
de närmaste 6-10 åren. Därmed kommer vi att få ändra våra planer.

Vi påtalade redan i samrådshandlingarnaatt detta bygge som skall pågå under så lång
tid och påverkarså många kringboende också behövergöra en psykosocial utredning
för att se vilkeneffekt detta får på människors hälsa, både den fysiska och den psykiska.
Detta tar Lysekils kommun inte någon som helst notis om. Kommunen kan inte eller vill
inte heller ge en plausibelförklaringtill sin inställning till omvårdnaden av

kommuninvånarnashälsa.

Vi förespråkar att kommunen avvaktar med att planering av ny exploatering av
" Utsiktsberget" tills redan framtagna planer genomförts.



NAMN Annika Bengtsson Asker o Örnulf Asker
ADRESS Cedergatan 3, 426 74 Västra Frölunda
Mail annikabasker@gmaiI.com Tel 0708 209695
FASTIGHETSBETECKNING1: 398, Olgas väg 4, 451 78 Fiskebäckskil




