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San anbud för Lysekils kanrmJn får jag härmed anföra följande över

Ellen Frans besvärsirxlaga den 8 maj 1989.

Kamtunen bestrider Ellen Frans besvärstalan på följande grunder.

Kammnen har förhandlat med Ellen Frans anbud ang förvärv av delar av

Ellen Fran tillhöriga fastigheten Lysekil Fiskebäck 1:7. Förvärvet

gällde då de delar av fastigheten som utgör allmän platsmark resp

skyddsanråde enligt en den 8 november 1977 fastställd detaljplan och

en den 17 juni och 15 oktober 1987 av kamnunftzllmäktige antagen

stadsplan. För del av fastigheten norr an Kristinebergsvägenhar upp-

rättats ett detaljplaneförslag för bostadsbebyggelse.

Under dessa förhandlingar har Ellen Fran san en del i uppgörelsen

framfört önskemål att få behålla fyra tanter för fritidsändamål. I

anledning härav har kanmunens fastighetskontor under hand inhämtat

byggnadsnämndens synpunkter.

San framgår av byggnadsnämndens protokoll den 11 augusti 1988 har

byggnadsnärmden bedömt ärendet san "planläggning" för fyra fritids-

tanter och ställt sig positiv till sådan planläggning under vissa

anständigheter.

Klaganden påstår, att byggnadsnämndens uttalande är att anse san ett

förhandsbesked utan att ange vad för slags förhandsbesked det skulle

vara fråga an. Enligt kanmunerls förmenande är byggnadsnämndens utta-

lande ej att anse san förhandsbesked jämlikt 8 kap. 34 § PBL an det

är ett sådant förhandsbesked san åsyftas.

Beslutet har ej heller tillkanmit i fastighetsbildningsärendetefter

hänskjutande från FEM enligt bestämmelserna i fastighetsbildnings-

lagen.

Det på kartan föreslagna anrådet (bilagatillbesvärsskrivelsen) ,
har

ej utmärkts av byggnadsnämnden utan av undertecknad efter de önskemål

san anbudet framförde vid Inarkförhandlingarden 17 maj 1988.



Da lcamamen har stort behov av ytterligare tomtmark för bostadsända-

nal i Fiskebäckskilhar det befunnits lämpligt att lokalisera denna

tillEllen Froms fastighet pa sätt framgår av kamumerzs ansökan till

regeringen om tillståndtillexpropriation av hela fastigheten Skaf-

tö-Fiskebäck 1:7. Kopia av ansökan till regeringen bifogas (b_il_aga
l).

Da hela fastigheten sålunda anfattas av expropriationsansökan strider

den begärda fastighetsbildningenmot de allmänna lämplighetsvilllmren
enligt 3 kap. FBL, varför skäl att inställa den sökta förrättningen

föreligger enligt uppfattning.

Kotmmnen yrkar ersättning för sina rättegångskostnader med belopp som

senare kommer att anges.

Fullmakt för mig att företräda Lysekils kommun kommer senare att

inges .

Göteborg 1989-06-20

Å!
Conrad Stangdell

Bilaga

1 Ans till regeringen
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