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Hej!
Detta vill jag ha diariefört under DNR: LKS 11-83-214

Med vänlig hälsning

Josefin Kaldo
Plan-, bygglov- och mätenhetschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tel. 0523-61 33 32 | Mob. -- | '|osefin.kaldo@lysekil.se | Lysekils Kommun, 453 80 Lysekil
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Tänk på miljön innan du skriver ut

Från: Josefin Kaldo
Skickat: den 19 augusti 2013 17:16
Till: Åkerlund Gunnar (Gunnar.akerlund@lansstyrelsen.se)
kopia: 'Hans Jönsson'
Amne: Angående PM - S. Stockevik

Hej Gunnar,
Hoppas att du har haft en skön och avkopplande sommar!

Tackför sammanställningenav Länsstyrelsens synpunkter vad gäller S. Stockevik. Inför det fortsatta arbetet med

detaljplanen och återkopplingtill politiker och exploatör så behöver jag dock några förtydliganden så att jag är säker

på att jag uppfattat ert PM rätt.

Stämmer det att det är 4 kapitlet MB som Länsstyrelsen ser som mest problematiskt i förhållandetill förslaget? 3

kap 6 § harju diskuterats mycket tidigare men det riksintresset kommenteras nu bara kortfattat med att en

anpassning på en mer detaljerad nivå nu har skett men att den justeringen egentligen inte har någon betydelse.

Det står också uttryckligen att det är påverkan på de skyddade intressena (alltså natur- och kulturvärdena som

helhet) som ska bedömasoch inte intresset av den föreslagna förändringen. innebär det alltså att förändringarsom

kan ha en positiv inverkan på riksintresset inte ska vägas in och bedömmasöverhuvudtaget? Om så är fallet så

måste jag understryka att det är ett mycket olyckligtoch stelbent sätt att hantera riksintresset som riskerar att

hindra även positiva åtgärder för riksintresset. Jag hoppas att jag missuppfattat er på den punkten.

Jag delar uppfattningen med er om värdet av att bevara horisontlinjenoch upplevelsen utifrån havet av ett orört

område mellan Stockevik och Grundsund. Däremot vänder jag mig mot fokuseringen på att det är anläggningens
storlek som skulle utgöra det största hindret för att uppnå detta. Jag anser att en god utformning och anpassning till
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landskapet väger tyngre i den bedömningen än anläggningens storlek. LST skriver att anläggningen ska minimeras
och endast marginellt påverka området mellan Grundsund och Stockevik. Naturområdet mellan tätorterna och
väster om gc-vägen uppgår grovt räknat till ca 60 ha i storlek. Friskvårdsanläggningen beräknasta mindre än ca 1 ha i
anspråk bostädernaoräknat. Öster om gc-vägen är den sammanhängande naturmarken/odlingsmarkendubbelt så
stor.

Ett av värdena för området består i att det är ursprungligt enligt PM:et. Detta kan nog diskuteras vad gäller naturens
utformning. Växtligheten har sett olika ut över tid och området uppmättes inte ha några särskilda naturvärden i
naturinventeringen.Däremot så riskerar området att växa igen och tappa ytterligare i naturvärde om det inte nyttjaseller sköts. Något som är svårt idag då stora delar av det är mycket otillgängligtoch inget ekonomiskt intresse finns
för markägarnaatt sköta området.

Till sist harjag även en fråga avseende vad som mer exakt menas med "området i direkt anslutning till Stockevik"
och även vad som åsyftas med att byggnaden ska anpassas till kulturmiljön. Är det kulturmiljön och utformningen av
bebyggelsen i Stockevik som anläggningen ska anpassas till? Kommunen har tvärtemot LST prioriterat nya bostäder
närmast Stockeviks nuvarande bebyggelse, för att knyta samman anläggningen på ett naturligt sätt med Stockevik,
och föreslår friskvårdsanläggningen i en mer neutral lokalisering.

Vidare påpekas i ert PM på flera ställen hur kommunens ÖP hanterat området. Dock nämns inte
översiktsplanekartandäri princip hela området mellan Stockevik och vattentornet redovisats för tätortsutbyggnad.

LST skriver även att vattentornet är anonymt, saknar privat karaktär och underordnarsig landskapets mäktighet.
Denna beskrivningsynes märklig. Vår uppfattning är att tornet syns vida omkring och dominerar stora delar
av omgivningen. En tänkt friskvårdsanläggningska enligt planerna underordnas landskapet och anpassas till
terrängen utan att påtagligt annonseras mot Gåsöskärgården eller naturområdet i övrigt. Anläggningens utformning
är mer av allmän än av privat karakär.

Med vänlig hälsning

Josefin Kaldo
Plan-, bygglov- och mätenhetschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tel. 0523-61 33 32 | Mob. -- | iosefin.kaldo@lysekil.se | Lysekils Kommun, 453 80 Lysekil
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