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533.4
LÄNSSTYRELSEN

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Lysekilskommun 
PM om hushållningsbestämmelseri miljöbalkens4 kapitel inför detaljpla-
nearbete i Södra Stockevik, Lysekilskommun

Ärendet
Under Våren 201 1 samrådde kommunen ett programförslag för en frisk-
vårdsanläggning belägen mellan Stockevik och Grundsund på Skaftö. Läns-
styrelsen meddelade i ett yttrande i maj 2011 att man var positiv till en tu-
ristanläggning på Skaftö, men att den föreslagna anläggningen med stor
sannolikhet skulle medföra en påtaglig skada på riksintresse enligt 4 kap
miljöbalken,vilketavser att skydda områdets natur- och kulturvärden.

Sedan Länsstyrelsen yttrade sig har kommunen begärt att villkorenför ett
fortsatt planarbete förtydligas och ett flertal kontakter har hållits. Utred-
ningsskisser har skickats tillLänsstyrelsen och möten har hållits. Länssty-
relsen har uppmuntrat de illustrationersom kommunen tagit fram och vi har
haft tillfälleatt utveckla vår syn på området och förslaget.

Det framstod i ett tidigt skede att kommunen inte var intresserad av en an-

nan lokalisering i anslutning till Grundsund eller Fiskebäckskil.En place-
ring som Länsstyrelsen såg som naturlig med hänsyn till den välformulerade
tolkningav riksintresset som finns i kommunens översiktsplan. Det har fun-
nits tillfälleför Länsstyrelsen att redovisa hur vi principielltbedömerriksin-
tresset inom det mark-och vattenornråde som den föreslagna anläggningen
kommer att påverkavisuellt.

Miljöbalken
Avmiljöbalkens4 kap framgår att vissa markområden,med hänsyn till de
natur- och kulturvärden som finns i områdena, är av riksintresse. Exploate-
ringsforetag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det
kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kultur-
värden.

Formuleringen av vad som är en ”påtaglig skada” kan sökas i lagens förar-
beten, prop 1985/86:3. Där sägs att ”Därmed avses sådana åtgärder som kan
ha en beståendenegativ inverkanpå de skyddade intressena eller som tillfäl-
ligt kan ha stor negativ inverkanpå dessa.” Det är alltså påverkanpå de
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skyddade intressena som ska bedömasoch inte intresset av den föreslagna
förändringen.

Det framgår också att bestämmelsernainte ska utgöra ett hinder för utveckl-
ingen av befintligatätorter eller av det lokala näringslivet. Avprop
1985/8623, framgår att lagstiftarenvar särskilt mån om att jord-, skogs- och
vattenbiukinte skulle drabbas av inskränkningari pågående markanvänd-
ning. Där sägs även att en hög kvalitet i bedömningsunderlaget(ÖP) ska

väga tungt vid bedömningav det enskildaexploateringsföretaget. Länssty-
relsen bedömeratt de beskrivningaroch ställningstagandenkommunen gjort
i sin översiktsplan kring natur- och kulturvärdena på Skaftö är av hög kvali-
tet.

Hela Skaftö omfattas av riksintresse i form av särskildahushållningsbe-
stämmelser enligt miljöbalkens4 kapitel.

Utvecklingav planförslaget efter programsamråd
Länsstyrelsen har uppfattat de utredningsskisser som inkommit som ett bra
metodval, men har ur dessa inte kunnat utläsa någon anpassning av förslaget
genom minskning av omfattningen,möjligen indikerarde senaste illustrat-
ionerna att förslaget vuxit något. När det gäller utformningen av bebyggel-
sen har förslaget konkretiserats sedan programsamrådet och en jämförelse
med ursprungsförslaget är svårare att göra. Programförslagetpekade endast

på ett markområdeutan skisserade byggnader. Lokaliseringenpå en mer

detaljerad nivå har anpassats till riksintresse för friluftsliv,men i det stora

landskapsrummet anser Länsstyrelsen att den justeringen inte är av någon
avgörande betydelse.

Länsstyrelsens synpunkter inför fortsatt planarbete
Länsstyrelsen bedömeratt det mark-och vattenområde som ungefärligen
avgränsas av en horisontlinje och inkluderarden obebyggda markenmellan
Stockevik och Grundsund samt Gåsöskärgårdens östra sida har ett särskilt
värde. Med horisontlinjen menarvi den linje som avgränsar hur långt man

ser när man befinnersig inom de öppna delarna av det ovan definierade
landskapsrummet, exempelvis från vattnet. Avgränsningenär alltså inte ab-
solut - det finns inga skäl att försöka hitta en linje i kartan - utan principen
får användas för att bedöma de förslag till förändring som ställs.

Det särskilda Värde området har är -i samverkanmed de generella natur-

och kulturvärden som riksintresset ska skydda - att det är stort, ursprungligt
och i huvudsak obebyggt. Vattentornet i öster är synligt, men är med sin

anonyma gestaltning och avsaknaden av privat karaktär helt underordnad
naturlandskapetsmäktighet.

Under processen har korrnnunen efterfrågat Länsstyrelsens synpunkter på de

utredningsskisser man tagit fram. De illustrationersom inkom i maj 2013

avser' inte att vara heltäckande, men ger en tillräckligtbra bildav förslaget
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för att Länsstyrelsen efter behandlingkan komma med principiella syn-
punkter inför det kommande planarbetet.

Länsstyrelsens roll under aktiva planskeden är klar; det är förslaget såsom
det framställs som ska bedömasutifrån de statliga anspråken i lagstiftning-
en. Under de informellakontakter som hålls mellan planskeden har Länssty-
relsen en rådgivande roll och ska inte gå lika långt genom ställningstagan-
den som i samrådsyttranden.

Mot bakgrund av att kommunen är angelägen att få mer konkretiserade för-
utsättningar och mot det principiella värde ett förtydligande kommer att få
för Länsstyrelsen gör vi nu följande bedömningarför Södra Stockevik:

0 Nya bostädermed visuell kontakt från havet och skärgården i Väster
kommer enligt Länsstyrelsens bedömningatt medföra påtaglig skada
på riksintresset. Det undantag för tätortsutveckling som finns är inte
tillämpligt för Stockevik.

0 Området i direkt anslutning till Stockevik kan vara lämpligt för ut-
veckling av en turistisk anläggning. En långtgående anpassning av

förslaget till den befintliganatur- och kulturmiljönkommer att vara

nödvändig för undvikande av påtaglig skada.

0 För att anläggningen ska kunna genomföras utan påtaglig skada på
riksintresset behöver förslaget minimeras så att endast en helt margi-
nell del av det särskilt värdefulla området mellan Stockevik och
Grundsund enligt definitionen ovan tas i anspråk.




