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Ansökan om tillstånd till expropriation av fastigheten
Skaftö-Fiskebäck 1:7 i Lysekils kommun.

Denna promemoria har tillkommit på uppdrag av jur kand
Lennart Dage, Mark-Konsult Swed AB. Promemorian behand-
lar fastighetssynpunkter på Lysekils kommuns inlaga
till bostadsdepartementet, daterad 1989-10-19.

Om planläggningen av mark för bostadsbebyggelse har
försvárats, exempelvis genom införande av ny lagstift-
ning, är detta inget godtagbart skäl för tillstånd till
expropriation. För att expropriationstillståndskall få
medges krävs alltjämt att kommunen kan göra sannolikt
att marken erfordras för tätbebyggelse eller därmed
sammanhängande anordningar inom överskådlig tid. Detta
skall göras sannolikt genom översiktlig planläggning,
bostadsbyggnadsprogram eller med annat objektivt god-
tagbart grundmaterial. Det kan aldrig vara tillräckligt
att kommunen i ärendet om tillstånd till expropriation
bara påstår att marken erfordras för expropriationsän-
damålet.

Vad kommunen nu framför om vägfrågan styrker inte att
tillstånd till expropriation skall medges. Kommunen re-

dovisar ju endast att det inte finns någon planering
som avancerat så långt att väghållaren - Vägverket -

över huvud taget känner till frågan. Det kan möjligen
behöva påpekas att planläggningen för det allmänna väg-
nätet - det är här fråga om allmän väg - primärt åvilar
Vägverket. Åtkomst till vägmark regleras för övrigt i
väglagen.

Vad kommunen anför om bostadsförsörjningsprogrammet be-
kräftar bara att detta är inaktuellt och alltså inte
kan åberopas som grund för expropriationstillstånd.

Beträffande bostadshuset på Fiskebäck 1:7 gäller att
det är fråga om område som är tätbebyggt i expropria-
tionslagens mening. Att kommunens stadsbyggnadschef då
- utan stöd av översiktliga planer, vägplaner eller
liknande - anser att tomtområdet med bostadshuset kan
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behöva tas i anspråk för utbyggnad av allmän väg vid en

eventuell framtida utbyggnad av den marinbiologiska
stationen, kan inte utgöra underlag för beslut om till-

stånd till expropriation. Jfr ovanstående om vägmark.
Här är det dessutom endast fråga om ett behov som sägs
ha framförts av kommunens stadsbyggnadschef. Detta be-

hov är vidare villkorat av att den marinbiologiska sta-

tionen - som inte är en kommunal anläggning - skall
/' byggas ut i en framtid. Några konkreta utbyggnadsplaner

som skulle kunna föranleda tillstånd till expropriation
av mark för tillfart till den utbyggda stationen finns

inte.

Det förhållandet att kommunens byggnadsnämnd så sent

som under 1988 lämnat positivt besked om att avstyck-
ning av fyra tomtplatser för fritidsändamál kan. ske

inom det område där tillstånd till expropriation nu

söks är uppenbarligen relevant för tillståndsfrågan.
Byggnadsnämndens ställningstagande i frågan om till-

styrkan till avstyckning medför att byggnadsnämnden vid

beslutstillfället 1988 ansåg marken lämplig att för

framtiden användas för fritidsändamál. Det kan då inte

samtidigt föreligga behov av just den marken för sådan

tätbebyggelse och därmed sammanhängande anordningar som

kommunen har att svara för. Det tycks i stället vara så
att kommunens ursprungliga inställning ändrats. Då kom-

munen endast önskade förvärva mark norr om Kristine-

bergsvägen var byggnadsnämnden beredd att medverka till

avstyckning av fritidstomterna söder om Kristinebergs-
vägen. Först sedan dessa förhandlingar "strandat" upp-
kom behovet av marken söder om Kristinebergsvägen. Att

förhandlingarna då ledde till ett resultat som kommunen

inte ville godta kan inte rimligen innebära att kommun-
ens behov av marken söder om Kristinebergsvägen ökat
eller plötsligt förändrats i förhållande till byggnads-
nämndens ställningstagande under 1988.
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