
WISTRAND

  
Läs 2015 -09- ns

LYSEKILSKOMMUN
REGISTRATUREN

Lysekils kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planenheten
453 80 Lysekil

 

 
 E-post: registrator@lysekil.se

YTTRANDEÖVER GRANSKNINGSHANDLINGAR

Skaftö Fiskebäck 1:6 m.fI., Dnr LKS 09-397-214

Fastighetsägare: Carl Lamberg m.fI., Skaftö Fiskebäck 1:328.

Ombud: Advokat Rudolf Laurin och jur. kand. Henrik Pernmyr, Wistrand advokatbyrå, Box

11920, 404 39 Göteborg, tel. 031-771 21 00, rudolf.laurin@wistrand.se

1.1*

1.2

1.3

BAKG RUN D

Lambergs äger fastigheten Skaftö-Fiskebäck1:328. Fastigheten ingår i det

föreslagna planområdet. På fastigheten finns ett fritidshus som utnyttjas regelbundet
av syskonen och deras familjer. Huset ligger enskilt bland klipporna med utsikt över

Gullmarn och de karga klipporna runtomkring.

Lambergs har som berörd sakägare tidigare yttrat sig över samrådsplanhandlingarna
under plansamrådet. Lambergs är alltjämt negativt inställda till omfattningen och

den kraftiga exploateringsgrad som detaljplaneförslaget nuvarande utformning
medger.

Lambergs har i sitt samrådsyttrande påtalat såväl enskilda- som allmänna intressen

till stöd för att planförslaget är olämpligt utformat. Enligt vad som framgår av den

upprättade Samrådsredogörelse (upprättad 2014-05-26, dnr LKS 09-397-214) har

kommunen valt att endast mycket kortfattat bemöta begränsade delar av Lambergs
samrådsyttrande. Lambergs synpunkter till planförslaget har därför i stora delar

lämnats utan någon kommentar från kommunen. Lambergs yttrandet över de nu

aktuella granskningshandlingarnahar därför tidigare samrådsyttrande som

utgångspunkt med vissa kompletteringar och justeringar.
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INSTÄLLNING

Den aktuella detaljplanen innebär planläggning av ett område som enligt gällande
kommunal planering ska förbli obebyggd. En bebyggelse inom det område som

ligger utanför vad som är utpekat i ÖP06 kommer att innebära att man inte följer
kommunens tidigare avsikt att utveckla tätorten i anslutning till öns befintliga
samhällen. Planen kommer istället att innebära ianspråktagande av ett natur- och
kulturmiljöområde som är betydelsefull för områdets karaktär. Kännetecknande för
modern kulturmiljövård är, enligt kommentaren till plan- och bygglagen, att
kulturvärdena ses som en viktig resurs för människors välbefinnandesom ger
historisk identitet och djup. Förändringar i bebyggelsemiljönsom går ut över dessa
värden måste vara sakligt underbyggda och dess konsekvenser rimligt förutsebara.

Betydelsen av dessa principer belyses exempelvis av Regeringens beslut den 9
februari 1995, M 93/4477/9(jämför även Regeringens beslut den 12 oktober 1995,
M 95/2036/9). Regeringen har här ansett att det för ägarna av grannfastigheter till
ett planområde inom Tällberg,Leksands kommun, fanns "ett berättigat intresse av

att bevara kulturmiljön i området som en del av deras boendekvalitet". Vid
avvägningen mellan intresset av att bebygga planområdet och intresset av att
bevara kulturmiljön fann regeringen att detaljplanen inte borde godtas och
detaljplanen upphävdes. Med beaktande av den översiktsplan som fastighetsägare i
Fiskebäckskilhar haft att förhålla sig till, det begränsade antalet permanentboende
på orten idag och områdets karaktär är en exploatering i den omfattning som

detaljplaneförslaget innebär något en fastighetsägare som Carl Lamberg rimligen
inte kan förvänta sig.

En detaljplan ska därtill vara utformad så att den tar skälig hänsyn till befintlig
bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden.Bestämmelserna tar inte bara
sikte på förhållandena inom det tilltänktaplanområdet utan också på förhållandena i
anslutning till detta. För att kunna bedöma om skälig hänsyn tagits till befintliga
förhållanden måste det finnas ett tillräckligtunderlag beträffande planens påverkan

i

på omgivningen. Mark- och miljööverdomstolen har tidigare upphävt detaljplan som

inneburit kort avstånd mellan befintligt bostadshus och planlagd byggnation och där
planerad byggnation medfört en betydande skuggning på befintlig bebyggelse och
bortfallande av utblickar. Erforderlig hänsyn har inte tagits till befintlig bebyggelse
(jfr. bl.a. Mark- och miljööverdomstolensdom i mål P 9683-12).

ÖKLARHETER I PLANHANDLINGARNA

Stor vattensalamander

Stor vattensalamander (Triturus cristatus) är en art som enligt habitatdirektivet
kräver noggrant skydd. Det största hotet mot stor vattensalamanderär
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habitatförstöring. Enligt uppgifter i artdatabanken är arten starkt beroende av ett

komplext småvattenlandskapmed rika akvatiska miljöer sammanbundna med äldre
skog via goda spridningsvägar.

Av planhandlingarna framgår att stor vattensalamandermed största sannolikhet inte
för närvarande hyser någon fast population i områdets system av småvatten men att
området kan utgöra en randzon för en population som har sitt huvudområde
någonstans i det omkringliggande landskapet. Man kan heller inte utesluta att arten i
framtiden skulle kunna återkolonisera dammarna (Naturcentrum; Naturvärdes- och
salamanderinventeringSkaftö-Fiskebäck,Lysekil kommun, maj 2013 s. 11-12).

I planförslaget har man därför undantagit ett ca 8,5 ha stort centralt beläget
markområde från bebyggelse. Av planhandlingarna framgår dock att detta område, i
sin helhet, omgivits av byggnation/exploateringmed tydliga barriäreffekter som

följd. Det aktuella naturområdet är således helt avskuret från de övriga
naturområden som angränsar det aktuella planområdet och som enligt
miljökonsekvensbeskrivningentroligen inhyser en population med stor

vattensalamander. Denna barriäreffekt motverkar helt syftet med detta naturområde
samt omöjliggör en ev. framtida återkolonisering av de aktuella dammarna inom

planområdet.

Ett antagande av detaljplanen enligt nuvarande utformning strider således mot både
artskyddsförordningen, miljöbalkensIokaliseringsbestämmelseroch mot gällande
planpraxis.

Frågan om va-hantering

Det framgår inte av planhandlingarnavilken påverkan tilltänktva-lösning får på
miljön i kommunen. Det framgår bl.a. inte vilken påverkan exploateringen (genom
bl.a. påkoppling på det kommunala avloppsreningsverket) riskerar att få på bl.a.
miljökvalitetsnormernaför ytvatten.

Att dessa frågor måste ha utretts och redovisats framgår bland annat av Mark- och

miljödomstolen Umeå tingsrätts dom i mål P 2081-12. I målet konstaterar
domstolen att frågan om förutsättningarna att lösa ett planområdes avlopp är så
väsentlig att den måste vara utredd innan detaljplan kan antas. I det aktuella
ärendet fanns det varken teknisk verifiering eller bedömning av lämpligheten i den
förslagna avloppslösningen och inte heller några analyser eller riskbedömningarsom

kunde ligga till grund för en bedömning.

Vattenverksamhet

Av den va- och dagvattenutrednlngen som tagits fram framgår bl.a. att sprängning
av berg inom planområdet på såväl kvartersmarksom naturmarkär nödvändig för
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anläggande av va-ledningar och dagvattenhantering. En mindre damm som uppges
sakna funktion för fördröjning av dagvatten och inte utgöra något naturvärde
föreslås läggas igen för att möjliggöra bebyggelse nedströms dammen. Ett par
mindre dammar söder om planområdet kan komma att få mindre

dagvattentillrinning,vilketföreslås kompenseras genom att avleda dräneringsvatten
från tre närliggande föreslagna fastigheter.

Enligt 11 kap. miljöbalken definieras Vattenverksamhetbl.a. som fyllning eller

pålning i ett vattenområde, bortledande av vatten från ett vattenområde, grävning,
sprängning eller rensning i ett vattenområde, markavvattningm.m. Enligt
bestämmelserna i miljöbalken krävs det tillstånd för Vattenverksamhet,om inte

något annat följer av bestämmelserna i 11 kap. miljöbalken. Det framgår inte av

planhandlingarnaom den föreslagna vattenverksamheten kommer medföra krav på
vattendom enligt 11 kap. miljöbalken. Underlaget är således ofullständigt i denna
del.

Frågan om strandskydd

Förutom bristen på information om va-hanteringen nämns det inte om

strandsskyddet upphävts för de dammar som ligger inom planområdet.

Efter påpekande av Lambergs under samrådsprocessen har kommunen i

samrådsredogörelsen anförts att kommunen anser att dammarna inom planområdet
inte omfattas av något strandskydd. Någon grund för kommunens inställning i denna
del redovisas dock inte i samrådsredogörelsen.

Bestämmelserna om strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken medger i dag inte någon
avgränsning av strandskyddet efter storleken på sjöar och vattendrag. I förarbetena
till miljöbalkenstår uttryckligen att även obetydliga bäckar och tjärnar ofta har
stor betydelse för den biologiska mångfalden (jfr Naturvårdsverket och Boverkets

handbok, 2009:4 strandskydd - en vägledning för planering och prövning samt MÖD
2008:36).

Kommunens uppgift om att de aktuella dammarna inom planområdet inte skulle
omfattas av något strandskydd är därför inte korrekt. Därtill ska uppmärksammas
att tjärn finns även intill Lambergs fastighet, något som överhuvudtaget inte framgår
av planhandlingarna.

Alternativ lokalisering

I den till planförslaget upprättade miljökonsekvensbeskrivningenredovisas enbart
konsekvenser av planförslaget vid ett maximalt utnyttjande samt ett nollalternativ.
Några andra beskrivna lokaliseringsalternativfinns inte. Enligt miljöbalkens
bestämmelser om bedömningaroch miljökonsekvensbeskrivningarav planer och
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program ska bl.a. rimliga alternativ, med hänsyn till planens eller programmets syfte
och geografiska räckvidd, identifieras, beskrivasoch bedömas. En sådan beskrivning
ska bl.a. omfatta alternativ markanvändningoch alternativa Iokaliseringar för
bostadsbebyggelse (se prop. 2003/04:116 s. 64).

ALLMÄNNA INTRESSEN

Planläggning enligt plan- och bygglagen ska enligt 2 kap 2 § syfta till att mark-och
vattenområden används för de ändamål som områdena är mest lämpade för med
hänsyn till sin beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning
som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Enligt 2 kap 4 § får mark
endast tas i anspråk för att bebyggas om marken från allmän synpunkt är lämplig
för ändamålet.

Vad som är en ändamålsenlig markanvändninghar av kommunen tidigare bedömts i
översiktsplan, ÖP06. De övergripande kommunala målen och utgångspunkterna för
kommunens översiktsplanering har för Skaftös del bland annat varit att utbyggnad
bör ske i första hand i anslutning till de befintliga samhällena, medan områden
mellan dessa hålls fria från anläggningar och hus för att bevara natur- och
kulturvärden för de boende och besökande. Likaså har utgångspunkten varit att

utbyggnad av bostäder och anläggningar ska ske i måttlig skala och takt för att
Skaftö ska behållade kvaliteter de boende uppskattar och söker sig till ön för.

Såsom det konstateras i ÖP06 ligger hela Skaftö inom område som på grund av

natur- och kulturvärdena är av riksintresse enligt bestämmelserna i 4 kap MB.
Ingrepp och exploateringsföretag får genomföras endast om de inte påtagligt skadar
värdena. Bestämmelserna utgör i och för sig inte hinder för utveckling av befintliga
tätorter och lokalt näringsliv och de förändringar i mark- och vattenanvändningen
som föreslås i ÖP06 gäller därför i huvudsak genomföranden i anslutning till öns
samhällen.

Inom det nu aktuella planområdet kan totalt 140-160 nya bostäder uppföras. Detta
ska ställas i relation dels till de 30-50 lägenheter som är planerade i ÖP06, dels till
de knappt 400 invånarna som finns i Fiskebäckskil idag. Avsikten är att de planlagda
bostäderna ska användas för åretruntboende. Det bör med hänsyn till dagens
invånarantal och tidigare bedömt utbyggnadsbehovframstå som uppenbart att
behovet av bostadsbestånd i den omfattning som nu aktuell detaljplan innebär inte
föreligger.

Att det är det verkliga behovet av bostäder som måste ligga till grund för
planläggningen framgår om inte annat av 2 kap 3 § plan- och bygglagen. I
kommentaren till lagrummet sägs bland annat att tätortsutbyggnaden, annan

exploatering för bebyggelseändamåloch utbyggnad av teknisk infrastruktur
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successivt tar allt större del av grönområden och annan obebyggd mark i anspråk.
Denna utveckling utgör alltså ett hot mot stora delar av de resurser som

grönområdena utgör och minskar deras långsiktiga värde och funktion. Varje enskilt

exploateringsföretag kan uppfattas vara av begränsad betydelse. Över en längre
period ger emellertid alla enskilda åtgärder negativa konsekvenser som inte är

överblickbara vid en bedömning av det enskilda exploateringsärendet. En

helhetsbedömning av grönområdenas tillstånd och förändringar är därför av stor

betydelse för arbetet med skydd och säkerställande av grönområdena i städer och

tätorter.

Med beaktande av vad som angetts ovan strider detaljplanen mot de i 2 kap plan-
och bygglagen föreskrivna kraven på lämplighet och hushållning med mark. Planen

ska redan av denna anledning inte antas.

ENSKILDAINTRESSEN

Av miljökonsekvensbeskrivningenframgår bl.a. att planområdet har stora

höjdmässiga skillnaderfrån ca 10 till 50 meter över havet (s 14). Uppe på berget
föreslås ca 18 respektive ca 35 tomter för friliggandebebyggelse (Stign/ngen och

Västerberget). I väster, nedanför bergets kant, föreslås en mindre grupp med ca 9

bostäder (Västerp/atån) (s. 16).

Lambergs fastighet ingår i planområdet inom området benämnt Västerplatån och i

direkt anslutning till området benämnt Västerberget. På fastigheten finns ett

fritidshus som utnyttjas regelbundet av syskonen och deras familjer. Huset ligger
enskilt bland klipporna med utsikt över Gullmarn och de karga klipporna
runtomkring.

Byggnation i enlighet med planen kommer att förändra omgivningarna och dess

karaktär fullständigt. Det som idag är fastighetens behållningoch värde kommer helt

att försvinna. De nya bostadshusen kommer både att ligga mycket nära Lambergs
tomt och nära varandra. Mellan vissa byggnader kommer avståndet inte att uppgå
till mer än 2-3 meter. Solen kommer att skymmas större delen av dagen och

omkringliggande bostäder kommer att ha insyn till Lambergs.

Området kring Lambergs fastighet är därtill starkt kuperat. Genom den tilltänkta

detaljplanen kommer byggnation tillåtaspå en bergsplatå direkt ovanför Lambergs
fritidshus med både kraftig insyn och skuggning som följd.

Som ovan uppgetts ska en detaljplan vara utformad så att den tar skälig hänsyn till

befintlig bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden.Mark- och

miljööverdomstolen har tidigare upphävt detaljplan på grund av att erforderlig
hänsyn inte tagits till befintlig bebyggelse (kort avstånd mellan befintligtbostadshus

och planlagd byggnation och där planerad byggnation medfört en betydande
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skuggning på befintlig bebyggelse och bortfallande av utblickar, jfr. Mark- och
miljööverdomstolensdom i mål P 9683-12).

Lambergs har ett berättigat intresse att bevara den miljö i området som skyddas
genom 4 kap 1 § miljöbalkensom en del av sin boendekvalitet. Den exploatering
som detaljplanen medför går långt utöver vad som är skäligt (jfr Regeringen beslut
den 9 februari 1995 i mål M 93/4477/9och den 12 oktober 1995 i måi M
95/2036/9).

Lambergs konstaterar att de nu aktuella planförslaget inte tar tillräcklig hänsyn till
befintlig bebyggelsen äganderätts- och fastighetsförhållanden. Med hänsyn till den
kraftigt negativa påverkan för Lambergs boendemiljö som en exploatering enligt
planförslaget medger ska byggnationen som planerats inom område Västerplatån
samt delar av Västerberget därför helt utgå ur planförslaget.

SAMMANFATTNING

Med beaktande av vad som angetts ovan strider planförslaget mot plan- och
bygglagen på ett sådant sätt att planen inte kan antas.

Göteborg den 8 september 2015

t

Rudolf Lauri
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