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Till

Lysekils kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planenheten,
453 80 Lysekil

Avsändare: Fiskebäcksvägförening, org.nr. 854600-8189

Som sakägare när det gäller planerna på byggnation av det s.k. "Utsiktsberget"vill vi avge
följande synpunkter och önskemål. Det bör påpekas att detta är styrelsens skrivelse och
att övriga sakägare inom vårt område kan ha andra uppfattningar.
Allmänt

Vår första reflektion är att den plan som nyligen lagts fram skiljersig kraftigt från den som

godkändes 2009. Styrelsen var då positiv till att bostadsbyggande skulle komma igång och
att omfattningen och störningen var acceptabla. Detta kan inte sägas om den nya planen;
med den kraftiga ökningen från ett hundratal enheter till 140-160 har proportionerna blivit
oacceptabla och därmed också miljöpåverkanoch andra störningseffekter. En kommande
justerad detaljplan som ligger i linje med planprogrammet från 2009 är vi positivt inställda
till, se bifogad karta där vi beskrivervar det är lämpligt att bygga.

Förslag till ändringar i planen

Det är främst vägdragningar och byggnation i omedelbar anslutning till vårt område som

måste utgå av en rad orsaker. Påverkan på miljön som uppstår genom att bebygga dessa

områden motsvarar inte den samhällsnytta man tänkt sig. Naturmiljön, och därmed frilufts-
livet, blir för alltid förstörda. l både översiktsplan och planprogram anges att de högre
södra delarna i, närmast vårt område, skall lämnas obebyggda av hänsyn till bland annat
landskapsbildspåverkan.Vi delar den uppfattningen och vill tillägga följande: att bebygga
de högre delarna gör att de nybyggda fastigheterna kommer väldigt nära de mer besked-
liga stugområdena och därmed kommer att dominera landskapsbildenfullständigt sett från
stugområdena.

Efter att med Kommunens planarkitektJosefin Kaldo gått runt och tittat på områdena
"Stigningen" och "Toppen", finner vi det helt orimligt att bebygga dessa områden. Vid

mätningar framkom höjdskillnaderdär gatan skall dras på bortåt tio meter, och detta på en

sträcka av ca 100 meter. En vägdragning där skulle innebära omfattande sprängningar
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och schaktningar, medförande en helt oacceptabel naturskövling och dito kostnader, och

med följden att trafiken skall tampas med 8-10-procentiga stigningar! Vi har också förstått

att dagvattnet kan bli ett problem i de kraftiga sluttningarna, vilketkräver onödigt kost-

nadskrävande insatser.

"Röseberget": att få en krans av ett tjugotal hus runt denna enastående utsiktsplats vore

förstås förödande av estetiska skäl. Men det skulle också vara en hänsynslöshet utan like

mot naturen och de generationerav Skaftöbor som gått upp till "kumlet" för att beundra ett

av de vackrastescenerier som kusten kan erbjuda!

För att trots allt kunna genomföra en begränsad exploatering föreslår vi följande åtgärder:

a) Kilenvägenssödra halva tas bort; bebyggelsen läggs väster/ovanför vägen. Ett tiotal

hus utgår.

b) Etappen kallad "Stigningen" som svänger mot SO tas bort, innebärande att 6+9 hus
utgår.

c) "Toppen", som blir mycket dominerande, 14 hus tas bort helt.

d) "Röseberget": alla byggnation slopas, innebärande ca 25 hus. Tomter bör i stället iord-

ningställas i västersluttningen och ut på den plana delen väster om berget. Detta om-

råde sträcker sig upp mot Kristinebergsvägenoch skulle ge betydligt lägre byggkost-
nader vilketförstås är en förutsättning för att i slutänden kunna erbjuda kostnadsattrak-

tiva boenden för de yngre familjerman vill se på ön. Dessutom skulle ett betydligt
större grönområde kunna bibehållasför det fria friluftslivetoch bevarandetav det rika
växt- och djurliv som finns idag.

e) Vårt förslag innebär alltså att bortåt 90 -100 hus skulle kunna byggas utan att konse-

kvenserna för miljö och natur blir förödande. Det skulle också medföra kostnadsbespa-

ringar som i sin tur kan ge attraktivare prissättning av fastigheterna.

Den tänkta exploateringen är inte i linje med gällande översiktsplan eller kommunens bo-

stadsstrategi. l ÖP fastslås att Skaftö skall behållaen småskalig karaktär och att utbygg-
nad ska ske i måttlig takt samt att natur- och kulturvärden ska bevaras. Detaljplaneförsla-
get beaktar inte dessa värden utan innebär betydandenegativ påverkan. Vi motsätter oss



detaljplaneförslagets omfattning, eftersom det redan finns flera planlagda områden där

köpintresset är synnerligen svagt.

Det är oacceptabeltatt ny bebyggelse föreslås som innebär att bullernormerna överskrids.
Detta trots olika åtgärder och trots att beräkningen antar att endast 60% av de föreslagna
husen utgörs av helårsb0ende.l beräkningen finns heller ingen trafik till det föreslagna
centrumet med. En reducering av planen enligt vårt förslag skulle förstås också minska
bullerproblemet!

Kommunen har fortfarande inte redovisat hur det befintliga samhället ska klara en näst
intill fördubblad belastning; ingen investering föreslås i badplatsen, nya båtplatser m.m.

Vi anser att planförslaget i nuvarande utformning strider mot Miljöbalkensbestämmelser;
kap 3 och 4 (natur- och kulturvärden). Vi motsätter oss de omfattande sprängningar som
förslaget kommer medföra vilketockså påpekas i miljökonsekvensbeskrivningenMKB. De
"begränsningar"avseende sprängning som föreslås i planen innebäri realiteten inga be-
gränsningar. Med alla de undantag som anges kan i princip all kvartersmarkplansprängas.
Vi hävdar att föreslagna tomtstorlekarär för små och de angivna byggrätterna för stora för
att klara hänsyn till terräng och värdefull naturmarkoch att de blir för dominerande. Vi för-

ordar att Kommunen säljer byggklara tomter istället! Därmed skulle köparen kunna bygga
ett hus som kan "växa" med familjen och anspråken.

Planområdet berör ett riksintresse för kulturmiljövård. Planen i sin nuvarande utformning
tar inte tillräcklighänsyn till detta. Planen innebär, om den genomförs, påtaglig skada på
riksintresset och strider därmed mot regleringen 3 kap. 6 § miljöbalken.
Vi hävdar att informationsmaterialunder hela processen visat på felaktiga illustrationerav
den byggnation som detaljplaneförslaget medför. Korrekta och illustrativa bilderav pla-
nens konsekvenser har efterfrågats men inte presenterats; fel vägbredder, intrång ej redo-
visade på privata fastigheter, bullerskärmar som saknas eller i fel lägen, byggnader som
rivs finns med på bild, parkeringsanläggningarej redovisade på ängar etc.

Detaljplanens genomförande 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 förut-
sättning att det angelägna allmänna intresset inte kan tillgodoses på annat sätt.

Vi ifrågasätter 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, genom att tillfarten till exploateringsområdetanordnas
på annat sätt än som anges i detaljplanen. Regleringen i regeringsformen har som grund-
lag vid en lagkonfliktföreträde framför regleringen i plan- och bygglagen.



Frågeställningar som kvarstår belysa: 4.

- VA-frågan: Är nuvarande VA-Iedningar/reningsverkdimensionerade för det ansenliga
tillskottetav bostäder? Vi har inte kunnat utreda detta av materialet på er hemsida.

- Dagvattenavrinning:Vi anser att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att garantera
funktionen på detta, innan området bebyggs!
- Biltrafiken med ökade olycksrisker, utsläpp och buller?

- Tillfartsvägar, kapacitet och standard?

- Båtplatser - var finns tänkbara vattenområden för brygganläggningar, när blir det nya
båtplatser?

- Offentliga parkeringsplatseroch ställplatser för båttrailers?

- Kan man i nuläget säga något om i vilkenordning de olika etapperna skall byggas? Det
vore en styrka om presumtiva åretruntboende i förväg visste detta.

Sammanfattning

Vägföreningens styrelse har förståelse för kommunens intentioner att bygga fler åretrunt-
bostäder. Detta måste dock sättas in i en större helhetlösning som tar sin utgångspunkt i
samtliga invånares intresse för Fiskebäckskil.Därför anser vi att antalet lägenheter måste
minskas, placeringen av bostäderna justeras enligt vårt bifogade förslag och att de frågor
vi beskrivernoggrant utreds, besvaraseller redovisas av kommunen innan beslut om de-
taljplanen fattas. Vi hoppas, avslutningvis, på en fortlöpande dialog för att i konstruktiv
anda åstadkomma ett trivsamt, framtidsinriktatnytt bostadsområde som skulle kunna bidra
till en positiv demografisk utveckling av Skaftö.

Fiskebäckskilden 7 september2015

För FiskebäcksVägförening Karta med justeringar bifogas för att tydliggöra kraven

Gunnar Josephson Johan Larsson Jan Berndtsson Lennart Isaksson

Annika Bengtsson Magnus Röing, Lars Åberg Lars Waldenström

Lars Peterson
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Genom Gunnar Josephson, ordförande
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u Befintliga byggnader
Xusww

[j Föraslagat Inglasatuterum

i Föreslagen gata

-' - - Füraslagen tomlgrâns

lek Föreslagen (omtgrâns
A
L Låga där markseküonritats

XGLSEWD

'
,

GÅRDSGATA-PRINCIPUTFORMNING

XSLSBéM
Gc-

Stödr. Körbana väg Siödr.
0.5m 3,5m 1,5m 0.5m

Vågomrâda 6,0 rn

-
.

H
\ ,m ›

.

*ø\'“" . ,* f, n han
,› _

-r u sm ,
I' ' “ tå* *

_

r 'ax .
_

'
' '* 4

. -

'
›

, .=r,_._..-.ar. - › « f". e. =:§5 ,
› ,v , . i “ä ,n N/r - _' i\,*<*'*.'§'.“' . NF_,eQ/någ- -r r I, i

,
- g

,_ ,_
__ . .

, 4,,
' ., ?g .

\ /h
t_

o
/

'\ÄI
V

' 1* 4'
_

- 3:73
'i “ '

l

z'
7 '.;','.' -

. -a L \ f* lg_ 7»
q

I i
' 54+ , v_

z m.:
.

' - A- f. Q' r

= - r» ^
.

' "^ ' r 1 fi '

,
" '

1 ' ' '
v

.xeasasao = y -

_
v Åh» _

' ,,'.
A I., _

\" 5,31' -
-

5 '
› ,på

7 a.
*

A'

A. 5571"'
- »ih :Vf \ ›\ 1 - _- 4- \f

.
Ä «

l' "- i
\

/ - 'r
- \\ 1;. “i V” >

. r *n /'7'“> ,
: 1:415 *v [4 . \ z i _ .,

r j;
i \ x\ 0 v

'u x x \ ;' ' '
" E' “"- “x xF 'v

4 ”
\

i - F: \
› »i

'
l

11

Å \ êwvä
s:

!

,
“ rväâzlå §95* »› 'WP

5

L 5
i

2,;
ar 'I

., wa z'
" *tät* -^'so' f*

r r

'i “Ip«

F? 1); t, _ w : .i
\' nå; iii '.

_,
z' å

.

Q _grfâv MTM!- 4: fr' "iXMSBLOD
, v; v 4 “vs , s r( g. ,

.

' 'Åt A )N "' z”
-

'

.
- ,ur- á ' i

_ _.
, \

_r_ x
v

. ,

\

q_ :wá/ ._ , p.
r 1: x*

_

V

-

4 \
” "*:'_

n_

|
:',› 4 j \,|- ,N r I “_ älg, _

. x A 'f \
i

"xxgx w u'
\

" ' ' t ''K ,ÅF "' 3:71" /
\

"

k; i\::\>f'*<' F

I

-,
.' m” I

,\
- 'øü J/ ll l

xensasuu Å., xd: , :NH
.

›

4_ “ö I” \

i

i mk ) ø/
7,9: \ -a '_;-:__\ N ,, »äåiwv :i ä

._ - - 1,.
.- p. .= I ' ' gr; I “w:::;=.- > xz av gå r F.

z

r f .

r

F. z e» -
. 0 M jga:

rv

"

I 4;_ \

"

,

i
\* \ rä 
 

 va"
. ...›-_ GRANSK GSHANDLING.i a. v T Detauman "

Iluzhliononvinter! av nom möjliga förslag nu bebyggamurade!
Koord|nmy|1em$WEREF991200 anuunummsHquayammmnbo BETECKNINGAR Skaflö-Fiskebäck1:6 m H““*'”“ "

: :rv-W ==== _1- Lysekilskommun
Umm” “mm “mmmümm im :zu-vi-I å.: m- PLANHANDLINGAR Upprättad 2015-08-07 av ExarkArkhakterABIVWHMWMIMMMM :w ma... nu M.. u.. DecanpranenbuwavFuüøhswødøvhnlnøoehMmmm n" w--r--ww ==:===:= w-

. planknmmodbestämma. bonus-madonnan; u nmrvlrdoshvarlbrlng K”"""',,,,__'^,'ä'§'"WMI-um 2015- ,§5 ".,,,“.".'.',“......___“ "ngt m planen han - aeoumbkw-anlnq- e om daqvlüonutmdnlru o i, ,j m u_ n m"
..............................................._____......__._. ...........................................är*" ' ärm” :mm :mmm: :Mmmm Rw===b==aW zLW:u°:“S$°"v..mø'

ana am n na r rkrla“Wmmmma 75:33,”, ; 'J n fuuüghculürbdtnlnq u namdnvaruamg n Irlvanlamgkâmixlørmm Stl-WW klla kommun ammar? a r
IE vu..- m ...u-n I hnkborikrinq I antivirusprogram kn; kommun*_'_^' 91" ' Ffliifill
._, u.. m .....
...Au... n...,

m...,

| I N V


