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Angående Utsiktsberget
Synpunkter på Granskningshandlingarna

Som boende i Fiskebäckskilvili jag framföra invändningarmot den planerade exploateringen av

Utsiktsbergetpå Skaftö tillsammansmed en vädjanatt stoppa denna oproportionerliga exploateringsom

kommer att leda till ett irreversibelt fördärv av världsunik kulturmiljö.

Fiskebäckskiloch området kring Utsiktsbergetär av riksintresse för de värdefulla natur-och kulturvärdena.
Det finns strandskydd, naturvårdsområden och skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Exploateringen är inte i linje med gällande översiktsplan eller kommunens bostadsstrategi.
I översiktsplanen 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.

Första gången en exploatering i anslutning till Utsiktsbergetkom upp på agendan var i Översiktsplanen
2006. Då rörde det sig om 30-50 tomter. Redan det en mycket kraftfull expansion. Vid den tiden hade man

helt klart för sig att det inte var möjligt att angöra det nya området via Fiskebäcskskilsvägenoch
Kristinebergsvägenutan hade en ny dragning av tillfartsvägen. Detta var en förutsättning för förslaget och
att översiktsplanen skulle kunna ligga till grund för fortsatt planarbete. Efter programarbeteoch
bearbetningi samband med detaljplanearbetethar man helt nonchalerat denna för projektet helt
avgörande förutsättning. Nuvarande förslag till trafiklösningär helt oacceptabel för ett projekt som

omfattar 140-160 bostäder. Bullerplank, expropriation av enskild egendom, lutning 12%, breddning av

vägen och förödande inverkan på riksintresset för kulturmiljö är ingredienserna som innebär att projektet
inte kan genomföras i nuvarande omfattning. Riktlinjerna i den gällande översiktsplanen skall följas om en

exploatering skall kunna genomföras.

Insatser für att skapa fler hüäläüfeáltl' och arbetstillfällenär nüdvmicliga för en pfâlâllit' hc-
foikningtsuttvøcklingpå Skaftlâ. Goda büunderniljiiøersom kan attrahera ntänniskor mi
host-illa sig pcmtanant på ön lzvchtwa ftir att underlag ftir skola, ftärsktâlatfnclt annan ser-

vice åska säkras och stärkas.

Ovanstående text är kopierad ur detaljplanens beskrivningoch framförs som argument för att motivera
satsningen. Problemetär bara att man hänvisar till att man skall skapa underlag för skola och förskola.
Detta är ett argument som inte hållereftersom alla i projektet inblandade inriktarsatsningarna mot helt
andra grupper än barnfamiljer.Den viktigaste gruppen är pensionärer till stor del deltidsboende och en

annan grupp är välbeställdadeltidsboende. Den service som på sikt kan behöva stärkas är därför
äldreomsorgen vilketkommer att tynga kommunens budget.



1. Min första och största invändningär att det inte kommit fram någon ordentlig problemformulering
och målbild/visionför vad som ska åstadkommas med exploateringen - varför ska den genomföras och

till vilkennytta?

Ospecifika formuleringar om att vitalisera Skaftö har förekommit, men någon stringent uppställning
över vilka mål som ska nås och vilkaolika alternativ som kan ställas mot varandra för att nå dessa mål

finns inte.

Ingen koordination verkar finnas avseende vilkaolika byggprojekt som startats och hur dessa gynnar

syftet/visionen- troligen eftersom sammanhållandevision för Skaftö saknas. Byggprojektet på
Östersidan som är pågående är ett exempel- hur hänger det ihop med den planerade exploateringen
vid Utsiktsberget?Det har t ex inte kommit fram några svar på huruvida alla redan nu planerade
byggnader på Östersidan är sålda, denna information måste självklart sammanställassom input till

beslutsprocessen för Utsiktsberget.

Hela satsningen på Utsiktsbergetuppfattas som undermåligtanalyserad.Skaftö är en del av en

småskalig skärgårdsstruktur och skall behandlassom en sådan. Utvecklingen måste ske enligt lokala

förutsättningar på ett väl avvägt och hållbart sätt. Projekt som svarar mot en reell efterfrågan och som

kan växa fram i lugn takt och på ett hållbartsätt tar tillvara Fiskebäckskilsovärderliga natur- och

kulturvärden.

Jag anser att planförslaget strider mot Miljöbalkensbestämmelser; kap 3 och 4 (natur- och

kulturvärden).

2. Hur kommer det att se ut längs Fiskebäckskilsvägenoch Kristinebergsvägennär bullerplank satts upp,

korsningen gjorts om, Kristinebergsvägenbreddats, och fönster bytts ut på kulturhistoriskt skyddade
byggnader? En film krävs som visar hur det ser ut att åka in mot Fiskebäckskilfrån Skaftöhallen längs
Fiskebäckskilsvägenoch sedan upp för backen på Kristinebergsvägen.Filmen skall ha tvâ avsnitt. Ett

där man åkeri befintligmiljö och ett där man åker med bullerplank uppsatta, korsningen ombyggd och

Kristinebergsvägenbreddad.
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3. Är det överhuvudtaget möjligt att expropriera en kulturmärkt byggnad i enskild ägo för ett
allmänintresse som har högst tvivelaktig legitimitet och som innebär omfattande ingrepp på den
befintliga miljön. Hur skall det gå till?

Jag motsätter mig att det inte finns bevarandeskyddpå befintliga hus med höga kulturhistoriska
värden. l planen angiven q-bestämmelsefinns endast reglering av hur ny bebyggelse ska utformas.

4. Den föreslagna exploateringen är i sitt sammanhanggigantisk. Hur kommer man att kunna hantera den
mycket kuperade terrängen när man skall dra vägar, ledningar för vatten och avlopp och klara dagens
krav på tillgänglighet.Exploatören skall redovisa flera marksektionergenom de mest kuperade delarna
av exploateringsområdet så att allmänheten har en möjlighet att ta del av den skada som kommer att

uppstå vid sprängningar och de mycket stora uppfyllnader som kommer att krävas. Det finns inga
planbestämmelsersom garanterar att resultatet inte blir avskräckandeeftersom det krävs en mycket
omfattande uppföljning på plats i samband med byggnationenvilketLysekils kommun inte har resurser

till.
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5. Är det verkligen möjligt att upphäva område för strandskydd för att placera en parkeringvars behov

redan är tillgodosettmed en befintligparkering? Se skiss ovan.

Jag anser att det inte är i allmänhetens intresse att anlägga en parkeringvid tennisbanorna, halvvägs
till Kristinebergoch ha det som motiv att upphäva strandskyddet. Jag 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. Jag vill att investeringar istället görs för att underlätta gång- och

cykeltrafik och begränsa biltrafiki Skaftös samhällen generellt.

Jag är emot exploatering av de öppna ängarna. Dessa är viktiga för rekreation och vistelse och

landskapsbilden.Kommunen bör inte investera i ett centrum här utan istället satsa på det centrum

som finns vid Fiskebäckskilsvägskäl. Läget är mycket dåligt för att fungera som centrum.

6. Området BC på plankartan har inte likt granskningshandlingenen förklarandetext i beskrivningen.
Hur kommer det sig? l förklaringstextenpå plankartan står det att BC betyder bostäder, kontor, butik

och restaurang. Vad menar man med det?

7. Jag anser generellt sett att byggråtterna 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 tillåts

ytterligare 40 kvm komplementbyggnadoch i flertalet ytterligare 30 kvm inglasat uterum.
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9.

10.

Jag anser att de föreslagna byggnadsvolymerna inte harmonierar med befintligbebyggelse. Förslaget
innebär att byggrätten för flertalet befintliga hus begränsastill90 och 110 kvm. Jag hävdar att

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

Om mot förmodan delar av projektet blir av. Hur har man tänkt sig att etappindela området över tiden.
Det är helt oacceptabeltatt börja dra vägar och VA-ledningarinom annat än det enskilda delområde
som ligger närmast i tidplanen för exploatering. En tidsplan krävs där detta tydligt framgår så att
allmänheten kan avgöra hur det kommer att se ut under byggnadstiden. Det sannolika är att om inte
kommunen engagerar sig i etappindelningen kommer PEAB att först försöka starta med områden med
utsikt och därmed börja dra vägar och VA-ledningaröver jungfrulig marksom sedan kommer att vara

förstörd.

Jag motsätter mig att busslinjen förlängs till föreslaget centrum. Nuvarande busshållplatshar ett bra
läge. lngen ökad nytta för resenärer och sämre trafiksäkerhetssituation för fotgängare och
cyklister. Hur har man tänkt sig att få Västtrafik att förlänga busslinjen på en återvändsgata med 12%
lutning? Jag motsätter mig vidare en breddning av Kristinebergsvägen.Detta kommer endast att
medföra högre hastigheter vilketär negativt från trafiksynpunktoch kommer medföra mer buller.

Kommunen har fortfarande inte redovisat hur befintligasamhället ska klara en näst intill fördubblad
belastning.Att skaffa fram båtplatser till de 30-50 familjersom ÖP 2006 planerade för var redan det en

stor utmaning. Hur har man tänkt sig att lösa det för 150 familjer? Det ligger inte inom
detaljplanearbetetatt lösa denna fråga men den är ändå av stor vikt för alla boende på Skaftö, såväl
heltidsboende som deltidsboende.

11. Jag hävdar att informationsmaterialunder hela processen visat på felaktiga illustrationerav den
byggnation som detaljplaneförslaget medför. Korrekta och illustrativabilderav planens konsekvenser
har efterfrågats men inte presenterats; fel vägbredder, intrång ej redovisade på privata fastigheter,
bullerskärmarsom saknas eller i fel lägen, byggnader som rivs finns med på bild,
parkeringsanläggningarej redovisade på ängar etc.

Jag förespråkar att kommunen avvaktar med att planering av ny exploatering tills redan framtagna planer
genomförts. Jag förespråkar att kommunen satsar på att utveckla det befintligacentrumet kring
Skaftöhallen och macken istället för att investera i ett konkurrerande centrum i dåligt läge.

Om Ni verkligen värnar om Skaftö och Lysekils framtid, försök då istället att skapa förutsättningar för
företagande och nya arbetstillfällen.Stimulera entreprenörskap, skapa infrastruktur för företagande och
försök attrahera näringsidkare och institutioner till kommunen så löser sig resten av sig självt.

Besökande från världens alla hörn kommer till Fiskebäckskilför dess kombinationav världsunik natur och
kulturmiljö och hänförs av dess skönhet.

Snälla bevaradenna Bohuspärla så kommande generationer också kan njuta såsom vi gör idag.

Carl Waxberg
Bruces Väg 18
451 78 Fiskebäckskil
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