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a) Generell del

Planförslaget
Jag motsätter mig planförslaget med dess omfattande exploatering som tillåter
160 nya bostäder på 'Utsiktsberget'och ett nytt centrum vid nuvarande
parkering. Förslaget medför allt för många negativa konsekvenser för
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 ÖP 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.

Exploateringensomfattning
Jag motsätter mig detaljplaneförslagetsexploatering då det redan finns flera
planlagda områden och där intresse från köpare saknas.

Jag motsätter mig att kommunen gör avsteg från Översiktsplanen 2006
(aktualiserad 2010) som föreslår 30-50 nya bostäder.

Jag motsätter mig att Lysekils kommun tar på sig kostnaden för att sköta
Vägunderhålloch snöröjning för ett område som är en nära dubblering av

Fiskebäckskilsby.

Hälsa
Det är oacceptabeltatt ny bebyggelse föreslås som innebär att riktlinjerför buller
inte klaras. Detta trots bulleråtgärder och trots att beräkningenantar att endast
60% av de föreslagna husen utgörs av helårsboende och i beräkningen finns ingen
trafik till det föreslagna centrumet med.



Trafik
_

Förslaget kan inte genomföras med den tillfartsvägsom 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.

Jag anser att exploateringen är för omfattande eftersom riktlinjerför buller inte

klaras ens med omfattande bullerdämpande åtgärder som kommer innebära

negativ inverkan på befintligmiljö. Redan idag är det problem.

Jag motsätter mig en breddning av Kristinebergsvägen.Detta kommer endast att

medföra högre hastigheter vilketär negativt från trafiksynpunktoch kommer
medföra mer buller.

Jag motsätter mig att busslinjen förlängs till föreslaget centrum. Nuvarande

busshållplatshar ett bra läge. Ingen ökad nytta för resenärer och sämre

trafiksäkerhetssituation för fotgängare och cyklister. Kristinebergsvägenslutning
är allt för brant för att Västtrafikska acceptera linjetrafikdär.

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.

Kommunen har fortfarande inte redovisat hur befintliga samhället ska klara en

näst intill fördubblad belastning; ingen investering föreslås i befintligtbad, nya
båtplatser m.m.

Jag stödjeren sänkning av hastigheten redan nu utmed Fiskebäckskilsvägenoch

Kristinebergsvägen.

Parkering
Jag anser att nuvarande parkeringsom 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 är emot att anlägga en parkeringsom får dåligt läge och på
strandskyddatområde.



Jag anser att det inte är i allmänhetens intresse att anlägga en parkeringvid
tennisbanorna, halvvägs till Kristinebergoch ha det som motiv att upphäva
strandskyddet.

Tas nuvarande parkering bort och ersätts med ett väsentligt sämre läge riskeras
att fler bilartrafikerar Reparn och samhället, att det sprängs för fler
parkeringsplatserinom privata fastigheter inne i byn med ökad trafik som följd.

Jag vill att investeringar istället görs för att underlätta gång- och cykeltrafik och
begränsa biltrafiki Skaftös samhällen generellt.

Miljöbalken
Jag anser att planförslaget strider mot Miljöbalkensbestämmelser; kap 3 och 4
(natur- och kulturvärden).

Föreslagna byggrätter
Jag anser att byggrätterna är för stora bl.a. med hänsyn till terrängförhållanden
och 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 tillåtsytterligare 40 kvm
komplementbyggnadoch i flertaletytterligare 30 kvm inglasat uterum.

Jag anser att de föreslagna byggnadsvolymerna inte harmonierar med befintlig
bebyggelse. Förslaget innebär att byggrätten för flertalet befintliga hus begränsas
till 90 och 110 kvm.

Jag motsätter mig de omfattande sprängningar som förslaget kommer medföra
vilketockså påpekas i miljökonsekvensbeskrivningenMKB. De "begränsningar"
avseende sprängning som föreslås i planen innebär i realiteten inga
begränsningar.Med alla de undantag som anges kan i princip all kvartersmark
plansprängas.

Jag 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 parkeringär viktig för att knyta ihop
befintliga samhället med föreslagna Utsiktsbergetär felaktigt. Norr om

parkeringengränsar ett högt berg med endast ett fåtal hus.

Jag förespråkar mindre byggrätter likt de som finns i byn från enkelhus, dubbelhus
till den maximala storleken om Kaptensvillor (ca 100 kvm).

Kulturmiljövärden
Jag motsätter mig att skapa en storstadsmässig förort tillett samhälle av

Riksintresse.

Jag motsätter mig att i grunden förändra ett samhälle som utmärkts i flera guider
som en av Bohusläns mesta sevärdigheter, t.ex. Rough Guide och Guilt et Millau.

Jag motsätter mig den hårda exploateringen av den kustremsa som tv-kanalen
CNN utmärkt som en av världens 10 mest unika.

Jag motsätter mig att det inte finns bevarandeskyddpå befintliga hus med höga
kulturhistoriska värden. I planen angiven q-bestämmelsefinns endast reglering av

hur ny bebyggelse ska utformas.

Jag förespråkar en försiktig exploatering för att bevaraoch vårda samhällets unika

kulturvärden och markensnaturvärden för framtiden.

Riksintresse
Planområdet berör ett riksintresse för kulturmiljövård. Planen tar inte tillräcklig
hänsyn till detta, Planen innebär, om den genomförs, påtaglig skada på
riksintresset och strider därmed mot regleringen 3 kap. 6 § miljöbalken.



Informationsmaterial
Jag hävdar att informationsmaterialunder hela processen visat på felaktiga
illustrationerav den byggnation som detaljplaneförslaget medför. Korrekta och
illustrativa bilderav planens konsekvenser har efterfrågats men inte presenterats;
fel vägbredder, intrång ej redovisade på privata fastigheter, bullerskärmar som

saknas eller i fel lägen, byggnader som rivs finns med på bild,
pa rkeringsanläggningarej redovisade på ängar etc.

Rättsligt
Deta ljplanens genomförande förutsätter att enskilda fastigheter delvis tas i
anspråk med tvång. Detta får enligt 2 kap. 15 § regeringsformen endast ske under
dels förutsättningen att iansprå ktagande sker för att tillgodoseangelägna
allmänna intressen, dels under förutsättning att det angelägna allmänna intresset
inte kan tillgodoses på annat sätt.

Jag 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, genom att
tillfarten tillexploateringsområdetanordnas på annat sätt än som anges i
detaljplanen. Regleringen i regeringsformen har som grundlag vid en lagkonflikt
företräde framför regleringen i plan- och bygglagen.

Övrigt
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 befintliga centrumet
kring Skaftöhallen och macken istället för att investera i ett konkurrerande
centrum i dåligt läge.



b) Privat del som angår Skaftö-Fiskebäck1:543

Ny byggrett på eksisterende/justert tomt

Før denne granskningen (i samrådet) har byggretten på Bergkullen blitt tatt vekk

og jeg motsetter meg den foreslått erstatningstomtens beliggenhet.Jeg motsetter

meg også forslaget til nye tomtegrenser og forslaget til prickat ma rk.

Jeg krever at med egne landskapsarkitekterog arkitekterkunne bestemme hvor

ny byggrett skal plasseres. Det er viktig at man tar hensyn til terrenget når man

utformer en byggrett. Kommunen har gjort dette til en skrivebordsøvelse uten å

ta slike hensyn. Meget slett arbeide.

Jeg motsetter meg utformingen av + marktil garage. Denne er for liten og må

justeres. Plassering av garage er merkligda det kreves 6 m til gata iht betegnelsen
på 1:543. Krever ny plassering.

Betegnelse på Skaftö-Fiskebäck1:543

Jeg setter frågetecken ved betegnelsen da eksisterende bygnad står "ulovlig" da

det ikke er 3m fra gate. lfølge betegnelsen skal komplementsbygnadplasseres 3m

fra gata og 1,5m fra gräns granne.

Høyde på byggrett står til 19m. Det stemmer på eksisterende hus. Ny byggrett vil

Iigge på høyere marknivå og høyde bør vaere 22m.

Foreslåtte tomtegrenser
Jeg motsetter meg naturområdet i søder mellom 1:351 og 1:543. 1:543 bør ha ny

tomtegrense inntill 1:351. GC bør Iegges langs tomtegrensen som servitutt.

Jeg motsetter meg at "bergkullen" i nord tva ngsinnløses. Dette er eneste

bullerfrie og usjenerte uteplassen på gjenvaerendetomt. Bullerraporten sier at en

bulleråtgjä rd bør vaere "Alternativplaceringav uteplats"

Jeg motsetter meg at träd/tallarskal bestemme hvordan en ny byggrett skal

plasseres. Jeg motsetter meg vitesbelopp for fällande av träd som faktisk står på
vår eksisterende tomt. Det forefaller at irreversibelt sprenging av berg er OK. At

noen träd i dårlig skick hindrer naturiig og faktisk enest mulige plassering av ny

byggrett må betraktes som merkelig.Trädviktigere enn menneskers ve og veil.



Jeg stiller meg positiv til endring av dagen tomtegrenser men er uenig i foreslåtte
størrelse og utforming i planforslaget. Den unaturlige tomtegrensen ble slik for at
man skulle kunne legge en ny vei til Fiskebäckskillangs tomten. Dette er ikke
Ienger aktuelt så vi krever at man justerer tomtegrenser på nytt.

Jeg motsetter meg tvangsinnløsingav mark på totalt 1370 kvm. Kommunens
tilbud på å "gi tilbake" 520 kvm for tomtejusteringer er å betrakte som et
skambud og ikke egnet for diskusjon. (dagens rettspraksis er 125% av det man

tvangsinnløser, hvilketskulle tilsvare "gi tilbake" 1712 kvm)

Jeg krever å få samme tilbud på tilkjøpsom 1:351 og 1:291 og motsetter meg at
alle sakägare ikke behandles likt og med full åpenhet om avtaler.

Kristinebergsvägen

Jeg motsetter meg innløsningav garage og tomt som inngår i 1:543 i
Kristinebergsvägen.Dagen tomt brukes til opplag av båtsläp. Vi har ingen andre
steder å sette disse. Jeg krever at kommunen eventuelt angir alternativ plassering
til båtsläp i samme beskyttetmiljøog som ikke koster oss noe. Jeg krever at selv
om garage vill måtte tvangsinnløses skal resten av tomten tilhøre 1:543 som

opplagsplass.

Jeg motsetter meg bredding av Kristinebergsvägenog ønsker alternativet hvor
garage og komplementshus til 1:164 kan beholdes.

Lovnad om avstykning4 tomter (4000 kvm) ved expropering/tvangsinnløsing
1988
Det ble gitt postivt beslutav bygnadsnämden i Lysekil. Ref beslut : 11. Aug 1988
Ärende nr: 272. Avstykningble så like etterpå avslått I PÃVENTEAV PLAN. Denne
PLAN FORELIGGER NÄ og jeg krever at denne diskusjonen gjennopptas.

"Kommunen har motsatt sig Ellen Froms begäran om avstyckning
av de fyra tomterna enär kommunen, såsom framgår av byggnads-
nämndens beslutanser att en avstyckningskall föregås av deta/[gIane/äggning"
(90-01-29-GF-LK-ombud-S)



Jeg krever at de 4 planlagte tomtene rett väst for 1:543 kan tilkjøpestil samme

sats som ved expropering justert konsumprisindexfor å gi 1:543 en lämplig tomt

uten innsyn og med akseptable uteplasser.
Se: DiarienummerLKS 09-397-214 Datum 2015-05-25 justerade 2015-06-01

Området "Kilen"
Vy från kyrktrappen har vaert avgjørende for planarbeideog kommetert av

Länstinget. En montage er gjort av denne vy men er tatt fra feil sted med feil

vinkel og skjuler derfor den betydelige eksponeringav tenkt bebyggelse i området
"Kilen" från kyrktrappen. Jeg krever derfor at dette området tas ut av planen.
Jeg motsetter meg planlagt bebyggelsen i området "Kilen"da hus her vil få direkte

innsyn, ta sol og danne en mur mot vår tomt.

Jeg motsetter meg planlagt bebyggelsen i området "Kilen"da en slik utbygging vil

føre til en vesentlig verdiforingelse av vår eiendom.

Vi krever å kunne ha et hus med tomt som ikke har noe dårligere kvaliteter enn

det vi idag har med hensyn til støy, utplasser, innsyn, solforhold. Tross alt har

kommunen tvangsinnløst 170 000 kvm fra oss og det må vaere mulig at vi får
beholde et hus og tomt som er beboelig.

Buller og helse
Bullerrapporten (PM+Trafik+Kristinebergsvägen+2015-04-06)viser for høye
verdier for dagen hus og uteplass allerede l DAG. Buller er anslått teoretisk utifra

en trafikkmålingsmodell.En teoreretisk modell tar ikke hensyn til trafikk opp/ ned

til Brygghuset som gir rusning med brant bakke og stopp/start. Modellen tar

heller ikke hensyn til tungtransport opp/ned marinan og buller fra bussholdplass
med parkeringog bussanløp.

Jeg krever at fysiske målingerutføres i sommersesong på angitte steder på
tomten 1:543 og inne i hus deriblant på sovrom i 2. våning.

Selv med bulleråtgjärder OG senking av hastigheter vil ikke dagens hus klare

riktverdiene på buller i hus og på uteplasser(ref bullerutredning). Enhver økning



av trafikken vil derfor vaere skadelig. Det vil bli helsemessig uforsvarlig å bruke
eksisterende soverom uten drastiske åtgjärder. Jeg motsetter meg derfor
utbygging i den skala som er foreslått som vil øken trafikken betydelig.

Jeg bifallerplanens forslag om hastighetsbegrensningtil 30 km/t innenfor
planområdet til bussholdplassen i sør og 40 km/tvidere til Skaftöhallen.Jeg
krever at man innføre fysiske fartsdumper/innsnevringer/fartskameraeri
Fiskebäckskilsvägenfor å få dette overholdt. Ellers vil bredding vei gir høyere fart.
Jeg krever at dette innføres omgående.

Jeg motsetter meg exploatering fordi det krever at åtgjärder som bullerplank blir
nødvendig for å dempe buller påtrykket. Bullerplankvil hindre utsyn og stenge oss

inne bak en mur.

Trafik
Jeg motsetter meg at regulaer busstrafikk skal dras til nytt sentrum. Vil påvirke
veldig negativt bullerpåtrykket på 1:543.

Manglendebakgrunnsmateriale
Jeg påpeker at etterspurt materiale og svar på spørsmål ikke er kommet meg i
hende selv etter gjentatte forespørsler. Gjelder:

- Fotomontage
- Detaljer for hvilke buller åtgjärder på eksisterende hus som skal gjøres. Hvem
skal bestemme hva som skal gjøres? Hvem skal bekoste utbedringer? Jeg krever å
bruke egne rådgivere til dette som betales av kommunen
- Hvorfor jeg ikke har fått samme tilbud som andre når det gjelder tilkjøpmen

derimot FRATATTtomtmark

Jeg motsetter meg at planen kan antagas før dette er på plass og avgjort.

Juridiske innvendinger

Jeg motsetter meg planforslaget og forslag til tvangsinnløsningav markfra 1:543
da man fra kommunen driver med «Otilbørligførførande..»



Familienskrev for 25 år siden en förlikningsavtalemed kommunen i samband
med innløsningen. Denne avtalerelasjonentilsidesettes og brytes nå da planlagt
detaljplan opphever avtalen ved at man vil tvangsinnløse mark.

Hvis kommunen etter 25 år ikke er nøjd med en FRIVILLIGE avtale kan de ikke nå

angre seg og overkjøretidligere avtaler (beholde huset med lämplig tomt). 25 år

er ikke lang tid når det gjelder eiendom så foreldelse er ikke et argument.

Jeg motsetter meg planforslaget da grunnlagens kapittel om eganderett ikke er

fulgt. Det kreves at man

a) "TilgodoserALLMENT endamål"
.

l den her exploateringen er det

PEABS/Skaftöbo/kommunenskommersielle endamål som gjelder -ikke det

almenne. Flertallet av både fastboende (ref. listeinnsamling) og

sommergjesterer IMOT utbygging i den foreslåtte skala.

b) Att tvångsinnløsen er NøDVENDIG. Veidragningen kan gjøres annerledes
eller man trenger ikke bygge ut bredere vei til fordi man ikke exploaterer.
Jeg ser heller ikke at tvangsinnløsingav "Bergkullen" er nødvendig. Dette

må da prøves rettslig.

Jeg krever at .PEAB's anbud (11-09-06-Anbud-PEAB-s)prøves rettslig og kjennes
ugyldig da vår eiendom 1:543 inngår i avtalen. Det betyrat at Lysekil kommune

har "solgt"en annen persons eiendom og mark kommunen ikke har råderett over.

NAMN: Jan Anders From
ADRESS: Fiskebäckskilsvägen29, 45178 FlSKEBÄCKSKIL
FASTIGHETSBETÄCKNING:Skaftö-Fiskebäck1:543


