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Inledning 
Detaljplanen för Utsiktsberget omfattar ett mycket stort område. Området är större än de 
centrala delarna av Fiskebäckskils samhälle. Ett samhälle som sakta vuxit fram under ett par 
århundranden. 
 
Låt samhället fortsätta växa, men i samförstånd med 
tidens behov. Detaljplanen bör därför avbrytas för 
att  
hitta andra lösningar som bättre passar hur 
samhället utvecklats och till att finna rätt väg för 
Skaftös framtid. 
 
På bilden till höger har detaljplanen (det ljusare 
området med svart kant) lagts ovan det befintliga 
samhället. Det visar på hur stort område som 
kommer att påverkars i förhållande till det befintliga samhället.  

Sista stora obebyggda området i Fiskebäckskil 
Den exploaterbara marken runt Fiskebäckskil är begränsad. Planen kommer att ta i anspråk 
det sista stor exploaterbara området i Fiskebäckskil. Det kommer därmed att förhindra att 
samhället kan växa och anpassas i takt med de behov det framtida samhället har. I ett enda 
slag stängs de möjligheterna. 
 
Om det hade funnits ett faktiskt behov av de nya bostäderna hade det kunnat motivera att ta 
hela området i anspråk. Men det gör det inte. 

Avsaknad av reellt behov 
Det har efterfrågats fakta som visar att det finns ett behov av de planerade bostäderna. Inga 
sådana har presenterats av kommunen eller exploatören. Däremot finns det andra 
exploateringar på Skaftö som inte får sålt sina planerade hus vilket visar att behovet inte är så 
stort. 
 
Kommunen hoppas att bostäderna skall ge fler skattebetalare och bättre underlag för skola 
och omsorg, men det finns inget underlag som stödjer kommunens förhoppningar. 
 
När områden exproprierades på 90-talet av Ellen From, hade kommunen framtidstro genom 
Scanraffs etablering. Kommunens motiverade sin expropriation med att ”kommunen har 
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stort behov av ytterligare tomtmark för bostadsändamål”. Ändå bedömdes behovet bara till 
runt 50 hus. Under årens gång har sedan antalet hus ökat till 160 medan behovet har minskat. 
Vilket behov finns som kan motivera ökningen av antal hus? 

Miljöbalken kap 4 
Skaftö är av riksintresse och exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till 
stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och 
kulturvärden. 

Påtaglig skada? 
Utsiktsberget är kuperat och det är ofrånkomligt att det kommer ske omfattande markarbeten. 
För att vägar och gångvägar inte skall vara för branta måste mycket markarbete ske. 
 
Det kommer innebära en påtaglig skada på området. Jämför med hur det blev på Evensås. 
 

     
 
Den vänstra bilden är en satellitbild över Evensås efter markarbetena. Den högra visar hur 
kuperat det är där ett hus och väg är tänkta att gå i det detaljplanerade området. 

Fritidshus 
Vidare i Miljöbalken kap 4 står det att ”fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form av 
kompletteringar till befintlig bebyggelse”. Kommunen anser att det inte gäller då det är 
åretrunthus som planeras. 
 
Det finns flera olika tolkningar på vad ett fritidshus är. För att veta vad som avses med 
fritidshus i miljöbalken får man gå till förarbetena. 
 
Nils Hallberg, Miljörättsjurist på Naturvårdsverket utredde frågan. Nedan är ett utdrag av 
Nils svar: 
 

Att bygga hus av ”helårsstandard”, för att sedan sälja dem som fritidshus, torde 
alltså inte fungera särskilt bra mot bakgrund av den prövning som enligt ovan 
ska göras mot 2 och 3 kap. miljöbalken – och då ställt i ljuset av att det (enligt 
kommentaren) ska röra sig om ”utveckling av befintliga tätorter” i form av 
”förändringar av bebyggelse och anläggningar som behövs med hänsyn till en 
normal befolkningsutveckling, förändringar i bostadsstandarden, behovet av 
trafikleder, grönområden, service, sysselsättning etc”. 
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Det går alltså inte att kringgå de krav som uppställs för uppförande av fritidshus 
i 4 kap. 4 § miljöbalken genom att enbart utforma/utrusta dem som åretrunthus. 
Även syftet/den reella användningen torde alltså spela in i sammanhanget. 
 

Då det inte finns någon naturlig befolkningsökning på Skaftö, kommer många hus bli 
fritidshus. Kommunen har inte visat något behov av hus för åretruntboende i den omfattning 
som detaljplanen omfattar. Därför är detaljplanen inte förenlig med Miljöbalken. 

Utveckling av befintlig tätort 
Miljöbalken skall inte förhindra utvecklingen. Därför finns det undantag. Det undantag som 
kommunen åberopar är att ”bestämmelserna inte utgör inte hinder för utvecklingen av 
befintliga tätorter”. 
 
Förarbetena avser förändringar av bebyggelse och anläggningar som behövs med hänsyn till 
en normal befolkningsutveckling. Tyvärr finns det ingen naturlig befolkningsutveckling på 
Skaftö. Befolkningen minskar. Och i Fiskebäckskil har (enligt SCB) befolkningen minskat 
kontinuerligt sedan toppnoteringen 1830 på 732 invånare. 

Bökeviks parkering  
Detaljplanen anger att det skall byggas lägenheter på den befintliga Bökeviks-parkeringen. 
Strandskyddet behöver sedan upphävas för att flytta den befintliga parkeringen. Motivet är att 
det är billigt att bygga på den befintliga parkeringen. Där igenom hoppas kommunen att det 
kan bli billiga lägenheter. Det är ett antagande av kommunen och inget motiv till att upphäva 
strandskyddet. 

Alternativa användningsområden 
Kommunen borde stoppa detaljplaneprocessen och se över vilka andra användningsområden 
området kan ha. Hur kan Utsiktsberget bäst utnyttjas för allas bästa – för Skaftös bästa? 
 
Trots att det finns ett läger för och ett emot, strävar alla mot ett levande Skaftö. Ta till vara 
detta engagemang och gör något bra för Skaftö. I debatten har det framkommit flera förlag 
som både kan utveckla Skaftö och skapa arbetstillfällen. 
 
I närheten finns Lovéns center som man kunde vidareutveckla. Det har också funnits förslag 
på ett centrum för Bohuslänsk byggnadsvård, Byggnadsreservat, Mikrobryggerier, Callcenter, 
upplevelseindustri, enklare hotell/vandrarhem som kompletterar befintligt utbud mm. 

Ge Skaftö en chans 
Alla, både de som är för och emot detaljplanen, kan skriva under på att vi vill ha ett levande 
Skaftö. Ge oss möjligheten att arbeta fram en plan för ett levande Skaftö utan att 
kompromissa med det som gör Skaftö så unikt i både natur och gemenskap. Steg ett är att 
avbryta den befintliga planen. 
 
 
Hans Grimby, 2015-09-08 
Delårboende Reparn 18, Fiskebäckskil  


