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Att: hovrättsfiska1en Lennart Östb1om

D.nr. P1 2367/88
Ansökan om ti11stånd ti11 expropriation av Lyseki1 Skaftö Fiskebäck
1:7 i Lysekils konlun

Härmed ber jag som ombud för Lyseki1s kommun få yttra mig över E11en
Froms in1aga den 21 december 1989.

Bostadsförsörjningsprogrammet för Lyseki1s kommun

Såsom kommunen angav 1 en 1n1aga den 19 oktober 1989 til] bostadsde-
partementet är ett nytt bostadsförsörjningsprogram under upprättande,
vi1ket beräknas b11 understä11t kommunfu11mäktige under våren 1990
för godkännande. I programmet kommer den p1anerade byggnationen på
Skaftö att inarbetas.
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Nyetablering av industri

Såsom tidigare uppgivits pågår förhandlingar mellan vattenfall och

komunen ang lokalisering av ett oljekraftverk vid Brofjorden. Dessa

förhandlingar har sedan dess fortskridit och planerna på en etable-

ring är nu ändå mer uttalade. Såvitt kommunen nu kan bedöma kommer

denna etablering att ske såvitt på kommunen ankommer. En sådan etab-

lering medför en ökning av efterfrågan på bostäder i kommunen i den

omfattning som angavs i inlagan den 19 oktober 1989.

Vägen till den marinbiologiska stationen

Såsom kommunen också framhållit i tidigare inlaga medför exploate-
ringen att den befintliga kommunala vägen från den allmänna vägen
till exploateringsområdet och den marinbilogiskastationen icke kan

bibehållas i sin nuvarande sträckning. Den enda möjliga vägsträck-
ning, som på karta (bilaga 1) markerats med streckad linje, berör det

område där bostadshuset på fastigheten Fiskebäck 1:7 är beläget. Den-

na omläggning av vägen kommer kommunen att få anlägga bl.a. därför

att den delen av vägen icke utgör allmän väg och dessutom erfordras

för den framtida exploateringen. Kommunen finner icke skäl att i det

aktuella fallet, avstå från förvärv av hela fastigheten.

Begäran om avstyckning

Byggnadsnämnden har efter en intern förfrågan från fastighetskontoret
tagit upp frågan om möjligheten att avstycka fyra tomter från Fiske-

bäck 1:7. Byggnadsnämnden handlade detta ärende som en detaljplane-
fråga och hade då icke något att invända mot en sådan planering.
Framhållas bör att detta byggnadsnämndens uttalande icke utgör ett

förhandsbesked i PBL:s bemärkelse, enär ett sådant förhandsbesked,
som avser beslut i lokaliseringsfrågan, skall föregås av samråds- och

utställningsförfarande på samma sätt som gäller för antagande av

detaljplan. Kommunen har motsatt sig Ellen Froms begäran om avstyck-
ning av de fyra tomterna enär kommunen, såsom framgår av byggnads*
nämndens beslut, anser att en avstyckning skall föregås av detalj-
planeläggning. I samband med planens utformning får man från kommu-

nens sida taga ställning till huruvida det är lämpligt att bebygga
det aktuella området med fritidsbostäder. Det borde vara uppenbart



för den konsuit, som Eiien From anlitat, att något bindande förhands-

besked i denna dei icke föreiigger.

Kommunens skäi för begäran om tiiiständ tiii expropriation av heia

fastigheten har tidigare motiverats, varför Eiien Froms spekulationer
om kommunens motiv för ansökan iämnas därhän.

Servitut, som besvärar fastigheten

Efter det att kommunen ingivit ansökan tiii regeringen har ett antai

nya servitut registrerats i CFD, se bifogat utdrag därom (biiaga 2).

Eftersom en fastighetsägareförteckning skuiie medföra en mycket
omfattande och kostnadskrävande utredning har någon sådan utredning
inte utförts i faii så icke skuiie befinnas vara erforderligt.
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