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Granskningsyttrandeöver förslaget tilldetaljplan for Utsiktsbergetpå
Skaftö Dnr: LKS 09-397-214

Hotade växt- och djurarter
Området består av flerablandade naturtyper såsom öppen ljungmark,blandskog,myrmark,
hällmark.Naturen är mycket differentierad.Här finns hotade arter som nattskärra, trädlärka,
lopplurnmer, Jungfru Marie nycklar, murgröna, västkustbjörnbär, groddjurmil. Större
Vattensalamanderhar också noterats. Denna är en indikatorartsom anger god biologisk
livsmiljö.Om större Vattensalamanderfinns så är med största sannolikhetandra hotade arter i
närheten.
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Starka skydd på Skaftö
Hela Skaftö ligger inom område som på grund av natur- och kulturvärden är av riksintresse
enligt bestämmelsernai miljöbalkens4:e kapitel. Här gäller särskildabestämmelserför
hushållningmed markoch vatten. Ingrepp och exploateringsföretagfår genomföras endast om

de inte påtagligt skadar dessa värden. Skaftö ingår i den del av Bohusläns kustområde som

kallas högexploaterad. Enligt naturskyddsföreningenär ingreppen omfattande och kommer att
leda tillenligt lagstiftningenangiven påtaglig skada.

Utsiktsbergetplaneras för fritidsboende
Planeradbebyggelse på Utsiktsbergetkommer, enligt naturskyddsföreningen,tillhuvudsaklig i
del att bli fritidsbostäder. I miljöbalkens4 kap 4 § anges att fritidsbebyggelseendast får komma
tillstånd i form av kompletteringartillbefintligbebyggelse.

Miljöbalkenvärnar grönområden
Mark-och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av natur, kultur i
och friluftslivskall så långt som möjligt skyddas (MB, 3 kap, 6 §). Behovet av grönområden i
tätorter och i närheten av tätorter skall särskiltbeaktas. I och kring Fiskebäckskilär tillgången
på grönområden begränsade.

Bebyggelse bör inte ske på strandskyddadmark
Enligt miljöbalkenär det förbjudet att bygga på strandskyddadmark. Möjligheten att ge i
dispens är mycket begränsad. Sådan dispensmöjlighet,anser naturskyddsföreningen, är inte i

möjlig i det här fallet. Parkering,tennisbanor mm bör anordnas utanför strandskyddadmark.
Som särskilt skäl anges angeläget allmänt intresse. Detta skäl anser inte naturskydds-föreningen
är tänkbart eftersom parkeringarmm skall användas för en speciell grupp boende.

Med ledning av ovanståendeyrkarLysekil-MunkedalsNaturskyddsföreningpå att
förslaget tilldetaljplan påtagligtomarbetasså att större hänsyn tas tillområdets natur-
och kulturvärden. Konsekvenserna för naturmiljönkommer med liggande förslag att bli
betydande.
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