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Hej!
Detta mejl vill jag ha diariefört under detaljplanen för södra Stockevik.

Med vänlig hälsning
/Josefin

LYSEKILSKOMMUN
REGISTRATUREN

4,5; 2013 -03-19
  

Från: Åkerlund Gunnar [mailto:Gunnar.akerlund@lansstyrelsen.se]
Skickat: den 28 augusti 2013 16:21
Till:Josefin Kaldo
Kopia: Slättberg Karin
Amne: SV: Angående PM - S. Stockevik

  
 Hej Josefin,

Vi har ju Stockeviksom en diskussionspunkt i nästa vecka, här är några reflektioneroch svar på dina frågor inför vårt
möte. Jag tror att vissa frågor är betydligt lättare att utveckla när vi träffas än i skrift, hoppas på det i alla fall.

Som du ser harjag förenklat frågorna såsom jag uppfattar dem och klippt in svaren i din text.

Vi syns på tisdag!

Hälsningar Gunnar

GUNNAR ÅKERLUND
Arkitekt
Samhällsbyggnadsenheten
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
462 82 Vänersborg

010 - 224 55 01
gunnar.akerlund@lansstyrelsen.se
wwmlanssgrelsen.se/vastragotaland

F: Förenklad fråga
S: Svar från Länsstyrelsen

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 återkoppling till politiker och exploatör så behöverjagdock några förtydliganden så att jag är säker
på attjag uppfattat ert PM rätt.



Stämmer det att det är 4 kapitlet MB som Länsstyrelsen ser som mest problematiskt i förhållande till 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.

F1: Vad betyder MB 3:6 för planarbetetoch Länsstyrelsens PM?

S1: RI friluftslivavser värden som till stora delar är knutna tillvattenaktiviteteroch till skärgårdslandskapet. Rl

Naturvård avser värden knutna till geologin, marina miljöer, odlingslandskapetoch fågelfaunan.Vi bedömeratt

upplevelsen av landskapet när man åtnjuter dessa vattennära värden i hög grad sammanfallermed 4-

kapitelvärdena. Med den detaljeringsgrad som ett programskede innebär, har vi inte funnit någon enskild fråga
inom 3 kap-bestämmelsernasom behöver lyftas ut.

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 förändringar som

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 olyckligt och stelbent sätt att hantera riksintresset som riskerar att

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

F2: Finns det stöd för att balansera en påtaglig skada på ett riksintresse enligt MB 4:4 med förbättrande åtgärder?

S2: När det gäller områdets lämplighet för ny bebyggelse gör Länsstyrelsen en tolkning av lagen och av området. När

det däremot gäller principerna för hur en påtaglig skada ska bedömas,är tolkningsutrymmetmycket begränsat. Det

enkla svaret på din fråga är: - Nej, vid bedömningav påtaglig skada ska förslagets negativa påverkan på riksintresset

bedömas, ingenting annat. Någon sammanvägd bedömning av negativa och positiva konsekvenser finns det inte

stöd i miljöbalkenför. Undantaget är om två konkurrerande riksintressen ska bedömasenligt MB 3 kap 10 § och

detta aktiveras endast vid påtaglig skada.

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

område mellan Stockevik och Grundsund. Däremot vänderjag 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

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 bostäderna oräknat. Öster om gc-vägen är den sammanhängande naturmarken/odlingsmarkendubbelt så

stor.

F3: Har storleken någon betydelse?

S3: Här är vi nog ganska överens, anpassningsfrågan är viktig. Att anläggningen endast ianspråktar 1 ha i ett område

på 60 ha indikerardock att den kommer att medföra olika konsekvenser för det större området beroende på vald

placering. Länsstyrelsens synpunkt ska inte tolkassom att anläggningen bör minskas till 0,5 ha, men att den behöver

minskas till att enbart innehålla turistiska funktioneroch placeras i mer direkt anslutning till Stockevik, i syfte att

området mellan Stockevik och Grundsund i stort sett förblir påverkat i samma låga grad som idag.

Vi bedömer i detta skede att en anläggning som är väl sammanhållenoch lokaliserad nära befintligbebyggelse har

förutsättningar att utredas vidare och att en anläggning som är lokaliserad en bit in i området kommer att medföra

en påtaglig skada. Hela detta resonemang bygger på att anläggningen ska tillåtasvara synligt från delar av sjösidan, i

syfte att ge anläggningen behövligsjöutsikt. Om den hypotetiskt läggs bakom horisontlinjen sett från sjön sett får vi

en annan diskussion om 4 kap-påverkan.



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 nyttjas
eller sköts. Något som är svårt idag då stora delar av det är mycket otillgängligtoch inget ekonomiskt intresse finns
för markägarnaatt sköta området.

F4: Krävs det inte ett utnyttjande/vårdandeav markenför att riksintressevärdena inte ska hotas?

S4: Länsstyrelsen uppfattar inte att naturen har någon egentlig "utformning". Man kan diskutera om marksom har
hävdats och vars beväxninghållits tillbaka har en utformning, men begreppets verkliga betydelse uppstår när
byggnader och andra anläggningar uppförs i landskapet. Ett markområdekan växa igen under en period med följden
att tillgänglighetenminskar och att värdet som rekreationsomrâde temporärt minskar. Detta är inte önskvärt, men

en tvingande reglering av frågan saknas.

Om man istället bebygger området kommer vissa kvaliteter att försvinna för all framtid och andra att vara

otillgängligaså länge bebyggelsen finns kvar. De särskilda hushållningsbestämmelsernahar tillkommitför att reglera
den senare frågan. Terrängen i omrâdet är karakteristisk för viktiga delar av riksintresseområdetoch det är en del i
friluftsupplevelsenav detta landskap att terrängen växlar mellan lättillgängligahällmarkeroch mera

svårframkomliga och utmanande branter, kärr och klåvor med tät lövskog. Ur hushållningssynvinkelbör man även
väga in att tillkomstenav en turistanläggning inte är någon garanti för en skötsel på naturvärdenas och friluftslivets
villkor.

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.

F5: Hur långt söderut får anläggningen sträcka sig?

S5: Utgångspunktenvid placeringenav anläggningen bör vara att det obebyggda området (vattentornetundantaget)
mellan Stockevik och Grundsund, såsom det kan upplevas från sjön, öarna iväster och berget i öster förblir
opåverkatav bebyggelse. Turistanläggningenfår då placerasså nära den befintliga bebyggelsen i Stockevik
(Grundsund är tidigare uteslutet) att påverkan på det större obebyggda området minimeras.

Som vid all bebyggelseplaneringfår sedan de alternativa placeringarsom uppfyller kriteriet om anslutning till
Stockevik prövas mot de andra faktorer som medverkartill en från allmän synpunkt lämplig placering.Om någon
placeringsom uppfyller alla kriterier inte kan hittas får någon av förutsättningarna ändras: Om anläggningen inte får
någon bra inpassning i landskapet i direkt anslutning till Stockevik får alternativ något längre söderut/österut
prövas. När ett förslag som uppfyller kommunens och exploatörens förväntningar finns och kan motiveras mot

Länsstyrelsens synpunkter, är det moget för samråd.

Länsstyrelsen kan och ska inte avgöra om anläggningen bör ligga 20 eller 200 meter från den befintliga bebyggelsen.
En praktisk tolkning av kriteriet kan dock vara att det mellanrum som uppstår får vara underordnat den yta som

anläggningen upptar i sig själv och att anläggningen ska vara väl sammanhållenifrån det landskapsperspektivsom

redovisats här tidigare. En konsekvens av Länsstyrelsens samlade bedömningär augen plats som ligger i
tillräckligtnära anslutning till den samlade bebyggelsen i Stockevik inte kan befinnas lämplig för anläggningen ur ett
samlat perspektiv, så är området som helhet inte lämpligt för någon anläggning.

Sedan återstår alltså att motivera anläggningens läge genom att beskriva de åtgärder som gjorts för att anpassa
bebyggelsen till den riksintressebedömningsom Länsstyrelsen gör här och i tidigare PM, samt till de andra aspekter
som kommunen vägt in.



F6: Hur ska anläggningen anpassas till kulturmiljön?

S6: Någon bebyggelse med stark kulturhistorisk enhetlighet bedömer inte Länsstyrelsen att det finns i Stockevik,
särskild anpassning till en lokal byggnadsstil bör därför inte vara nödvändig. Däremot finns det i det större

landskapssammanhangetgemensamma drag som ny bebyggelse behöver förhålla sig till. Länsstyrelsens översiktliga
bedömningär att Skaftös västra sida kan beskrivassom småskalig, lantlig nittonhundratalsbebyggelsemed rötter i

artonhundratalet. Där förekommer element som röda sadeltak i tegel och plåt, ljusa och faluröda fasader och
traditionell glasning. Utan att dessa behöver tas upp i en ny anläggning finns det andra element som troligen
behöver undvikas i sammanhanget.

Anläggningen blir sannolikt ensam i sin skala i landskapskontextenoch detta är troligen den viktigaste
gestaltningsförutsättningen. Länsstyrelsen bedömer utifrån kulturmiljöaspekten i hushållningsbestämmelsernaatt

det större landskapsrummet bör upplevas på samma sätt med den nya bebyggelsen som det gör idag.

l anläggningens direkta närhet kommer en eventuell modernare gestaltning, en som inte associeras med 1800/1900-
tal, naturligtvis att vara påtaglig för upplevelsen av platsen. Detta bör vara möjligt och även önskvärt om det kan
bidra till en bättre helhet. När det gäller den arkitektoniskagestaltningen finns det alltså anledning att göra skillnad

på det stora och det lilla landskapsrummet.

Vidare påpekas i ert PM på flera ställen hur kommunens ÖP hanterat området. Dock nämns inte

översiktsplanekartan där i princip hela området mellan Stockevik och vattentornet redovisats för tätortsutbyggnad.

F7: Varför accepterade Länsstyrelsen planområdet i ÖP?

S7: Länsstyrelsen har i granskningsyttrandeöver ÖP som främsta invändning pekat på det stora antalet

utredningsområden för bostädersom ligger långt från tätorten Lysekil. Dessa kommer enligt yttrandet att behöva få
sin grundläggande lämplighet prövad i fördjupade Översiktsplanereller detaljplaner. Denna prövning sker nu för
Södra Stockevik.

LST skriver även att vattentornet är anonymt, saknar privat karaktär och underordnar sig 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.

Det förefaller som att Länsstyrelsen och kommunen har olika syn på vattentornet. Vi menar att betydelsen här ligger
iom tornet påverkarbedömningen av påtaglig skada på riksintresset. Frågan är inte om tornet syns, utan om det har

ianspråktagit sitt närområde i så hög grad att en komplettering med ny bebyggelse i riktning mot Stockevik inte

utgör någon påverkan på de skyddade värdena. Länsstyrelsen bedömeratt vattentornets påverkan är begränsad och
kan uteslutas vid bedömningen av påtaglig skada.

Från: Josefin Kaldo [mailto:josefin.kaldo@lysekil.se]
Skickat: den 19 augusti 2013 17:16
Till: Åkerlund Gunnar
lçopia: Hans Jönsson
Amne: Angående PM - S. Stockevik



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

Tackför sammanställningenav Länsstyrelsens synpunktervad gäller S. Stockevik. Inför det fortsatta arbetet med
detaljplanen och återkopplingtill politiker och exploatör så behöverjagdock 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 förhållande till 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 förändringar som
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 horisontlinjen och upplevelsen utifrån havet av ett orört
område mellan Stockevik och Grundsund. Däremot vänderjag 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
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 bostäderna oräknat. 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 nyttjas
eller 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
översiktsplanekartandär i princip hela området mellan Stockevik och vattentornet redovisats för tätortsutbyggnad.

LST skriver även att vattentornet är anonymt, saknar privat karaktär och underordnar sig 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. -- l '|osefin.kaldo@lysekil.se | Lysekils Kommun, 453 80 Lysekil
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Tänk på miljön innan du skriver ut


