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I egenskap av sakägare lämnar vi följande yttrande.

Vi ställer oss självklart bakom ambitionernaatt öka antalet invånare i kommunen och på
Skaftö. För att klara detta måste kommunenha tydliga strategier för att öka tillväxten i
kommunen och stärka Skañös utveckling. Grundläggande för detta är att bedrivaen politik
för ökat företagande, flerjobb och goda livsbetingelser. Lyckas man med detta kommer också
efterfrågan på bostäder att öka och då är det viktigt att kunna erbjuda bra alternativ. I

dagsläget saknas dock tyvärr dessa förutsättningar. Och förslaget tilldetaljplan kan förvärra

läget. En okänslig exploatering av Fiskebäckskilkommer att försvåra
utvecklingsmöjligheterna.Samhället tappar inte bara sin själ utan förfulas, de som hade tänkt

flyttadit permanent gör det inte, intresset för fritidsbostadminskar, turisterna blir färre och

jobbenminskar.

Det grundläggandeproblemet med denna exploateringär att den bygger på ett syfte som inte
är sakligt och realistiskt. I handlingarnaanges fortfarande att man eftersträvar flerbostäder åt
åretruntboende i ett läge när det inte finns någon sådan efterfrågan. Befolkningenminskar
stadigt samtidigt som det finns en omfattandenybyggnation. Men det är hus för
fritidsändamålsom är eftersökta. Alla försök att bygga för åretruntboende har misslyckats.
Hela exploateringen ska därför prövas som byggnation av hus för fritidsändamål.

Därutöver villvi framhållaföljande.

l. Förslaget tilldetaljplan strider mot nu gällande översiktsplan. Avöversiktsplanen
framgår att det kan medges viss mindre omfattningav bebyggelse inom det nu

föreslagna detaljplaneområdet. Det handlar om 30-50 bostäder i ett litet område av det
nu aktuella. I övrigt förutsätts oförändrad markanvändning,dvs bevaradnaturmark.
Denna översiktsplan antogs 2006 och aktualitetsförklaradesså sent som 2010. Av
intresse är att detta skedde efter det att kommunenhaft ett programsamråd (se punkt 2

nedan) 2009 där man tänkte sig flerbostäder än som finns med i översiktsplanen..
Men detta måste anses skrinlagt i och med att man aktualiserade översiktsplanen2010.
Mot den här bakgrunden anser vi att reglerna i Plan- och bygglagen (PBL) innebär att

 



en ny översiktsplanmåste tas fram innan det nu aktuella planförslagetkan behandlas.

Det är nödvändigt för att man ska kunna göra de avvägningarsom krävs för den

framtida markanvändningeninom området i dess helhet. Att notera är också att det

inte har angivits några som helst omständigheter som på ett sakligt sätt motiverar

avvikelsen från den nu gällande översiktsplanen. I stället strider förslaget om

detaljplan tydligt mot bestämmelsernai översiktsplanen. Där sägs bl a följande.
”Skaftö skall behållasin småskaligakaraktär. Utbyggnad av bostäderoch

anläggningar skall ske i måttlig takt för att Skaftö skall behållade kvaliteter de boende

uppskattar och söker sig tillön för.” Det går därmed inte att använda mark som skulle

vara oförändrad i översiktsplanen för bebyggelse.
Mot denna bakgrund står ett så stort antal byggrätter i strid mot behovs-och

avvägningsreglemai PBL och Miljöbalken.Förslaget tilldetaljplan omfattar ett allt

för stort område och för många byggrätter i förhållandetill angränsande bebyggelse
och till samhällets storlek. Omfattande annan bebyggelse pågår på andra områden på
Skaftö och sammantaget finns inget behov av att detaljplanelägga ett så omfattande
område med så många byggrätter. Hela förslaget ska därför som anges i MKB

betraktassom ett helt nytt bostadsområde och med byggrätter för sommarboende, de

flesta av lyxkaraktär.Vi delar Länsstyrelsens uppfattning att planärendetbör delas upp
i fleraolika planärenden, där framtiden får utvisa hur många som blir aktuella.

. Enligt PBL ska markanvändas för bebyggelse om den är lämplig för det, vilketinte är

fallet med merparten av den marksom berörs av detaljplaneförslaget. Topografm och

geologin leder till stora ingrepp i naturen för att anlägga gator, tomter och byggnader,
vilketi sin tur leder tillhöga exploateringskostnaderoch därmed på höga priser på
bostäderna.Det går helt på tvärs med reglerna i PBL och med möjligheten att skapa
bostäder för året runt boende. Dessutom leder detta tilloacceptablakonsekvenser för

miljön, landskapsbildenoch kulturmiljön.Detta är inte förenligt med gällande
lagstiftning. Sprängningamaoch ingreppen i miljönblir oacceptabla. De nya

byggrättema är dessutom orimligt stora och harmonierar inte med befintlig
bebyggelse.

.
Ett mycket stort område går förlorat för allmänt friluftslivinom ett område av

riksintresse. Det blir i praktikenomöjligt att vistas på Utsiktsberget,eftersom det

kommer att nästan helt omslutas av gator, byggnader och tomter på ett sätt som liknar

ett s k ”Gated Community”. Detta strider mot de mål som länsstyrelsen satt upp
tillsammansmed kommunen i Kustbebyggelseprojektet.”Ny exploateringav tidigare
obebyggda områden på bergen” innebär sårbara åtgärder.

.
Konsekvensernaav planförslagetblir oacceptabla för natur- och djurliv.Redan under

byggskedet kommer allt djurlivatt försvinna.

.
När det gäller parkeringsplatsernämns knappastkommunens infartsparkeringfrån

Fiskebäckskilsvägennere vid marinan. Den år praktiskt taget tom även på sommaren.

Detta måste rimligen vägas in i bedömningenav behovet av nya parkeringsplatser.
.

Trafiksituationeni samhället sommartidblir helt omöjlig. Redan nu är

trafiksituationensådan att den är oacceptabelur säkerhets- och miljösynpunkt.Att ta

sig fram längs befintligavägar är riskfyllt,bilarnashastighet uppdriven och bullret

från trafiken redan sådant att det är svårt att föra samtal utomhus i närheten av



vägarna. Tanken att i detta samhälle bygga bullerplank för att möjliggöra fler
ñitidsboende är närmast befängd.

7. Annan infrastruktur i området är inte heller anpassad till denna mycket omfattande
bebyggelse, vilketgör att planförslaget strider mot PBL. Platser för småbåtar saknas.
Som Länsstyrelsen anför är frågorna om VA och dagvatten ännu inte tillräckligt
utredda. När det gäller dagvatten i det östra området, finns en del material som talar
om dagvattnet inom det nya området. Något material som analyserarvad som kommer
att hända med befintligahus saknas däremot. Stora sprängningar, asfalteringar,nya
hårda plana ytor kan komma att innebära dels att dagvattnet tar sig nya vägar och dels
större mängder dagvatten ner på de ”gamla” fastigheterna. Detta accepterarvi
naturligtvis inte.

8. Den östra bebyggelsen gör intrång i kulturmiljönpå ett sätt som strider mot
riksintresset för kulturminnesvård. Vi delar Länsstyrelsen uppfattning att hela detta
område bör utgå ur planförslaget.

9. Vi noterar att ett antal regler och begränsningarinförs för vår egen fastighet som är
bebyggd sedan 1934. Ingen har talat med oss om dessa begränsningaroch vad de
innebär. Vi utgår från att dessa begränsningarinte leder tillkrav på ändringar i
befintligbyggnad. Vi kräver att de ”markeringar”som finns på fastigheten tas bort. Ev
kommandebyggnader får värderas i förhållandetillde regler som gäller i framtiden.
Det är inte rimligt att nu för all framtid begränsa användningen av delar av fastigheten.
Vi begär också att det tydliggörs att det plankvi önskar ha möjlighet att uppföra längs
den västra fastighetsgränsen får uppföras. Vi vidhållerockså att vi ska ha rätt att bygga
ett garage, inte bara en carport.

Det bör också framhållasatt processen med att ta fram förslaget tilldetaljplan har varit under
all kritik och inte i linje med lagstiftningensambitioner.Inte vid något tillfällehar en särskild
dialog förts med oss som sakägare trots att man nu t o m inför begränsningarvad gäller vår
fastighet.

Med hänvisning tillvad vi nu anfört och med beaktandeav alla synpunkter som i övrigt
framkommitunder samrådet samt vad som anförts från Länsstyrelsen och andra myndigheter
och remissinstanser menar vi att planförslaget saknar laga grund och inte kan antas. Det
strider bl a mot 3 och 4 kap Miljöbalken(natur- och kulturvärden) samt mot 3 kap 6 §
Miljöbalken.Utgångspunkten för kommunens fortsatta planarbetebör vara att arbetamed ett

detaljplaneförslagsom i stort överensstämmermed Översiktsplanens inriktningoch verka för
att ärendet utreds på ett tillfredsställandesätt och att nya samråd sker.

Bo Bylund Berit Andnor Bylund
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