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Miljöpartietär emot den föreslagna exploateringen på Utsiktsberget.Exploateringen
kommer att innebära betydandenegativa konsekvenser för Fiskebäckskiloch Skaftö.
Arbetetmed nuvarande förslag tilldetaljplan bör således avbrytas.

Föreliggande förslag tilldetaljplan innebär en allt för omfattande exploateringmed hänsyn till
natur och kulturvärden. Förslaget avviker starkt från kommunens översiktsplan 2006 som

anger maximalt 30-50 bostäder. Ytan för exploateringhar mer än tredubblats jämfört med
översiktsplanen.

Befintliga exploateringarpå övriga Skaftö bör färdigställas innan nya områden tas i anspråk.
En eventuell exploatering av Utsiktsbergetbör nu skjutas upp och istället ingå i det pågående
arbetet för en ny översiktsplan, med tillhörandebehovs-ochkonsekvensanalyser,som är
påbörjad av kommunen.

Exploateringen innebär att många fridlystaoch rödlistade växt- och djurarterpåverkas.En
betydandeandel skyddsvärda arter har hittats i området. Bland annat Större vattensalamander
som är en viktig indikatorpå en attraktivbiologisklivsmiljö.I sammanhangetkan nämnas att

biologisktskyddsvärda områden försvinner i snabb takt vilketinnebär att kvarvarande
områden är extra värdefulla.

I förslaget tilldetaljplan finns områden som ligger i strandskydd. Dessa bör inte exploateras.
Det är av syrmerligvikt att stränderna bevarasorörda för framtida generationer.

En stor del av området används idag för promenaderoch området har ett högt vistelsevärde i
egenskap av tätortsnära natur även om delar av området är svårtillgängligapga den kuperade
terrängen. Fleraplatser inom det högst belägnaområdet ger fin utsikt över omgivningen och
Gullmarsfjordens inlopp. Enligt miljöbalkenskall grönområden i närheten av tätorter särskilt
beaktas (MB, 3 kap, 6 §). I och kring Fiskebäckskilär tillgångenpå grönområden begränsade
vilketgör att Utsiktsbergetär extra viktig att bevarasom grönområde.

I miljöbalkens4 kap 4 § anges att fritidsbebyggelseendast får komma till stånd i form av

kompletteringartillbefintligbebyggelse. Planeradbebyggelse på Utsiktsbergetkommer,
enligt miljöpartiet, tillhuvudsaklig del att bli fritidsbostäder.Att det blir helårsboende har inte
kunnat visas av sökande.

 



Exploateringsföretagoch andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske
på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden (MB, 4 kap, l§).
Enskildatomter har nivåskillnaderpå mellan 5 till 8 meter. Miljöpartietbefararatt det blir en

omfattandemarkplaneringmedstora sprängningsarbeten.Enligt partiet är det ingen tvekan
om att det blir en' påtagligpåverkanpå natur- och kulturvärden inklusiveFiskebäckskils
samhälle.

Om en exploatering sker av Utsiktsbergetså bör samtliga hus som byggs på Utsiktsberget
vara passivhus eller lågenergihus enligt EU:s direktiv. Sprängning för vägar, vatten, avlopp,
hus mm bör inte tillåtas.Dagvattenbör omhändertas och renas innan det leds vidare tillen

recipient.

I övrigt hänvisas tillMiljöpartietsyttrande 2014-03-07 tillplanenheten i samrådsskedet.
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