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YRKANDENM.M.

Morgan Broman, Johan Broman och Eva Levauhar yrkatatt detaljplanen
upphävs och som grund för yrkandetanfört i huvudsak följande.

Förzfäming av bebyggelse
De motsätter sig den oåterkalleligaöverexploateringsom den fastställda

detaljplanenmedför. På sidan 110 i Översiktsplan 06 står: Skaftö skall behållasin

småskaligakaraktär. Utbyggnad av bostäder och anläggningar skall ske i måttlig
skala och takt för att Skaftö skall behållade kvaliteter de boende uppskattar och

söker sig tillön för. Uppförande av 28 nya fastigheter inom det aktuella och

begränsadeområdet anser de strider mot översiktsplanens intention. Längs hela

Gröderhamnsvägen finns idag ca 20 fastigheterpå ett område som är

uppskattningsvis tre tillfem gånger så stort som det planerade. De befintliga

fastigheternas tomtstorlek är i de flesta fallenstöire än 1500 m2.

I en aktuell förfrågan angående styckning av tomt svarar den 26 juni 2012

StadsarkitektMats Carlsson i Lysekil ”Delarnaav 2:104 och 2:117 är ingendera de

l 000 m2 som detaljplanensäger är minsta yta för en tomt. Det skulle enligt min

mening strida mot detaljplanens bestämmelser*och syfte att fastighetsbildadessa till

självständigatomter”. Då många av de planerade tomterna enligt den utsända

illustrationskartanblir mindre än 1000 m2 anser de att stadsarkitektenssvar styrker
deras åsikt att den antagna detaljplanen innebär en alltför hård exploatering av

området.

Trajiksituation
På den entiliga Gröderhamnsvägen är det redan idag problem då två fordon möts,

speciellt vid möte med de stora tankbilamamed slam från reningsverket. De befarar

att trafiksituationenkommer att bli ohållbarefter den planerade utbyggnaden med

28 nya fastigheter. För att minska belastningenpå Gröderhamnsvägen anser de att

antalet nya fastigheter i detaljplanenmåste minskas. Alternativtbör nya

anslutningsvägai'till området anläggas, t ex över fastigheten 2: 150 tilltomterna på
2:111.
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Dagvaitenavirinningen
De presenterade åtgärderna för att ta hand om dagvattnet :från planområdet är enligt
deras mening inte tillräckliga.Redan idag har den befintligadräneringenñån

fastigheteina längs Gröderhamnsvägen svårt att ta hand om de stora flöden som kan

uppstå vid kraftig nederbörd. På deras tomter, 2:104 och 2:117, kan det stå vatten

under lång tid efter kraftigt regn. De villdärför att dagvattenfråganutreds på nytt så

att de kan få en tillfredsställandelösning.

Peter Dettmann och Birgitta Dettmann har yrkatatt detaljplanenupphävs och

som grund för yrkandetanfört i huvudsak följande.

Länsszj/relseiz har inte utnyttjatde nzojligheter' som lagstiftningenger.

De är medvetna om att plan» och bygglagen (PBL) ger kommunenett långtgående

planmonopol och att länsstyrelsenvid prövningen av överklagandennormalt inte i

någon väsentlig mån bör ändra kommunensplaner. Det aktuella ärendet är dock inte

ett noirnalfall; det handlar om en extrem, brutal förtätning där det på ett litet

planområde med idag fem hus ska byggas 28 nya hus. Om inte det ligger utanför det

normalaja då kan man undra vad som ska kvaliñcera för en prövning. De menar att

länsstyrelsen gjort fel som inte utnyttjat de möjlighetertillprövning som

lagstiñaren ändå inrymt, särskiltsom planerna för den utomordentligt omfattande

nybyggnationenmöts av ett kompakt motstånd “från berörda närboende. De massiva

protesterna är enligt deras uppfattning ett tydligtbevispå att koimnunens avvägning
mellan olika intressen inte kan anses skälig - även det en av lagstiftarenanvisad

grund för att länsstyrelsen ska kunnapröva beslutet.

12 kap. 1 § PBL refereras bla. till ”föreliggande behov" som ett kriteriumför hur

Inarkområdenska användas. Det kan knappastvara en faktor som drivit fram

kommunens iver att möjliggöraen hårdexploatering i detaljplanen för Östra

Stockevik. Tvärtom, som Skaftö öråd konstaterar i Öbladet nr 5 sommaren2012;

"Aldrig har så många planer och bostäderplanerats"(påSkaftö). Örådet flyttar
därför hittillsvarandefokus på bostädertill infrastrukturmm. Efter vad de kunnat

inhämta föreligger ett behovav cirka lS nya bostäderper år på ön, men det planeras
för långt över hundra just nu och det är gott om hus till salu. Detta plus rådande
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osäkerhet på finansmarknadernahar kraftigtminskat behovetav ytterligare nya

villorpå ön. Vad som behövspå Skaftö är billigabostäder för öns ungdomar, men

sådana skapas genom att bygga hyreslägenheteri anslutning tillbefintlig
bebyggelse och inte på ensligt belägnagården, långt från skola, butik och allmänna

kommunikationer. Inte heller på våtmarksom av någon klassats som "Sämsta

tomterna på Skaftö". Länsstyrelsen skulle enligt deras mening,med hänvisningtill

2 kap. 1§ PBL, kunnat ifrågasätta om kommunensplaner på 28 nya bostäder i Östra
StockevikVerkligenär realistisk och "medför en från allmän synpunkt god
hushållning",som det också står i sammaparagraf.

Sammantaget anser de att länsstyrelsen hade haft möjlighetenatt även pröva
detaljplanensmateriella innehålltrots kommunens långtgående, men inte absoluta,
planmonopol och bernu att domstolen gör den prövningen.

Konznzunen har' inte inägon rimlig :min beaktat/besvaratde synpunkter som de

(och andra)förtfram underplanprocessen.
De och många andra berörda, har lagt ner oerhört mycket tid på att följa
detaljplaneprocessenoch i en mängd sammanhang framfört synpunkter; direkt till
kommunens tjänstemän och politiker, i insändare och inte minsti ett antal yttranden
» tre i deras egna namn samt två som undertecknare av ett stort antal närboendes

gemensammayttranden. Resultatet av alla dessa ansträngningarär så magert, att de

ställer sig frågan om det var mödan värt. Varkanske allt väsentligt redan uppgjort

från början i syrnbiosmellan markägare,politiker och exploatör och planprocessen
bara ett spel för gallerierna?

I deras värld är det naturligtatt parterna i en process att ta fram en detaljplanhar

olika, berättigade intressen. Enskildaindividers kortsiktiga ekonomiska intressen

ställs mot andras, likaberättigade omsorg om sin boendemiljö.Kommunens uppgift
borde väl då vara att på ett grannlaga sätt avväga de olika intressena mot varandra

och efter samråd komma tillen kompromiss.

I den aktuella processen har de känt att deras synpunkter ofta behandlatspå ett

översiktligt och ibland tom. slarvigt sätt. De kan inte tolkadetta på annat sätt än att
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kommunen saknat intresse/motivationatt lyssnapå synpunkter nån de kringboende

som trots allt är mest berörda av planerna.

Detaüplanezistrider mot kommunens översiktsplan

På sid 110 i ÖP 06 står tydligt och ldait: ”Skaftö ska behållasin småskaliga

karaktär. Utbyggnad av bostäderoch anläggningar skall ske i måttlig skala och takt

för att Skattö skall behållade kvaliteter de boende uppskattar och söker sig tillön

för.” Att då på det lillaplanområdet föreslå byggandet av 28 nya fastigheter ñrller

på intet sätt öPzs krav på ”måttlig skala”. Det är på tok för många och skulle

innebära en kraftig, oåterkalleligöverexploatering.

Även länsstyrelsen är i sitt samrådsyttrande (refererat i Lysekilskommuns

Samrådsredogörelse 2010-07-15, Dnr MBN 05/104/214) inne på samma linje när

man konstaterar att "det aktuella planförslaget ger en alltför tät bebyggelse” och ”att

förslaget skulle vinnapå en mer varsam komplettering av den befintliga

bebyggelsen”. Länsstyrelsen har dock inte dragit den logiska slutsatsen av sin egen

bedömninggenom att kräva ett nytt förslag med färre hus. Kanske beroendepå att

man tagit fasta på att man bara ska säga obetingat”ja” eller ”nej”tillen detaljplan.

De tror inte att det är så, utan menar att det ñnns en rad möjligheter mellan 0 och 28

hus. Länsstyrelsen borde ha utnyttjat den, låt vara begränsade,möjlighet att bryta

kommunens tolkningsföreträdeoch krävt ett nytt förslag med färre hus. De förstår

att ett samhälle måste få förändras, men 28 nya hus i ett slag står i lclar kontrast mot

översiktsplanenskrav på "måttlig takt" i utbyggnaden. De kräver att domstolen

ålägger kommunen att ta fram ett nytt, alternativt förslag med betydligtfärre hus

och mer i linje med beskrivningenpå sid 110 i ÖP 06.

Detfinns en rad "tekniska"frågor som inte fått någon rillfredssrällaørde lösning.

De syftar här på frågor som tagits upp, oftast fleragånger, i kommunikationenmed

kommunen, utan att ha fått ett ordentligt svar eller en tillfredsställandelösning. De

begär nu att domstolenprövar dem.

Dagvattenfråganoch bebyggelse av våtmark.Hur dagvattenavrinningenfrån

planområdet ska ordnas på ett sätt som löser problemen såväl inom planområdet
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som nedströms har utvecklats till den mest Omstridda frågan i detaljplaneprocessen.
Även experter har olikauppfattning. Att det kommunalava-bolagetLEVA efter

utställningen tilldelatsdrift- och skötselansvai' för fördröjningsdammenändrar inget
sak. Såvitt de förstår är det fortfarande exploatören som är genomförandeansvarig
och den utredning hans konsulter gjort bedöms fortfarande som bristfälligav annan

expertis. Vilkenkompetens LEVA har i just kompliceradedagvattenñågor kan de

inte bedöma. Klart tycks dock vara att den föreslagna lösningen inte tar hänsyn till

att översvämningarpå golfbanankan omfatta vissa av de nya tomterna och att

därmed föreslagen fördröjningsdamm inte fullgör tänkt funktion. Detta, tillsammans

med den sannoliktotillräckligaeffekten av infiltrationreser starkamisstankar att

särskilt fastigheten2:1 11 kommer att förbli våtrnark.I brist på en bred enighet om

dagvattenfrågomai planområdetbör försiktighetsprincipenråda. Det sker bäst

genom att minska det totala antalet nya hus och genom att helt avstå från planering
av ny bebyggelse på den vattendränktafastigheten 2:1 ll eller genom en kraftig
förstärkningav dagvattensystemetvia Stockevik.

Det har nyligenkommit tillderas kännedom att den planerade dagvattenknlverten
som ska ersätta befintligtdike vid gränsen till fastigheten 2: 108 föreslås sänkas med

30-50 om i förhållandetillbefintligdikesbotten. De har ingenstans kunnat finna att

det finns tillståndför den markavvattningsom sänkningen leder till.Utan tillstånd

tillmarkavvattningkan dagvattenfrågan inte lösas på tänkt sätt och en ny lösning
måste presenteras innan detaljplanengodkänns.

Ytterligareen viktig detalj som rör våtmarken2:111. Just på den fastigheten och i

dess nära omgivning finns skyddsvärda naturvärden. Här häckarkärrsångare. Här

har observerats olika sorters grodor, ev. t.0.m. åkergroda. Någon naturinventering
har emellertid inte gjorts i detaljplaneprocessen. Är det i överensstämmelse med

EU-regler för naturskydd?

Trafiksäkerheten.Belastningenpå Gröderhanmsvägen kommer efter den planerade
nybebyggelsenatt tredubblas till3 00 fordon under ett somrnardygn. De betvivlar-att

vägen tål detta, särskilt som en växande andel av trafiken utgörs av tunga fordon;
betydligtfleraän den enstaka lastbilsom planbeskrivningensäger, Summanav
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slamsugarbilar,övriga timga och lätta lastbilartillreningsverket, försvarets trafik

tex. vid reparations-och underhållsarbetensamt alla hantverkares skåp- och

lastbilarär avsevärt större de enstaka per dag som planhandlingarnabeskriver.En

mera seriös utredning än den "trafikräkning"2010 som åberopas i

utställningshandlmgarna2011-06-08 skulle visa det. Redan nu finns sprickor i

vägen som indikeraratt gränsen för vägens kapacitet redan överslcridits.

Vägenhar inte några gångbanor/trottoarenvarför en tredubbling av trafikenskulle

öka olycksriskendramatiskt, särskiltmed tanke på de många småbarn som

använder den tillbadet, lär sig att cykla mm. Eftersom de nya bostädernaär tänkta

för helårsboende kan man utgå ifrån att antalet barn kommer att öka betydligtom

planerna genomförs. Därmed ökar olycksriskernaännu mera än bara genom det

större antalet fordonsrörelser. De förbättrade mötesplatser som föreslås är förvisso

motiverade, men undanröjer inte riskerna; eventuellt kan de få motsatt effekt genom

att farterna höjs. Här krävs rejälare åtgärder i form av fatthinder'och lägre

trañkvolym, tex. genom att färre hus byggs.

Ytterligareen aspekt är buller. Ny forskning har åter visat hur farligt trafkbuller

kan vara för den psykiska hälsan. När det gäller trafikenpå Gröderhamnsvägen

måste man beakta att de flestahusen är fritidshus och därmed inte i samma

utsträckning som i stadsbebyggeiseutrustade med dubbel-/treglasfönster. Detta,

tillsammansmed slamsugar- och sopbilarsom under sommarmånadernakonnner

fore 07.00 på morgonen, gör att bullret kan upplevas som mera störande än

planbeskrivningens,sannoliktpå riksgenomsnittliga värden byggda beskrivning,

låter förstå. De anser att bullerfrågorna måste omprövas utifrån den lokala

verkligheten.

Ett specialproblemnär det gäller trafiken är tillfartsvägarnatill de nya planerade
områdena. De föreslår att man utreder möjligheten att minska belastningenpå

Gröderhamnsvägen genom att dra tillfartsvägamatilltomterna på fastigheten 2: 146

direkt från Stockeviksvägen.
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Flyitain/utfarten. Deras hus vid Gröderhanmsvägen 11 är från 1800-talet och har

original englasfönstei* i sovrummet som vettel- mot en utfalt från de föreslagna 10

nya husen på fastigheten 2: 146 plus ev. l hus på 2: 141 (framgår ej tydligt på kartan

i planhandlingarna).Normerna för hur mycket buller man får tolerera baserar sig på
dagens välisoleradehus med dubbelfönster. Även avgasutsläppet från flerän 66

ytterligare fordon per dygn som stannar och startar talar för att man inte ska lägga
en ny korsning nedanför ett sovrumsfönster. En ny vägkorsning måste därför flyttas
tillannan plats alternativtatt befintligutfart från gärdet används även i framtiden.

Anna Gottlieb har yrkatatt detaljplanenupphävs och som grund for yrkandet
anfört i huvudsak följande.

Länsstyrelsen har inte zztnytrjatde möjlighetersom lagstiftningenger.

Plan- och bygglagenger kommunenett långtgåendeplanmonopol och länsstyrelsen
bör vid prövningen av överklagandennormalt inte i någon väsentlig mån ändra

kommunensplaner. Detta ärende kan dock knappastkallas ett normalfall då det

handlar om en stor förändring av området, d.v.s. en extrem fortätning på ett litet

planområde med idag fem hus där det nu ska byggas ytterligare 28 nya hus. Enligt
hennes mening borde länsstyrelsen ha utnyttjatnröjligheten tillprövning, särskilt

som planerna för den lcraftiga exploateringen av markenmöts av stort motstånd av

fleranärboende. De ihärdiga protesterna borde vara tydliga tecken på att

kommunens avvägningmellan olika intressen inte kan anses vara skäligt och vara

ett giltigt skäl tillatt länsstyrelsen kan pröva beslutetpå nytt.

Konznzunen har inte i rinzlig :nån bealcfaf/besvaratde synpunkter somfzzmförfs
zmderplarrzørocessezø.
Fleraboende har lagt ner mycket tid på att följa detaljplaneprocessen och har i olika

sammanhang framfört sina synpunkter direkt tillkommunens tjänstemän, politiker, i
insändare och i flerayttranden. Många boende anser att det stora antalet planerade
hus skulle påverkadet vackralandskapet och miljön och önskar att antalet

planerade nybyggda hus nzinskarbetydligt.Ändå verkardet som att kommunen inte

lyssnarpå dem då antalet hus verkarstå fast. Varför så kompromisslöst om det stora

antalet hus? Är det bara ekonomin som får styra? Tarman inte hänsyn tillandra
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intressen än just de ekonomiska?Kommunens uppgift borde väl vara att avväga

olika intressen mot varandra och efter samråd komma tillen kompromiss? För

denna överexploatering får ju konsekvenserpå landskapet och befintligmiljö för all

framtid.

Hon anser att domstolen bör granska om kommunens hantering av processen att ta

fram en detaljplan för Östra Stookevikhar varit korrekt och i överensstämmelse

med gällande lagar. det riktigt att inte behövavisa fotomontage, som visar hur

den befintliga:niljön skulle påverkasvid bebyggelse, när flerakringboende hävdar

att påverkanär alltför stor med 28 hus?

Detaljplanenstrider mot koznmunezis egen översiktsplan.
Konnnunenhar ett omfattandeplanmonopol och att detta även ger kommunenett

betydandetolkningsföreträdevad avser tex. egna Översiktsplaner, men samtidigt

kan väl inte tolkningsföreträdetvara absolut? Iså fall kan ju varje kommun skriva

fantastiskavisioner på papper och sedan strunta i dem när det väl gäller. Skillnaden

mellan detaljplanens i Östra Stockevik28 nya hus, i ett område där det idag finns

fem hus är stor, vilketinte överensstämmermed kommunens ÖP 06 om kravet på

utbyggnad i "måüfüll skala och kra ".

I ÖP 06 (sid 110 står följande): "Skattö ska behållasin småskaligakaraktär.

Utbyggnad av bostäderoch anläggningarskall ske i måttlig skala och takt för att

Skaftö skall behållade kvaliteter de boende uppskattar och söker sig tillön för." Att

då på det lillaplanområdet föreslå byggandet av 28 nya fastigheter fyllerpå intet

sätt ÖP:s krav på "måttlig skala". Det är på tok för många och skulle innebära en

kraftig, oåterkalleligöverexploatering.

Även länsstyrelsen är i sitt samrådsyttrande inne på samma linjenär man

konstaterar att "det aktuella planförslaget ger en alltför tät bebyggelse" och "att

förslaget skulle vinna på en mer varsam komplettering av den befintliga

bebyggelsen”. Länsstyrelsen har dock inte dragit den logiska slutsatsen av sin egen

bedömning genom att kräva ett nytt förslag med färre hus. Länsstyrelsen borde ha
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utnyttjat den, låt vara begränsade,möjlighetatt bryta kommunens tolknings-
företräde och krävt ett nytt förslag.

Lysekilskommun bryter inte bara mot sin egen ÖP 06 utan också mot

överenskommelsernainom ramen för projektet Kustzonsplaneringoch

landsbygdsutveckling(IZCM). Projektetdrevs av länsstyrelsen ihop med fem

kommuner, däriblandLysekil.Projektetresulterade i en strnktuiplan som antogs av

respektive kommuns fullmäktige.

Grönskults samfällighetsföreninghar yrkatatt detaljplanenupphävs och som

grund för yrkandetanfört i huvudsak följande.

Föreningen har i fleraomgångar, senast i överklagandedaterat 201 1-11-18 gjort
klart att föreningen inte är beredd att ta ansvaret för den nya GC-vägen eller för

något som i kommunens genomförandebeskrivningstår under rubriken

"Kvartersmark".I sitt beslutsäger länsstyrelsen att det avgörs i lantmäteriföirättning
"hur detta ska organiseras och delas upp". Föreningen är medveten om att

lantmäteriföirättningenavgör hur stor andel av samfallighetenskostnader som ska

falla på respektivemedlem, men iñågasätter att föreningenkan åläggasansvar för

uppgifter som man inte vill åta sig.

Marina Heyman och Göran Heyman har yrkatatt detaljplanenupphävs och som

grund för yrkandetanfört i huvudsak följande.

I sitt svar på deras tidigare överklaganframhållerlänsstyrelsen att ”planen inte

påtagligtskadar några riksintressen eller intressen av regional betydelse”.De påstår
att den risken är högst påtaglig,eftersom det intilliggandeNatura ZOOO-området

Gröderhamnsängen med största säkerhet kommer att påverkasnegativt. Deras

synpunkterkan sammanfattasi två huvudpunkter:
e Någon avvattningav Östra Stockevik genom Natura ZOOO-ornrådet kan under

inga omständigheter få ske.

0 Att trycket på Natura ZOOO-området kommer att öka kraftigtmed den föreslagna
utbyggnaden så att området tar skada.
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Mark-och miljödomstolen

Avvatrzzingenav Östra Stockevik

Vad de förstått är dagvattenfråganñån det aktuella planområdet ännu inte slutligt

löst. Risken är stor att man i delar av området försöker avvattnadetta ner mot

Gröderharmisängen med katastrofalaföljder. De menar att mark-och

Iniljödomstolenhär klart skall uttala att någon avvattningmot Grödeihamnsängen

inte får ske.

Ökar hyckpåNatura 2000-oznrådet

Även här hänvisar de tillsin skrivelse av den 14 november201 l. Deras oro rör' inte

om Östra Stockevik skall exploateras utan i vilkengrad. För' att inte förstöra den

unika miljön i och kring Natura ZOOO-områclet Gröderhamnsängen anser de att 28

nya hus är en alldeles för lcrattig exploaterig. Ett 10-tal nya hus är en mera rimlig

exploatering.

Börje Ridell och lVIalin Ridell har yrkatatt detaljplanenupphävs och som grund
för yrkandetanfört i huvudsak följande.

Kulturlandskapetoch miljön kommer att förstöras om man inte minskar antalet

planerade hus väsentligt. Byggplanen strider mot kommunens egen översiktsplan

som säger att utbyggnad bör ske i måttlig skala med hänsynstagandetill

miljövärden. Detta har man på intet sätt gjort. Känslig och vackermark,som nu är

lund, ängs- eller åkermarkoch som är av stort värde för allmänhetens positiva
miljöupplevelse och dess visuella rekreation,kommer att bli fulexploaterad
tomtmark.

De har upprepade gånger påpekat att kommunenexklusivtbedömerområdet för den

planerade tomtutbyggnaden,utan att ta hänsyn tillde problem som kommer att

skapas i omgivningen avseende exempelvis dagvatten och trafkförhållanden.

Möjligenhar man noterat detta, men försök tillkonstruktiva förslag har inte

framförts.
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De villockså påpeka, att en person inom kominunalpolitikenutnyttjat sin

"insiderkunskap"för att gynna sig själv ekonomisktoch gjort en vinst på ca 5

miljonerkronor. Denna markaffärstrider mot allmänt rättsmedvetande,men

myndigheternahar uppenbarligen "sett genom fingrarna" med detta. Här krävs en

ordentlig utredning.

De har i olika sammanhangñamfört dessa och andra synpunkter, men kommunens
och länsstyrelsens representanter har inte på minsta sätt tagit hänsyn tilleller

överhuvudtaget besvaratderas synpunkter. Svagheten i kommunens och

länsstyrelsens svar och argumenteringär uppenbar. Skulle dessa svar vara vad man

kan åstadkomma, så är de ovärdiga ett demokratiskt land. Måste man vara förfaren i

juridikoch ställa dessa instanser inför explicita hot för att få ett svar?

De vädjar härmed tilldomstolens kapacitet och möjlighetatt bedöma lagligheten i:
l. att Lysekilskommuns bedömningav åtgärderna i det tilltänkta

explateringsomrâdetär förenliga med intentionernaikommunens översiktsplan,
2. att en förtroendevaldmedlem av kommunens fullmäktige och byggnadsnämnd
kunnat gynna sig själv med vinst på ca 5 miljonerkronor genom att göra "lämpliga"
markuppköpoch medverkatillatt denna markblir del i utbyggnadsplanei'i
kommunens generalplan.
3. att kommunens och länsstyrelsens svar på deras tidigare inlagor är förenliga med
respektive myndighets skyldighetatt vara allmänheten tillgagn och hjälp.

Mårten Tiselius och Helena Tiselius har yrkatatt detaljplanenupphävs och som

grund för yrkandetanfört i huvudsak följande.

Till detaljplanen for Östra Stockevikhör en dagvattenutredning. Under rubriken
"Övrigt" på sid 15 anges att den dagvattenkulvert som ska ersätta beñntligtdike
föreslås sänkasmed 30- 50 cm i förhållandetillbefintligdikesbotten för att

förbättra dagvattenavledmngenfrån planområdet. Såvitt de kan bedömaär detta
förfarande att betraktasom markavvattningenligt ll kap. 2 § miljöbalken.För

markavvattningkrävs tillstånd.Avhandlingarna:framgår inte att tillståndbeviljats.
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I den händelse av att tillståndtillmarkavvattninginte har beviljatsyrkar'de på att

detaljplanenupphävs vad gäller den sydvästra delen av planområdet, alternativt att

den delen i detaljplanen avsätts som naturmarksorn inte får bebyggas.

Markförhållandenai den sydvästra delen av planområdet avvikermarkantñån

övriga delar. Här är markenså blöt att den enligt dagvattenutredningen,utöver

markavvattningenovan, behöver fyllasupp för att ytterligare förbättra avledningen

av dagvatten. De ifrågasätter därför om det är lämpligt att använda nrarkenför

bebyggelse. Området hyser naturvärden, bl.a. häckar kärrsångare samt ett antal

grodarter, bla. åkergroda. Någon naturinventeringär såvitt de känner till inte

genomförd inom ramen för detaljplanenvilketfår anses vara en stor brist då

skyddsvärda arter lmutna till fuktiga markerkan finnas. Utöver värdet för faunaoch

flora fungerar givetvis den blöta markensom ntjämningsmagasinför dagvatten och

som naturligt reningsverkför kväve i dagvattnet, som för övrigt mynnar i Natura

ZOOO-området Gullmarstjorden.

De yrkardärför på en nedbantningav detaljplanen i sydvästra delen av

planområdet. De anser också att om den dagvattendamrn som planen föreslår

anläggs skall den projekteras och anläggas på samma vis som Trafrkverketsdamm

vid Nockebybron,på Kärsön i Ekerö kommun. Detta för att säkerställakvalitet och

funktionsamt för att uppnå bästa möjligamiljöprestanda.

Sven Johan Wallen och ElisabetWallen har yrkat att detaljplanenupphävs och

som grund för yrkandetanfört i huvudsak följande.

Länsstyrelsen har inte utnyttjat de möjligheter som lagstiftningenger. Länsstyrelsen

har, vilketäven anges i beslutet,möjlighet att pröva om de avvägningarsom

konnnunen gjort mellan enskilda intressen och motstående allmänna eller enskilda

intressen kan anses skäliga. De nrenar att länsstyrelsen borde ha utnyttjat den

möjligheten.

De yrkaratt länsstyrelsens beslutatt avslåöverklagandenaav detaljplanen för

bostädervid Östra Stockevik, Grönskult 2:146 mil. i Lysekilskommun upphävs
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och att Lysekilskommun av länsstyrelsen anmodas att beaktaövriga sakägares
synpunkter på ett regelmässigt korrekt sätt, samt att därefter göra om planenmed

större hänsyn tagen tillsynpunkter som ñamtörts av övriga sakägare.

De anser att Lysekilskommun agerande inte har varit objektivt,man har inte tagit
hänsyn tillde yttranden som de och andra sakägare har framfört, utan har på ett

tvivelaktigt sätt ensidigt och i vissa fall på gränsen tillregelvidrigt drivit igenom en

parts intressen.

Ett exempel på det är att dei sitt yttrande hänvisattillvad som sagts i ÖP 06

nämligen "att Skaftö skall behållasin småskaligakaraktär", kommunen

kommenterar' detta endast med "I ÖP 06 görs uppskattningenatt det i området norr

om väg 796 kan tillkommamellan 35-50 nya bostäder i blandad bebyggelse".
Ingen värdering görs av vårt inlägg relaterat tillVårt citat, utan man hänvisar till

"området norr om väg 796”, ett område som är ett betydligtstörre område än det

område deras synpunkter gäller.

Ett annat exempel är att ingen kontinenter ges över vår oro att avrinningenav

området inte är löst. Diken/kulvertar*ner tillGullmaren är redan i dag hårdare

belastadeän vad avsikten var ñån början och kan under inga omständigheter utgöra
ett alternativ.

Avrinningenav det planerade området (som tillstor del måste betraktassom

våtmark)är redani dag besvärligoch orsakar problem såväl i Stockevik som längs
med kulvert och diken ner tillSörhålet. Att inte till fullo beaktaolika sakägares
synpunkter och att inte presentera en slutgiltig lösning innan ett beslutfattas är

oansvarigt.

Deras oro över att Natura ZOOO-området kommer att utsättas för hårt slitage
kommenteras över huvud taget inte.

Slutligen, det storskaliga projektet Östra Stockevikriskerar att bli ett projekt som i

framtiden kommer att få människor att undra hur LysekilsKommun har kunnat
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förstöra en unik kustnära kulturbyggd utan någon åtgärd från Länsstyrelsen i Västra

Götaland. Man kommer även att fundera över vilkabevekelsegrundersom fdrevarit.

Tord Wennerhlom och Annika Vllennerblomhar yrkatatt detaljplanenupphävs
och som grund för yrkandetanfört i huvudsak följande.

Till detaljplanenfår Östra Stockevilçhör en dagvattenutredning. I denna finns en

uppgift som de tidigare inte uppmärksammat,sannoliktp.g.a. att motsvarande

uppgift inte redovisas i själva detaljplanen. Under rubriken "Övrigt" på sid 15 anges

att den dagvattenkulvertsom ska ersätta befintligtdike föreslås sänkas med 30-50

cm i förhållandetillbeñntligdikesbotten får att förbättra dagvattenavledningenfrån

planområdet. Såvitt de kan bedömaär detta förfarande att betrakta som

markavvattningenligt lllcap. 2 § miljöbalken.För Inarkavvattningkrävs tillstånd.

Avhandlingarnañamgår* inte att tillståndbeviljats.

I den händelse av att tillståndtillmarkavvattninginte har beviljatsyrkarde på att

detaljplanenupphävs vad gäller den sydvästra delen av planområdet, alternativtatt

den delen i detaljplanenavsätts som nattnmarksom inte får bebyggas.

Markförhållandenai den sydvästra delen av planområdet avvikermarkantfrån

övriga delar. Här är markenså blöt att den enligt dagvattenutredningen,utöver

markavvattningenovan, behöver fyllasupp för att ytterligare förbättra avledningen

av dagvatten. De ifrågasätter därför om det är lämpligt att användamarkenför

bebyggelse. Området hyser vissa naturvärden, bla. häckar kårrsångare. De har

också observerat åkergroda (skyddadenligt artskyddsförordningen)vid enstaka

titlfalle.Någon naturinventeringär dock inte genomförd inom ramen för

detaljplanenvilketfår anses vara en stor brist. Skyddsvärda arter knutnatill fuktiga

markerkan finnas. Utöver värdet för faunaoch flora fungerar givetvis den blöta

markensom utjänrningsmagasinför dagvatten och som naturligt reningsverkför

kväve i dagvattnet, som f.ö. mynnar iNatura ZOOO-området Gullmarsfjorden.

De yrkardärför på en nedbantning av detaljplanenmed detta område (dvs sydvästra
delen av planområdet) som omfattar fem av de ca 30 tomter som planeras.
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DOMSKÄL
Mark» och miljödomstolenhar gått igenom utredningen i måletoch instämmer i de

skäl som länsstyrelsen angett för sitt avgörande. Vad gäller avledandeav dagvatten
inom planområdet kan dock tilläggasatt inom detaljplanelagda områden betraktas

dagvatten som avloppsvatten, 9 kap. 2 § miljöbalken.Fråga är således inte om

tillståndspliktigmarkavvattning.Mark-ooh miijödomstolenñnner att det inte har

kommit ñam något som skulle vara skäl att ändra länsstyrelsens beslut.

Överklagandenaska därför avslås.

HUR MAN ÖVERIQAGAR,se bilaga2 (DV 427)
Överkla ande senast den 'UL elegant-Igor

_

PatrickBaerselman RolfDalbert

 
I domstolens avgörande har deltagit chefsrådmannenPatrickBaerselman,
ordförande, och tekniska rådet RolfDalbert. Föredragande har varit
beredningsjuristen Eva Högrnark.
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LÄNSSTYIlELSEN
VÄSTRAGÖTALANDS LÄN VÄNERSBORGS -HHGSRÃTI-

R6  
   INKOM: 2012-0743

IAÃLNR: ?2634-12

Se Sändlista
Anm:

Överklagandeav kommunfulltnäktiges beslutden_ 27

oktober2011 att anta detaljplan för bostädervid Ostra

Stoekevik, Grönskult 2:146 mål. i Lysekils kommun

Länsstyrelsens beslut .

Länsstyrelsenavslår överklagändenaoch fastställerdetaljplanen.

Hur beslutetfår överklagas
Länsstyrelsens beslutkan överklagasskriftligttillMazrk-och rniljödomsto-
len, Vänersborgs tingsrätt. Skrivelsen ska dock skickaseller lämnastill

Länsstyrelsen iVästra Götalands län, som måste ha fått skrivelsen inom tre
.

veckor fråndeu dag då. Ni fick del av beslutet. 1 annat fall kan överklagandet
inte tas upp tillprövning. Av överklagandetska framgåvilketbeslutsom

överklagasoch den ändring i beslutetsom Ni begär. Ni bör också tala om

varför beslutetska ändras. Finns handlingareller annat tillstöd for överkla-

gandet bör dessa bifogas.

Planföruteättningar
Kommunfullmäktigei Lysekilskommun beslutadeden 27 oktober201] att

anta detaljplan för Östra Stockevik.

Planområdet är beläget Inellan Stockevikoch Fiskebäckskilpå nordvästra

delen av Skaftö. Syftet med planen är att, i överensstämmelsemed kommu-

nens Översiktsplan, möjliggöra att det aktuella området kan bebyggasmed

bostäder.Planområdet, där det idag ligger fem befintligabostadshus, före-

slås bli kompletteratmed ca 27-30 tomter för bostadsändamålsamt grönom-
råden. Föreslagna tomter ska trafikmatasfrån Gröderhanmsvägen. Planen

omfattarett område norr om väg 796 där Inbyggnad främst prövas på fastig-
heterna Grönskult 2:146 och 2:111 som idag är obebyggda. Området av«

gränsas i norr av Skaftö golfbana, i söder av allmänna vägen 796, i väster av

.
ett obebyggt bergsparti och l öster av åkermark. .

Postadress: ' Besöksadress: TelefonlFax: Webbadress: .

40a 40 GÖTEBORG Södra Hamngalana astma:40 00 (vxl) vA-rwlansstyrelsensefvaslragolaland ratls.vaslragolaland@lansstyrelssn.se
010-22 44 D17 (fax)
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Planområdet omfattasav särskildahushåilningsbestätmnelserenligt miljö-
balkens 4 kapitel 4 §.

I kommunfullmäktigesantagandebeslutanförs bLa. följande. Ett förslag till
detaljplan for utbyggnad av bostäder i Östra Stockevikhar varit Inskickat
får' utställningunderjuni-juli201 i. Detaljplanenskickades tillstatliga
myndigheter och verk, lcommunala instanser och sakägare enligt särskild
sändiista. Synpunkternasom inkommitunder utställningen finns redovisade
och kommenteradei ett utställningsutlätande.Efter utställningenhar kom-
nnnren anlitat en oberoendeVA- och dagvattenkonsultsom fått i uppdrag att
besvarade frågeställningar lcring dagvatten som dykt upp Linder'planarbetets
gång samt förvissa kommunen om att de åtgärder som den redan utförda

i

dagvattenutredningenföreslårska fungera. Bedömningen är att det efter de
föreslagna åtgärderna kommer att släppas ner nrindre vatten ner mot Stock-
eviks samhälle än idag. Ansvaret för fördröjningsdannnar inom planområdet
har efter utställningenändrats från att ha legat på en samfällighetsförening
tillatt ligga på LEVA i LysekilAB. Planområdetkommer därmed att ingå i
komnntnens verksanrhetsområdeför vatten, spillvatteiroch dagvatten. Utö-
ver detta har mindre redaktionellajusteringargjorts i planhandlingarna.
SamhällsbyggnadsiörvaltningenIiar tagit fram ett förslag tillexploateringe-
avtal avseende detaljplan för Ostra Stockevik, Grönskuit 2: 146 mil.Marken
som i dag ska exploateras ägs i sin helhet av expioatören Grönskults Ut-
vecklingAB.

Överklagandena
Detaljplanenhar överklagatsav

Namn Diarienummer

Malin och Börje Ridell 403-34480-11

Birgitta och Peter Dettmann 403-3448141

Grönskutts samfällighetsförening 403-3448241

Annika och Tord wennerblom 403-3448341 71 2:99

Thyra Broman 403-3448441

Marina och Göran Heyman 403-3448541

Anna Gottiieb 403-3448641

Sven-Johan och ElisabethWalien 403-3448741

Alexandra, Rebecca, Pia och Kent 403-3448841
Edström
Helena och Mårten Tisellus 403-3448941 : löd 1:5

Malin Ridell 4o3-34490-i1 u
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De klagande har senastunder utställningen framfört synpunkter på planför-
slaget som inte blivit tillgodosedda.Kommunenhar underlättat de klagande
i enlighet med reglerna i 5 kap 30 § PBL (1987: 10). Länsstyrelsen tar upp

överklagandenaför prövning.

I överkiagandeslcrivelsernaframförs sammanfattningsvisföljande:

MalinRidell och Börje Ridell yrkaratt kommunens beslutatt anta detaljpla-
nen ska ttpphävas. De villredtteera den planeradehusmängdenväsentligt
och befararatt landskapsvärden, miljövärden,kulturvärden och sociala vär-

den blir förstörda. De anser att traiikfrågornamåste beaktasäven utanför det

byggplanerade området. De påpekar att vid konstruktionen av en ny väg-

samfällighetmåste beaktas att de som nu bor på Gröderharnnsvägen inte på
något som helst sätt har nytta (något som man enligt lagenmåste ha för att

delta i en samfällighet) av den planerade gång- och eykelvägen. De ifråga-
sätter vidare om inte projektet initialt har skapats redan under tillkomstenav

den kornmtrntäekandeöversiktsplanenför Lysekilskonnnun, delområde

Skaitö. De ioräver en förutsättningslös utredning av utomståendeneutral

granskningsenhet,om hur Östra Stookevlks-ärendethanterats av kommu-

nala tjänstemän, förtroendevalda i Lysekilskommuns nämnder och fullmäk-

tige, markägareoch exploatörei'från forsta planeringstadinmav översikts-

planen, till dagens byggplaner.

Birgitta och Peter Dettmannyrkaratt kommunens beslutatt anta detaljpla-
nen ska upphävas. De befararatt om planen genomförs konnner den små-

skaliga, lantligakaraktärenfor alltid gå förlorad. De anser att kortsiktiga
privatekonomiskaintressen satts före en långsiktigtuthålligplaneringoch

anser att antalet hus i planförslaget ska reduceras. De befarat'att det unika

kulturlandskapetsom gör Östra Stookevikså attraktivtkonnner att förstöras.

Vidare hänvisar de till fleraprojektsom kommunen deltagit i där de anser

att slutsatserna är motstridiga mot aktuell exploatering.De påpekarvidare

att de fat-digstäilda/detaijplaneradebostädernamotsvarar inte ntindre än 22

års behov.

Grönskults samfällighetsföreningyrkar,såsom det får förstås, att kommu-

nens beslutatt anta detaljplanenska Ltpphävas.Föreningenbefararatt Grö-

derhatnttsvägen under byggnadstidenkommer att utsättas för stor belastning
av tunga fordon. Föreningen begär därför att vägens skick dokumenteras

före och efter byggnadsarbetaresaint att vägen återstäiis i ttrspiungligt
skickpå entreprenörens bekostnadefter arbetenasslut. Kostnaderna för

vägen fördelas idag enligt en andelsstat som vid sanrfállighetensbildande

gjordes av Lantmäteriet. Om och när nya fastigheterbebyggsblir de nya

fastighetsägarnamedlemmari den befintligasamfáilighetenoch då bör

Lantmäteriet göra en ny andelsstat för fördelning av kostnaderna för vägens
drift. Detaljplaneförsiagetinnehåller:förslag tillnya uppgifter för den befint-

liga samfallighetett.Det gäller bla. vägar och gångvägarinomkvartersmar-

ken, grönområden, lekytor och dagvattenanläggningar.Föreningen anser att

det är lämpligare att bildaen ny separat samfällighetsärskiltför dessa än-

damål. Ansvaret för Gröderhamnsvägen bör däremot forts åtta ligga hos den

403-34480-2011 mil.
Sida

3a 1)
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befintligasamfaltighetenutökad med de nya fastigheterna. Föreningen är
således inte beredd att ta ansvaret för den nya GC-vägen eller för något som
i genomförandebeskrivningen står under rubriken ”Kvartersmark”.

Annika och Tord Wennerblomyrkaratt kommunens beslutatt anta detalj-
planenska upphävas för att sedan göras om på så vis att en byggrätt tas med
på den sydligaste delen av deras fastighet Grönsknlt 2:138. De anför bl.a. att
tomten var med i sarm-ådet och ingen har under samrådet itramfört nâgra
synpunkterpå just den tomten. De anser att de motiv som kommunen senare
anfört för att i den siutliga detaljplanen inte ta :ned tomten, grundar sig på
en bristfälligutredning och får därför anses vara såväl sciiablonmässigt som
osakiigt och bör enligt de klagande därför inte tillmätasnågon betydelse.De
tiamhävdaratt tomten är lämpad för byggnation iztifrände kriterierkommu-
nen själv normalt tillämpar.

ThyraBroman, Morgan Broman, Johan Broman och Eva Levauyrkaratt
kommunens beslutatt anta detaljplanenska upphävas och anför bla. föl-
jande. De anser att det planeras för allt för många hus - hälften skulle kunna
vara nog. De menaratt Östra Stoekevikssärart bygger på sinåskalighetoch
lantligkaraktäroch att planförslaget inte i enlighet med Översiktsplan 06
som framhållerutbyggnad i måttlig skala och takt. De påtalar att kommunen
inte får förstöra Skaftös tunika miljö n» en ö med speciella möjligheter och
begränsningar.De anser inte att dagvattenñâganär tiliñedsställandelöst. De
yrkarpâ väsentligt färre antal hus och en fördjupningav clagvattenfrågan.
Marina och Göran Hagmanyrkaratt kommunensbeslutatt anta detaljplanen
ska uppbävas. De anför bland annat att någon avvattning av Östra Stockevik
genom Natura ZOOO-området imdei* inga ontständigheter'får ske och att
trycketpå Natura ZOOO-oznrådetkommeratt öka icrattigtmed den föreslagna
utbyggnaden så att området tar skada. Vad de har förstått så är dagvattenav-
:inningenmot Stockevikännu inte löst på ett tillfredsställandesätt.
De delar inte planförfattarens åsikt att inget Natura ZOOO-omrâde berörs utan
anser att Gröderhamnsängen berörs i allra högsta grad. Under sommarhalv-
året är trycket på Gröderhamnsängen redan idag mycket stort.
Undersenare år har ett intensivt arbeteför att förbättra och bibehåiianatur»
värdena på ängen skett i samarbetemellan fastighetsägarnautefter Gröder-
hainnsvägen och Västkuststittelsen. Om trycket på område-ti framtiden ökar
alltför mycketmenarde att det blir omöjligtatt bibehålladen upprustning
som skett av Natura ZOOO-omrâdet och frågar sig om det då över huvud tau
get är någon ide att ha kvar den utan i stället låta det växa igen.

Sven-Johan Wailenoch ElisabethWaiien yrkaratt kommunens beslutatt
anta detaljplanen ska upphävas och anför bla. följande. De begär att detalj«
planenåterremitteras för att gencmarbetasmed samtliga sakägares bästa för
ögonen i stället för att som nu hänsyn endast tagits tillvissa parters önske-
mål. -De anser inte att Lysekilskommunpå ett objektivtsätt har tagit hänsyn
tillde yttrandensom de och andra sakägare har framfört. De påpekar att
dikenfkulvertarner tillGulimaren redan idag är hårdare belastadeän vad
avsiktenvar från början och att dessa under inga omständigheter kan utgöra

403-34430-2011 nLfl.
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ett alternativ. De oroas över attNatura ZOOO-omrâdetkommer att utsättas

för hårt slitage. De befararatt det storskaliga projektet Östra Stockevikblir

ett projektsom i framtidenkommer att få människor att undra hur man har

kunnat förstöra en unik kustnära kulturbygd med stadsliknandebyggnation.

Anna Gcttiieb yrkaratt kommunensbeslutatt anta detaljplanenska rtpphä»
vas och anför bl.a. följande. Hon har full förståelse för att det måste byggas
flerbostäderpå Skaftö för att samhällenapå ön ska överleva och att öns

samhälls- och servicefunlctioner*ska fungera. Men hon kan inte förstå hur så

många hus kanplaneraspå en sådan liten yta som i Östra Stockevik. Att

förstöra det öppna landskap som är så vackert lör Skaltö och slänga ut så

många hus på snaå tomter är för henne att förstöra en vackermiljö för all

framtid. Hon tycker att det strider mot bohuslätrsk byggtradition. Kormnu-

nen verkarinte ha garantier för att det blir åretruntbostäder.Hon oroas av

om dagvattenavrinrtingenkommer att påverkade boende eller Natura 2000-

onirådet negativt. Hon undrarvidarehur barnsäkert det är med danrmar som

samlar upp dagvattenoch om dessa kan orsaka hälsoproblem. Iilaganden
oroar sig för trafiksäkerheten då trafikenkommer att öka. Hon tycker' att

antalet hus bör minska drastisktför att bättre iaarmonieraomgivningen och

inte göra mer åverkanän nödvändigtpå landskapet.

AlexandraEdström, RebeccaEdström, Pia Edström och Kent Edström yrkar
att kommunens beslutatt anta detaljplanenska upphävas ooh anför bLa.

följande. De motsätter sig inte en viss lörtätning av område .
De anser dock

fortfarande att förtätningen är för omfattande för att bibehållaområdets lant-

liga karaktär och att påverkansom den ökade befolkningenfår på det käns-

liga Natura ZOOO-ornrâdet är för kraftig. De anser att Samhällsbyggnadsför-
valtningens förslag med ett antal nya mötesplatser längs vägarna inte på
något sätt röjer problematikenmed en trefaldigökning av tratlkintensiteten.
Kommunens svar angående dagvattenfrâganär att en friståendekonsult har

granskatdagvattenutredningen.Klagandenamenaratt denna utredning
handlar om iördröjningsdannngällande vatten mot Stookevikmedan inget
nämns om den ökande dagvattenmängden längs Gröderlaalnnsvägenner mot

Natura 2000»o1nrådet och konsekvenser för mellanliggandefastigheter och

slutligendet känsligaNatura ZOOO-området.

Mårten och HelenaTiselius yrkaratt kommunens beslutatt anta detaljpla-
nen ska trpplrävas och anför bl.a. följande. De begärett förtydligande av

detaljplanens åtgärder avseende dagvattenhanteringeninom och utanför

planområdet. De påpekar att planen redovisar en lösning som innebäratt

dagvattnet från planområdet ska ledas via Stookeviktillhavet och inte den

naturliga, den enklasteoch billigastevägen via Gröderhanrn. De menaratt '

samtliga åtgärder ska redovisas i planbeskrivningenoch att det i detaljpla-
nens exploateringsatrtaltydligtñamgâr vem som ska svara för åtgärder-nas
utförande och betalning.De menar att nuvarandeplanbandlingar'endastär

inriktadepå att inte öka flödet eller i bästa fall nrinska det någonaneninte

att lösa det befintligaoch ständigt aktuella översväntningsproblemet.De

menar att det inte är rimligt att ett samhälle med en ttndermåliginfrastruktur

byggs ut utan att det i sambandmed utbyggnaden ingår att åtgärda brister
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och samtidigt ansvara för att det nybyggda får en nyanlagd infrastruktursom
står sig över tid. De menaratt detaljplaneni sin nuvarande utfonnning inne-
här att man flyttarVattenmassorfrån golfbanantillden nya dammen. Där»
med tlppstår* ingenny ackumuleringsvolymfor ilödesbegränsirittg.Det hela
blir ett nollsumntespel eller rent av kontraproduktivtmenat'de. Själva har de
Linder de senaste åren lagt ner ca 150-200 000 kr i nrark-och dräneringsar-
beten och gjort vad som står i deras makt för att leda bort vatten och miniu
mera risken for översvämningar. Den föreslagna detaljplanen,med sin dag-
vattenlösning,befarasorsaka problem och gör deras nedlagda arbete ine-

ningslöst.

Tillämpliga bestämmelsermm.

Detaljplaneärendethar påbörjats före den 2 maj 2011 och ska därför enligt
övergångsbestännnelsernai den rtyaplrzn» och bygglagen (2010:900)hante-
ras enligt den äklreplan- och bygglagen (1987:113). All hänvisning tillplan-
och bygglagen(PBL) i detta beslutavser därför äldreplan- och bygglagen.

I l kap. 2 § PBL stadgas att det är en kommunalangelägenhet att planläggs
användningenav markoch vatten (det s.k. kommunalaplanmonopolet).

I 1 kap. 5_§ PBL anges att vid prövning av frågor enligt denna lag ska både
allmänna och enskildaintressen beaktas,om inte annat är särskilt föreskri-
vet.

I 2 kap. 1 § PBL anges att mark-och vattenområdenska användas för det
eller de ändamålfor vilkaområdena är mest lämpade med hänsyn tillbe-
skaffenhet och läge samt föreliggande behov. Förenade ska ges sådan an-

vändningsom medför en från allmän synpunktgod hushållning.

12 kap. 3 § PBL anges att bebyggelse ska lokaliseras tillmarksom är läm-
pad for ändamålet:ned hänsyn tillde boendes och övrigas hälsa och saken
het, jord, berg- och vattenfdrhållandena,möjligheternaatt ordna trafik, vat»
tenförsörjnirzg och avlopp samt annan samhällsservice, möjligheternaatt
förebygga vatten» och luftföroreningarsamt bullerstörningar, och risken för
olyckor, översvämning och erosion.

Enligt 3 kap. I § PBL ska byggnaderplacerasoch utformaspå ett sätt som
är lämpligt med hänsyn tillstads- eller landskapsbildenoch tillnatur- och
knlturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form. och färg som är
estetiskt tilltalande, lämplig för byggnadernasom sådana och som ger en

god lielhetsverkan.

Enligt 3 kap 2 § PBL ska byggnaderplacerasoch utformas så att de eller
,

deras avsedda användning inte inverkarmanligtpå trafiksäkerheten ellerpå
annat sätt medför fara eller betydandeolägenheter for omgivningen.

I 5 kap. § 2 PBL anges att vid utformningen av en detaljplan ska skälig hän-
syn tas tillbetintligabebyggelse, äganderätts-och fastighetsförhållanden
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som kan inverkapå planens genomförande.Vidare får detaljplanen inte oin-

fatta ett större omrâde än som är befogatmed hänsyn tillsyftet med planen.

Enligt 5 kap. 18 § PBL ska detaljplanen grundas på ett program som anger
utgångspunkter och mål för planen, om det inte är onödigt. En nriljökonse-
kvensbeslnivningska upprättas, om detaljplanenmedger en användningav

markeller av byggnader eller andra anläggningar som innebär betydande
påverkanpå miljön,hälsan eller hushållningenmed markoch vatten och
andra resurser. Miljökonsekvensbeskrivningenska möjliggöra en samlad
bedömningav en planerad anläggnings, verksamheteller åtgärds inverkan

på miljön,hälsan och hushållningenmed markoch vatten och andra reser-
SBI.

Av 5 kap. 20 § PBL framgår attnär program utarbetas och när förslag till

detaljplan upprättas, ska kommunensamråda med länsstyrelsen, lantmäte-

rimyndighetenoch kommunersom berörs av programmeteller förslaget.
Sakägare och de bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs av

programmet eller förslaget samt de myndigheter, sammanslutningar*och
enskildai övrigt som har ett väsentligt intresse av programmeteller försla-

get ska beredas tillfälletillsamråd.

Ett beslutatt anta eller ändra en detaljplan kan överklagasendastav den
som berörs av beslutetexempelvis som fastighetsägareeller boende inom
eller nära planområdet och under förutsättning att beslutetgått denne emot.

Därutöver krävs, enligt 13 kap 5 § PBL, att den som överklagarett beslutatt
° anta en detaljplan senastunder planens utställningstid framfört synpunkter

vilkainte har blivit tillgodosedda. Oavsett om nu angivna förutsättningar är

uppfyllda anses vidare den ha klagorätt som anfört erinringarmot planen
och som sedermera av kommunen, enligt bestämmelsernai 5 kap 30 § PBL,
underrättats on1 antagandebeslutetoch erhållitanvisning om hur beslutet
kan överklagas(Se RÅ 1991 ref. 80).

403-34480-2011 mil.
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Skälen för länsstyrelsens avgörande
Pian- och bygglagen (PBL) är grundad på principernaom decentralisering
av beslutsfattandetoch - inom vissa gränser w ett kommunalt självbestärn-
mande i markanvändningsfrågor.I sambandmed tillkomstenav plan- och
bygglagenunderströk sålunda lagstlftarertatt staten (dvs. i detta fall läns-
styrelsen) vid prövning av överklagandennormalt inte i någon väsentlig
mån bör rubba den huvudsakliga inriktningenav kommunernasnrarkan-
vändningsbeslut.De bedömningarkommunen gjorti sina planer i fråga om
exploateringsgraden,tillgångentillservice, traflksystemetsstandard och
andra liknandekvalltetsfrägorbör staten vid sin prövning mycketsällan
trånga i något väsentligt avseende (se prop. 1985/86:1 s. 365). Den prövning
av överklagandensom länsstyrelsen gör är alltsåi enlighet med lagstiftarerts
intentionerbegränsad.Prövningen inriktasväsentligen på om planärendet
handlagts på ett formelltriktigt sätt och om de avvägningarsom kommunen
glortmellanenskildaintressen och rnotstâendeallmänna eller enskildain-
tressen kan anses skäliga.

Enligt 13 kap 8 § PBL ska länsstyrelsen antingen fastställaeller upphäva ett
överklagatbeslutom antagande av detaljplanen i sin helhet. Därvid kan
konstateras att länsstyrelsen inte kan pröva en annan planutformningeller
andra alternativ än det som kommunenhar antagit.

Tidigare statlig prövning
Länsstyrelsen har atti två olika funktionergranska och pröva kommunernas
beslutom detaljplaner. Förutom att pröva överklagandenska länsstyrelsen
som regionalplannryndighetgranska och på eget initiativpröva om ett be-
slut att anta en detaljplan kan befarasstrida mot vissa komtnuzrövergripande
intressen såsom riksintressen, strandskydd, ntellankontrnunalaintressen
eller' människors hälsa och säkerhet (se närmare 12 kap l - 3 §§ PBL).

När det gäller den nu överklagadedetaljplanenhar länsstyrelsen som reg-
ionalplanrnyrndighetden 8 november2011 beslutatatt inte pröva kontinu-
nens antagandebeslut.Beslutet att inte pröva antagandebeslutetinnebär'att
länsstyrelsen bedömt att planen inte påtagligtskadarnâgra riksintressen
eller intressen av regional betydelse. Länsstyrelsenhar inte heller bedömt att
nlätmiskors hälsa och säkerhet eller trafiksäkerhetsintressetâsidosätts.

Klagantlenassynpunkter
Länsstyrelsen gör följande bedömningmed anledningav inkomnayttran-
den.

Annika och Tord Wennerbloms överklagandehar som syñe att utverkaatt
en dei av fastighetenGrönskult 2:138, som ägs av dem, ska ingå i detaljpla-
nen. Kommunens utformning av detaljplanen äri detta sammanhangtztesltt-
tande något sorn ligger inom det kommunala självbestämnrandet.Länssty-
relsen kan således inte på de grunder som anförts .beslutaatt Grönskult .

2:138 ska ingâi detaljplanen. Annika och Tord Wennerbloms överklagande
ska därför avslås.

403-34480-2011 m.f1.
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Såsom länsstyrelsen i övrigt uppfattar överklagandenaföreligger följande
huvndinvändningar.

t Den byggnationsom detaljplanennredger- föttätar boendemiljöiroch
förändrar området och landskapsbildenpå ett negativt sätt. Husen är

för många. Trafik-och parkeringsproblemkommer'att uppstå.

e Dagvattenavleclningenär inte löst. Detta kormner orsaka stora pro-
blem för befintligafastigheter samt skada det närliggandeNatura

ZOOO-området.

o Kommunen har inte tagit hänsyn tillde invändningarsom framförts.

o Exploateringsirttressethargetts företrädetillnackdelför befintliga
fastighetsägare. Därtillhar framförts synpunkterpå att planprocessen
har präglats av oegentligheter beträffandeförvärv och avyttring av

aktuella markolnråden.

0 Huvudmannaskapoch ansvaret för vägar är oklart.

Den omständighetenatt yttrande som har kommit in Linder planprocessen

inte har resulterat i att planförslagethar ändratsutgöri sig inte skäl att upp-
häva kommunens beslut.Vad som anförts i detta sammanhang får tas ibe-

aktande i prövningen av planens materiella innehåll.

På vilketsätt det nu aktuella nrarkområdetkommit att bli aktuellt för ex-

ploatering ligger i egentlig mening utanför vad länsstyrelsennu kan pröva.
Förvärv av markoch den affärsmässiga och konnnnnalaprocess som leder
framtillatt ett planarbetepåbörjas kan inte nu granskas av länsstyrelsen. Att

planprocessen är behäftadmed formella felaktigheter har inte visats eller °

framkommit.

I vilken:nån markska förtätas och bebyggasäri stora delar något som

kommunen själv råder över inom ramen för det sk. kommunalaplamnono-
polet. Att bebyggelse sera tidigare varit spridd kompletteras och därmed
förändras är inte självständigtatt betraktasom olämpligt. Avgörandeär

istället den allmännaanpassningentillbefintligmiljö och i vilkenutsträck-
ning :narkenkan anses vara lälnplig för det valda ändamålet.Avplanhancl-
lingarnakan utläsas att planområdet idag .har fem befintligahus som ska

kompletteras med 27-30 nya tomter för bostadsbebyggelse.Detta får anses

vara en omfattande inbyggnad.Länsstyrelsen bedömerdock inte att bebyg-
gelse enligt planen strider mot anpassningskraveti plan- och bygglagens 3

kap 1§.

Trafikeni eller kring området bedöms inte bli oacceptabeloch länsstyrelsen
finnermed anledningav 'detta ingen anledning att ändra kommunens beslut.

2012-06-21 403-34480-2011 mil.
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Länsstyrelsenhar inte bedömtatt Natura 2000»områdetpåverkasnär planengenomförs.

Omfattandeutredningarkring dagvatten har utförts och kommunenhar be-slutat att det kommunalatia-bolagetska ansvara för dagvattensystemeniområdet. Enligt utredningarnakommer dagvattenavrlnningertfrån områdetaitminskamed föreslagna åtgärder. Dagvattenfräganbedöms vara väl 11t-redd och befaras inte orsaka några sådana störningar att planen inte skullekunna accepteras.

Angående saznfällighetsförenlngensansvar så konstateras i planförslagetattgemeneamhetsanläggnlngai'ska förvaltas av en eller flera genrensamhetsan-läggningar. Hur detta ska organiseras och delas upp avgörs i lantmäteriför-rättning.

Med hänsyn till de förutsättningar som gäller för området och vad som ovananförs bedömerlänsstyrelsen att planförslagethar en sådan tttfonnningsomligger inom ramen för det handlingsutrymmesom plan» och bygglagen gerkommunen. Länsstyrelsenkonstaterar att förslaget uppfyller tillämpligabe-stämmelserl l, 2, 3 och 5 kap PBL. Enskilda intressen bedöms inte kränkasi sådan mån att förslaget därför' inte kan godtas. Överklagandenaska därföravslås.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 2 maj 2012 förordnat att Ceci-lia Engström och Josefine Carlssonvid Länsstyrelsen i Hallands län förLänsstyrelsen i Västra Götalands län räkning vara beslutanderespektiveföredragande i det aktuella ärendet.

I handläggningenav detta ärende har deltagit länsarkitektCeciliaEngström,beslutandeoch planarkitektJosefine Carlsson, föredragande.an)
CeciliaEngström

Jos e Carlsson
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