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Ärende: 201-8159/89 angående ansökan om expropriation
av fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:7
 

Som ombud för Ellen From enligt bifogade fullmakt får

jag med anledning av kommunens expropriationsansökan
anföra följande.

Jag får å min huvudmans vägnar i första hand bestrida

bifall till ansökan om expropriation av fastigheten
Skaftö-Fiskebäck 1:7. I ansökan har Lysekils kommun

motiverat att marken behövs för tätbebyggelse och därmed

sammanhängande anordning samt att kommunens avsikt är

att utnyttja fastigheten för bostadsbebyggelse (perma-
nentboende). Jag har förgäves försökt få uppgift från

kommunen som på något sätt visar att behov föreligger
inom överskådlig tid att ta i anspråk den del av fastig-
heten som är belägen söder om Kristinebergsvägen. Av

bifogade brev till och från fastighetskontoret i Lyse-

kil framgår att några som helst planer på nyttjande
av denna del av fastigheten i anfört syfte icke före-

ligger. Ej heller av översänt bostadsförsörjningsprogram

framgår att något behov av nyttjande av denna del av

fastigheten i anfört syfte föreligger.

Av bifogade kopia från byggnadsnämnden framgår att nämn-

den ställt sig positiv till att nyttja del av den södra

delen av fastigheten för fritidsändamål.
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Med stöd av det anförda görs gällande att kommunen icke

har behov att för angivet ändamál ta i ansprák södra

delen av fastigheten._ Rena pástáendet frán kommunens

sida att behov föreligger kan inte läggas till grund
för ett expropriationstillstánd till förmán för kommunen

mot ägarens uttryckliga vilja.

Ellen From gör gällande att planeringen endast avser

den del av fastigheten som ligger norr om Kristinebergs-

vägen. Intentionerna frán kommunens sida avseende denna

del av fastigheten finns klart uttalade i förslag till

upphävande om avstyckningsplan samt ändring och utvidg-

ning av stadsplan för Fiskebäckskil, vilket förslag

efter revidering antagits av kommunfullmäktige den 17

juni 1987, § 100. Protokollet bilägges.

Antaget förslag med visst undantag ligger hos Länsstyrel-

sen för fastställelse, dnr 11.082-3793/88. Undertecknad

har anfört synpunkter i detta ärende enligt bilagorna

A, B och C.

Det är minst sagt förvånande att kommunen nu gör gällande
ett starkt behov för förvärv enligt 2:1 expropriations-
lagen avseende fastigheten 1:7 norr om Kristinebergs-

vägen, då man avseende detta område har undantagit fas-

tigheten 1:7 i fastställelseprövningen inför Länsstyrel-
sen. Detta måste tolkas sa att nágot behov för nu pástátt
nyttjande inte föreligger. Hade pákallat behov förelegat,
borde kommunen rätteligen begärt fastställelse av det

den 17 juni 1987 antagna planförslaget.

För viss del av nu berört område har diverse förslag

redovisats, senast i bifogade samrádshandling.

Det bör i sammanhanget påpekas att fastighetsägaren
icke pá nagot sätt motsatt sig ett nyttjande av denna

del av fastigheten i enlighet med antaget planförslag.
Således kan planerna förverkligas utan expropriationsför-
farande. Här görs gällande att kommunen icke anfört
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nágot skäl till stöd varför kommunen måste äga berörd

mark. Ellen From gör gällande att ändamålet med expro-

priationen i denna del i sin helhet kan tillgodoses

utan expropriationsförfarande samt att nágra olägenheter

för kommunen icke föreligger. Nuvarande markägare kan

utan svårigheter vara part i eventuellt exploaterings-
avtal enligt nu upprättat förslag.

Tyvärr mäste konstateras att ansökan innehåller ett

flertal felaktigheter angáende ytor och begärda ersätt-

ningar, som snarast skall kommenteras.

Anstánd

Pá grund av att fullständig ansökan och till denna bilagt

kartmaterial icke kommit mig tillhanda, hemställes om

anstánd att utveckla min huvudmans synpunkter till den

17 april 1989.

Kungälv 1989-03-20 
ennart Dage


