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Dnr 404-2015/ 
 

Detaljplan för Utsiktsbergetdel av Skaftö-Fiskebäck1:6 m.fl.
Fiskebäckskili Lysekilskommun

Ert ärende: LKS 09-397-214

Vid genomgång av planens samrådshandlingar (daterade 2015-08-

07) har följande noterats.

Planfrågor som berörLantmäteriets kommande arbete

Lantmäteriets arbetsuppgifter,efter det att planen för Utsiktsberget
del av Skaftö-Fiskebäck1:6 m.fl. har vunnit laga kraft, är att med
stöd av detaljplanenavstycka, fastighetsreglera,bildalednings-
rätt/servitut för ledningar och E-områden samt bilda/ompröva ge-
mensamhetsanläggningar.

För plangenomförandetviktiga frågor där planen måste förbättras

Motivering tillval av enskilthuvudmannaskap
När kommunenväljer att låta en detaljplan ha enskilthuvudmanna-

skap för de allmänna platserna ska motiven för detta redovisas i

planhandlingarna.VadLM kan förstå redovisas inte någon sådan

motivering i de aktuella planhandlingarna.

Markreservat (g) utan avgränsning = byggnadsförbud
I detaljplanenhar på några områden med kvartersmarkmarkerats

II IImed g för att markenska reserveras för gemensamhetsanlägg-
II IIningar. g är avsett som en markreservation,dvs markenska kunna

tas i anspråk med tvång. När ett område markeratsmed "g" innebär
detta att byggnadsnämndeninte får beviljabygglov någonstans
inom området som försvårar möjlighetenatt inrätta gemensamhets-
anläggningar. När "g" används behöver därför området vara Väl av-
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gränsat. Det är för övrigt möjligt att inrätta gemensamhetsanlägg-
II II 'ningar på kvartersmarkäven om g inte har angivits.

Pastighetskonselcvensbeskrivning
I fastighetskonsekvensbeskrivningenframgår ej hur den befintliga
samfälldavägen (Skaftö-Fiskebäck5:14) eller de befintligagemen-
samhetsanläggningarnaSkaftö-Fiskebäckga:4-5 påverkasbl.a. när
det gäller framtida fastighetsbildning.
Fastigheten1:164 kommer att berörasav att ett uthus rivs. Det finns
även andra fastigheter som får sina uthus på prickmark(och inte
plusmark)vilketinnebär att de inte får återuppföra dessa. Det är vik-
tigt att fastighetsägarnaförstår Vad planen får för konsekvenser för
den enskildafastigheten.

Delar av planen som bör förbättras

Utfartsförbud
På ett ställe ligger det ett utfartsförbud från NATURtillLOKAL-
GATA. Är det avsiktligtoch i så fall varför?

Förvaltning av "miljö"
Vad LM kan se är tankenatt det ska bildasgemensamhetsanläggning
för samtliga miljöhus förutom en. Är det avsiktligtoch hur sker för-
valtningenav denna i så fall? i

Strandskydd
Vad är anledningentillatt inte strandskyddetupphävs på området
för P-PLATSoch GC-VÄG (felstavning: står GVÄG i plankartan).

Plankartan

På Vissa ställenblir plankartansvårläst p.g.a. att grundkartan och
detaljplanensbestämmelser"grötar ihop sig".

Information

I de frågor där planen enligt Lantmäteriets meningmåste förbättras
är Lantmäteriet berettatt som ett särskiltuppdrag vara en diskuss-
ionspartner i detta arbete.

F: MPEG/ON VÅ'5T\F04 REGION VÄST GEMENSA/viflzi.PB! lPül-SAMRÅDWBZ-SAM/?ÅD2075114040?ENHEI' VÅ-STUYSEK/lUDPU GRANSK UTS/KTSEERGfKDOC



Lantmäteriet 2015_09_08 3

För Lantmäteriet

Amgetñna Eriksson
förrättningslanünätare
Kogia till

Länsstyrelsen
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