
1 (2)

YSEKILWéPKOMMUN
REGASTRATUREN  
 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planenheten

Lysekilskommun

Yttrandeöver detaljplan för Utsiktsberget,dnr LKS 09-397-214

Föreningen FiskebäckskilsStrandsittare, ideell förening, ägare till fastigheten
Skaftö-Fiskebäck1:9 i Lysekilskommun vill anföra följande avseende detaljplanen
för Utsiktsberget.
Föreningen bildadesi november 1991 och förvärvade av Hvitfeldtska Stiftelsen
fastigheten Skaftö-Fiskebäck1:9. Föreningens syfte var bl.a. att tillberörda ägare av

Sjöbodar och/ellerbryggor försälja eller med servitutsrätt- eller nyttjanderätt upplåta
områden av den fasta egendomen som dessa ägare tidigare nyttjat. Till en början såldes
all markunder sjöbodar till dem som ägde bodarna, ett drygt fyrtiotal. Den viktigaste
uppgiften därefter, där ett oerhört stort arbete nedlades, var att klara ut vilkaoch med
vilkenrätt/hävdolika personer skulle ha rätt till strand eller bryggdel. Cirka ett åttiotal
servitutsavtal har skrivits, ofta med ett antal delägare i varje brygga.
Efter det ovannämnda arbetsuppgiftergenomförts har föreningen sett som sin uppgift att
tillse att inte gamla gångvägar stängts genom privatiserande av sådan markoch att

föreningens mark inte använts för förfulande parkeringav privatbilar.Hela tiden har
den grundläggande inställningenvarit att bevaraFiskebäckskilskulturvärden, som är
enastående i sitt slag i Sverige och i världen.

Föreningen har inget att erinra emot en mera modest utbyggnad av samhället, med
byggnation som kan locka unga människor att bosätta sig. Översiktsplanens skulle
därvid kunna fungera som ett riktmärke.En sådan omfattningskulle kunna genomföras
utan att samhällets kulturvärden förstörs.

Föreningen anser dock att ett förverkligandeav planförslaget förstör detta kulturvärde.
Redan i samband med påbörjande av arbetena för att genomföra planens vägbyggen och
va-installationerkommer omfattande sprängningar att behövas. Redan de inledande
sprängningarnakommer att kräva tunga transporter som tvingar fram ombyggnad av

korsningen Fiskebäckskilsvägen- Kristinebergsvägenoch uppsättande av ljud-
absorbenter. Inloppet tillFiskebäckskilkommer därmed att helt tappa sin inbjudande
utsikt över början av samhället och förstöra glädjenatt komma in i den befintliga
byggnationen.Mycket av detta måste utföras innan övrig byggnation kan komma
tillstånd.Med beaktandeav svårigheterna att försälja andra byggbara tomter på Skaftö
är risken stor att stora delar av Utsiktsbergetförstörs utan att någon husbyggnation
kommer till stånd.

Planförslaget innehålleräven ett förslag att flytta ”badparkeringen”tillnu strandskyd-
dad markutanför tennisbanorna. Även här kommer kultur- och naturvärden att för-
störas. Den mycket frekventeradepromenadvägen förbi tennisbanorna mot Kristineberg
och Stockevikkommer att tappa sin skönhet. Parkeringenska tilldels fylla ett behov
som redan finns för husägare som inte har möjlighet att parkerapå sin tomt. Det är föga
troligt att den marksom avsatts för parkeringenkan täcka detta behov och ett ökat
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behov för den planerade bebyggelsen samt parkering för badande turister.
Parkeringsbehovetför ägare tillbefintligahus måste lösas på annat sätt. Att flyttasådan
parkeringännu längre från samhällets kärna gör det äm attraktivare att göra inköp i
Lysekil,tillstor nackdel för den befintliga livsmedelsaffäreni Fiskebäckskil.

Av ovan angivna skäl anser föreningen att planförslaget inte ska fastställas.

Fiskebäckskilden 7/9 2015

För FiskebäckskilsStrandsittare, ideell förening

Klas Tegneman
Sekreterare


