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Ansökan om tillståndtill expropriation av Skaftö-
O Fiskebäck 1:7 i Lysekils registerområde och kommun

Lysekils kommun har ansökt om tillstånd att för tät-
bebyggelseändamål med äganderätt få expropriera

J Skaftö-Fiskebäck 1:7 i Lysekils registerområde och'. kommun.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har yttrat
sig i ärendet den 1 juni 1989.

Lysekils kommun och Ellen From har därefter kommit
in med skrivelser.

Lysekils kommun har i sin ansökan åberopat bl. a.
2 kap. 1 § expropriationslagen (1972:719) dvs. att
fastigheten krävs för tätbebyggelse eller därmed
sammanhängande anordning. Skaftö-Fiskebäck 1:7 är en
mycket centralt belägen fastighet i FiskebäckskilsO samhälle. Den har en area om 176 048 kvm och är i
huvudsak belägen inom område som saknar detaljplan.
Fastigheten delas av Kristinebergsvägen i en nordlig
och en sydlig del. Planarbete pågår för området norr
om denna väg. Också för området söder om Kristine-O bergsvägen har detaljplanearbete påbörjats. Fastig-
heten är taxerad som en fritidsfastighet och bebyggd
med ett bostadshus. Pá grund av läget invid länsväg
797 kan marken vid bostadshuset komma att behöva tas
i anspråk i samband med anläggande av en ny till-
fartsväg till samhället och till den marinbiologiska
stationen. Kommunens avsikt är att i framtiden
utnyttja fastigheten för bostadsbebyggelse. Det
råder stor efterfrågan på bostäder i kommunen.
Skaftö-Fiskebäck 1:7 ligger mitt emellan den gamla
samhällskärnan_Fiskebäckskiloch senare utbyggda
områden söder därom. Den planerade bebyggelsen på
fastigheten kommer av denna anledning att på ett
naturligt sätt binda ihop samhället. Det är svårt
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att hitta andra lämpliga och välbelägna områden i
närheten av Fiskebäckskil. Ett förvärv av fastig-
heten kommer att innebära att den framtida bostads-
försörjningen på orten är tryggad för några år fram-
över. Förhandlingar om ett förvärv av fastigheten
har inte lett till att någon överenskommelse kunnat
träffas. Fastigheten belastas av en den 26 juli
1950, nr 402, inskriven nyttjanderätt avseende tele,
ett den 29 september 1954, nr 1775, inskrivet servi-
tut avseende vattenledning m. m., ett den 4 augusti
1976, nr 11863, inskrivet servitut avseende väg samt
ett den 14 mars 1979, nr 3354, inskrivet servitut
avseende ledning. Kommunen medger att dessa rättig-
heter får kvarstå orubbade.

Ellen From, som äger Skaftö-Fiskebäck 1:7, motsätter
sig att tillståndtill expropriation ges. Kommunens
planering omfattar endast den del av fastigheten som

är belägen norr om Kristinebergsvägen. Hon ifråga-
sätter kommunens handläggning av de planer som varit
aktuella för detta omrâde. Ändamålet med expropria-
tionen i denna del kan i sin helhet tillgodoses utan
några olägenheter för kommunen genom tecknande av

ett exploateringsavtal. Ellen From bestrider att
behov föreligger av den del av fastigheten som är
belägen söder om Kristinebergsvägen. Behov före-
ligger i vart fall inte för ett förvärv av bostads-
huset med tillhörande tomtplats och inte heller av

de fyra fritidstomter som byggnadsnämnden genom ett
beslut den 11 augusti 1988 ställt sig positiv till
bildande av. Ellen From påpekar att bostadshuset
ingår i ett tätbebyggt område och att starkare skäl
än eljest krävs för att erhålla expropriations-
tillstånd inom sådana områden. Hon är född och upp-
vuxen i huset, som tills nyligen bebotts av hennes
mor, och har för avsikt att själv på äldre dagar
flytta till Fiskebäckskil och bosätta sig permanent
på fastigheten.
Länsstyrelsen tillstyrker i sitt yttrande bifall
till ansökningen.

Regeringen finner att kommunen har visat att Skaftö-
Fiskebäck 1:7 krävs för tätbebyggelse eller därmed
sammanhängande anordning. Förutsättningarna för
expropriation enligt 2 kap. 1 § expropriationslagen
är därför uppfyllda. Enligt 2 kap. 12 § första
stycket samma lag skall emellertid expropriations-
tillstånd inte meddelas, om ändamålet lämpligen bör
tillgodoses på annat sätt eller om olägenheterna av

expropriationen från allmän eller enskild synpunkt
överväger de fördelar som kan vinnas genom den. Är
de motstridande intressena, såväl enskilda som all-
männa, av större styrka, bör sökandens intresse av
att få ta marken i anspråk få vika. Hänsyn skall tas
inte bara till ekonomiska utan också till ideella
värden.

Regeringen finner vid en avvägning mellan de av

 



5C

kommunen åberopade skälen för att nu lösa in
bostadshuset på Skaftö-Fiskebäck 1:7 och de om-
ständigheter som Ellen From åberopat mot expropria-
tion av bostadshuset att ansökningen inte skall
bifallas i den delen. I övrigt skall ansökningen
bifallas.

Regeringen ger Lysekils kommun tillstånd att med
äganderätt expropriera Skaftö-Fiskebäck 1:7 i
Lysekils registerområde och kommun med undantag för
det område som utgör en lämplig bostadstomt kring
fastighetens bostadshus.

Regeringen förordnar att i fastigheten inskrivna
nyttjanderätter och servitut skall lämnas orubbade
av expropriationen.
Expropriationstillståndet förfaller om saken inte
har fullföljts genom ansökan om stämning till dom-
stol senast den 20 september 1991.
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