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LYSEKILSKOMMUN
REGISTRATUREN

   
 LÄNSSTYRELSEN

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Samhällsbyggnadsenheten Samhällsbyggnads .i

MatildaWirebro Lysekilskommun
Planarkitekt registrator@1ysekil010-224 54 96

matilda.wirebro@lansstyre1sen.se

Granskningsyttrandeöver detaljplan för UtsiktsbergetSkaftö-
Fiskebäck 1:6 m.fl. i Lysekilskommun, Västra Götalands län
Handlingardaterade 2015-08-07för samråd enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömermed hänsyn till ingripandegrundernai 11 kap 10 §
PBL och nu kända förhållandenatt planen kan accepterasunder förutsätt-
ning att frågor som berör riksintresse för kulturmiljövård löses på ett till-
fredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan.

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befararinte att mellankommunalsamordning blir olämplig,
att miljökvalitetsnormerenligt miljöbalkeninte följs, att strandskydd enligt
7 kap. miljöbalkenupphävs i strid med gällande bestämmelsereller att be-
byggelse blir olämplig med hänsyn tillmänniskors hälsa eller säkerhet eller
till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Däremot behöverbuller-
dämpande åtgärder anpassas till den specifikakulturmiljön för att inte på-
verka riksintresset för kulturmiljövård negativt.
Riksintresseför kulturmiljövården

Bullerdämpande åtgärder
En konsekvens av planförslagets omfattning som inte tidigare redovisats,
men som nu framgår av granskningshandlingarnaär behovetav bullerplank.
Vad gäller föreslagnabullerdämpande åtgärder framgår av Trafikverkets
yttrande att Trafikverketinte tillåteratt några som helst bullerplank eller
andra anordningar sätts upp inom vägområdet, då detta är ytterst begränsat
och skulle försvåra Trafikverketsdrift och underhållpå vägen. Alternativa
åtgärder till föreslagnabullerplankbehöver därför ses över innan ett anta-

gande av detaljplanen.

Länsstyrelsen bedömeratt det är av stor vikt att bullerdämpande åtgärder
måste vara anpassade till den specifikakulturmiljön för att inte påverkaden-
samma negativt. Särskilt åtgärder som påverkarFiskebäckskilsvägenkan
riskera att försvaga upplevelsen av samhällets karaktär och bör genom vald
utformning kompensera för detta. Val och utformning av dessa åtgärder ska
göras i samråd med antikvarisktsakkunnig. Föreslagnautformningsbe-
stämmelser behöver sedan säkerställas på plankartan för varje berörd fastig-
het. Vid beräkningav dimensioneringenför de bullerdämpande åtgärderna
bör även trafik som härrör från trafik till och från exempelvis parkeringar
vara medräknade.
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Synpunkter på granskningshandlingen

Särskilda hushållningsbestämmelser
För området gäller särskildahushållningsbestämmelserenligt 4 kap. 4 §
miljöbalken,vilketinnebär att det med hänsyn till de natur- och kulturvär-
den som finns i området, i sin helhet är av riksintresse. Utvecklingav en

tätort ska dock enligt bestämmelsernainte möta något hinder. Länsstyrelsen
har redan tidigare bedömt att planområdet är lämpligt för utveckling av nya
bostäder,men också att förslaget tilldelar behöver en omfattandebearbet-
ning.

Länsstyrelsen bedömeratt kommunenhar bearbetatplanförslaget i enlighet
med Länsstyrelsens synpunkter i samrådsskedet. Länsstyrelsen bedömer
därmed att planförslaget inte kommer medföra påtaglig skada på riksintres-
set enligt miljöbalkensfjärde kapitel. Bedömningen görs utifrån bestämmel-
serna i 4 kap. l §, att utveckling av en tätort inte ska möta något hinder samt
att föreslagen bebyggelse har anpassats i ett större landskapssammanhang.
Planbestämmelserhar införts på plankartan som anger att bebyggelsen ska
anpassas tillnaturens förutsättningar på platsen genom att bevarahäll-
markskaraktärensamt anpassas tillbefintligtopografi. Utformningsbestäm-
melser har införts för bebyggelsen som bl.a. anger att bebyggelsen som an-

gränsar till den kulturhistoriskt värdefulla miljön ska ta avstamp i västkust-
bebyggelsens tradition och föreslås ges bohuslänska takvinklarsamt träfa-
sader i ljusa kulörer och röda tak. l andra delar inom planområdet ska be-
byggelsen istället harmonisera med berget. Detta framgår även av framtaget
gestaltningsprogram. Sänkningar från att tillåtatvå våningar tillatt tillåtaen

våning har gjorts, byggrätters storlek har minskats och bebyggelse är bortta-
gen från exponerade och känsliga platser. Framtagna illustrationervisar att
de högst belägnahusen fortfarande ligger under horisontlinjen.

Riksintresseför kulturmiljövården
Området berörs av riksintresse för kulturmiljövården. I samrådsskedet befa-
rade Länsstyrelsen att bebyggelsen i delornrådet Kilenskulle kunna komma
att förändra både entréförhållandenalängs väg 797 och de visuella förhål-
landena runt kyrkomiljön på ett sätt som kan medföra påtaglig skada på
riksintresset.

Motiveringen tillriksintresset lyder: Skepparsamhälle, famvuxetur ettfis-
keläge, där välbevaradbostadsbebyggelse speglar samhällets olika sociala
skikt och där en påkostad träarkitekturvisar hur det välståndsom följde
medjiaktfartensuppsving under 1800-taletkom att manifesteras i bebyg-
gelsens utformning. Östersidan, området öster om Kilen,präglasavfrakt-
fart i mindre skala och av sillhantering. Uttryck för riksintresset är: Oregel-
bunden och tät trähusbebyggelse i form av enklafiskarstugor, dubbelhus
och stora skepparhus med sexdeladplan; Sjöbodar och magasin; gatunät
och gatubeläggningsamt badrestaurang.

Riksintressets kärnvärden, som utgör grundvärdet för riksintresset, ligger
främst i den bebyggelsen som finns norr om kyrkan. Den plats som i planen
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föreslås för ny bebyggelse har inte lika starkkoppling tillde kärnvärden
som uttrycker riksintresset. För att undvika att riksintressets uttryck och
karaktärsdrag försvagas behöverutformning och anpassning till riksin-
tressemiljön göras. Kommunen har tillgodosettdet genom bl.a. specifika
planbestämmelserangående materialval och utformning samt genom place-
ringen av bebyggelsen samt att antalet bostäderhar minskats i allmänhet och
på känsliga platser i synnerhet. Bebyggelsen som angränsar tillden kulturhi-
storiskt värdefulla miljön ska ta avstamp i västkustbebyggelsenstradition
och föreslås ges bohuslänska takvinklarsamt träfasader i ljusa kulörer och
röda tak. Illustrationsvyfrån Östersidan visar hur den tänkta bebyggelsen
harrnoniserar med befintligbebyggelse i ett större landskapssammanhang.

Tillfartsvägtillområdet
Planförslaget föreslår en vägsträckning som innebär att två uthus, var av ett
är q-märkt, måste rivas. Rivningen av uthusetbör kompenseras genom att
undersöka möjligheten att flyttabyggnaden inom samma fastighet.

Trafikbuller
Trafikverketkonstaterar i sitt yttrande att hänsyn har tagits tilltidigare syn-
punkter på bullerutredningen i den reviderade versionen daterad 2015-04-
23. Den föreslagnahastighetsnedsättningenär godkänd och träder i kraft 15
september2015.

Trafiláågor
Trafikverketförslår i sitt yttrande vad gäller den föreslagna ombyggnaden
av korsningen Kristinebergsvägen/väg797 - Fiskebäckskilsvägenatt väg
797 utgår ur allmänt underhåll och tas över av kommunen. Om så ej kan ske
skall avtal träffas mellan kommunen och Trafikverketom att ta fram väg-
plan och utbyggnad på kommunens bekostnadför åtgärder på väg 797 i en-

lighet med förslag tilldetaljplan.

Länsstyrelsen efterlyste i samrådsskedet en beskrivningav den samlade tra-
fiksituationenpå Skaftö. Trafikverketanger i sitt yttrande att speciellt vägen
mellan Skaftöbron och Östersidan i Fiskebäckskilhar mycket låg standard
ur främst trafiksäkerhetssynpunkt. Trafikverketönskar att ta upp en dialog
med kommunenkring detta, då vägen är en begränsningför vidare framtida
exploateringpå Skaftö.

Geoteknik
I enlighet med Statens geotekniska instituts (SGI) yttrande framgår att
kommunenkommer genom exploateringsavtal säkerställa att erforderliga
säkerhetshöjande geotekniska åtgärder genomförs för hela planområdet in-
nan byggnation får starta. SGI påpekar att detta inte framgår av planbe-
skrivningen eller av plankartan, vilketbehöverkompletteras.

Riskför olyckor
Behovet av skydd vid bergbranteroch dammar för lekande barn och prome-
nader behöver inventeras. Kommunenbör även fortsatt utreda dammarnas
hållfasthet.Det är den som äger (oftast fastighetsägaren) en vattenanlägg-
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ning som är skyldigatt underhålladen så att det inte uppkommer skada för
allmänna eller enskilda intressen genom ändringar i vattenförhållandena,
enligt ll kapitlet miljöbalken l7§. Eventuellt behov av åtgärder bör säker-
ställas på ett plantekniskt godtagbart sätt.

Miljökvalitetsnormerför vatten och dagvattenhantering
Enligt 2 kap. l0§ PBL ska miljökvalitetsnormerföljas vid planläggning.
Miljökvalitetsnorrnemai vattenförekomstenGullmam centralbassäng får ej
påverkasnegativ av ett ökat dagvattenutsläpp i Kileneller vid Bökevik som

även är badplats. l och med föreslagna åtgärder i framtagen dagvattenutred-
ning bedömerLänsstyrelsen att miljökvalitetsnorrnernaför vatten inte
kommer att påverkasnegativt samt att dagvattnet kan tas om hand på ett
tillfredsställandesätt. Det är dock viktigt att kommunenundersöker om be-
fmtliga diken kan hantera en eventuell ökad vattenmängd i form av dagvat-
tenutsläpp eller om åtgärd krävs. Beroende på åtgärd kan Länsstyrelsen upp-
lysa om att detta eventuellt kan vara anmälnings- eller tillståndspliktigVat-
tenverksamhet.

Länsstyrelsenvilläven upplysa om att det kan krävas en anmälan om vat-
tenverksamhetoch/ellerbiotopskyddsdispensom småvatten i området ska
läggas igen.

Naturmiljö och Artskydd
Ett ca 8,5 ha stort centralt belägetmarkornråde föreslås som ett närrekreat-
ionsområde, fritt från bebyggelse. Inom detta markområdeåterfinns miljöer
med högre naturvärden. Utifrån resultat och bedömningari utförda naturin-
venteringarhar nu planområdet utformats på ett sätt som bedöms vara ac-

ceptabelt för naturvårdens intressen i området.

Artdatabankenutkom 2015 med en ny rödlista. I denna rödlista bedöms
Västkustbjörnbäret nu ha ett livskraftigtbestånd.Arten är alltså inte längre
rödlistad. Länsstyrelsen bedömerdock att de föreslagna åtgärderna med
flyttningav plantor ändå bör övervägas.

Lokalenmed jungfru Marie nycklarbör så långt som möjligtundantas från
påverkan från exploateringen. Länsstyrelsen får i det enskildafallet ge dis-

pens från förbudet i 8 § artskyddsförordningen (2007:845) om det inte finns

någon annan lämplig lösning och dispensen inte försvårar upprätthållandet
av en gynnsam bevarandestatushos artens bestånd i dess naturliga utbred-
ningsområde.

Kulturmiljö
Den arkeologiskaförundersökningen är avslutad och inga fynd påträffades
som föranleder Vidare undersökningar.
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Detta yttrande har funktionschefKarin Slättberg beslutatoch plan-
handläggare MatildaWirebro föredragit. I den slutliga handlägg-
ningen har även berörda statliga sektorsföreträdaredeltagit.

Kørá/I/SZáZZåex/g/
Matildaløt/:Sreåra

Detta besluthar signerars elektroniskt i Länsstyrelsens diariesystem.

Bilaga för kännedom:
Kopia av yttrande tillLänsstyrelsen från Trañkverket,daterat 2015-09-03.

Kopia till:
SGI
Bohusläns museum

Trafikverket
VattenfallEldistributionAB
Telia Sonera Skanova Access AB
Försvarsmakten




