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Lysekilspartietoch Kristdemokraternaanser att

0 planbeskrivningensaknar en behovsanalys(vilkapersoner/grupperefterfrågar
i helårsboende och vad för slags helårsboende dessa vill ha).

i

0

i planbeskrivningensaknar en övertygande förklaringtillvarförjusti den typ av

i bebyggelse som nu planeras ska ge flest helårsboenden tillSkaftöi

s

i

o förslaget tilldetaljplaniär alldeles för omfattande, både tillyta och antal bostäder,vi

anser attutbyggnad bör ske etappvis, där mindre detaljplaner antasstegvis med i

i

kortare planeringshorisontoch var för sig (efter att det har säkerställts att det är
helårsboende som köper/hyrbostäderna).

i

o a utbyggnad ska vara i samklang med den småskalighetisom kännetecknarSkaftö och
i med största möjliga hänsyn till natur- och kulturvärden

g

0 en stor del av planen bör undantas från antagande och att den undantagna delen

kvarståri kommunens äga alternativtatt kommunen tar ett omtag (förmodligen det i

mest lämpliga) i

i
i

inledning
Lysekilspartietoch Kristdemokraternaavlämnarhärmed yttrande över detaljplan
Utsiktsberget LKS 09-397-214 granskningshandling2015-08-07.

l planen föreslås ett byggande av sammanlagt ca 140 - 160 nya bostäder. l planbeskrivningen
anges att syftet med planen är att "skapa förutsättningar för fler boende". Vi utgår från att

planförfattarna menar att "skapa förutsättningar för fler helårsboende", detta mot bakgrund
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av att Skaftö är av riksintresse och omfattasav Miljöbalkenssärskilda

hushållningsbestämmelser,som inte tillåterplanering för fritidsbebyggelse.

Bakgrund
Planer att bebygga Utsiktsberget,området syd om Kristinebergsvägen i anslutning till
Fiskebäckskilför helårsbostäder, har funnits sedan 1980-talet. Lysekils kommun lämnade
under sena 1980-talet in en expropriationsansökanför fastigheten med skäl att området
behövdes för bostadsförsörjningen i kommunen. En förlikning nåddes och området har sedan
dess legat som framtida bostadsområden i kommunens Översiktsplaner. Under perioden
1970-1990 ökade befolkningenstadigt på Skaftö, från ca 1 500 till cirka 1750 invånare, ett

flertal nya områden togs fram för att möta efterfrågan på bostäder.

Bovikesten i Grundsund som främst byggdes 1970- sena 1980-talet innehöll ca 48

gruppbostadshus, 34 lägenheter och 15 villor. Fiskebäcksområdet i Fiskebäckskilsom

byggdes under samma tid innehöll ca 20 radhusbostäder,ca 21 lägenheter och ca 20 villor.

Sammanlagt ca 160 bostäder under nära 20 år. l början av 90-talet bebyggdes också

Skolberget 1 i Grundsund med 9 villoroch ca 25 hyreslägenheter.

Under finanskrisen i början av 1990-talet tog bostadsbyggandet i Sverige tvärstopp och så
även i Lysekil och på Skaftö. Sedan dess har trenden varit stadigt minskande befolkningi hela
kommunen och kanske särskilt på Skaftö, där antalet invånare 2013 uppgick till cirka 1450

personer. En starkt bidragandeorsak till denna utveckling har förstås varit urbaniseringen,
det vill säga personer, företrädesvis unga, söker sig till större städer. De höga bostadspriserna
på Bohuskusten har ytterligare påskyndat denna utveckling. Paradoxalt nog har
arbetstillfällenapå Skaftö ökat under denna period från cirka 190 st 1990 till cirka 390 st

2012.

Under senare tid har nu ett flertal exploateringarför bostadshus i bl a Skolberget 2 och
Torvemyr, Grundsund, Östra Stockevik, Fiskebäckskilscentrum och Henriksberg på
Östersidan öppnats. Områdena erbjuder allt från småhus som inte är så kostsamma, centralt

belägna tomter, hyres- och bostadsrätter till exklusiva villormed havsutsikt. Sammanlagt
finns här idag ca 80 bostäder/tomtersom är osålda. Med undantag av Skolbergetär

projekten helt uppenbart trögsålda såväl för helårs- som fritidsboende.

Utsiktsbergetlöser inte problemetmed färre helårsboenden
En utbyggnad av Utsiktsbergetså som nu planeras ser vi inte som en lösning på problemet
med allt färre helårsboenden på Skaftö. Att vända en trend med allt färre helårsboenden -

där det redan finns osålda tomter och bostäder - genom att bygga ännu fler bostäder, tror vi

inte på.

Vi har idag en helt annorlunda situation än för 15-20 år sedan. Risken är uppenbar att

tomterna/bostäderna i allt väsentligt kommer att förvärvas för att användas för

delårsboende, vilketinnebär att planens syfte och målsättning helt kommer på skam.

I Skaftö Översiktsplan 93, Samrådshandling 1993, framgår att under den expansiva tiden
under 70- till 80-talet byggdes i snitt 10-15 bostäder per år, och det var också det som

förordades för att behållaservice och ersätta helårsbostädersom övergick till fritidsboende.
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Så även om Skaftö av oförklarliganledning skulle växa igen, om än inte i den grad som på 80-

talet, räcker dagens bostadsreserv i ca 10 år. Förutsatt att förslaget för Utsiktsbergetenbart
skulle bebyggas för heiårsboende skulle det då var fullbyggt ungefär 2040. Det är helt

orimligt att planera med en så lång planeringshorisontsom 25 år. En normal kommunal

planering omfattarmindre detaljplaner där planeringshorisontenär ca 5 år.

För att säkra villorför heiårsboende måste troligtvis villatomternasäljas av kommunen.
Mindre grupphusomrâden och lägenheter kan med fördel läggas ut i noggrant reglerade
markanvisningarvad gäller heiårsboende, standard och upplåtelseformer till entreprenörer
och bostadsbolag. En del av detta skulle med fördel också kunna upplåtas med tomträtt för
att därigenom säkra upp heiårsboende.

Satsa på natur och friluftsliv

I tider som denna anser vi att kommunen och Skaftö först och främst ska satsa på att bevara
och utveckla det som är dess attraktionskraftoch den livsstil den kan erbjuda. Det småskaliga
och relativt trygga samhällena med ett lugnare tempo, med närhet till omväxlande kustnära
natur och skärgård samt kulturmiljön i våra gamla kustsamhällen är viktiga delar av detta. Se
till att bevara naturområden för friluftslivetfria från anläggningar och hus mellan samhällena
och förbättra sen/ice och fritidsbåtsliv i vår fantastiska skärgård. Gång- och cykelvägar,
naturstigar och äventyrsleder, kajaking, fler båtplatser för heiårsboende och mer

rampmöjligheter för trailerbåtarmm kan höja Skaftös attraktionskraft. Lyckas vi höja öns

attraktionskraft kan det vara dags, men först då, att ta fram nya småskaliga områden för
bostäder. Och då också hyreslägenheter som med all sannolihet attraherar unga
barnfamiljer.

Undanta en stor del från antagande! Eller helt enkelt ett omtag?
Vi föreslår mot denna bakgrund att större delen av Utsiktsbergetundantas från antagande
och att den undantagna delen kvarstår i kommunens äga. Det kan vara så att det är mest

lämpligt att ta ett omtag, där planbeskrivningoch plankarta omarbetas.Denna typ av vägval
får hanteras av kommunens planenhet i samråd med politiken och exploatören. Efter en mer

grundligt genomförd behovsanalyskanske det går att slå fast vilkentyp av bostädersom ska
byggas; storlekar, standard, gruppbyggda småhus, villatomteroch/eller lägenheter, så att vi
maximerarchanserna att få flerårsboenden till Skaftö. Exploateringsavtaletsom i någon form
följer av detta ska göras med bistånd av en jurist med specialitet om exploateringsavtal.

Lysekilenligt ovan

För Lysekilspartiet För Kristdemokraterna

Ronald Rombrant Ulrika Häller Lundbäck




