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Remisshandlingarna återställs med yttrande från fastighetsägaren, en

promemoria från lantmäteridistriktet och en inom länsstyrelsens lant-
mäterienhet upprättad promemoria. Kommunens bostadsförsörjnings-
program bifogas. -

Länsstyrelsen har som handlingarna utvisar lämnat dem som berörs av

expropriationen tillfälleatt yttra sig.

Kommunen har begärt att få expropriera fastigheten för att kunna förfoga
över mark som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för
tätbebyggelse och därmed sammanhängande anordning.

Markägaren har motsatt sig expropriation bland annat på grund av

kommunens tillvägagångssätt vid detaljplaneläggningen av del av fastighe-
ten norr om Kristinebergsvägen. - Hur kommunen därvid förfarit faller
emellertid utanför prövningen av expropriationsansökningen. Detaljplane-
läggningen har i detta ärende betydelse endast som ett uttryck för att
kommunen behöver förfoga över marken för det i ansökningen avsedda
ändamålet.

Markägarens vilja att delta i exploateringen kan vidare inte få tillmätas
någon avgörande vikt (jfr Prop 1971:122 s 157). I dessa fall finns det
nämligen inte något utrymme för någon allmän intresseavvägning enligt 2
kap 12 § expropriationslagen.

Vad gäller området söder om Kristinebergsvägen har kommunen uppgett
att detaljplanearbete för bostadsbebyggelse påbörjats. En skiss för den
tillämnade bebyggelsen, daterad den 27 februari 1987, har upprättats
inom stadsbyggnadskontoret. I bostadsförsörjningsprogrammet har områ-
det markerats för planerat bostadsbyggande 1988-1990.

Med hänsyn härtill och till vad som anförs i lantmäterienhetens promemo-
ria finner länsstyrelsen att kommunen gjort antagligt att marken behövs
för det angivna ändamålet.
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Länsstyrelsen tillstyrkeransökningen.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit förste läns-
assessor Carl-Otto Lindberg, beslutande, planeringsdirektör Richard
Sigfridsonpbitr länsarkitekt Harald Sterner, lantmätare Ulf Rytter samt
länsassessor Karl Mattsson, den sistnämnde föredragande.
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Skaftö-Fiskebäck 1:7! område som kommunen önskar egpropiera.

I omrâdesplan för Skaftö har området redovisats som "attraktivt
strövområde". Områdesplanen från 1977 är dock föråldrad. Arbete
med ny översiktsplan pågår. Översiktsplanen beräknas bli klar
senast år 1990. I den pågående planeringen är strävan att mark
för bebyggelse tillskapas i anslutning till befintlig
bebyggelse.

Området ifråga är välbeläget mellan två etablerade bostads-
områden vilka genom exploatering kan bindas saman på ett
lämpligt sätt. Området har ett för planläggning lämpligt läge
även med avseende på närhet till service och andra funktioner.

Vid planläggning av området är avsikten att tillskapa en ny och
angelägen vägförbindelse genom Fiskebäckskil.

Utan särskilt uppdrag av Byggnadsnämnden gjorde stadsbyggnads-
kontoret i Lysekil i början av 1987 i form av ett skissförslag
en presentation av hur området kan användas.

Skissförslaget redovisar en vägförbindelse från vilken tillfart
till området sker från norr. Antalet illustrerade lägenheter är
cirka 75 med en sammanlagd byggrätt av storleksordningen 8000
kvm,

Avsikten var att planarbetet skulle fortsätta så snart HSB
slutfört förhandlingar med markägaren. Eftersom markförhand-
lingarna inte lett till uppgörelse har planarbetet avstannat.

géddev lla dag som ovan 
'Jan Kihlman / Distriktslantmätare
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