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PROJEKTET"ISLANDSBERGSKANALEN”

Dnr: LKS 10-475-439

Bakgrund
Skaftö Öråd bedriversedan 2010 ett projekt, "lslandsbergskanalen”,som syftar tillatt återskapa en äldre
vattenled i form av en kanal mellan Värboifiordenvid Grundsund iväster och Trångesundoch Skallhaveti
öster. Den nya kanalen ska kunna användasför mindre båtar, kajaker mm. Idag finns det endast en

bäck]dike där den tidigare kanalenhar legat.

Mål och syfte med projektet är att uppnå en bättre vattengenomströmningtillVärboljordenmen även att

möjliggörapassage för mindre båtar, kajaker, kanoter mm samt att främja rekreation och friluftsliv.
Projektethar tilldelatsLeader-pengarvia projektet "Skaftö framtid".

Kommunens tidigare ställningstagande
Kommunstyrelsenhar 2011-10-05 §165 ställt sig positiva tillprojektetoch tillatt utredningsarbetet ska
fortsätta. Kommunens förhoppning har varit att projektetkommeratt visa sig vara genomförbart. Berörda
tjänstemän har ställt tid och resurser tillförfogande i projektet.

Nuläge
Skaftö Öråd har i nuläget tagit fram en MKB som skall lämnas in tillMark-och lvliljödoinstolen.För den
fortsatta handläggningen av ärendet krävs att ett vattenföretagbildasoch att detta har en "huvudtnarfi
Skaftö Öråd har ställt frågan tillkommunen om att kommunenska vara ”huvudinaif” för detta företag. Att
en enskildförening skullevara ”huvudman” för ett projektsom detta är orimligt, kommunen är den part
som har processförutsättningen.

Ett vattenföretagär jämförbart med ett dikesföretag med den stora skillnadenatt det första avser ett öppet
vattendrag.Att vara "huvudman"för ett sådant företag innebärvisst ansvar, tillexempel är huvudregeln
att underhållsansvaretåligger ”l111vud111a1111en". För den planerade "Islandsbergskanalefkommer således
sannoliktdet huvudsakliga underhållsansxraretatt åligga "huvudmannenñ formerna kring detta är clock
tillviss del ontredda vilketinnebär en påtaglig osäkerhetsfaktor.
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Om kommunen ställer sig positiva till att-åta sig "huvudmannaskapet"för anläggningen så kommer Skaftö
Öråd att fortsätta processen genom att inlåmnaMKB tillMario och miljödomstolenför handiäggning,
Skaftö Öråd har i nuläget finansieringför att slutföra denna process. Lysekilskommun åtar sig genom
detta beslut inte någon del i anläggandet av anläggningen däremot så kan kommunen, genom.
"imvudnlanilaskapet”,tvingas att bekostasakägares eventueilajuridiskaomkostnader
kopplade tillprocessen salnt möjligen intrångsersättning för att erhållarådighet över
markområdena.Skaftö Öråd Ineddelai* att majoriteten_ av de berörda sakägarna är positivt inställda till
projektet.

För anläggandet av anläggningen finns i nuläget ingen finansiering,men om tillstånderhålls meddelar
Skaftö Öråd deras intention är att påbörja arbetetmed att ñnna ñnansieringäven tiildetta.

Förslag tillbeslut
1: Kommunstyrelsenbeslutaratt Lysekilskommun åtar sig ”huvudmannaskap”för

vattenföretagetså att Skaftö Öråd kan avsluta ansökningsprocessen gällande projektet
”Islandsbergskanalen",kommunen åtar sig dock i11te någon del i anläggandet av

anläggningen.
2: Kommunstyrelsenbeslutaratt Lysekilskommun inte åtar sig "huvudmannaskap"för

xrattenföretaget.
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