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Vi motsätter oss planförslaget med dess omfattande exploatering som tillåter160
nya bostäder på Utsiktsbergetoch ett nytt centrum vid nuvarande parkeringvilket
medför stor påverkan på Riksintresset för Kulturmiljövård samt Riksintresset enligt
4 kap i Miljöbalken.Förslaget från Lysekils kommun och exploatören PEAB är inte i
linje med kommunens Översiktsplan 2006/2010). Det är heller inte anpassat till
hur området nyttjas av helårsboende, delårsboende eller dagsbesökare.

Förslaget innebär också orimliga intrång i enskilda intressen, och detaljplanens
omfattning innebär orimlig påverkan på natur och kulturmiljö. i

Kommunen förespråkar att Fiskebäckskilskapar bostäder för att en kunna
attrahera barnfamiljer. I Kommunens byggstrategi anges bostadsbehovför unga
och gamla ska bemötas. Det förslag som föreligger framstår därför som en märklig
strategi med i huvudsak stora enfamiljshus. 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.Den omfattande planen är särskilt märklig då alla de slags
bostädersom planeras redan finns till försäljning på Skaftö. Men, flera områden
som t.ex. Evensås visar sig vara svårsålda. Kommun och exploatör verkar ha
missbedömt marknadenoch konsekvensen är ett söndersprängt berg och en

bruten horisontlinje som står tomma och är sår i landskapet för all framtid. Det
slags bostädersom verkar ha attraktion bland unga, barnfamiljeroch gamla, är
hyresrätter till rimligt pris, men dessa saknas helt i planförslaget.

l samrådet har vi begärt att Lysekils kommun redovisar hur denna exploatering ska
gynna att helårsboende flyttartill Fiskebäckskil.inget svar eller redogörelse har
gjorts.

Vi har begärt en redovisning av på vilkagrunder man bygger ett nytt, eller ett till,
centrum. Vi ser inte att det finns behov av fler platser för restaurangereller
samlingslokaler, Fiskebäckskilär redan krogtät och har en församlingslokal som

drivs i Stjöstjärnans regi. Inget svar eller redogörelse har gjorts.

Förslaget medför allt för många negativa konsekvenser för naturvärden,
kulturvärden och omfattande försämringar för nuvarande privata fastighetsägare,
vilketvi starkt motsätter oss.



Det är stora byggytor som planen tillåtervilket resulterar i höga priser vilketockså
bekräftatsav PEAB under samrådet 2014. Vi saknar en redogörelse för vilka

samhällsgrupper de planerade husen och flerfamiljshusenär ägnade (enligt PEAB

med ett pris om 70 OOO+ kr/m2). Man har heller inte redogjort hur bostäder
förbereds för de näringar som har behov av bostäder för sina anställda inom t.ex.

hotell och restaurangeller gästforskare vid Kristineberg.

Vidare finns det i gestaltningsprogrammeteller MKB ingen redovisning av vilken

bostadsmiljösom skapas, som anläggs på topp av berg, och hur det blir att bo där
under vintertid.

Detaljplanen anger att kommunen tar över vägar, till skillnadfrån det

samrådsredogörelsen där PEAB hade ansvaret för skötsel. Kommunen behöver
redovisa en långsiktig budgetering för områdets skötsel.

Avtaletmellan Lysekils kommun och exploatören PEAB samt Skaftöbo AB behöver
kommenteras och offentliggöras. Lysekils kommun måste offentligt ange hur
eventuella jäv och särintressen i hanteras, under granskningsmötetframfördes
information om att politiker som driver frågan har ekonomiska intressen i något
av exploatörernasföretag.

l samband med detaljplanen behöver Lysekils kommun göra en långsiktig plan för

utveckling av näringar på Skaftö, som t.ex. Turism.

Exploateringen Utsiktsbergetär 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.Detaljplanförslaget innebär inte att dessa värden beaktasutan

innebär betydandenegativ påverkan.

Exploateringens omfattning

Vi motsätter oss detaljplaneförslagets exploatering då det redan finns flera

planlagda områden och där intresse från köpare saknas.

Vi motsätter oss att kommunen gör avsteg från Översiktsplanen 2006

(aktualiserad 2010) som föreslår 30-50 nya bostäder.



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

Fiskebäckskilsby.

Detta framfördes redan på samrådet. En minskning om 9% är inte tillräcklig,det
innebär fortfarande en 320% ökning från översiktsplanen.

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.

Vi ifrågasätter bullerutredningen.
Vi motsätter oss helt den stora belastningen på Fiskebäckskilvägenoch
Kristinebergsvägen.

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 bullerskärmarsom ej är förenliga med
kulturmiljön.

Vi 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.

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
busshållplatshar 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 linjetrafikdär.



Vi 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 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.

Vi motsätter oss helt att förlänga bussdragning längre in i byn. Den satsning som

behövs för att öka kollektivtäkande och möjlighet till att pendla är en turlista med
tätare förbindelsertill Bokenäs/Uddevalla.

Parkering
Vi 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. Vi är emot att anlägga en parkeringsom får dåligt läge och på
strandskyddat område.

Vi 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 parkeringbort och ersätts med ett väsentligt sämre läge riskeras
att fler bilartrafikerar Reparn och samhället, att det sprängs för fler

parkeringsplatser inom privata fastigheter inne i byn med ökad trafik som följd.

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).

Vidare ges viktiga naturvärden inget skydd i planförslaget. Stenmurar beskrivssom

viktiga men är inte inmätta och skyddas inte genom planförslaget, vilketinnebär
en stor risk för att de försvinner.
Det framgår att nya murar ska byggas av granit, men är nu gjorda av gnejs. Det
framstår som orimligt att byta bergslag. Om byte av bergart är ett misstag i

detaljplanen framstår även detta som orimligt med en så omfattande plan med så
stora konsekvenser för hela Skaftö.

Stenmurarnas kulturvärde förbises helt i planbeskrivningenoch i MKB.

Föreslagna byggrätter

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

souterrängvåning. Utöver detta tillåtsytterligare 40 kvm komplementbyggnadoch
i flertaletytterligare 30 kvm inglasat uterum.

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

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

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 parkeringår viktig för att knyta ihop
befintligasamhället med föreslagna Utsiktsbergetär felaktigt. Norr om

parkeringengränsar ett högt berg med endast ett fåtal hus.

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

Vi anser att förslaget med sin storskalighet och stora byggrätter, samt hur gator
och hus förhåller sig till varandra, inte har tagit hänsyn till befintlig
västkustsamhällskaraktär. Husen är mycket större än de största husen i samhället,
kaptenshusen, husens placeringarföljer inte topografin, hällmarken kommer
svårligen kunna bevaras,och horisontlinjen bryts.

Att planera för ett nytt centrum med bussdragning anser vi vara ytterst olämpligt,
då det dels kommer innebära konkurrens för existerande verksamheter, dels dra
in ännu mer trafik till en redan hårt belastadväg.

Kulturmiljövärden

Vi motsätter oss att skapa en storstadsmässig förort till ett samhälle av

Riksintresse.

Vi motsätter oss att det inte finns bevarandeskyddpå befintliga hus med höga
kulturhistoriska värden. l planen angiven (zu-bestämmelsefinns endast reglering av

hur ny bebyggelse ska utformas.

Vi förespråkar en försiktig exploatering för att bevara och 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

Vi 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, bullerskärmarsom

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

Detaljplanen har flera oklarheter är det t.ex. 140 eller 160 bostäder som tillåts?

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

Övrigt

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

Vi förespråkar att kommunen satsar på att utveckla det befintligacentrumet kring
Skaftöhallen och macken istället för att investera i ett konkurrerande centrum i
dåligt läge.
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