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Avsändare
Ekonomiska föreningen FiskebäcksTomtägare 1:342

Vi Tomtägarföreningen Fiskebäck 1:345, motsätter oss planförslaget med dess
omfattande exploatering som tillåter160 nya bostäder på 'Utsiktsberget'och ett nytt
centrum vid nuvarande parkering. Förslaget medför allt för många negativa
konsekvenserför 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 tillåtervilketresulterar 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 betydande
negativ påverkan.

Vi har till samrådshandlingarna i mars 2014 skickatvåra synpunkter som kommunen
inte har beaktat och svarat på. På den förra plankartan planerades att använda den
känsliga dammen/våtmarkenvars ena hälft ligger på Tomtägarföreningens mark för att
anlägga ett utjämningsmagasinför dagvatten. l våra samrådshandlingarkrävde vi att en

ny och grundlig utredning skulle göras. Utredning om vilkenpåverkan detta skulle ha på
vår del. Tomtägarföreningen krävde också att få vara delaktig. Vi har inte blivit
kontaktade. Detta område på den nya plankartan har nu ändrats till en vändplan
framdragen ända fram till vår gräns.
Detta kommer direkt att påverkaTomtägarföreningens del av området både beträffande
naturmiljö, vattenföring och vattennivåerna på vår del av dammen/våtmarkenliksom
sluttningen mot S på vår sida gränsen och tomtägares tomter nedanför.

Varkendetaljplan eller MKB innehållernågon som helst analys av vilkenmiljöpåverkan
utfyllnaden till vändplan av dammen/våtmarkenkommer att medföra på
Tomtägarföreningens mark.
Vi kräver därför en ny och grundlig utredning där Tomtägarföreningen är delaktig. Innan
dess får inga som helst arbeten som påverkarTomtägarföreningens del av
dammen/våtmarkeninledas.



Vi motsätter oss också att kommunen på eget bevåg tagit bort personer/fastighetersom

i tidigare planprogram var sakägare, motiveringen att de inte gränsar till området
stämmer inte. Alla fastigheter i vårt område är gemensamma ägare av de allmänningar
som finns. De sakägare som är borttagna är i allra högsta grad påverkade av hur
utbyggnaden av Utsiktsbergetkommer att ske. Vi krävde redan i samrådshandlingarna
att detta skulle rättas till men så har inte gjorts, det har eller inte förklaratsvarför. Enligt
vår erfarenhet är det Lantmäteriet som talar om vilkasom är sakägare och det har
kommunen inte hörsammat.

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.

Natur

Vi finner heller inte i granskningshandlingarnanågon trovärdig plan för hur man skall
hantera sällsynta växter och utrotningshotade djur. Vi hänvisar till det vi skrev i våra
synpunkter på förslag till detaljplan om växter o djurliv. Vi kan inte tro att en flyttav

utrotningshotade växter räddardem eller att rödlistade fågelarter tar ett annat träd och
bygger bon i. Alla sällsynta arterna som ñnns på Skaftö måste skyddas. De behöver den
speciñka biotopen för att leva, förstörs den är risken för utrotning mycket stor.
Man måste också skydda de stenmurar som finns i området, där lever djuroch växter
som dör ut om man tar bort murarna. Det går inte bara att flytta murar och bygga nya på

i

annat ställe.

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 beräkningenfinns ingen trafik till det
föreslagna centrumet med.

Trafik

Förslaget kan inte genomföras med den tillfartsväg som 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 bullerskärmar som ej är förenliga med kulturmiljön.



Vi anser att exploateringen är för omfattande eftersom riktlinjer för 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 trafiksynpunktoch 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 linjetrañkdär.

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. Vl är
emot att anlägga en parkering som får dåligt läge och på strandskyddat område.

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 bygg rätter

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
souterrängväning. Utöver detta tillåtsytterligare 40 kvm komplementbyggnadoch i
flertalet ytterligare 30 kvm inglasatuterum.



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
maximalastorleken 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

Vi tycker att granskningshandlingarnainte tagit hänsyn till de fornlämningar som finns
inom området. En undersökning är gjord men vi anser den alldeles för ytlig utförd. Då
det inom vårt område finns en hel del fornlämningaroch vi fått besked från kommunen
att det måste grävas ut, kan vi inte förstå hur man bara kan göra stickprov här och nöja
sig med det. Det rör sig om boplats sedan stenåldern och stensättning sedan
Järn/Bronsåldern.

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.

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, bullerskärmarsom 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 lyckas sälja 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 Fiskebäckskil.Denna fråga måste lösas
före man bygger ytterligare fastigheter.

- Uppställningsytor för båtar och båtvagnar, inga nya ytor redovisas i förslaget. Det

befintligahamnområdet 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 eventuell
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. 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. I 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
Vi förespråkar att kommunen avvaktar med att planering av ny exploatering tills redan
framtagna planer genomförts

Ekonomiska Förningen FISKEBÄCKS TOMTÄGAR

Pâ uppdrag av och i samråd med 26 fastighetsägare
inom stamfastigheten Fiskebäck1:345

Annika Bengtsson Asker (ordförande)

Svarsadress: Annika Bengtsson Asker, Cedergatan 3, 426 74 Västra Frölunda
Telefon 0708-209695
E-post annikabasker@gmaiI.com




