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Handläggning

Ett förslag till detaljplan för Södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl. har varit utsänt på samråd
från 2020-06-08 till 2020-07-12. Planförslaget skickades till Länsstyrelsen, centrala organ,
kommunala instanser och sakägare enligt särskild sändlista.
Den 16 juni bjöd samhällsbyggnadsförvaltningen in till samrådsmöte i
kommunfullmäktigesalen i stadshuset. En kungörelse om utställningen har varit införd i
dagstidningarna Bohusläningen 2020-06-08 och Lysekilsposten 2020-06-09

Sammanfattning

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för att anlägga en friskvårdsanläggning
inklusive hotell och tillhörande annexbyggnader. Avsikten med friskvårdsanläggningen är att
skapa ett unikt åretruntbaserat besöksmål, en anläggning för rekreation och turism.
En detaljplan för Södra Stockevik, del av aktuellt planområde, antogs av kommunfullmäktige
2016-03-31. Planförslaget överklagades och upphävdes av mark-och miljödomstolen 201707-03. Till skillnad från föregående planförslag har planområdet totala areal reducerats, det
aktuella området berörs inte längre av strandskydd och byggrätter för nya bostäder har tagits
bort i nuvarande planförslag.
Under samrådstiden inkom ett flertal yttranden med många viktiga synpunkter. Flertalet av
de yttranden som inkommit från sakägare och övriga berör frågeställningar gällande tolkning
av mark-och miljödomstolens dom och kopplingen till nuvarande detaljplaneförslag samt
frågeställningar gällande naturområdet som tas i anspråk. Samtliga inkomna yttranden har
sammanställts och besvarats i detta dokument.
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Inkomna yttrande och
samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer
1. Länsstyrelsen
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända
förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget ej kommer att prövas under
förutsättning att nedan redovisade synpunkter tillgodoses på ett tillfredställande sätt.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att
skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt
miljöbalken inte följs, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande
bestämmelser.
Däremot befarar Länsstyrelsen att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa
eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion vad gäller risk för
bergras och blocknedfall
Bergteknik/geoteknik
Statens geotekniska institut anger i sitt yttrande att det krävs en mer detaljerad utredning av
bergslänt med det angivna planområdet i plankartan som utgångspunkt. Instabila
bergslänter som kan ha inverkan på säkerheten för planområdet och dess omedelbara
omgivning behöver ingå. Utredning bör peka ut var instabila block är lokaliserade i
kvartersmark och vid allmän plats, dvs även längs tillfartsvägen där det finns slänter mot
vägen också utanför plangränsen.
I planbeskrivning anges det att: En planbestämmelse reglerar att all mark inom
planområdet ska besiktigas av bergsakkunnig. Detta gäller både kvartersmark och allmän
plats. Varken SGI eller Länsstyrelsen kan inte se någon sådan bestämmelse. För att
säkerställa markens lämplighet ska marken besiktigas under plan skedet och eventuella
åtgärder rörande bergteknik ska säkerställas i plankarta tillsammans med upprättat
exploateringsavtal.
Släntstabiliteten bedöms vara tillfredsställande för befintliga och planlagda förhållanden.
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs dock slänten öster om kvartersmarken (Tillfällig vistelse.
O, i plankartan) av glacial lera. SGU:s kartunderlag har inte tillräcklig upplösning för att
kunna ge en tillförlitlig gräns mellan berg och jordlager. För att verifiera att
släntstabilitetsbedömning är korrekt efterfrågar SGI därför ett förtydligande av kommunen
om denna slänt utgörs av berg eller lera. Om stabilitetsrisker därefter inte kan uteslutas anser
SGI att en stabilitetsutredning ska utföras för att klarlägga släntstabiliteten för befintliga och
planlagda förhållanden. SGI:s yttrande bifogas i sin helhet. Ovanstående ska vara säkerställt i
plan skedet för att visa på markens lämplighet.
Råd enligt PBL och MB
Trafik
Enligt planförslaget föreslås anläggande av gång- och cykelbana längs väg 796
(Stockeviksvägen) mellan korsning A och B i trafikutredningen. Trafikverket vill
uppmärksamma att om kommunen avser bygga en GC-väg ska denna placeras bortom
vägområdet. Om GC-vägen förläggs intill väg 796 krävs inspel och prioritering i cykelplanen
inom regional infrastrukturplan.
I övrigt har Trafikverket inget att erinra.
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Skyfall
Hanteringen av dagvatten vid ett skyfall finns väl beskriven i planbeskrivningen. Kommunen
skriver också att höjdsättningen inom planområdet ska utformas för att klara ett 100-års regn utan
att skador uppkommer på befintliga och planerade bostäder. För planerade bostäder är det
viktigt att marken höjdsätts så att vatten ges möjlighet att avrinna ut från byggnaden.
Dagvatten
Dagvatten/utjämningsmagasin finns redovisade i plankartan vilket är positivt, dock saknas
det uppgifter på storleken för de fördröjningsvolymer som krävs för att hantera
tillkommande dagvatten efter exploatering. Kommunen behöver komplettera
planbeskrivning och plankarta med fördröjningsvolymer för att säkerställa att det finns
tillräckligt med mark avsatt för att ta hand om dagvattnet inom planområdet. Vattnet leds sedan
till befintliga diken kommunen behöver visa att det här finns kapacitet att ta emot vattnet
från planområdet.
Naturmiljö
Stenmurar i jordbruksmark omfattas av biotopskyddsbestämmelserna. Dispens krävs om
åtgärder ska vidtas.
Kulturmiljö
Länsstyrelsen delar de i planbeskrivningen gjorda bedömningarna angående påverkan på
kulturmiljövärden. Angående utbyggnad av väg, GC-väg och mötesplatser behöver tillstånd
till ingrepp sökas rörande den berörda fornlämningen, L1968:4746 (RAÄ Skaftö 24:1).
Trafikutredningen gjordes 2015 innan fornlämningens utbredning utökades, varför påverkan
på fornlämningen kan antas vara större än vad utredningen redovisar. Frågan om påverkan
på fornlämningen behöver klargöras innan planen kan antas. Ett tillstånd till ingrepp
kommer sannolikt att villkoras med en arkeologisk förundersökning.
Koppling till miljömålen
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå
miljömålen. En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande
miljötillståndet och planinnehållets förhållande till detta beskrivs, vilket gör det möjligt att
bedöma föreslagna åtgärder från miljösynpunkt.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen
delar kommunens åsikt, i handlingarna redovisas framtagen miljökonsekvensbeskrivning.
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att lagstiftningen rörande miljöbedömning
av detaljplan har ändrats sedan tidigare detaljplan antagits. Planer som har påbörjats från
och med 2018-01-01 ska hanteras i enligt ändringarna av 6 kapitlet miljöbalken (2017:955)
och miljöbedömningsförordningen (2017:966). Kommunen har nyttjat handlingar från
tidigare planprocess och bör redovisa hur dessa handlingar förhåller sig till idag gällande
lagstiftning.
Länsstyrelsen noterar i upprättad MKB att hällmarker, ängsmarker och skogsmarker ska
behandlas enligt skötselplan vilket är positivt. I skötselplanen kan det föras in bindande
föreskrifter enligt Plan- och bygglagen 4 kap. 8 § 1 p. till skydd av allmän plats som är särskilt
värdefull från miljömässig synpunkt. Det övergripande syftet med en sådan skötselplan kan
vara att bevara biologisk mångfald, skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer
och livsmiljöer för skyddsvärda arter samt att tillgodose behov av områden för friluftslivet.
Det framgår i MKB att en vattensamling kan påverkas. Kompensationsåtgärder för detta bör
föreslås.
Länsstyrelsen bedömer att miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats på ett riktigt sätt.
Under förutsättning att ovanstående synpunkter tillgodoses anser Länsstyrelsens att
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miljökonsekvensbeskrivningen redovisar planförslagets konsekvenser och förslag till
åtgärder på ett godtagbart sätt.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer
Bergteknik/geoteknik
En komplettering till befintlig utredning avseende; Geoteknik, bergteknik och
markradon (WSP 2012-10-30) ska beställas i syfte att tydliggöra
släntstabiliteten och se över behovet av eventuella åtgärder i enlighet med SGI:s
yttrande.
Trafik
Kommunen är medvetna om att GC-vägen ska placeras bortom vägområdet och
ifall GC-vägen förläggs intill väg 796 krävs inspel och prioritering i cykelplanen
inom regional infrastrukturplan.
Skyfall
Markens höjdsättning ska ses över i plankartan för att säkerställa hanteringen
av dagvatten.
Dagvatten
Plankartan och planbeskrivningen ska kompletteras med uppgift på storleken
på de fördröjningsvolymer som krävs för att hantera tillkommande dagvatten
efter exploatering.
Naturmiljö
Planbeskrivningen ska tydliggöras avseende biotopsskyddsbestämmelser på
stenmurarna.
Kulturmiljö
Kommunen har varit i kontakt med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet för
tydliggörande i frågan gällande fornlämningen L1968:4746 (RAÄ Skaftö 24:1).
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet bedömer inte att det är aktuellt med någon
ytterligare utredning. Fornlämningen kommer att påverkas av byggnation i
enlighet med detaljplanen och med anledning av detta måste det ansökas om
tillstånd till ingrepp i fornlämningen. Länsstyrelsen kommer då att villkora
tillståndet med kostnadsansvar för någon form av arkeologisk åtgärd.
Förfarandet kring hanteringen av fornlämningen ska kompletteras i
planhandlingarna.
Behovsbedömning
En redovisning och tydliggörande kring hur behovsbedömningen förhåller sig
till gällande lagstiftning kommer att göras.
Skötselplan för bevarandet av biologisk mångfald samt värdefulla naturmiljöer
och eventuella kompensationsåtgärder kommer att upprättas.

2. Statens geotekniska institut
Underlag

l Plankarta med tillhörande planbeskrivning, daterade 2020-05-15
2 Detaljplan, Södra Stockevik, Lysekils kommun. Geoteknik, bergteknik och markradon. PM
Planeringsunderlag. Upprättad av WSP, daterad 2012-10-30
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SGI:s synpunkter
Bergteknik
Planområdet inrymmer dels Kvartersmark dels Allmän platsmark med kommunalt
huvudmannaskap. I [2] har det konstaterats att det föreligger bergslänter med låg stabilitet
och risk för blockutfall ("blocknedfall"). Avsnittet rörande Berg, på sidan 6 är dock svårtytt
och ofullständigt. Även rekommendationerna är otydliga.
Det behövs en mer detaljerad utredning av bergsslänter med det angivna planområdet i
plankartan som utgångspunkt. Instabila bergsslänter som kan ha inverkan på säkerheten för
planområdet och dess omedelbara omgivning behöver ingå. Utredning bör peka ut var
instabila block är lokaliserade i kvartersmark och vid allmän plats, dvs även längs
tillfartsvägen där det finns slänter mot vägen också utanför plangränsen. Föreligger det risker
längs befintlig tillfartsväg behöver dessa åtgärdas innan planen antas, medan risker i
planerad kvartersmark kan åtgärdas i samband med utförandeentreprenad, men behöver
kopplas till exploateringsavtal och/eller lovgivning för byggnation på tomtmark.
Tillkommande geokonstruktioner under entreprenaden, såsom konstruerade bergsslänter,
behöver tillsyn och eventuellt underhåll så att dessa konstrueras och hålls långsiktigt stabila.
I nuvarande version av [l] anges i beskrivningen att:
En planbestämmelse reglerar att all mark inom planområdet ska besiktigas av
bergsakkunnig. Detta gäller både kvartersmark och allmän plats.
SGI kan inte se någon sådan bestämmelse och är osäker på hur den bör formuleras för att
uppnå önskat resultat (se ovanstående stycke). En kombination av formuleringar i
exploateringsavtal, aktiv tillsyn och kontroll i byggskedet och planerat underhåll och tillsyn i
"driftskedet" ger goda förutsättningar för långsiktigt säkra slänter, för delar som inte kan
täckas in av en bestämmelse.
Geoteknik
Baserat på topografiska och geotekniska förutsättningar bedöms släntstabiliteten i [2] vara
tillfredsställande för befintliga och planlagda förhållanden. Majoriteten av planområdet
utgörs enligt [l] och [2] av berg i dagen. Enligt SGU:s jordartskarta utgörs dock slänten öster
om kvartersmarken (Tillfällig vistelse. O, i plankartan) av glacial lera. SGU:s kartunderlag
har inte tillräcklig upplösning för att kunna ge en tillförlitlig gräns mellan berg och jordlager.
För att verifiera att släntstabilitetsbedömning i [2] är korrekt efterfrågar SGI därför ett
förtydligande av kommunen om denna slänt utgörs av berg eller lera. Om stabilitetsrisker
därefter inte kan uteslutas anser SGI att en stabilitetsutredning ska utföras för att klarlägga
släntstabiliteten för befintliga och planlagda förhållanden.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer
En komplettering till befintlig utredning avseende; Geoteknik, bergteknik och
markradon (WSP 2012-10-30) ska beställas i syfte att tydliggöra
släntstabiliteten och se över behovet av eventuella åtgärder i enlighet med SGI:s
yttrande.
Planhandlingarna ska kompletteras med rekommendationer och åtgärder
utifrån SGI:s synpunkter.

3. Lantmäteriet

Fastighetsförteckningen
Lantmäteriet noterar att det i fastighetsförteckningen redovisas fastigheter inom
planområdet, som dock ligger utanför. Detta gäller Grönskult 1:30, 1:32, 6:1. I
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planebeskrivningen är redovisning av berörda fastigheter uppdaterad. Det är endast
fastighetsförteckningen som behöver uppdateras.
Grundkartan
Samfälligheten Grönskult s:4 ej fullständigt redovisad inom planområdet. Det bör åtgärdas.
Enskilt eller kommunalt huvudmannaskap på allmän plats?
På s. 33 i planbeskrivningen redovisas vilka anläggningar som planeras att förvaltas med
gemensamhetsanläggning. Där räknas bland annat gata, gatubelysning, naturmark samt
gång- och cykelväg upp som ändamål som ska ingå i gemensamhetsanläggning. Detta är en
förvaltningsform som används för allmänna platser med enskilt huvudmannaskap. Samtidigt
framgår det i plankarta och planbeskrivning att de allmänna platserna ska förvaltas med
kommunalt huvudmannaskap. Vid kommunalt huvudmannaskap är det kommunen som
ansvarar för utbyggnad och förvaltning av de allmänna platserna.
Kommunen bör därmed se över hur det är tänkt med de allmänna platserna, om de ska
förvaltas med enskilt eller kommunalt huvudmannaskap. I nuvarande redovisning är frågan
kring detta ej helt konsekvent.
Fastighetsindelningsbestämmelser (FIB) – Hur bestämmelserna utformas
I plankartan redovisas en bestämmelse om fastighetsindelning: ”kvartersmark betecknad
med O får endast delas upp i två fastigheter A och B, enligt administrativgräns.
Enligt Boverkets allmänna råd bör det på plankartan anges beteckningar på varje blivande
fastighet ”Fastighet (FGH) A,B,C…”. Bland planbestämmelserna, under administrativa
bestämmelser bör blivande fastigheter redovisas t.ex. med beteckningen ”Fastighet A-G” och
själva bestämmelsen ”Fastigheter som ska bildas”.
Ett ännu tydligare sätt är att i bestämmelsen redovisa inom vilka framtida gränspunkter som
den blivande fastigheten ligger:

I ovanstående fall behövs även en lista över koordinaterna för de framtida gränspunkterna.
Gränslinjen för fastighetsindelningsgräns ska enligt råden inte redovisas under rubriken
administrativa bestämmelser utan istället bland övriga gränsbeteckningar i listan med
planbestämmelser.
Bestämmelser om fastighetsindelning och rättighetsområden – redovisning i
planbeskrivningen

När bestämmelser om fastighetsindelning respektive rättighetsområden (FIB) införs i en
detaljplan ska planprocessen också innefatta prövning av vissa grundläggande krav som ställs
i fastighetsbildningslagen (FBL), anläggningslagen (AL) och ledningsrättslagen (LL), se 4 kap
18 §3 st PBL. För reglering av indelningen i fastigheter och servitut ska villkoren i 3 kap. 1 §
(allmänna lämplighetskraven) och 5 kap. 4 § 1 st (båtnadsvillkoret) FBL prövas.
På s. 33 framgår kortfattat att kommunen gjort lämplighetsprövning enligt
fastighetsbildningslagens 3:e kapitel. Redovisningen av prövningen av de paragrafer i FBL
som framgår av 4 kap 18 § 3 st PBL bör vara i nivå med vad som redovisas i en
lantmäteriförrättning med tvångsinslag. Lantmäteriet kan inte finna någon sådan
redovisning i planhandlingarna.
Eftersom FIB skapar en låsning till den föreskrivna lösningen och de fastigheter som berörs
inte blir planenliga förrän bestämmelserna genomförts, är det betydelsefullt att även
effekterna av FIB klargörs i planbeskrivningen. Det skulle också underlätta förståelsen om
beskrivning och prövning av fastighetsindelningsbestämmelserna redovisas under särskild
rubrik.
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I samband med detta bör det redovisas vilka delar av de befintliga fastigheterna som ska
bilda fastighet A respektive B
Exploateringsavtal aktuellt men något otydlig redovisning
I planbeskrivningen anges att ett exploateringsavtal ska tecknas i senare skede. På s. 33 anges
vilka frågor avtalet ska reglera, dock inte vem som förväntas ansvara för de olika åtgärderna.
Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att ingå exploateringsavtal, redan
i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att
planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i
planbeskrivningen. Lantmäteriet konstaterar att lagstiftaren har avsett att exploatörens
samtliga åtaganden ska redovisas på en översiktlig nivå, men bedömer att handlingarna i
dess nuvarande skick inte uppfyller lagens krav på redovisning och därför behöver
kompletteras.
Eftersom redovisningen inte är så tydlig som krävs finns det inte någon möjlighet för
Lantmäteriet att utföra sin lagstadgade uppgift att i samrådsskedet lämna råd i de fall
avtalsinnehållet förefaller strida mot reglerna i 6 kap. 40-42 §§ PBL.
Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5
kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar
planhandlingarna
Delar av planen som bör förbättras
Ansvarsfördelning
Eftersom huvudmannaskap för allmän plats inte verkar vara helt klarlagt i planen, som
påpekats ovan, blir frågan om ansvarsfördelningen oklar. Ansvarsfördelningen påverkas
genom att det blir olika mycket ansvar för enskilda fastighetsägare beroende på om allmän
plats ska förvaltas med enskilt eller kommunalt huvudmannaskap. Därför bör den frågan
utredas i första hand.
Ett exempel som noterats i planbeskrivning är det på s. 33 i planbeskrivningen framgår att
naturmarken ska ingå i en gemensamhetsanläggning vilket avviker från kommunalt
huvudmannaskap enligt plankartan.
Upphävande av befintliga servitut på Grönskult s:4
På s. 33 i planbeskrivningen görs en övergripande redovisning om att servituten som idag
belastar s:4 kommer bli onyttiga och därmed kommer upphävas. Vem ser till att servitut på
Grönskult s:4 upphävs? Oavsett om allmän plats ska förvaltas med kommunalt eller enskilt
huvudmannaskap så bör delägarna utredas i samfälligheten. Vid kommunalt
huvudmannaskap kommer det bli aktuellt att samfälligheten upphävs eftersom vägen då
ersätts med allmän plats och förmodligen löses in av kommunen. Vid enskilt
huvudmannaskap blir det istället aktuellt att göra om samfälligheten till en
gemensamhetsanläggning, och då blir samtliga delägare i s:4 sakägare i förrättningen.
Anläggande av gång-och cykelväg
På s. 34 i planbeskrivningen framgår: ”En separerad gc-väg ska anläggas utmed del av
Stockeviksvägen och Långedalsvägens norra del, gc-vägen anläggs norr om vägen inom
fastigheterna Röd 1:8 och Röd 1:11. Den ska anläggas och bekostas av exploatör.
Lantmäteriet noterar att detta är en åtgärd som ligger en bit ifrån planområdet (Se läget på
Röd 1:11 i kartbilden nedan) och är därmed tveksam till att denna åtgärd är nödvändig för att
kunna genomföra detaljplanen. gc-vägen är något som allmänheten har nytta av och
uppfattas inte vara avgörande för att genomföra detaljplanen. Lantmäteriet menar därmed
att denna gc-väg går utanför det som exploatören rimligen ska behöva bekosta.
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Inlösen av allmän plats
Skrivningen ang. inlösen av allmän plats bör förtydligas så att det framgår att kommunen
med stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen utan överenskommelse
med den berörda fastighetsägaren. På motsvarande sätt blir kommunen skyldig att lösa in
den allmänna platsen, som kommun är huvudman för, om berörd fastighetsägare begär det,
enligt PBL 14 kap 14 §.
Bildande av gemensamhetsanläggning
På s. 28 redovisas att en GA kommer behöva bildas för att koppla in till kommunalt VA.
Kommunen bör ge en överskådlig tanke i planbeskrivningen kring vilka fastigheter som
förväntas att bli anslutna till denna GA. Lika så bör det framgå vem som initierar och
bekostar anläggningsförrättning.
Delar av planen som skulle kunna förbättras
Otydlig planbestämmelse i plankartan
I plankartan finns en rubrik om ”villkor för startsbesked”. I bestämmelseformuleringen
beskrivs däremot fråga om slutbesked. Beskrivning av bestämmelsen överensstämmer
därmed inte med rubriken. Det beskrivs även att slutbesked inte ges förens ett ”slutbesked
har utfärdats på miniminivå i form av interimistiskt slutbesked”. Vad innebär detta?
Planbestämmelsen behöver förtydligas.
Begreppet ”exploatören”
På s. 33 framgår att det är exploatören som ansöker om fastighetsbildning hos lantmäteriet.
Under ”ekonomiska frågor” på s. 34 i planbeskrivning redovisas att alla kostnader förenade
med fastighetsbildning belastar exploatören.
Det som skulle kunna förtydligas är vem som i detta sammanhang är exploatören. Är det
nuvarande fastighetsägare, eller är tanken att en ny exploatör ska köpa marken och därefter
genomföra planens intentioner?
Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer
Regeringen har i flera sammanhang betonat vikten av att detaljplanerna utformas på ett
enhetligt sätt för att underlätta framtida digitalisering och förenkla byggprocessen.
Detaljplanen tas fram enligt PBL med de regler som gäller för detaljplaner med planstart från
och med januari 2015. För denna typ av detaljplaner bör som bekant Boverkets allmänna råd
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(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, tillämpas. Plankartans utformning uppfyller
inte dessa råd på följande punkter och det finns inget motiv angivet till varför så har skett:
• Enligt Boverkets rekommendationer ska användningar i detaljplan betecknas med
Versaler och egenskapsbestämmelser betecknas med gemener. I plankartan har
användningsbestämmelser betecknats med gemener.
• I plankartan finns en bestämmelse ”damm – dagvattendamm ska anordnas i
enlighet med VA-dagvattenutredning”. Enligt boverkets planbestämmelsekatalog bör
dammens största djup anges i bestämmelseformuleringen.
Bestämmelse om bebyggandets omfattning ej relaterat till särskilt område
I listan med planbestämmelser finns exempelvis bestämmelse e1 – Största byggnadsarea är
angivet värde i m2. Det som dock inte finns angivet är till vilket område bestämmelsen ska
relateras, exempelvis per fastighet eller användningsområde. Detta bör tydligt framgå enligt
Boverkets rekommendation.
Observera att om inget område anges som bestämmelsen ska relateras till, kommer
bestämmelsen relateras till egenskapsområdet. Det innebär att andra egenskaper såsom
prickmark inte omfattas av bestämmelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer
Fastighetsförteckningen
Fastighetsförteckningen ska revideras så att omnämnda fastigheter
kategoriseras korrekt.
Grundkartan
Samfälligheten s:4 ska redovisas fullständigt på grundkartan.
Enskilt eller kommunalt huvudmannaskap på allmän plats
Huvudmannaskapet kommer att förtydligas och beskrivas tydligare i
planbeskrivningen.
Fastighetsindelningsbestämmelser (FIB) – Hur bestämmelserna
utformas
Planbestämmelsen gällande fastighetsindelning ska korrigeras enligt
Lantmäteriets förslag.
Bestämmelser om fastighetsindelning och rättighetsområden –
redovisning i planbeskrivningen
Planbeskrivningen ska kompletteras med en redovisning av
lämplighetsprövning enligt fastighetsbildningslagen.
Fastighetsindelningsbestämmelser ska redovisas under särskild rubrik, med en
tydlig redovisning av vilka delar av de befintliga fastigheterna som ska bilda
fastighet A respektive B.
Exploateringsavtal aktuellt men något otydlig redovisning
Planbeskrivningen ska förtydligas avseende delen där exploateringsavtalet
beskrivs så att det framgår tydligt vem som förväntas ansvara för de olika
åtgärderna.
Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelningen och beskrivningen av denna i planhandlingarna ska ses
över och korrigeras.
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Upphävande av befintliga servitut på Grönskult S:4
Planbeskrivningen ska kompletteras med ett tydliggörande kring vem som
ansvarar för att upphäva servitut på Grönskult s:4.
Anläggande av gång-och cykelväg
Synpunkten noteras och huruvida anläggandet av en gång-och cykelväg är
nödvändigt utanför planområdet ska arbetas vidare med för att kunna göra ett
ställningstagande i frågan.
Inlösen av allmän plats
Skrivningen angående inlösen av allmän plats ska förtydligas.
Bildande av gemensamhetsanläggning
Skrivningen angående detaljer kring bildandet av gemensamhetsanläggning ska
klargöras.
Otydlig planbestämmelse i plankartan
Planbestämmelsen avseende slutbesked ska förtydligas.
Begreppet ”exploatören”
Begreppet ”exploatören” ska förtydligas i planbeskrivningen.
Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer
Användningsbestämmelserna i plankartan ska ändras så att dessa betecknas
med gemener.
Planbestämmelsen ”dagvattendamm” ska förändras så att dammens största
djup anges.
Bestämmelse om bebyggandets omfattning ej relaterat till särskilt
område
Plankartan ska revideras så att planbestämmelsen ”e1” ska relateras till särskilt
område.

4.Bohusläns museum

Kulturhistorisk bakgrund
Planområdet ligger inte inom någon uttagen kommunal kulturmiljö eller inom något
riksintresse för kulturmiljövården. Området är idag oexploaterat och utgörs av ett kuperat
landskap som präglas av kala berg och sprickdalar. Mot Gåsöfjorden i väster dominerar
hällmark och i sydöst finns en mindre uppodlad dalgång, Långedal. På de sandiga
östsluttningarna ner mot Långedal finns ett flertal kända förhistoriska boplatser. I området
finns stenmurar som vittnar om äldre tiders ägogränser samt beteshägnader.
Utlåtande ur bebyggelseperspektiv
Vi har inget ytterligare att tillägga utan hänvisar till vårt tidigare yttrande Grönskult 1:11,
2014-09-15 dia nr 371-2011ad.
Utlåtande ur fornlämningsperspektiv
Det aktuella planområdet ingick i en arkeologisk utredning som utfördes 2007. Inom det
aktuella planområdet påträffades inga nya fornlämningar (Bohusläns museum rapport
2007:13).
Inom planområdets sydvästra del, område för väg, ligger en fornlämning L1968:4746/Skaftö
24:1. Cirka 25 meter öster om väg ligger en fornlämning, boplats, L1968:4972/Skatftö 187:1
som idag är helt undersökt och borttagen (Fornreg 2020-06-22). Därutöver finns boplatser
öster och nordost om planområdet. Bland annat L1968:4466/Skaftö 10:1 som ligger cirka 50
meter nordost om planområdet. Dessutom finns en kolerakyrkogård L1968:5255/Skaftö 9:1
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och en minnessten L1968:4465/Skaftö 9:2 ungefär 60 meter väster om planområdet. Enligt
samrådshandlingarna sidan 22 kommer kolerakyrkogården få ett skyddsavstånd då
plangränsen har förflyttats. Skogen som omger kolerakyrkogården ska förbli orörd och
kommer att avgränsa området i förhållande till planerad parkeringsplats.
Bohusläns museum bedömer att en fornlämning L1968:4746/Skaftö 24:1 kommer att
beröras av anläggande av en väg. Fornlämningen utgörs av en boplats som delvis är
undersökt. Den östra delen av boplatsen förundersöktes 2015 av personal från Statens
historiska museer, Arkeologiska uppdragsverksamheten. Förundersökningen av den östra
delen resulterade i att stort antal flintartefakter av Lihult- och Sandarna karaktär framkom.
Därutöver utfördes en avgränsande förundersökning av de nordvästra delarna av
L1968:4746/Skaftö 24:1.
Undersökningen visade att fornlämningen fortsätter ända fram till den befintlig väg som
löper norr om boplatsen. Efter förundersökningen har fornlämningen L1968:4746/Skaftö
24:1 fått en ny utbredning (SHM Arkeologiska uppdragsverksamheten rapport 2015:83).
Eftersom en fornlämning Skaftö 24:1 berörs av planerad exploatering bör ni vända er till
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Tillstånd krävs från Länsstyrelsen för ingrepp i fornlämning
samt tillhörande fornlämningsområde. Detta kan medföra att det ställs krav på att fortsatta
arkeologiska insatser krävs.
Sammanfattning
En fornlämning kommer att beröras av planerad exploatering därmed bör ni kontakta
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Tillstånd krävs för ingrepp i fornlämning samt att det kan
ställas krav på arkeologisk undersökning, vilken bekostas av exploatören.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer

Förvaltningen har varit i kontakt med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet för
tydliggörande i frågan gällande fornlämningen L1968:4746 (RAÄ Skaftö 24:1).
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet bedömer inte att det är aktuellt med någon
ytterligare utredning. Fornlämningen kommer att påverkas av byggnation i
enlighet med detaljplanen och med anledning av detta måste det ansökas om
tillstånd till ingrepp i fornlämningen. Länsstyrelsen kommer då att villkora
tillståndet med kostnadsansvar för någon form av arkeologisk åtgärd.
Förfarandet kring hanteringen av fornlämningen ska kompletteras i
planhandlingarna.

5.Trafikverket

Trafikverket har yttrat sig i över planförslaget i tidigare skeden.
Synpunkter
Enligt planförslaget föreslås anläggande av gång- och cykelbana längs väg 796
(Stockeviksvägen) mellan korsning A och B i trafikutredningen. Trafikverket vill
uppmärksamma att om kommunen avser bygga en GC-väg ska denna placeras bortom
vägområdet. Om GC-vägen förläggs intill väg 796 krävs inspel och prioritering i cykelplanen
inom regional infrastrukturplan.
I övrigt har Trafikverket inget att erinra

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer

Förvaltningen är medvetna om att GC-vägen ska placeras bortom vägområdet
och ifall GC-vägen förläggs intill väg 796 krävs inspel och prioritering i
cykelplanen inom regional infrastrukturplan.
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6.Telia Sonera, Skanova

Telia Infra har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns något att
invända mot planförslaget
För digitala kartor samt utsättning hänvisas till www.ledningskontrollen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer
Yttrandet noteras.

7. Vattenfall Eldistribution

Vattenfall Eldistribution nedan Vattenfall Eldistribution, återkommer med svar på remiss
Samråd Grönskult 1:42 m.fl., Södra Stockevik, Skaftö, Lysekil Dnr B 2019-456 och lämnar
följande:
Vattenfall noterar följande i framtagen planbeskrivningen sida 34 står det följande:
El, Tele och transformator – En ny nätstation behöver uppföras. Kablarna till denna kommer
att ligga i gatan. Eventuell flytt/förändring av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall
med bekostas av exploatören.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer
Yttrandet noteras.

8. Västtrafik

Västtrafik har tagit del av ovan planförslag. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för
att anlägga en friskvårdsanläggning inklusive hotell och tillhörande annexbyggnader. Tanken
är att verksamheten ska utgöra ett åretruntbaserat besöksmål, en anläggning för rekreation
och turism.
Planområdet är beläget mellan tätorterna Fiskebäckskil och Grundsund ute på Skaftö.
Planområdet ligger inte i direkt anslutning till befintligt lokalt kollektivtrafiksstråk som
utgörs av 845:s linjesträckning, utan avståndet till hållplats uppges bli ca 700 m. Västtrafik
ser det därför som positivt att stort fokus läggs vid gång- och cykellänkar i området. I övrigt
vidhåller Västtrafik sin hållning från det tidigare samrådet, att verksamheten inte bedöms
utgöra tillkommande underlag för en utbyggd kollektivtrafik i området. Västtrafik har i övrigt
inget att erinra mot förslaget.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer
Yttrandet noteras

9. MSB

MSB avstår att yttra sig i rubricerat ärende. Länsstyrelsen har ansvar för att företräda statens
intressen och bevaka att risk – och beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen. MSB stödjer
Länsstyrelsen i den mån de önskar. Av den anledningen kan ni med fördel stryka MSB som
remissinstans i likande ärenden. Information om MBS:s planeringsunderlag och metodstöd
finns på www.msb.se

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer

Yttrandet noteras och MSB kommer att tas bort som remissinstans.
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10. Räddningstjänsten Mitt Bohuslän

Överväganden
Kontinuerlig tillgång till vatten vid brandsläckning är avgörande för räddningstjänstens
möjligheter att genomföra en effektiv släckinsats. Vatten är räddningstjänstens primära
släckmedel.
Området behöver därför förses med brandvattenförsörjning och ska vara utfört enligt
konventionellt system. Det innebär att brandposter ska finnas inom 200 meter från
respektive byggnad. Brandvattenförsörjningen ska utföras enligt VAV P83:s riktlinjer vilket
bland annat innebär att flödeskapaciteten från brandpost inte ska understiga 1200 l/min.
Räddningstjänsten önskar medverka vid val av placering för brandposter.
Bedömning
Utöver ovanstående har räddningstjänsten inget att invända mot aktuell detaljplan.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer

Yttrandet noteras och räddningstjänsten kommer att kontaktas för att
medverka vid val av placering för brandposter.

11. LEVA i Lysekil

VA - Svar granskningshandling
•

LEVA i Lysekil AB har bildat ett dotterbolag LEVA Vatten AB som ansvara för VAdelen i bolaget. LEVA i Lysekil AB ska därför ersättas med LEVA Vatten AB i frågor
rörande vatten och avlopp.

Plankarta
•

Det saknas u-område för befintliga VA-ledning

Planbeskrivning
•
•
•

•
•

•

S.9 stryk information om anslutning av omkringliggande fastigheter
S.28 Ej relevant för planen, utgår. Fastigheter som idag hr godkänd anläggning för
avlopp kan inte tvingas med så länge den egna anläggningen förblir godkänd.
S. 28 Följande mening ska utgå, Vid anläggandet skall LEVAs kravspecifikationer
följas, så det i framtiden kan bli aktuellt att anläggningen ska ingå i
verksamhetsområdet.
S.29 Pumparna är byggda. Tillgången på dricksvatten ska utökas genom att LEVA
förstärker kapaciteten med nya pumpar.
S.29 Det saknas ett inte i följande mening, Ledningssystem blir av med självfall mot
anslutningspunkterna. För att kunna avleda spillvatten från
rekreationsanläggningen krävs avloppspumpstation och därtill tryckledning från
låg till hög nivå, där självfallet inte är möjligt.
S.33 Ändra till rekommenderas i följande mening: Vatten-, spillvatten och
dagvattenledningar ska REKOMMENDERAS utföras av exploatör enligt LEVA´s
standard och regleras i ett exploateringsavtal.

VA-Utredning
•

S.3. Beräkningarna är utförda enligt P90, borde uppdateras enigt senaste
publikationen P110.
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•
•

VA-utredningen borde uppdateras med att område för bostadsfastigheter som inte
längre ingår i planen utgår, detsamma gäller bilagorna.
LEVA önskar ett möte med exploatören för att diskutera brandvatten och dess
koppling till anläggningsavgifter.

MKB
•

S.22 Det finns kommunal ledning för dagvatten i Långedalsvägen, Stryk denna
mening då det inte stämmer.

EL
Inget att erinra, Vattenfall nätägare
Gatubelysning
Inget att erinra
Fjärrvärme
Inget att erinran

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer
Plankarta
Plankartan ska kompletteras med befintligt u-område.
Planbeskrivning
De redaktionella ändringar som framförs i yttrandet ska revideras i
planbeskrivningen.
VA-utredning
VA-utredningen ska uppdateras utifrån synpunkterna om att beräkningarna
bygger på en äldre publikation och kan då få stora skillnader och konsekvenser
vad gäller tex. klimatfaktorer och konsekvenser vid översvämning. Även det
faktum att dimensioneringen bygger på ett större område innehållande
bostadsfastigheter ska arbetas in i kompletteringen av VA-utredningen.
Ett möte kommer att arrangeras mellan LEVA och exploatören för att diskutera
brandvatten och dess koppling till anläggningsavgifter
MKB
De redaktionella ändringar som framförs i yttrandet gällande
miljökonsekvensbeskrivningen ska revideras i planbeskrivningen.
EL
Yttrandet noteras.
Gatubelysning
Yttrandet noteras.
Fjärrvärme
Yttrandet noteras.

12. RAMBO

Vill bara förtydliga att framkomligheten enligt Lysekils kommuns avfallföreskrifter följs, se
bilaga 2 Anvisningar för transportvägar.
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Bakgrund:
Arbetsmiljö står i fokus i det nya insamlingssystemet, och stort fokus på att kärl/kärlskåp ska
vara placerade i anslutning till sopbilens uppställningsplats.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer

Framkomligheten enligt Lysekils kommuns avfallsföreskrifter ska efterföljas.

13. Hållbar utveckling

Följande reflektioner och synpunkter lämnas från HUT:
•

Planen stämmer väl överens med kommunens Vision 2030 och Destinationsstrategi.

•

Utifrån ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv så är det positivt att
friskvårdanläggningen planerar för året runt verksamhet.

•

Om kommunen har täckning för ytterligare ett hotell är inte upp till HUT att bedöma.
Området berörs bland annat av följande regler och rekommendationer i ÖP 06:

R 1 Utbyggnadsområde för tätort eller område med sammanhållen bebyggelse lämpligt för
förtätning. Utbyggnadsområden för helårsbostäder med inslag av ej störande verksamheter,
service, begravningsplatser, grönområden, impediment och andra anläggningar eller annan
tätortsanknuten bebyggelse. I området inbegrips mindre rekreationsanläggningar som tex.
familjecamping. Inget nybyggande som kan försvåra en framtida lämplig planläggning får
genomföras. Detaljplan krävs för all förändrad markanvändning.
R 18 Område på inre Skaftölandet av betydelse för friluftslivet, med natur- och kulturvärden
och stort bebyggelsetryck
Särskilt stort bebyggelsetryck råder i området. Stor hänsyn skall tas till natur- och
kulturvärdena och behovet av att bevara områden för friluftsliv och rekreation. Delar av
området är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Stor restriktivitet mot ny bebyggelse
skall iakttas. Bostäder för helårsändamål kan prövas om det finns särskilda skäl.
Eventuellt R 12 Område för fritids- och turistanläggningar
Områden som är avsedda för golfbanor, ridanläggningar, skjutbanor och andra
utrymmeskrävande fritids- och idrottsanläggningar samt för campingplatser, stugbyar och
övriga turist- och rekreationsanläggningar. Utbyggnad och förändring kan kräva detaljplan.
Bygglov erfordras alltid.
•
•
•
•

Ryms skapandet av den planerade friskvårdanläggningen, inklusive hotell och
tillhörande annexbyggnader, inom det som ovanstående regler och
rekommendationer ur ÖP 06 avser?
HUT saknar skrivning om att parkeringar förses med ladd infrastruktur.
HUT saknar en tydlig beskrivning på hur detaljplanen tar hänsyn till Grönstrategin
för Lysekils kommun.
En trafikutredning för del av väg 785 kommer troligen att vara ett krav från
Trafikverket för att släppa fram detaljplanen. En trafikutredning för väg 785, sträckan
Skaftöbron till Östersidan där GC-väg slutar, är upphandlad av HUT och beräknas
påbörjas under vecka 44 2020.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för Södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl., Skaftö, Lysekils kommun

Sida 18

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer

För frågeställning om detaljplanens koppling till ÖP06, se avsnittet ”samlade
kommentarer till sakägare och allmänhet”.
Planbeskrivningen ska kompletteras med en skrivning om att ett antal av
parkeringarna ska förses med ladd infrastruktur samt hur detaljplanen tar
hänsyn till Lysekils kommuns grönstrategi.
Planbeskrivningen ska kompletteras med en beskrivning om hur detaljplanen
tar hänsyn till Grönstrategin för Lysekils kommun.
Övriga synpunkter noteras.

14. Socialnämnden

Socialnämnden kommer inte att yttra sig i ärendet.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer
Noteras.

15. Miljönämnden
Avlopp

Planområdet ligger inte inom befintligt verksamhetsområde för allmänna vattentjänster och
bedöms inte enligt planen att göra det inom överskådlig framtid. I planförslaget föreslås att
planområdet skall kopplas till kommunala VA-nätet.
Miljönämnden förordnar att planområdet anslut till kommunalt vatten och avlopp.
Avfall
Under förutsättningar för avfallshantering i planbeskrivning nämns att återvinningsbart
material lämnas vid befintliga återvinningsstationer och att närmaste återvinningscentral
finns i Fiskebäckskils södra del. Återvinningsstationer ska endast användas av enskilda
hushåll. Siviks återvinningscentral i Lysekil tar emot materialåtervinning från verksamheter.
Dagvatten
Dagvatten rinner ut i havet utanför Skaftö, i ytvattenförekomsten Gullmarns centralbassäng
och omfattas därför av miljökvalitetsnormer (MKN).
De hårdgjorda ytorna kommer att öka i planområdet. Dagvattnet ska följa de befintliga
avrinningsvägarna och inte öka flödena ut från planområdet genom att fördröjas och renas
lokalt genom olika typer av anläggningar såsom gröna tak, damm, regnvattenbrunnar,
oljeavskiljare, perkolationsbrunnar, genomsläppliga parkeringsytor och även via naturmark.
Miljöenheten har inga synpunkter på den planerade dagvattenlösningen.
Naturvärden och skyddad natur
Planområdet innehåller vissa naturvården som kan komma att gå förlade om planförslaget
genomförs. Det handlar om ett gallrat skogsområde samt ett fattigskär. Fattigkärret kan
komma att sparas i bygglovsskedet beroende på anläggningens placering. Majoriteten av de
naturvärden som beskrivits i närområdet i samband naturvärdesinventering kommer
bevaras. Miljöenheten har inget att erinra mot att vissa naturvärden kan gå förlorade om
planförslaget går igenom.
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Energi och infrastruktur
Miljönämnden ser positivt på ambitionen med resurssnålt och energieffektivt byggande. Vi
saknar dock en beskrivning av vad detta innebär i praktiken. Vilken uppvärmning
anläggningen ska ha framgår inte heller vi kan se.
Miljönämnden ser det som viktigt att möjliggöra för till exempel solkraft eller andra hållbara
lösningar vid utformning och placering av byggnader. Miljönämnden ser även positivt på att
gång- och cykelbanor byggs ut och rustas upp i samband med planen. Parkeringsytor
kommer att anläggas som kvartersmark för att säkerställa att tillgängligheten till området
bevaras för det rörliga friluftslivet.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Avlopp
Noteras
Avfall
Synpunkten noteras och korrigeras i planbeskrivningen
Dagvatten
Noteras
Naturvärden och skyddad natur
Noteras
Energi och infrastruktur
Planbeskrivningen ska kompletteras med information om vilken uppvärmning
anläggningen ska ha samt en tydliggörande beskrivning om vad resurssnålt och
energieffektivt byggande innebär i detta detaljplaneförslag.

16. Miljöpartiet

Miljöpartiet i Lysekil yrkar på att detaljplanearbetet avbryts med följande
argument:
Mellan samhällena Grundsund och Stockevik på västsidan av Skaftö finns ett högt beläget,
vackert och orört klipplandskap med ursprunglig vegetation och fauna. Nedanför klipporna
hittar man en av västkustens finaste badstränder, Munkevik. Utsikten mot väst och övriga
skärgården är häpnadsväckande. Detta landskap och vilda skogsområde strax innanför är
utan tvekan Skaftös mest populära strövområde. Mitt på denna plats och i den högsta
terrängen har det, i över ett decennium, presenterats flera planer på ett stort
rehabiliteringscenter med hotell (i 14 annexbyggnader) och restaurang. Den senaste
detaljplanen från 2014 (se nedan) med delvis annan utformning än den nu presenterade
upphävdes av Mark- och miljödomstolen, MMD, 2017-07-03.
Skälen till upphävande var följande:
Del av området är av riksintresse för friluftslivet enligt Miljöbalken (MB)
3 kap §6. Hela området är av riksintresse för natur- och kulturvärden enl 4
kap §§1 o 4. Detaljplaneförslaget tog i anspråk ett i huvudsak orört
naturområde vackert beläget några hundra meter från havet. MMD slog fast
att det skulle innebära en påtaglig skada på områdets natur- och
kulturvärden. Detta får endast ske om undantag enligt miljöbalken 4 kap §1
andra stycket är tillämpligt enligt nedan:
1. utan tvekan Domstolen slog fast att området inte låg i anslutning till
någon tätort och att Stockevik dessutom är för litet för att anses vara
tätort
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2. Domstolen slog fast att nya bostäder enligt förslaget inte är en fråga
om utveckling av lokalt näringsliv.
3. Domstolen slog fast att föreslagen friskvårdsanläggning är en helt ny
verksamhet och därmed inte en utveckling av det lokala näringslivet
4. Del av området låg inom strandskydd. Några särskilda skäl enligt MB
från undantag från strandskyddet fanns inte.
Det nu ansökta förslaget om planbesked är ändrat så att skäl 2 och 4 för upphävandet har
eliminerats. Det är dock fortfarande inte en utveckling av det lokala näringslivet enligt MMD
(även om ansökan påstår något annat) och inte heller en utveckling av befintlig tätort enligt
punkterna 1 och 3. Det påstås att planområdet har minskat från 11,2 ha till 3,4 ha. Men vad
som tydligt framgår när man jämför de två planskisserna från 2014 och 2020 så
har omfattningen av exploateringen i själva verket ökat i den mest känsliga
och högt belägna terrängen genom att en annexbyggnad har tillkommit.
Bostäderna nära landsvägen som tillkom i förslaget 2014 har tagits bort likaså det som kallats
”naturområden”. Så minskningen är verkligen en sanning med modifikation.
Planbeskrivningen kan uppfattas mer som en partsinlaga istället för en neutral och saklig
beskrivning av planförutsättningarna. Det skrivs t ex om att ”tillgängliggöra naturområde”.
Området är redan tillgängliggjort på ett diskret och välplanerat sätt som inte förstör
upplevelsen av vild orörd natur. Man ”tillgängliggör” inte en vacker och vild natur genom att
bebygga den. Fasadmaterial beskrivs som naturnära som trä och granit men illustrationerna
visar mycket fasadglas. Förslaget bedöms ge välbehövliga arbetstillfällen på ön och trygga
service. Detta finns redan inom denna näring och högriskprojekt som detta riskerar att
haverera och fastigheter säljas ut till helt annan verksamhet eller i värsta fall bli till
sommarboende. Vi ser därför inte heller den ekonomiska nyttan med det föreslagna projektet
Projektet har av erfarna exploatörer och Länsstyrelsen beskrivits som ett högriskprojekt.
Avskräckande liknande exempel finns t ex i Hälleviksstrand, på Käringön och i
Kungshamn/Smögen. Lyckade exempel finns det bara ett fåtal av såsom Vann, Tanumstrand
och Bokenäs Resort som alla startats utan kommersiella intressen men formats om
efterhand. Dessa har ändå ofta konkurser bakom sig. På Skaftö som är en relativt liten ö finns
redan flera livskraftiga hotell/pensionat som Gullmarsstrand, Slipens hotell, Skaftö
Golfhotell, Rågårdsviks pensionat, Grundsunds B&B, Villa Lönndal m fl och det är mycket
tveksamt om det finns plast för ytterligare etablering inom samma typ av verksamhet. Det
vore dessutom en dålig prioritering att kommunen skulle lägga ytterligare tid och kraft på ett
förmodligen omöjligt planförslag. Att bereda denna typ av ärenden är kostsamt för
skattebetalarna. Kommunens och Skaftös attraktionskraft året runt ligger i den kustnära
skärgårdsmiljön med sin unika natur och kultur inte i att exploatera sammanhängande
välbesökta natur- och friluftsområden till förmån för högriskprojekt.
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Planförslag från 2020

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Se samlade kommentarer till sakägare och allmänhet för svar på yttrandet
gällande tidigare dom från MMD och marknadsförutsättningar.

17. Lysekilspartiet
Bakgrund
Förslaget till detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för att anlägga en
friskvårdsanläggning inklusive hotell och tillhörande annexbyggnader. I planförslaget anges
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att avsikten med friskvårdsanläggningen är att skapa ett unikt åretruntbaserat besöksmål, en
anläggning för rekreation och turism, i Stockeviks södra delar.
En detaljplan för Södra Stockevik, del av aktuellt planområde, antogs av kommunfullmäktige
2016-03-31. Planförslaget överklagades och upphävdes av mark-och miljödomstolen (MMD)
2017-07-03. Till skillnad från föregående planförslag har planområdets areal reducerats och
minskats från 11,2 ha till ca 3,4 ha. Det aktuella områdets berörs inte längre av strandskydd
och byggrätter för nya bostäder har tagits bort i nuvarande planförslag.
Om grunder för upphävande av en detaljplan finns kvar i en återuppväckt detaljplan, varför
återuppta planprocessen?
MMDs skäl till upphävande framgår av punkterna 1 - 4 nedan, sammanfattade från
domstolens dom 2017-07-03 sid 28-32:
Del av området är av riksintresse för friluftslivet enligt Miljöbalken, 3 kap. 6 § MB. Hela
planområdet är av riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 1 och 4
§§ MB. Detaljplaneförslaget tog i anspråk ett i huvudsak orört naturområde vackert beläget
ett några hundra meter från havet. MMD slog fast att det skulle innebära en påtaglig skada
på områdets natur- och kulturvärden, vilket endast får ske om undantagen i 4 kap. 1 § andra
stycket miljöbalken är tillämpliga.
1. Planförslaget beskrev att förslaget var utveckling av befintlig tätort. Domstolen slog
fast att området inte låg i anslutning till Stockeviks samhälle samt att Stockevik
dessutom är så litet att det inte kan anses vara en tätort.
2. Domstolen slog fast att nya bostäder enligt förslaget inte är en fråga om utveckling av
lokalt näringsliv.
3. Domstolen slog fast att föreslagen friskvårdsanläggning är en helt ny verksamhet utan
anknytning till området och näringslivet på orten. Vid en samlad bedömning fann
domstolen att det inte kunde anses vara fråga om utveckling av det lokala
näringslivet.
4. Del av området låg inom strandskydd. Eftersom det inte förelåg några särskilda skäl
för att upphäva strandskyddet i området stred planen mot en rättsregel.
Föreliggande förslag till detaljplan har ingen påverkan på punkterna 1 och 3,
vilka låg till grund för mark- och miljödomstolens upphävande av detaljplanen 2017. Med
andra ord, om samma domstol ytterligare en gång skulle få detaljplanen på sitt bord skulle
domstolen rimligtvis, dels meddela att området inte ligger i anslutning till Stockeviks
samhälle och att Stockevik dessutom är så litet att det inte kan anses vara en tätort, dels att
föreslagen friskvårdsanläggning är en helt ny verksamhet utan anknytning till området och
näringslivet på orten. Och följaktligen återigen upphäva kommunens beslut. Mot denna
bakgrund borde enligt vår mening denna planprocess aldrig ha startats igen.
Övriga synpunkter samrådshandlingen
Vi noterar flera vilseledande uppgifter:
•

Att skriva att ett naturområde tillgängliggörs - det gör man inte genom att bebygga
det.
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•
•
•

•

De cykelmöjligheter som redan finns i området är väl fungerande; att anlägga nya
cykelleder skulle närmast förstöra den nära naturupplevelsen
Fasadmaterial beskrivs som naturnära som trä och granit - illustrationerna visar
mycket fasadglas.
Anläggningen anges ligga i nära anslutning till Stockeviks samhälle. I planförslaget
ligger den mitt emellan Grundsund och Stockevik i ett obrutet natur- och
strövområde. Stockevik är inte en tätort enligt miljöbalkens definition.
Planområdet är vackert beläget ungefär mitt i ett obrutet vackert kustnära
naturområde med stor biologisk mångfald, som består av ett myller av gångvägar och
stigar och är därför välbesökt året runt. Även det som går förlorat genom en med en
exploatering bör också beskrivas.

Synpunkter på plankartan
• Det finns brister som att höjdnivåer inte angetts och vissa bestämmelser typ e1 osv
inte återfinns på plankartan och vice versa. Det kan därmed tolkas att hotelldelen kan
byggas i fyra våningar och annexen i 1–4 våningar, vilket sammantaget kan medge en
bruttoarea, BTA, på uppemot 30 000 kvm.
Sammanfattningsvis
Kommunen har begränsade resurser och måste hårt prioritera för att färdigställa pågående
detaljplaner. Vi anser att det är en felprioritering att gå vidare med denna detaljplan eftersom
mark- och miljödomstolen tidigare i en dom har upphävt kommunens beslut på grunder som
fortfarande gäller. I sammanhanget ska också Länsstyrelsens, delvis mycket kritiska yttrande,
när det gäller antagandet av översiktsplan 2006, nämnas:
”Kusten är kommunen viktigaste naturresurs och den är inte förnyelsebar. Ett
hushållningsperspektiv måste därför anläggas på dessa områden”
Lysekilspartiet anser mot denna bakgrund att detaljplanearbetet ska avbrytas.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Se samlade kommentarer till sakägare och allmänhet för svar på synpunkter
avseende tidigare dom från MMD.
Förvaltningen delar Lysekilspartiets åsikt om att Stockevik inte klassificeras
som en tätort och har i tillhörande planbeskrivning ej heller framfört att
Stockevik är en tätort. Planområdets nordligaste del börjar cirka 400 meter
söder om Stockevik, planområdet ligger cirka 750 meter från Grundsund. Det
får anses ligga i nära anslutning till Stockevik samhälle.
Plankartan ska korrigeras och revideras med höjdnivåer och planbestämmelsen
e1.
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Samlade kommentarer till sakägare och allmänhet

Många av de yttranden som inkommit under samrådstiden berör samma ämnen och
kommentarerna till dessa är därför samlade under rubrikerna nedan. Under respektive
yttrande finns särskilda kommentarer till de synpunkter som inte tillhör de huvudsakliga
ämnesområdena och som inte återfinns i de samlade kommentarerna nedan.

Tolkning av mark-och miljödomstolens dom, 2017-07-03

Förslag till detaljplan för Södra Stockevik antogs av kommunfullmäktige 2016-03-31 §47.
Planförslaget överklagades och upphävdes av Mark-och miljödomstolen 2017-07-03, mål nr
P14146-16. I domstolens beslut hävdades att genomförandet av planförslaget skulle innebära
en påtaglig skada på områdets natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 1 § miljöbalken (MB).
Detta på grund av föreslagen exploatering av ett orört naturområde samt omfattningen av
exploateringen.
Enligt 4 kap. 1§ andra stycket MB tas följande två undantag upp;
utveckling av befintliga tätorter samt utveckling av det lokala näringslivet.
Enligt domen fastslogs att det inte rör sig om utveckling av befintlig tätort.
Frågan är då om det kan vara en utveckling av det lokala näringslivet. I domen konstaterades
det att:
1. Planen inte endast avsåg en friskvårdsanläggning utan också 10 - 13 bostäder med
helårsstandard. En inte obetydlig del av planen gällde alltså nya bostäder och i denna del är
det inte fråga om utveckling av det lokala näringslivet.
2. När det gäller friskvårdsanläggningen menade domstolen att denna är en helt ny
verksamhet utan anknytning till området och näringslivet på orten. Anläggningen skulle
komma att generera fler arbetstillfällen, oklart dock hur många och för hur lång tid.
Vid en samlad bedömning fann domstolen att det inte kan anses vara en fråga om utveckling
av det lokala näringslivet.
Tolkning av mark-och miljödomstolens dom och omarbetning av planförslaget:

I förarbeten till miljöbalken (prop. 1997/98:45 II s. 36-37) anges följande: ”med utveckling
av lokalt näringsliv avses en tillväxt i befintliga näringsgrenar eller tillkomst av nya
verksamheter i en omfattning som innebär att det finns tillräckliga sysselsättningstillfällen
för befolkningen.”
Vidare anges i propositionen (prop. 1985/86:3 s. 172): ”Likaså får utbyggnad av
turistanläggningar, utveckling av viss fritidsbebyggelse i anslutning till jord-och
skogsbruksföretag etc. anses ingå i begreppet lokalt näringsliv i flertalet av de berörda
områdena.”
Det lokala näringslivet i Lysekils kommun har sin bas i turismen och besöksnäringen.
Friskvårdsanläggningen är en näringsverksamhet som har en tydlig koppling till den
befintliga näringslivsstrukturen i kommunen och kommer innebära en tillväxt i befintliga
näringsgrenar i kommunen. Utifrån förarbeten och propositionen bedöms att anläggandet av
en friskvårdsanläggning med fokus på hälsa och välbefinnande överensstämmer med ett av
de två undantagen i 4 kap 1§ andra stycket MB: utveckling av det lokala näringslivet.
Domstolen gör sin bedömning utifrån planhandlingarna, och i till detaljplanen tillhörande
planbeskrivning har nu denna del utvecklats och tydliggjorts. I föregående planförslag
saknades en tydlig motivering och förklaring kring friskvårdsanläggningens koppling till det
lokala näringslivet. MB 4 kap 1 § innebär inte att själva företaget måste vara på initiativ av
eller drivas av en boende i närområdet.
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Utifrån MMD:s dom har följande ändringar gjorts i detta planförslag:

1. Planområdets areal har minskat från 11.2 hektar till ca 3.4 ha, en minskning med
70%. De användningsområden som har tagits bort är främst naturmark men även en
stor del av B – bostäder.
2. De 10–13 bostäder, som tidigare omfattade 2.3 ha, fanns med i föregående planförslag
är borttagna. Planförslaget berör nu enbart friskvårdsanläggningen.
3. Friskvårdsanläggningens anknytning till näringslivet på orten har tydliggjorts i
planbeskrivningen.
4. Planområdet ligger inte längre inom strandskydd.
5. Förvaltningen menar inte att förslaget är en utveckling av befintlig tätort då den
närmsta sammanhållna bebyggelsen är Stockevik. Stockevik klassificeras inte som
tätort utan som småort.
En del ställer sig frågande till formuleringen om att planområdet har minskat med 70 %
sedan föregående detaljplaneförslag. Planområdet har minskat med 70%, det som har tagits
bort är naturmark och bostäder. Friskvårdsanläggningen, dagvattendammen, parkeringen
och vägen har nästan samma areal som i föregående planförslag. Friskvårdsanläggningen har
däremot utökats med 300 kvm. Den totala areal som tas i anspråk i samband med
detaljplaneförslaget har minskat sedan föregående planförslag – se bild nedan för jämförelse
i karta.

Bilden till vänster med röd markering redovisar föregående planförslag och dess areal utmärkt i kartan.
Bilden till höger redovisar nuvarande planförslag och dess areal utmärkt i kartan.

Lokaliseringsprövning och marknadsförutsättningar

I samband med föregående planförslag gjordes alternativa lokaliseringsprövningar.

Något nytt läge för själva planområdet är inte aktuellt att pröva i denna detaljplaneprocess
eftersom verksamhetsutövaren och den största markägaren är intresserade av att pröva detta
område för exploatering. Kommunstyrelsen beviljade planbesked för berört område och det
är utifrån detta beslut som lokaliseringen är aktuell.
Utgångspunkter för friskvårdsanläggningens, inklusive annexbyggnadernas, lokalisering är
deras förhållande till omgivningen samt verksamhetens behov i och med dess inriktning mot
friskvård.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte som uppdrag att bedöma marknaden för friskvård,
hotell etc. Det är upp till verksamhetsutövaren som vill driva anläggningen att göra denna
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bedömning. Fri konkurrens måste få råda och kommunen kan inte ta hänsyn till företagare i
närheten med liknande affärsidé. Verksamheter i samma bransch kan komplettera varandra
om förutsättningarna för detta finns.

Annexbyggnaderna

Annexbyggnaderna ska vara en del av friskvårdsanläggningen och uthyrning ska ske av
samma aktör. Detta är dock inget kommunen kan styra i vare sig avtal eller detaljplan.
Annexen avses att vara ett komplement till anläggningens huvudbyggnad. De är tänkta att
tillsammans med huvudbyggnaden ge anläggningen ett större utbud av boendemöjligheter.
Exploatören uttrycker följande idéer gällande annexen: ”Verksamhetsutövaren vill genom
annexbyggnaderna kunna erbjuda mer avskilt boende i en lugn miljö. Avskildheten och
naturläget är unikt och de bedömer att en marknad finns för personer som vill stanna längre
än ett eller ett par nätter. De menar också att personer som gästar anläggningen för fysisk
rehabilitering får en bättre miljö med plats för anhöriga om man ska stanna en - eller ett par
veckor. Vidare framhålls att det för mindre företagsgrupper är mer attraktivt att hyra in sig i
en annexbyggnad för några dagars konferens i en avskild miljö med alla faciliteter på nära
håll.” Detta är dock heller inget kommunen är insatt i eller kan avtala kring eller styra i en
detaljplan.

Motivering till fastighetsindelning samt beskrivning av
planbestämmelsen O

Syftet med att området ska kunna delas i två fastigheter har framförallt följande två syften:
-

Genom att anläggningen delas i två fastigheter finns möjlighet att reglera och styra
byggnationen. Anläggningen ska delas i två olika fastigheter; en för huvudbyggnad
och en för annex. En planbestämmelse finns och ska förtydligas för att reglera att
huvudbyggnaden måste få ett slutbesked, för del av huvudbyggnad, innan ett
startbesked ska kunna ges för annexbyggnaderna.
Genom denna reglering säkrar kommunen att annexen inte kan byggas för sig utan
följer inriktningen i planen: annexen ska tillhöra verksamheten och utgör ett
komplement till huvudbyggnaden.

-

Det har också ett företagsekonomiskt skäl. Enligt exploatören finns ett krav från
verksamhetsutövaren och bankerna att fastigheten ska delas i två.

Några yttranden innehåller synpunkter med en oro kring att bestämmelsen om
fastighetsindelningen finns för att möjliggöra försäljning av annexhusen som fritidsbostäder
till privatpersoner.
Planbestämmelsen O – tillfällig vistelse har som syfte att tillgodose vistelse eller boende som
inte är av varaktig karaktär. Det innebär verksamheter som bedrivs med syfte att
tillhandahålla tillfälliga övernattningsmöjligheter. Verksamheten i sig är
varaktig, medan övernattningarna är av icke varaktig karaktär.
Inom användningen är det inte tillåtet med varaktigt boende och inte heller fritidshus.

Förslaget och kopplingen till Lysekils kommuns översiktsplan
(ÖP06)
Citat ur Lysekils översiktsplan från 2006, sid 110.
"Levande samhällen med bofasta i alla åldrar är av största värde för människorna på
Skaftö. De ger förutsättningar för att bo och verka på ön, social gemenskap, kontinuitet och
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underlag för service. Det största hotet mot detta är den pågående omvandlingen av
helårshus till fritidshus.”
”En ö alltid har begränsade markresurser. Det är därför av stor betydelse att hushållning
sker med dessa så att Skaftö inte blir fullbyggt. Utbyggnad bör därför ske i första hand till
de befintliga samhällena, medan områdena mellan dessa hålls fria från anläggningar och
hus för att bevara natur- och kulturvärden för boende och besökande."
De två citaten från översiktsplanen är fortsatt vägledande och visar på bedömningar som
kommunen står fast vid. Anläggningen bedöms huvudsakligen ligga i linje med
översiktsplanens rådgivande riktlinjer gällande Skaftö eftersom översiktsplanen föreslår att
en stor del av planområdet bör byggas ut.
Förhoppningen är att friskvårdsanläggningen med sin verksamhet och sina arbetstillfällen
ska bidra till ett levande samhälle med bofasta i alla åldrar, vilket nämns specifikt i ett av
citaten från ÖP 06. Planförslaget har potential att, än mer, sätta Skaftö på kartan och locka
turister att upptäcka ön och naturen. Detta ger i sin tur följdeffekter som är positiva även för
andra företag och helårsboende i området. Lokaliseringen nära golfbanan kan exempelvis
innebära att de båda verksamheterna kan gynna varandra.
Det är ett faktum att
detaljplaneförslaget delvis splittrar
ett stort naturområde men
inriktningen i översiktsplanen har
som nämnts tidigare i denna text
varit att delar av naturområdet ska
exploateras. För att få en
uppfattning av storleken på den
föreslagna exploateringen i
förhållande till kvarvarande
naturområde presenteras
storleken på
friskvårdsanläggningen i relation
till omkringliggande
naturområden på kartbilden här
intill.

Detaljplanen tar ca 3.4 ha mark i anspråk och naturområdet väster om gång- och cykelvägen
omfattar totalt ca 60 ha. Det finns även ytterligare ca 60 ha obebyggd sammanhängande
naturmark i direkt anslutning öster om gång och cykelvägen. Om detaljplanen blir verklighet
kommer det fortfarande finnas ett stort naturområde mellan Stockevik och Grundsund. Ett
naturområde som inte är utpekat som utbyggnadsområde i ÖP 06, vilket en stor del av det
aktuella planområdet är.
Det har gjorts en avvägning mellan påverkan på de olika värdena för Skaftö som beskrivs i
ÖP 06. Den har lett till att kommunen trots öns begränsade markresurser ser
detaljplaneförslaget som en relativt god hushållning med mark. Det vore en dålig hushållning
med mark att lokalisera anläggningen i ett läge där dess koncept och ekonomiska bärkraft
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inte ges bra förutsättningar. Det skulle kunna leda till att de arbetstillfällen som utlovats går
förlorade och att anläggningen inte kan brukas till det den är avsedd för. Den föreslagna
markanvändningen ses som lämplig eftersom anläggningen skapar ett mervärde till
kommunen på ett sätt som bostäder inte kan göra.
Kommunen har som många skriver ansvaret att väga enskilda och allmänna intressen mot
varandra. Det allmänna intresset innefattar alla kommuninvånares intresse. Det finns både
för- och nackdelar för allmänheten med planförslaget. Nackdelar är att ett populärt
naturområde på en unik ö splittras genom bebyggande. Fördelar är att en ny näringsidkare
får möjlighet att etablera sig i Lysekils kommun vilket kan verka positivt för
samhällsekonomin.
Kommunen vill givetvis värna om värdena på Skaftö men detta bör inte hindra utvecklingen
av en verksamhet som inriktar sig på upplevelsevärden som är unika för Bohuslän.
En liten del av det enligt ÖP 06 utsedda R13-området (Område särskilt värdefullt för
rekreation) berörs. Detta innebär en försämrad möjlighet till friluftsliv inom det aktuella
området. Det är dock en liten del av det stora R13-område som ligger mellan Stockevik och
Grundsund som planeras upptas av annexbyggnader och det ligger idag i relativt otillgänglig
terräng. Den största delen av planområdet ligger inom område utpekat för tätortsutbyggnad.

Röd markering redovisar planområdet.
Orange markering redovisar område utpekat för tätortsutbyggnad i ÖP06.
Grön skraffering till vänster om planområdet redovisar område utpekat för rekreation (motsvarande R13-område i ÖP06.

Friluftsliv och naturområde

Det kommer även i framtiden gå att promenera och cykla längs gång-och cykelvägen mellan
Stockevik och Grundsund. Utsiktsplatserna ska finnas tillgängliga även i framtiden, en av
dem ligger inom planområdet och en direkt utanför. Den utsiktsplats som ligger inom
planområdet ska hållas tillgänglig för allmänheten.
Det obebyggda naturområdet mellan Stockevik och Grundsund kommer även i framtiden att
kunna utgöra ett grönt rekreationsområde för närboende och besökande samt utgöra de
gröna spridningskorridorer som människor och djurliv behöver.
Helheten i naturområdets kvaliteter ska bevaras så att man kan ta sig fram på flertalet av
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stigarna i området, gå eller cykla längst med gång- och cykelvägen, besöka utsiktsplatser och
klättra/ta sig fram i svår terräng.
Längst med gång-och cykelvägen mellan Stockevik och Grundsund kommer man att kunna se
friskvårdsanläggningen längst en förhållandevis liten del av gång-och cykelvägen. Detta
kommer påverka upplevelsen av det naturnära och orörda känslan i naturområdet.

Naturcentrum AB genomförde, som en del av Lysekils kommuns naturvårdsplan, en
naturinventering. Naturcentrum har även gjort en naturvärdesklassning av de inventerade
områdena.
På bilden ovan redovisas planområdet i vitt, inventeringsområdet redovisas med gula streck.
Stor del av planområdet ingår alltså i inventeringsområdet, planområdet ligger däremot
utanför det område som klassificeras innehålla unika naturvärden klass 1 (röd markerat
område). Planområdet innehåller inte heller höga naturvärden eller naturvärden med klass 2
eller 3, enligt ovannämnd naturinventering.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivningen är ett omfattande oberoende dokument. De anställda på
företaget som tagit fram miljökonsekvensbeskrivning har många års erfarenhet och är väl
insatta i miljöbalken.
Länsstyrelsen bedömer att miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats på riktigt sätt.
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Ett tydliggörande behöver göras kring hur handlingarna förhåller sig till nuvarande
lagstiftning och en skötselplan behöver upprättas med kompensationsåtgärder. När detta är
genomfört bedömer Länsstyrelsen att miljökonsekvensbeskrivningen redovisar
planförslagets konsekvenser och förslag till åtgärder på ett godtagbart sätt.
Miljönämnden har inget att erinra gällande miljökonsekvensbeskrivningen.
Utifrån ovanstående beskrivning finns därmed ingen anledning att ifrågasätta underlaget och
bedömningen i miljökonsekvensbeskrivningen.

Sakägare

18. Skaftö-Berg 2:131, Marie och Stefan Carlander

Det är förvånande att se att Lysekils kommun på nytt försöker att driva igenom en detaljplan
som i allt väsentligt är densamma som tidigare upphävts av Mark- och miljödomstolen 2017.
Man fastslog då att hela området är av riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden
enligt 4 kap. 1 och 4 §§ Miljöbalken. Man konstaterar att ett genomförande av detaljplanen
kommer att medföra en bestående negativ påverkan på framförallt naturvärdena i området
och således innebära påtaglig skada på områdets natur- och kulturvärden.
Domstolen fastlägger också att planen inte innebär någon utveckling av befintlig tätort eller
det lokala näringslivet, d.v.s. att undantaget i 4 kap. 1§ MB inte är tillämpligt.
Enda förändring som påverkar skälen till upphävandet 2017 är att man tagit bort några
annexhus som låg inom området för strandskydd.
Alla övriga domskäl kvarstår oförändrade.
Observera också att Mark- och miljödomstolen efter att ha prövat planen mot MB och
kommit fram till ovanstående skäl för upphävande, valde att inte pröva alla övriga
invändningar som framförts.
Det hävdas att området för planen har minskats betydligt men det som har gjorts är att man
tagit bort ett antal tomter för privatbostäder samt en del områden som tidigare betecknats
som natur. Friskvårdsanläggningen med parkering och annexhusen upptar en lika stor areal
som i det gamla förslaget.
Vilka övriga lokaliseringsalternativ för anläggningen har studerats?
Varför ska den planerade anläggningen delas i två fastigheter? Det känns som att det finns en
baktanke med hela projektet och det är en försäljning av annexhusen som fritidsbostäder till
privatpersoner.
Hela planbeskrivningen verkar vara skriven av exploatören för att förhärliga ett projekt som
kommer att förstöra oersättliga naturvärden för all framtid.
Man får en känsla av att kommunen går i exploatörens ledband och att han dikterar både vad
som ska göras och vad som skrivs. Vi yrkar att planarbetet avbryts innan det kostat ännu mer
kraft, tid och pengar för alla inblandade.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer
Se samlade kommentarer till sakägare och allmänhet för svar på synpunkter
avseende tidigare dom från mark-och miljödomstolen, fastighetsindelning och
andra lokaliseringsalternativ.
Planbeskrivningen ska arbetas om med syfte att nyanseras utifrån de
synpunkter som framkommit i samrådsskedet.

19. Grönskult 1:32, Kerstin och Nils Erik Eriksson

Vi motsäger oss fortfarande även den förändrade detaljplanen enligt följande:
Först en synpunkt på det samrådsmöte den16 juni i Lysekils kommunfullmäktige sal. Att
plankontorets tjänstemän gjort sitt jobb är ok. Men att endast Samhällsbyggnadsnämndens
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ordförande ställde upp som motpart för att bemöta våra frågor, ingen från exploatören eller
arkitekten. Detta är både oseriöst och nonchalant mot oss som bemödat oss att få adekvata
svar, endast hänvisade till att inkomma, med våra frågor senast den 12 juli.
1: I planförslagets beskrivning skrivs att. ”Planområdets areal har reducerats från
tidigare 11,2 hektar till ca 3,4 hektar. Man har tagit hänsyn till Mark och
Miljödomstolens dom och minskat området med ca 70%” Detta är i och för sig
riktigt, men det som framförallt reducerats är områden förslagna som Natur. Området för
vägar, parkering, hotell och annex är i stort sett lika omfattande och ändrar inte det stora
intrånget som kommer att påverka och fragmentera hela det populära naturområdet.
2: Att man tagit bort elva villatomter på fastigheten 1:6, och tre annex från
strandskyddslinjen legitimerar inte projektets trovärdighet gentemot den stora påverkan
dessa byggnader kommer att göra i området, att hotelldelen kommer att dominera stort från
GC vägen är ställt utom allt tvivel och man får enligt plankartan svårt att föreställa sig hur
höga och dominanta annexen blir och synliga ner till Stockevik samt mot havet.
3: Fortfarande hävdas det att man förtätar området till Stockeviks samhälle, som är en
samling hus enligt definition vad som menas med samhälle och som MMD avfärdade som
förtätning.
4: Samhällsbyggnadsförvaltningen beskriver i kapitlet om avvägning mot miljöbalken.
”Detaljplaneförslaget strävar att stärka riksintresset för friluftsliv genom att
beakta turismens intresse. Friluftslivets intressen skall beaktas genom att
naturen i området kan bli mera tillgängligt och mer frekvent besökt än i
dagsläget”. Området ingår i riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt
Miljöbalkens 4kap.1§ och 4§, som bland annat innebär en påtaglig skada på områdets natur
och kulturvärden, vilket MMD anger som skäl att ej bevilja plantillstånd. Vi har svårt att tro
att man ändrar sig på den punkten. Områdets popularitet har ökat påtagligt på grund av
nuvarande GC väg mellan samhällena Grundsund och Fiskebäckskil, som i sin tur
sammanbinder stigar och vandringsleder i området och hela Ön, detta har ökat
besöksnäringen enormt och attraktionsvärdet till Skaftö. Att dela av detta naturområde med
en sex meter bred väg för bussar, varutransporter, parkeringsplatser och byggnader kan
istället få en negativ effekt.
5: På fråga till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Björneld om de ekonomiska
förutsättningarna för företagets seriositet och bärighet samt utlovade arbetstillfällen 50-70
årsanställda, får vi till svar att det inte är vår bedömning att ifrågasätta, utan exploatörens
risktagande. Men om inte planerna blir som förväntade, vem får då ytterst stå för
konsekvenserna?
6: I tidigare uttalande från Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer skriver man under
Verksamhet: ”Risken att en satsning eller verksamhet inte bär sig ekonomiskt
finns alltid. Detta skulle kunna leda till att en ny detaljplan som tillåter
bostäder där friskvårdsanläggningen med annexbyggnader planeras i dag tas
fram. Att ta beslut om framtagande av en ny detaljplan är dock helt och hållet
en fråga för framtida politiker, men det är upp till dagens politiker att besluta
kring denna risk” Vidare i samma skrift: ” Samhällsbyggnadsförvaltningen har
inte som uppdrag att bedöma marknaden för friskvård, hotell etc.” Men borde
man inte fundera lite mer långsiktigt på eventuella konsekvenser och risker.
7: Den planerade Vattentornsvägen rimmar dåligt med anslutning till Långedalens
samfällighets grusväg på ca 3,5 meter, bärigheten för tung trafik är väldigt begränsad där
under byggnadstiden är bristfällig, för golfbanans spelare vid utslagsplats nio och sex, finns
restriktioner på utslag när vägen är trafikerad, hur blir det när trafiken ökar?
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8: I ÖP06 under Skaftö ” En ö har alltid begränsade markresurser. Det är därför
av stor betydelse att hushållning sker med dessa så att Skaftö inte blir
fullbyggt. Utbyggnad bör därför ske i första hand till de befintliga samhällena,
medan områdena mellan dessa hålls fria från anläggningar och hus, för att
bevara natur och kulturvärden för de boende och besökande” slut på citat. Är
följande dokument inget värt när riskkapitalister vill profitera på det som vi i dag sätter mer
och mer värde på, att njuta av så gott som tyst orörd natur, med fågelsång, djurliv, dofter,
lugn och ro, motionärer som löptränar cyklar, promenerar, det är detta som gör Skaftö unikt.
9: Hela planförslaget är illa beskrivet, osakligt och vinklat till exploatörens fördel, och strider
mot förvaltningslagen §5 där en myndighet skall vara saklig och opartisk.
Vi ber enligt följande att detaljplaneförslaget upphör med omedelbar verkan.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Se samlade kommentarer till sakägare och allmänhet för svar på synpunkter
avseende tidigare dom från mark-och miljödomstolen, detaljplanens koppling
till Lysekils kommuns översiktsplan (ÖP06) och marknadsunderlag.
Restriktionerna som finns vid golfbanan är samhällsbyggnadsförvaltningen
medvetna om och dessa tas hänsyn till vid planering av vägen och projektering.
Planbeskrivningen ska ses över och nyanseras utifrån de synpunkter som
framkommit i samrådsskedet.
Denna samrådsredogörelse besvarar inte kommentarer, synpunkter eller
frågeställningar som framkom eller framställdes i samband med föregående
planförslag.

20. Grönskult 6:1, Ingrid och Svend Christoffersen

Yttrande från Fastighet Grönskult 6:1 Skaftö, Lysekils kommun angående planförslag till ny
detaljplan för Södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl. Dnr B 2019-456.
Samråd till ovanstående är aviserat från 2020-06-08 till 2020-07-12 med inbjudan till
samrådsmöte 2020-06-16. Mötet begränsas med anledning av pågående Covid-19 epidemin
med följd att någon utförlig presentation eller gemensam diskussion inte kan äga rum.
Många kan kanske inte ens kan vara på plats.
Det mesta av materialet i planhandlingarna är återanvändning från den tidigare detaljplan
som inte godkändes av Mark- och miljödomstolen och inte togs upp av Mark- och
miljööverdomstolen som ansåg att Mark- och miljödomstolen fattat rätt beslut.
Kommunfullmäktige i Lysekils kommun beslut den 31 mars 2016 att anta detaljplanen för
Södra Stockvik upphävdes 2017-07-03.
Viktiga punkter att beakta och förhålla sig till:
1. Det aktuella området är av riksintresse för friluftsliv enligt Miljöbalken 3 kap 6§ och
hela området är av riksintressen med hänsyn till natur- och kulturvärden enl. 4 kap 1
och 4 §§ MB.
2. Detta område har vid 2 tillfällen tidigare fått avslag att detaljplaneras. 1997 gällde det
etablering av vindkraftverk där Regeringen sa nej och därefter 2017 detaljplan för
friskvårdsanläggning Södra Stockvik Grönskult 1:42 m.fl där Mark- och
miljödomstolen sa nej.
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3. Planförslaget till ny detaljplan för Södra Stockvik Grönskult 1:42 har minskats sedan
förra tillfället men avser fortfarande samma område där lagarna enligt punkt 1. låg till
grund för att tidigare detaljplaner under punkt 2. inte godkändes. Eftersom området
är detsamma, lagarna som gäller är desamma och detta planförslag till väsentliga
delar är detsamma som vid första försöket till en etablering av friskvårdsanläggning
och annex har ingenting förändras som motiverar en ny detaljplan.
4. Etableringen medför fortfarande ingen utveckling av näringslivet eller av Stockevik
som inte kan klassas som tätort.
5. Planförslaget innehåller inte någon uppgift om tillfartsväg. Är det som vid förra
detaljplanen som upphävdes att Vattentornsvägen ska byggas ut till minst 8 meters
bredd och då förorsaka stor skada på natur- och kulturvärden? Den befintliga vägen
är ca 3 m bred och inte i skick att klara av någon som helst form av ökad trafik.
Vi anser att detta planförslag påverkar hela området negativt och yrkar därför på att
vidare detaljplanearbete inte fortsätter utan avbryts.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Trots världsläget med covid-19 arrangerade förvaltningen ett samrådsmöte den
16 juni 2020, det fanns möjlighet att närvara vid fyra olika tillfällen, en
fjärdedel av alla platser som erbjöds fylldes. Under samrådsmötet hölls en
presentation av detaljplanen och det fanns möjlighet att ställa frågor.
Planförslaget innehåller en tillfartsväg och redovisas i såväl plankarta som
planbeskrivning. Utförligare information om tillfartsvägen finns i tillhörande
trafikutredning.
För övriga synpunkter på planförslaget se samlade kommentarer till sakägare
och allmänhet för svar på synpunkter gällande tidigare dom från mark-och
miljödomstolen.

21. Skaftö-Berg 2:131, P-A Carlander

Jag tycker ni avsluta och använda skattepengar till något vettigare! ”Detta” är avgjort i mmd,
några större förändringar i planen tycker jag inte tillkommit!
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Se samlade kommentarer till sakägare och allmänhet för svar på yttrandet.

22. Näreby 1:66, EvaLinnea Torstensson och Mikael Wennergren

Vi bor i Långedalen och promenerar i det aktuella området flera gånger i veckan, året runt.
Detsamma gäller ca hundratalet andra helårsboende. Sommartid kan de nog räknas i
tusental i veckan. För oss är områdets kvaliteter att man lätt kan ströva utmed gång- och
cykelvägen, Munkeviksleden och ta sig fram på mångfalden av stigar i området eller gå på
upptäcksfärd i svår terräng och leta bär och svamp eller hitta spännande utsiktsplatser. Det
är vårt närströvområde och det skulle påtagligt försämra vår och många
Skaftöbors naturnära boendemiljö om en exploatering skulle ske i området. Det
obrutna gröna kustnära naturområde skulle krympas och försämras betydligt om det delade i
två delar. Vi kan absolut inte se något behov av att det görs lättillgängligare eller att
naturområdet gallaras till ett parkliknade landskap. Att påstå, som det framställs i
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planbeskrivningen, att en jätteanläggning med möjlighet till 30 000 kvm bruttoarea hotell
och 190 p-platser skulle förbättra naturområdet är motsägelsefullt. I planbeskrivningen
påstås det att planområdet krympt. Det är väldigt vilseledande då exploateringen för
hotellanläggningen är lika stor som tidigare. Det är bara bostäder och naturmark som utgått.
På Skaftö finns idag nyinflyttade unga barnfamiljer, skola och förskola har tillräckliga
barnkullar men befolkningssiffrorna viker ändå. Samtidigt har arbetstillfällena på ön ökat.
Det finns alltså inga enkla samband mellan arbetstillfällena på ön och invånarantalet. Tyvärr
är det nog så att unga familjer till skillnad från 1980- och 90-talet fortfarande väljer att
bosätta sig i större städer samtidigt som vi har en åldrande befolkning. De höga
bostadspriserna på ön förstärker detta. Många boende på ön arbetspendlar till närbelägna
orter främst inom Fyrstad men även Göteborg. Det också en tydlig inpendling till ön. Ett
byggande av en friskvårdsanläggning på ön är alltså inte en ödesfråga för att vända den
negativa befolkningstrenden. Samtidigt ser vi många likande projekt som istället förvandlats
till ytterligare sommarbostäder vilket inte gynnar bygden på något sätt.
Förslaget är ett högriskprojekt där vårt och många Skaftöbors fina närströvområden riskerar
att kraftigt reduceras och fragmentiseras. Vi motsätter oss därför planförslaget och anser att
det ska avbrytas
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Se samlade kommentarer till sakägare och allmänhet för svar på yttrandet.
Planbeskrivningen ska arbetas om med syfte att nyanseras utifrån de
synpunkter som framkommit i samrådsskedet.

23. Skaftö-Berg 2:161, Hans och Eva Cedermark

Historik
Arbetet med underlag för detaljplan för friskvårdsanläggning har pågått i mer än tio år. Ett
första planförslag upprättades redan 2011 och gick ut på samråd samma år. Efter beslut i
dåvarande byggnadsnämnden lades arbetet ner. Planarbetet återupptogs och en ny detaljplan
upprättades 2014. Efter en lång planprocess antogs en detaljplan för friskvårdsanläggning i
Södra Stockevik av kommunfullmäktige 2016. Planförslaget överklagades först till
länsstyrelsen och sedan till Mark- och miljödomstolen. Mark – och miljödomstolen beslutade
att upphäva detaljplanen 2017 med hänvisning till att planförslaget medför påtaglig skada.
Detta planförslag från 2020 är nu ute för samråd.
Vi har yttrat oss i rubricerade ärende tidigare:
Samråd, till Lysekils kommun 2011-05-22
Samråd, till Lysekils kommun 2014-10-14
Granskning, till Lysekils kommun 2015-06-15
Överklagande till Länsstyrelsen 2016-04-28
Överklagande till Mark- och miljödomstolen 2016-10-29
Vi är delårsboende i Stockevik sedan 1966 och bor här numera fem månader på året. Vi gör
så gott som dagligen vandringar i det berörda området.
Detaljplan 2014
Planen omfattade ett markområde på 11,2 h, varav 4,8 ha naturmark, 2,6 ha kvartersmark för
friskvårdsanläggningen, 2,3 ha kvartersmark för bostäder, och 1,5 ha för gatumark och
parkering. Planen med illustration redovisar en friskvårdsanläggning; hotell med 80 rum och
konferensverksamhet i huvudbyggnad, rehabverksamhet med gym och pool 1500 m²,
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restaurang 400 m²m 15-17 annexbyggnader, 190 parkeringsplatser. Planen medgav
dessutom 13-15 bostäder längs Vattentornsvägen. Ett genomförande av planen uppgavs
skapa 50-70 tals arbetstillfällen för helårsanställda.
Miljöbalken
Kustområdet och skärgården i Bohuslän är ett riksintresse för det rörliga friluftslivet och del
av området berörs av miljöbalken 3 kap. 6 §. Hela området berörs av miljöbalken, 4 kap 1 §.
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får inte komma till stånd om det innebär en
påtaglig skada på områdets natur- och kulturvärden. Undantag från denna grundregel är om
det gäller en utveckling av befintliga tätort eller det lokala näringslivet. Med utveckling av
lokalt näringliv avses en tillväxt i befintliga näringsgrenar eller tillkomst av nya verksamheter
i en omfattning som innebär att det finns tillräckligt sysselsättningstillfällen för befolkningen.
Mark- och miljödomstolens dom 2017 anger som domskäl att detaljplanen tar i anspråk ett i
huvudsak orört naturområde, vackert beläget ett fåtal hundra meter från havet. Detta ansågs
ha en bestående negativ inverkan på framför allt naturvärden i området. Ett genomförande
av detaljplanen skulle således innebära en påtaglig skada på områdets natur- och
kulturvärden. Domstolen fann vidare att det inte är fråga om utveckling av befintlig tätort. Ej
heller att det anses vara fråga om utveckling av det lokala näringslivet.
Detaljplan 2020
Planen omfattar 3,4 ha, varav 2,6 ha kvartersmark för friskvårdsanläggningen. Det nya
planförslaget har en minskad totalyta men kvartersmarken för friskvårdsanläggningen är lika
stor. Det som har tagit bort i planen är naturmark och kvartsmark för 13-15 bostäder. Den
nya planen berör inte strandskyddad mark.
En huvudbyggnad i tre till fyra våningar är tänkt att innehålla en tränings- och
rehabiliteringsavdelning med möjligheter till gym, sjukgymnastik och bad. Vidare planeras
för restaurang- och konferenslokaler samt 80 hotellrum. Avtrycket mot marken motsvarar en
byggnadsarea på 4700 m². I tillhörande annexbyggnader planeras för mindre sviter
alternativt totalt ca 45 dubbelrum. Planen tillåter 15-17 annexbyggnader om 300 m²
byggnadsarea i ett till fyra plan. Området kan avstyckas i högst två fastigheter.
Annexbyggnaderna är förlagda på hällmarkerna högst upp i området.
Våra synpunkter
Lysekils kommun har att göra en avvägning mellan att å ena sidan verka för en exploatering
som kan innebära nya arbetstillfällen, å andra sidan avstå från ingrepp i orörd natur. Det är
också en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen. Det enskilda intresset är att
tillgodogöra sig värdet av en för markägarna hittills outnyttjad marktillgång. Det allmänna
intresset är att bevara en orörd natur till gagn för det rörliga friluftslivet.
Det är den orörda naturen, stränderna och havet som är Skaftös stora tillgång. Det är viktigt
att bevara möjligheten att vandra och cykla i denna miljö. Skaftös naturtillgångar är
ingredienser i livskvaliteten hos skaftöborna, såväl helårsboende som delårsboende, och för
turistnäringen. Och det är turistnäringen som är den växande delen i Skaftös näringsliv.
Gång- och cykelvägen som invigdes 2008 och vandringsleden Munkeviksleden från 2016 går
genom orörd natur och är livligt frekventerade. Det rör sig ibland om många hundra per dag.
Den föreslagna anläggningen är mycket omfattande. Det kommer att bli din i särklass största
på ön. Kvartersmarken för anläggningen är lika stor som i det tidigare planförslaget. Därmed
blir också ingreppet i naturen lika stort. Anläggningen ligger inte i anslutning till befintlig
bebyggelse och den avviker helt ifrån Skaftös bebyggelsetradition. Huvudbyggnaden kan ges
en våningsyta på över 15 000 m². Annexbyggnaderna, 15-17 st, är var för sig mycket stora,
har byggrätt med 300 m² byggnadsyta och i ett till fyra plan höst uppe på berget. Det kan bli
över 10 000 m²våningsyta. De kommer att synas väl från sjön och från Stockevik och framför
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allt kommer att påverka naturupplevelserna för dem som går och cyklar på gång- och
cykelvägen och för dem som vandrar på lederna eller vistas i naturen övrigt.
Det kan vara intressant att jämföra föreslagen anläggning med Gullmarsstrands hotell- och
konferensanläggning i Fiskebäckskil. Där är kvartersmarken 0,6 ha och våningsytan 2500
m². Södra Stockevik har alltså fyra gånger större kvartersmark och tio gånger större
våningsyta. Södra Stockevik är en anläggning av kolossalformat och dess inverkan på
omgivningen blir förödande.
Länsstyrelsen skrev redan 2011 i ärendet att ”Förslagets läge och omfattning bedöms vara
oförenligt med miljöbalkens intentioner, såsom de är konkretiserade i kommunens
översiktsplan. Turistanläggningar som byggs i attraktiva lägen riskeras att omvandlas till
privat boende. Anläggning bör därför lokaliseras till tätort”. Trots de modifieringar som
gjorts av planförslaget kan vi konstatera att länsstyrelsen yttrande är vägledande alltfort.
Föreslagen anläggning måste betraktas som ett riskprojekt. Flera bedömare anser att det
krävs en investering på storleksordningen 700 – 1000 miljoner kronor. Vi har ställt frågan
till exploatören Lars Andersson, om vem som är byggherre och vem som kommer att ta det
ekonomiska ansvaret, men vi har inte fått något svar. Annexbyggnaderna är en egen
fastighet, har bestämmelserna O, ”tillfälligt vistelse” och det tordes vara möjligt att upplåta
dessa som bostadsrättförening. Då finns det en uppenbar risk att det aldrig blir någon annat
än bostadsrätter. Det har vi sett exempel på i Hälleviksstrand och Käringön.
Det ställningstagande som Mark- och miljödomstolen gjort 2017 leder till att föreliggande
planförslag också innebär en påtaglig skada på orörda natur- och kulturvärden enligt
miljöbalken. Det allmänna intresset för att behålla det orörda natur- och friluftområdet
mellan Grundsund och Stockevik väger alltså tyngre än de exploateringsintressen som kan
medföra fler sysselsatta på ön. Arbetsplatser på Skaftö måste gå att skapa på andra ställen än
i södra Stockevik.
Vi anser att Lysekils kommun borde lägga ner arbetet med detta planförslag eftersom
föreslagen friskvårdsanläggning innebär ett oacceptablet ingrepp i orörd natur. Det finns
starkt stöd i miljöbalken för detta synsätt.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Se avsnittet ”samlade kommentarer till sakägare och allmänhet” för svar på
synpunkter gällande tidigare dom från mark-och miljödomstolen,
fastighetsindelning, planbestämmelsen ”O”, detaljplanens koppling till ÖP06
och naturområdet.

24. Grönskult 1:30, Stefan Agrenius och Monika Göpfert

Vi har i huvudsak samma invändningar mot denna detaljplan som mot den tidigare som
antogs av kommunalfullmäktige 2016. Den strider mot den övergripande ambitionen i
kommunens egen översiktsplan för Skaftö (ÖP 06). Den strider också mot Miljöbalkens
intentioner, att så långt som möjligt skydda opåverkade kustområden. I detta fall ett
kustområde som utpekats som riksintresse.
Planförslaget avser i första hand att tillgodose enskilda intressen på allmänhetens
bekostnad. Under sommaren 2008 fanns en anslagstavla vid gångvägen som går igenom
planområdet, visande karta och illustrationer av den planerade anläggningen. Bredvid
hängde en lista för påskrift för de som ville bevara området som strövområde. Den listan
undertecknades av nästan 2000 personer på mindre än tre månader. Listan är överlämnad
till kommunen. Efter det har nya leder och stigar tillkommit bl.a. längs vattnet som en direkt
förlängning av den nya fina strandpromenaden mellan Vigerna och Grundsund. Detta har
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medfört att idag är området i ännu högre grad utnyttjat för fridluftsliv än det var för tolv år
sedan. En mer olycklig placering av den föreslagna anläggningen, än mitt i det som utvecklats
till Skaftös mest frekventerade rekreationsområde, är svårt att tänka sig.
Vi kan inte förstå annat än att en exploatering av området går stick i stäv med hur Lysekil och
Skaftö vill profilera sig som turistort. Turistnäringens företrädare lyfter framförallt fram att
Lysekil bjuder på stora förutsättningar för olika former av utomhusaktiviteter. Citat ur
LyskekilsPostens sommarbilaga 2020; Det finaste med Lysekils kommun är läget vid vårt
salta Västerhav och den fantastiska natur som är knuten till oss.
Vi ställer oss därför helt bakom Länsstyrelsens yttrande 2011-08-29 ”Förslagets läge och
omfattning bedöms vara oförenligt med miljöbalkens intentioner, såsom de är
konkretiserade i kommunens översiktsplan. Turistanläggningar som byggs i attraktiva
lägen riskerar att omvandlas till privat boende. Anläggningen bör därför lokaliseras till
tätort”.
Vad som är bortglömt idag är att när Dammenområdet, Stora Backa norr om Grundsund,
bebyggdes under 1970 talet avstod man att bygga ett antal planerade hus just för att inte
inkräkta för mycket på naturen mellan Grundsund och Stockevik. Det sas då, att resten av
området skulle bevaras. Trots det är det nya planförslaget det tredje försöket för fortsatt
exploatering av området.
Under 1990 talet fick bygglovet för två vindkraftverk inom området avslag i Kammarrätten.
Ett avslag som senare bekräftades av Regeringsrätten.
2017 avslog Mark och miljödomstolen planerna på den anläggning som nu återigen är på
förslag.
Det hävdas i det omarbetade planförslaget att det berörda området minskats med 70 %. I det
orörda naturområdet är den nya planen endast minskad med den del som låg inom
strandskyddat område i det tidigare förslaget. Området för parkering, hotell och annex är precis
lika stora som i det upphävda planförslaget.
Nybyggda och planerade bostäder, hotell och pensionat medför att antal boenden och turister
ökar på ön. Det i sin tur gör det än mer angeläget att den lättillgängliga oexploaterade natur
som finns kvar mellan samhällena på västra Skaftö bevaras för det rörliga friluftslivet.
Det framhävs i detaljplanen att anläggningen skulle bli en fortsättning på Lysekils långa
tradition som betydande badort. Som för många bekant, inleddes denna epok som badort av
Sturebadets grundare, badläkaren Carl Curman. Både Carl och hans hustru Calla Curman
blev med tiden mycket bekymrade över stenindustrins oreglerade framfart. När
verksamheten spreds till Stångehuvud, uppvaktade Calla den tidens kommunledning för att
hindra att området helt förstördes. Dock utan resultat. Senare som änka, när tillfälle gavs,
köpte hon området bit för bit. Området skänktes därefter till Kungliga Vetenskapsakademien
för att för all framtid bevaras och vara tillgängligt för alla. 1982 avsattes området som
naturreservat. Så det ironiska i sammanhanget är, att idag är namnet Curman framförallt
förknippad med att i kamp mot regerande politiker bevara skönheten och tillgängligheten i
det bohuslänska kustlandskapet.
Idag framhålls Stångehuvud som Lysekils mest attraktiva vandrings- och rekreationsområde
med helsidesbild på första sidan av LyskekilsPostens sommarbilaga.
Även om, mot förmodan, någon av de verksamheter som förespeglas i planen skulle komma
till stånd, förefaller det oss mycket tveksamt att det skulle gynna turistnäringen mer än om
området lämnas orört med sitt höga naturvärde, vandringsvägar, stigar och utsiktspunkter.
Säkert är, att en exploatering av området oåterkalleligen förstör dessa värden för all framtid.
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Vem ska bedriva verksamheten? Oss veterligen är initiativtagaren inte verksam inom vare sig
hotell, spa eller rehabiliteringsverksamhet. I samband med det tidigare förslaget påstod
initiativtagaren att verksamheten skulle drivas av Sturebadet AB. Vilket dock inte var helt
sant. Dåvarande vice vd för Sturebadet sa vid förfrågan ungefär följande ”vi ska undersöka
förutsättningarna för verksamhet i anläggningen när eller om den finns på plats”. Nuvarande
vd har över huvud taget inte hört talas om att planarbetet återupptagits.
I detaljplanen förespeglas att den planerade anläggningen ska generera 50 till 70 nya
helårsarbeten. Det skulle innebära en verksamhet, lika stor eller mer omfattande än den som
bedrivs av Hagabadet AB idag, med drygt 50 anställda. Hagabadets verksamhet bedrivs på
tre skilda anläggningar i Göteborg och en i Örebro. Att planera för en så omfattande
verksamhet i det sista orörda naturområdet som finns kvar mellan Grundsund och
Fiskebäckskil på västra Skaftö och som även är klassat som riksintresse, är svårt att förstå att
det är seriöst menat.
Om kommunens uppfattning är att den föreslagna verksamheten är baserad på en bärande
affärsidé, ställer vi oss undrande till varför kommunen inte i anstränger sig för att uppbringa
lämplig mark i anslutning till de befintliga samhällena Grundsund, Fiskebäckskil eller
Lysekil. Det vore i samstämmighet med kommunens egen översiktsplan och, som man kan
tolka högre instansers tidigare uttalanden, inte möta motstånd för att bli beviljat. Dessutom
finns där redan utbyggd infrastruktur och kommunikation. Ett sådant initiativ från
kommunens sida skulle innebära större sannolikhet att projektet blir förverkligat än med
nuvarande förslag. Vi tycker till exempel, att en liknande anläggning och verksamhet hade
passat väl in i utvecklingen av området kring Norra Hamnen i Lysekil.
Kan inte låta bli att fundera över hur liknande förslag inom populära friluftsområden i andra
kommuner skulle ha behandlats. Till exempel en ansökan om att få bygga hotell- och
konferensanläggning i Änggårdsbergen i Göteborg. Vi är övertygade om att ett sådant förslag
hade hamnat i papperskorgen direkt, alternativt att projektet hade föreslagits en lämpligare
plats.
Vi yrkar på att detaljplanearbetet avbryts.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Se avsnittet ”samlade kommentarer till sakägare och allmänhet” för svar på
synpunkter gällande tidigare dom från mark-och miljödomstolen,
marknadsförutsättningar och lokaliseringsprövning.
Vem som kommer att driva verksamheten är inget kommunen är insatt i, kan
avtala kring eller styra i en detaljplan.

25. Berg 2:144, Ing-Marie och Stig-Åke Holmgren

Som fastighetsägare till Berg 2:144 motsätter vi oss detaljplaneförslaget.
Detaljplaneförslaget bryter mot kommunens Översiktsplan 2006.
Vi anser att detaljplaneförslaget bryter mot ÖP06 då den innebär exploatering av orörd
natur.
Tidigare planförslag upphävdes av Mark-och miljödomstolen 2017-07-03 med
hänvisning till bla. att
• ett genomförande av planförslaget skulle innebära en påtaglig skada på områdets
natur-och kulturvärden enligt 4 kap. 1 § MB.
• föreslagen exploatering berörde ett orört naturområde samt omfattningen av
exploateringen.
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Planområdets areal har reducerats i nuvarande planförslag men skulle fortfarande innebära
en påtaglig skada på områdets natur-och kulturvärden och beröra orört naturområde.
De 14 annexbyggnaderna finns kvar och det som förändrats är att byggnadernas yta har ökat
med 400 kvm totalt. Varje hus består av tre sovrum, vardagsrum och pentry, vart och ett av
de 14 husen har ökat i storlek med 30 kvadratmeter/hus. Husen skall byggas på orörda
hällmarker och har flyttats ännu högre upp vilket troligen kommer att leda till ännu mer
sprängning och irreparabla skador.
Fram till husen skall det dras (asfalterade?) vägar, varje hus ska ha egen parkeringsplats.
Varför skall det finnas bilvägar och parkeringar om dessa annexbyggnader skall vara del av
friskvårdsanläggningen?
Lysekils kommun fastslår själva i sin Miljökonsekvensbeskrivning att ”Planen medför
negativ påverkan på natur- och kulturvärden enligt miljöbalken kap 4 §1 och kap 4 §4
eftersom natur- och kulturvärden tas i anspråk och påverkas visuellt av
friskvårdsanläggningen. Tillgängligheten till friluftsliv ökar för den planerade anläggningens
brukare och allmänheten samtidigt som friskvårdsanläggningen påverkar den orörda
karaktären i område för närrekreation. Den del av planen som utgör friskvårdsanläggning
är lokal näringsverksamhet inom område för tätortsutbyggnad och den ska därmed inte
hindras enligt miljöbalken kap 4 §1. Planen bedöms i stort överensstämma med
översiktsplanens intentioner.” (min kursivering)
•
•

Det handlar inte om tätortsutbyggnad när det byggs på orörd naturmark mellan två
samhällen
Kommer annexbyggnaderna i framtiden att vara del av lokal näringsverksamhet eller
bli framtida sommarbostäder?

Annexbyggnaderna och Sale- och leaseback
Kommunen fastslår i sitt Granskningsutlåtande 2015 att ”det är möjligt att bilda ”sale och
lease-backlägenheter” i alla detaljplaner där man tillåter hotellverksamhet”
”Sale- och leaseback innebär att nuvarande fastighetsägare säljer hotellägenheterna och att
de nya ägarna sedan hyr ut dem till verksamhetsutövaren. Den ursprungliga ägaren frigör på
så vis ett stort kapital som kan finansiera satsningen på verksamheten/byggnationen.
Uthyrningen styrs av ett avtal mellan verksamhetsutövaren och
lägenhetsinnehavaren(annexägaren)! Kommunen är inte part i detta avtal och har därför
ingen insyn i om lägenheterna verkligen nyttjas inom hotellverksamheten på det vis som
detaljplanen åsyftar (sid 10 i Granskningsutlåtandet 2015)
•
•

Om de 14 annexbyggnaderna omvandlas till 14 sommarbostäder är detta ett sätt att ta
sig förbi detaljplanen vilken inte ger utrymme för bostäder. Bostäder har tagits bort
ur planförslaget.
Om kommunen redan i planstadiet ser att man avsäger sig möjligheten att påverka att
annexen säljs till enskilda ägare utan att kommunen kan påverka om de blir
privatägda sommarboenden är det då inte dags att ta konsekvenserna och säga nej till
annexbyggnaderna i detta skede när möjligheten finns? Är det fler hotellrum som
behövs borde väl antalet rum i friskvårdsanläggningen ha utökats?

I Granskningsutlåtandet 2015 fastslår kommunen att motivet till att planen reglerar två
olika fastigheter för huvudbyggnad och annexbyggnader är enligt exploatören av
företagsekonomiska skäl och ett krav från verksamhetsutövaren och bankerna.
•

Kan verkligen entreprenörer, verksamhetsutövare och banker ställa krav som
kommunen tillmötesgår? Kommunen har väl möjlighet att villkora t ex bygglov.
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•

Är det i kommunens intresse att ”den ursprungliga ägaren frigör ett stort kapital som
kan finansiera satsningen på verksamheten/byggnationen”. Även om man ser att det
kommer att strida mot befintlig detaljplan och ÖP?

Påverkan för befintliga fastigheter
Vi befarar också att utsikten från de fastigheter ligger ost och nordost om annexen kommer
att påverkas negativt då annexbyggnaderna troligen kommer att vara synliga därifrån.
Ur Planförslaget: Annexbyggnaderna som är lägre byggnader har placerats på
hällmarkerna. Placering av annexbyggnader i låglänta skogspartier, och den konflikt det
skulle innebära med närrekreation, undviks därmed. Att från anläggningen erhålla obruten
utsikt över havet är en viktig faktor för att verksamheten ska uppnå ekonomisk bärighet.
Avvägningen har från kommunens sida bestått i att det vore en dålig hushållning med
markresurser att lägga anläggningen i ett läge där den riskerar att inte bli lika attraktiv och
riskera att inte bära sig ekonomiskt och således inte kunna bidra med arbetstillfällen för
ungdomar och vuxna. Det valda läget för anläggningen inklusive annexbyggnaderna ger
också tillräckligt stor yta i närområdet för en större parkering, samtidigt som lokaliseringen
av anläggningen här ger ett väl tilltaget avstånd för att inte påverka närboende negativt.
Ur Miljökonsekvensbeskrivningen: ”Lokal påverkan inom planområdet och dess
närhet uppstår när byggnader läggs uppe på höjder med hällmarker och i den dalgång som
ligger mellan höjderna. Bebyggelsen uppe på höjderna dominerar genom sitt höga läge och
påverkar även höjdernas karaktär genom att dessa måste sprängas och fyllas med massor
som jämnar ut nivåerna så att vägar får rimliga lutningar. Graden av påverkan från
bergskärningar, slänter och stödmurar är beroende av hur väl väg och byggnader inpassas i
terrängen och hur marken utformas”
Området kommer att störas av buller från bla biltrafik, både privat och tunga transporter
fram till hotell, restaurang och SPA. Ljudnivån kommer med all sannolikhet att höjas i
området och förstöra det lugn som nu präglar detta natur- och strövområde!
Alternativ lokalisering
Vi uppfattar projektet Södra Stockevik stå i strid med nuvarande översiktsplan och strida mot
allt sunt förnuft. Enligt ÖP 2006 bör utbyggnad ske i anslutning till de befintliga samhällena
medan områdena mellan dessa hålls fria från anläggningar och hus för att bevara natur och
kulturvärdena för boende och besökare!
Alternativ lämpligare lokalisering borde ha utforskats redan från början i något av de
samhällen som redan finns. I Grundsund efterfrågas och saknas ofta övernattningstillfällen,
samhället har öns största fasta befolkning och skolan ligger i samhället. Kommunala
bussförbindelser och vägar finns redan.
Det är inte rimligt att en enskild entreprenör ska få styra var utbyggnad sker och hur
detaljplaner ändras. Att locka med arbetstillfällen verkar gångbart i Lysekils kommun men
inga garantier på antalet arbetstillfällen lämnas i projekt Södra Stockevik.
Ny översiktsplan Lysekil 2030
2014 gav kommunfullmäktige direktiv att ta fram en ny översiktsplan. I arbetet med den nya
ÖP 2030 har en Grönstrategi tagits fram. Delmål 2 som handlar om friluftsliv med målet:
Vi ska bli Sveriges friluftskommun, har följande inriktningar:
2.1 Vi ska vårda och utveckla våra tätortsnära naturmiljöer
2.2 Vi ska göra naturen och friluftslivet lättillgängligt för alla
Projekt Södra Stockevik rimmar mycket illa med inriktningen i ÖP 2030
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för Södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl, Skaftö, Lysekils kommun

Sida 41

Aktuell forskning
Projektet är också ur tiden när det gäller aktuell forskning. Det är i orörd natur återhämtning
sker bäst – då är det olyckligt att skövla, spränga och bygga i den natur som Skaftö som ö kan
erbjuda i begränsad utsträckning
Forskningsprojekt
Återhämtning med hjälp av naturen
Det är de små sakerna som kan ha störst betydelse för hur vi mår. Socialpsykiatrin i Sjöbo
startade upp ”Häng med oss ut!” med Friluftsfrämjandets stöd, ett projekt som hjälper
långtidssjukskrivna med psykisk ohälsa att komma ut i naturen.
Ny forskning: Skogsbada för hälsans skull
Det är skogen och inte aktiviteten som är i fokus i det nya pilotprojektet som pågår vid
Linnéuniversitetet. Biologer och sjuksköterskor vill tillsammans hitta svaret på vilka
hälsoeffekter skogen ger. De vill också förstå vad som får människor att ge sig ut i skogen –
och inte minst vilken skogstyp som påverkar hälsan mest.
Våra resultat hittills går i linje med tidigare forskning. Flera studier pekar på att vistelser i
skog och mark lindrar besvär och ökar välmående hos människor som lider av
utmattningssyndrom eller svår stress. Men vårt projekt tittar också på mer än skogens
hälsofrämjande effekter – nämligen på hur människor ska ta sig ut enkelt i skogen och hur
ofta, samt vilken typ av skog som ger bäst effekt.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Se avsnittet ”samlade kommentarer till sakägare och allmänhet” för svar på
synpunkter gällande tidigare dom från mark-och miljödomstolen, ÖP06,
lokaliseringsprövning, annexbyggnaderna och motiveringen till
fastighetsindelningen.
Denna samrådsredogörelse besvarar inte kommentarer, synpunkter eller
frågeställningar som framkom eller framställdes i samband med föregående
planförslag.
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Övriga som har yttrat sig
26. Lysekil-Munkedals Naturskyddsförening
Lysekil-Munkedals Naturskyddsförening anser att förslaget till detaljplan skall
avbrytas av följande skäl
•
•
•
•

Riksintresset hög exploaterad kust med de särskilda bestämmelserna för
hushållning med mark och vatten kommer påtagligt att påverkas (MB, 4
kap)
Exploateringen innebär stark påverkan på landskapsbilden
Alltför omfattande ingrepp i orörd naturmark och i en högt och starkt
kuperad bergsterräng
Betydande negativa konsekvenser för friluftslivet

Exploateringen på det mest känsliga området
Tidigare planförslag upphävdes av mark-och miljödomstolen 2017-07-03. Nu har
planförslaget minskats från 11,2 ha till ca 3,4 ha. Det nu aktuella området som är kvar är dock
den mest känsliga delen ur natursynpunkt. Det är en helt orörd del mellan Stockevik och
Grundsund. Området är högt beläget med utsikt över Skagerack. Exploateringen kommer
både att synas långt och påverka friluftsvärden på Skaftö. Med byggnationen kommer en
väsentlig del av Skaftös västras orörda sida att försvinna.
Hushållning med mark och vatten
Miljöbalken anger att företräde skall ges områden som medför en från allmän god
hushållning. Stora opåverkade markområden som inte alls eller endast obetydligt är
påverkade av exploateringsföretag skall så långt möjligt skyddas (MB 3 kap, 2 och 3 §§).
På samma sätt skall områden skyddas som från allmän synpunkt har natur-, kultur- eller
friluftsvärden. Lagstiftningen anger att behovet av grönområden i närheten av tätorter
skall särskilt beaktas (MB 3 kap, 6 §). Södra Stockevik som är det enda större orörda
området på västra Skaftö mellan två samhällen har samtliga av ovanstående
värdekriterier. Om exploateringen fullbordas så kommer Skaftö att förlora värdefull natur
som är en attraktion både för boende och besökande.
Riksintresset enligt särskilda hushållningsbestämmelser påverkas
Hela Skaftö ligger i riksintresse för särskilda bestämmelser för hushållning med mark och
vatten enligt miljöbalken (MB, 4 kap). Exploateringsföretag får där inte genomföras som
kan påtagligt skada områdets natur- och kulturvärden. Skälet är att denna kust redan är så
högexploaterad att nya områden för byggnation kan allvarligt inkräkta på den
kvarvarande fria kustdelen.
Natur- och kulturvärden (4 kap, 1 §)
Kustområdet utmed södra Bohuslän inklusive Skaftö har utpekats av Sveriges riksdag för
att ha natur- och kulturvärden som skall skyddas. Därför har dessa delar fått särskilda
bestämmelser som riksintresse.
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Ny fritidsbebyggelse inte tillåten (4 kap, 4 §)
Från Brofjorden till Simpevarp, där Skaftö ligger, får inte ny fritidsbebyggelse komma till
stånd. Fritidsbebyggelse får endast komma till stånd i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.
Påtaglig skada (4 kap, 1 §, punkt 2 och 4 §)
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma tillstånd endast om det inte
möter något hinder enligt 4 kap, 4 § och det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar
områdenas natur- och kulturvärden.
Området där hotellet skall ligga är idag helt orört. Etableringen med bl a 80 hotellrum
samt ca 16 annexhus (45 dubbelrum) blir högt upp på en bergsrygg med fantastisk utsikt
över havet. Investeringskostnaden kommer att bli på ca 700 Mkr eller mer. Projektet
Södra Stockevik innebär betydande sprängningsarbeten i kuperad terräng.
Naturskyddsföreningen anser att en friskvårdsanläggning är att hänföra till
fritidsbebyggelse. Eftersom etableringen är en nyetablering i ett stort orört område så
är det inte någon komplettering. Avståndet till närmaste fritidsbebyggelse är 600 m
(benämnt Dammen).
Området gränsar inte till någon tätort. Närmaste tätort som är Fiskebäckskil ligger mer
än 1000 m från planerad friskvårdsanläggning.
Stark påverkan på landskapsbilden
Friskvårdsanläggningen med tillhörande annex kommer att placeras på toppen av en
höjdrygg. Allt placerat för att få mesta möjliga utsikt över havet. Hotellet kommer att få en
höjd på 14 m medan annexen blir 7,2 m höga. Höjderna anger att anläggningen inte
kommer att bli diskret placerad i terrängen. Istället är det tvärtom så att husen placeras så
att alla boende skall få havsutsikt. Anläggningen kommer, sett från havet, att dominera
landskapet.
Översiktsplanen anger att naturen skall värnas
I kommunens översiktsplan (ÖP) 2006 anges att ”en ö alltid har begränsade
markresurser. Det är därför av stor betydelse att hushållning sker med dessa så att Skaftö
inte blir fullbyggt. Utbyggnad bör därför ske i första hand till de befintliga samhällena,
medan områdena mellan dessa hålls fria från anläggningar och hus för att bevara naturoch kulturvärden för de boende och besökande.”, sid 110.
ÖP:n anger också att ”Skaftö skall behålla sin småskaliga karaktär. Utbyggnad av bostäder
och anläggningar skall ske i måttlig skala och takt för att Skaftö skall behålla de kvaliteter
de boende uppskattar och söker sig till ön för”.
Enligt naturskyddsföreningen är det ingen tvekan om att ÖP 2006 prioriterar de höga
natur- och kulturvärden som finns på Skaftö.
Redovisad miljökonsekvensbeskrivning har uppenbara brister
Redovisad MKB (2020-04-15) är upprättad av Lysekils kommun. Kunskapsnivån kan således
ifrågasättas. Redovisningen uppvisar klara brister på vad en MKB skall innehålla. Bland
annat i forma av bristande kartmaterial, rödlistade och hotade arter, påverkan på orörd
mark, friluftsintressen mm. Av MKB:n framgår att det på punkt efter punkt endast sker en
obetydlig påverkan. Strandskyddsgränser, riksintressen mm är obetydligt nämnda. I
handlingarna framgår inte om större vattensalamander eller groddjur finns i området. Se
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inventering av stor vattensalamander från 2011. Hänvisning har skett till dokument från en
annat förslag på detaljplan (N Tronebacken).
Naturskyddsföreningen anser att en ny miljökonsekvensbeskrivning måste upprättas. Den
skall vara utförd av ett företag med dokumenterad kunskap.
Sammanfattning
Naturskyddsföreningen bedömer att den omfattande byggnationen högt upp på en orörd
bergsrygg strider mot lagstiftningen (MB, 4 kap). Projektet kommer, enligt föreningen, att
medföra en påtaglig skada på områdets natur- och kulturvärden.
I MB 4 kap, 4 § anges att fritidsanläggningar inte får komma till stånd utom som
komplettering till befintlig bebyggelse. Eftersom detta är en i storlek betydande
fritidsanläggning så strider byggnationen mot lagstiftningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Se avsnittet ”samlade kommentarer till sakägare och allmänhet” för svar på
synpunkter avseende tidigare dom från mark-och miljödomstolen,
detaljplanens koppling till Lysekils kommuns översiktsplan (ÖP06) och
anmärkningar på miljökonsekvensbeskrivningen.
Förvaltningen delar Naturskyddsföreningens åsikt om att Stockevik inte
klassificeras som en tätort och har i tillhörande planbeskrivning ej heller
framfört att Stockevik är en tätort. Planområdets nordligaste del börjar cirka
400 meter söder om Stockevik, planområdet ligger cirka 750 meter från
Grundsund. Det får anses ligga i nära anslutning till Stockevik samhälle.
En friskvårdsanläggning klassificeras inte som en fritidsbebyggelse. Det är inte
heller möjligt att byggnaderna inom planområdet kan användas för
fritidsbebyggelse då området ges användningsbestämmelsen O – tillfällig
vistelse. Inom användningen O är det inte tillåtet med varaktigt boende och inte
heller fritidshus.
Det stämmer att anläggningen, sett från havet, kommer att synas. För att
illustrera detta har lokaliseringsstudier tagits fram.

27. Skaftö Öråd

Skaftö Öråds huvudmål är att verka för en ökad andel fastboendebefolkning på Skaftö och
prioritera arbetstillfällen. Därmed kan vi vända den tidigare negativa
befolkningsutvecklingen på Skaftö. Gång- och cykelvägen genom planområdet och
anslutande vandringleder innebär för många en positiv naturupplevelse och är mycket
frekventerade. I övrig är området glest besökt och delvis svårtillgängligt.
Örådet är medveten om att Mark och Miljödomstolen upphävde tidigare detaljplan. Bl.a
anförde man naturskäl samt att området inte låg i anslutning till befintligt samhälle samt att
en friskvårdsanläggning är en ny typ av verksamhet och därmed inte utvecklar det lokala
näringslivet.
Örådets synpunkter på lokaliseringen
Örådet anser att närheten till Stockevik är en fördel och att det gamla samhället och
kustlinjen inte påverkas nämnvärt av den föreslagna lokaliseringen. Örådet hävdar också att
en friskvårdsanläggning är i linje med Skaftös nuvarande näringsliv. Detta är sedan
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årtionden inriktat på besöksnäringar med två golfbanor, restauranger, pensionat som
utvecklas till hotell, konferensanläggningar, B&B ställen, butiker samt GC-vägar och
vandringsstigar. Här bedrivs guidade turer både till havs och på land. Det är därför viktigt att
nya arbetstillfällen måste komma i näringar som efterfrågas, inte i gamla som gått ur tiden.
Arbeten inom jordbruk, sjöfart och fiske har till stor del avvecklats. Skaftö har endast en
ståltrålare och två mindre båtar för skärgårdsfiske. Sjöknutna verksamheter är inriktade på
fritidsbåtar behov.
Planområdet för hundratalet bostäder som tillkommit under 2000-tals bebos endast 10 % av
personer som folkbokförda i kommunen. En friskvårdsanläggning blir en naturlig del av
Skaftös näringsliv så som det utvecklas från senare del av 1900-talet. Örådet påpekar att det
viktiga är att friskvårdsanläggning etableras och att det inte endast blir annexbyggnader som
omvandlas till bostadsrätter.
Personrörelser i området sker till övervägande del utmed gång- och cykelväg mellan
Stockevik och Grundsund. För att värna upplevelsen av att man rör sig i naturen bör man
justera omfattningen, lägen och bygghöjder för annexen så att det inte synliga från GC-vägen
när man närmar sig planområdet från Stockvikshållet.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Området där friskvårdsanläggningen är lokaliserad har givits
planbestämmelsen O – tillfällig vistelse. Inom användningen är det inte tillåtet
med varaktigt boende eller fritidshus.
Det är oundvikligt att byggnaderna inte kommer att synas från gc-vägen och
upplevelsen när man promenerar längst med den sträckan utefter gc-vägen
kommer att förändras. Dock är denna del av gc-vägen relativt liten om man
ställer det i proportion till hela gc-vägen. Höjderna på annexbyggnaderna
kommer dock att ses över och tydliggöras inför granskningsskedet.

28. Munkeviksledens förening

Föreningen Munkeviksledens har som ändamål att etablera, bygga och underhålla
vandringsleden Munkeviksleden mellan Kolerakyrkogården och Vigerna samt ta initiativ till
och administrera iordningsställande av intilliggande stråk för vandring mellan samhällena
Fiskebäckskil, Stockvik och Grundsund. Styrelsen har uppdragit till oss undertecknande,
fastboende på Skaftö, att utarbeta detta yttrande.
Vi känner till att planerna på friskvårdanläggningen har funnit i mer än tio år och vi har tagit
del av innehållet i tidigare detaljplaneförslag och nu detta förslag genom information på
kommunens hemsida. Vi har följande synpunkter:
Ni skriver i samrådshandling: ”Planområdet omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser
enligt 4 kap 1 § miljöbalken och är av riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden i
området. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det
kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden”
Vi vistas ofta i det område som nu är tänkt att bebyggas och i angränsade marker ner mot
Munkevik. Här finns gång- och cykelvägen som byggdes 2008 och Munkeviksleden som vi
själva byggde 2016. Här är det särskilt under vår och sommar många cyklister och vandrare.
Området ger oss sköna naturupplevelser. Vi anser att man måstes bevara detta område orört.
Det är den orörda naturen, stränderna och havet som är Skaftös tillgång. Kommunen måste
avstå från exploatera vår närmiljö. Vad vi förstår strider exploateringen mot miljöbalken.
Kommunen kan väl inte bygga i strid mot lagen.
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Sedan undrar vi om friskvårdsanläggningen verkligen kommer att bli av? Hur kostar det att
bygga? Vem har kapitalet? Var ska personalen bo? Det finns väl heller ingen efterfrågan på
SPA-anläggningar? Vi tror att om planen beslutas, kommer det bara bli annexbyggnaderna
som byggs och säljs som bostadsrätter. Då blir det inga nya arbetsplatser, men däremot en
massa hus uppe på hällmarkerna som kommer att synas från alla håll. Det kommer vi aldrig
acceptera. Exploateringsföretag kommer att påtagligt skada områdets natur- och
kulturvärden.
Vi avråder kommunen från att fortsätta planarbetet och vi vet att många tycker som vi.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Se avsnittet ”samlade kommentarer till sakägare och allmänhet” för svar på
frågeställningar gällande huruvida det är möjligt att annexbyggnaderna säljs
vidare som bostadsrätter och synpunkter avseende marknadsförutsättningar
och naturmiljön som tas i anspråk.

29. Långedalens vägsamfällighet

Vi har i tidigare planförslag yttrat oss om dåvarande detaljplaneförslag, detta är i stort en
upprepning av våra tidigare synpunkter. I handlingen finns vissa fakta om Långedalsvägen
som inte är helt korrekta. Nedan beskrivs vägens status för idag:
Långedalens vägsamfällighet omfattar idag ca 62 fastigheter och är 1,65 km lång samt
hastighetbegränsad till 50 km/h. Vägen är enskild (väg 23693) och har statsbidrag från
Trafikverket. Den ansluter till allmän väg i bägge ändar. Vägen anlades och samfälligheten
bildades 1953 med 3,7 m vägbredd + diken om 1,0 – 1,8 m bredd på vardera sida beroende på
jord och bergsskärning. Vägen har två mötesplatser enligt förrättningen. Trafiken på den
tiden var låg och belastningen liten varför underbyggnaden inte håller ordentligt för dagens
belastning. Efterhand har mer grus lagts på och vägen har ”svällt” allteftersom belastningen
ökat. Omfattande dikningsarbeten har därför gjorts på senare tid. Dikeskanterna är därför
bitvis branta och risk finns därför att vägen kan ”kalva” vid alltför hög belastning. Vi har med
ekonomiskt bidrag från Trafikverket åtgärdat de största lerkörtlarna genom att gräva bort
dem och fyllt med bättre underbyggnad på del av vägsträckningen. Samtidigt återfick vägen i
dessa delar sin ursprungliga bredd och mötesplatser har iordningsställts. Vi har dock
återstående problem med tjälskador på ett mindre parti i norra delen utmed vägens
sträckning där lerkörtlar finns alltför grunt under vägbanan.
Dimensionering av underbyggnad har dock gjorts efter den trafikbelastning som är idag och
kan inte säkerhet hålla för den ökning som ett eventuellt förverkligande av Södra
Stockviksområdet innebär. Den innebär tillsammans med varutransporter en avsevärd
ökning av trafikbelastningen på vägen. Vägbredden räcker med all säkerhet inte till och en
breddning till exempelvis 5,5 m+ diken utmed hela vägsträckningen alternativt fler
mötesplatser samt separat gång- och cykelvägen kräver markförvärv och
lantmäteriföruträttningar med ett stort antal fastigheter inblandande. Det finns också ett
”trångt” och siktskymt avsnitt med angränsade bostadsfastigheter, golfbanangångväg och
fornlämning vid bl. a Skaftö-Berg 2:26 och 2:179. Vi bedömer att Södra
Stockeviksexploateringen innebär att Långedalsvägen utmed hela vägsträckningen behöver
en bättre teknisk standard då säkerligen utfarten mot Grundsund också kommer att
användas för besökande och anställda till den planerade anläggningen. Följaktligen kan även
de föreslagna gång- och cykelbanan behöva utföras i hela vägens sträckning. Anläggningens
andelstal i vägföreningen bedöms bli betydande. Vi är självklart angelägna om att en
eventuell exploatering inte på något sätt ska belasta nuvarande fastigheter anslutna till
samfälligheten nu eller i framtiden.
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Denna skrivelse innebär inget ställningstagande till Södra Stockviksprojektet i sig utan vill
bara belysa en dal av de fastighetmässiga och vägtekniska komplikationer som en anslutning
till Långedalsvägen kan innebära.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Planbeskrivningen ska uppdateras utifrån den fakta som framförs i yttrandet.
Det åligger exploatören att avtala och förhandla med berörda parter för att
kunna fullfölja kraven som framförs i tillhörande trafikutredning; anläggandet
av gc-väg samt 4–5 mötesplatser längst med del av Långedalsvägen.
I samband med lantmäteriförrättning bör fastighetens andelstal i befintlig
gemensamhetsanläggning att ändras. Lantmäteriet får göra bedömningen om
vilket andelstal som är skäligt med hänsyn till vilken omfattning fastigheten
beräknas använda vägen. Friskvårdsanläggningen kommer rimligen att få ett
större andelstal än övriga fastigheter.

30. Skaftö-Backa 3:416, Charlotta Rydberg Philipson

Mitt namn är Charlotta Rydberg Philipson och jag äger 50% i fastigheten Lysekil SkaftöBacka 3:416.
Jag har tagit del av planförslaget för Södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl., diarienummer B2019-456 och har några synpunkter. Naturligtvis är det bra att kommunen planerar för att
kunna skapa fler arbetstillfällen samt underlätta för fler människor att besöka Skaftö.
Men, rimligtvis borde en nybyggnation av en friskvårdsanläggning i form av en hotell- och
spaanläggning ske i närheten av redan befintlig bebyggelse och inte i orörda naturområden
som förslaget gör gällande.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Se avsnittet ”samlade kommentarer till sakägare och allmänhet” för svar på
yttrandet.

31. Skaftö-Berg 2:97, Agneta och Gunnar Lindegren

har följande synpunkter på detaljplanen för Södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl.,
diarienummer B-2019-456:
•
•
•
•

Bygget är alltför stort och omfattande, särskilt de 15(!) annexhusen. Det kommer att
dominera platsen och ta bort känslan av orörd natur som Lysekils kommun borde värna
om.
Trots att man enligt planförslaget har försökt anpassa byggnaderna till omgivningen
tycker vi inte man har lyckats när byggnationen är så omfattande. Varför behövs så
många annex?
Trafiken till platsen kommer att öka, vilket medför omfattande störning med buller och
avgaser i en tyst och stilla miljö. Till Skaftö kommer många för att få naturupplevelser i
lugn och ro.
Den omtyckta och väl underhållna gång- och cykelstigen som förbinder Stockevik med
Grundsund kommer att påverkas negativt för oss närboende. Det kommer inte längre
vara möjligt att ta en promenad i skogen utan det kommer att vara som att gå i ett
samhälle.
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•

Då vi under en längre period (flertal år) upplevt problem med dålig lukt från avloppet där
lukten känts ända till Stockevik vill vi understryka att avloppssystemet dimensioneras så
att funktionen inte försämras genom utbyggnaden.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Se avsnittet ”samlade kommentarer till sakägare och allmänhet” för svar på
yttrandet gällande annexhusen och naturområdet.
Det är oundvikligt att byggnaderna kommer att synas från gc-vägen och
upplevelsen när man promenerar längst med den sträckan utefter gc-vägen
kommer att förändras. Dock är denna del av gc-vägen relativt liten om man
ställer det i proportion till hela gc-vägen.
VA-utredningen ska uppdateras för att anpassa dimensioneringen utifrån
planerad bebyggelse.

32. Skaftö-Berg 2:163, Ann Weidenlöv & Dan Johansson

Det har under de senaste decennierna tagits fram planer för olika friskvårdsanläggningar i
området kring Grönskult i Södra Stockevik, Skaftö, Lysekils kommun. Planerna varierar från
gång till gång med anledning av de avslag som föregåtts tidigare försök.
Området är obebyggt med ett rikt djur och naturliv och precis som tidigare avslag har visat
kommer en byggnation att förstöra den orörda naturen, detta för all framtid. Djur- och
växtliv påverkas kraftigt och enskilda arter kan totalt utplånas av ett dylikt ingrepp i det
orörda naturområdet. Även själva byggnationsarbetet påverkar djur- och naturlivet, inte bara
i form av buller men även sprängningar har visat sig kunna påverka det marina livet då
tryckvågorna fortplantar sig i vattnet och kan förflytta sig längre sträckor även om
sprängningen inte utförs i direkt kontakt med ett strandnära område. (sceiencedirekt.com
artikel ”Acoustic propeties of marine seismic sound”)
Exploaterandet strider mot Lysekils kommuns nu gällande översiktsplan: ”områden mellan
befintliga samhällen hålls fria från anläggningar och hus för att bevara natur- och
kulturvärden för boende och besökande”. Bebyggelsen går även stick i stäv med kommunens
Grönstrategi 2030. I avsnitt 2.5.2 Exploatering, står det t.ex. att ” Just de obebyggda
bergskanalerna är viktiga för Lysekils identitet och attraktivitet, samtidigt som de möjliggör
ett rikt djur- och växtliv”. I nämnda avsnitt kan man också ta del av hur kommunen ser på
nybebyggelse: ”Ny bebyggelse kan lokaliseras så att kulturhistoriska värden även i
kommande generationer kan läsas av och upplevas i landskapet.” Det står även att man vid
exploatering ska ta hänsyn till landskapets värden (ekosystemtjänsterna). Den nya plan som
exploatören tagits fram sedan förra projekteringen har flyttats något men faktum kvarstår att
en exploatering av dessa proportioner kommer att påverka precis alla de faktorer om djuroch natur som kommunen tydligt säger sig värna om.
Den tidigare detaljplanen för området upphävdes av Mark och miljödomstolen 2017-07-03,
då orsaken var att området var av riksintresse för friluftslivet enligt Miljöbalken 3 kap §6.
Hela området är av riksintresse för natur- och kulturvärden enl. 4 kap §§ 1 och 4. Vid tidigare
ansökningar har Mark och miljödomstolen fastslagit att en projektering skulle innebära en
påtaglig skada på områdets natur och kulturvärden. Det förefaller märkligt att det den här
gången skulle kunna bedömas annorlunda, även om anläggningens tänkta placering är något
lite annorlunda utformad.
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Delmål två i kommunens Grönstrategin vittnar om hur kommunen ska bli ”Sveriges
friluftskommun” och då förfaller det ytterst märkligt att man väljer att inskränka de få
kustnära friluftsområden som finns lättillgängliga på ön, i och med den anlagda gång och
cykelvägen som passerar rakt igenom området. Just tillgängligheten är ett annat mål, delmål
2.2, i strategin som inskränks vid en byggnation: ”Vi ska göra naturen och friluftslivet
lättillgängligt för alla”, vilket sker i nuläget då dagens gång-och cykel väg inte trafikeras av
bilar och således gör den tillgänglig för barn, familjer och motionärer. Den nya planen visar
på bilvägar i direkt anslutning till gång och cykelvägen vilket givetvis inkräktar stort på
allmänhetens möjligheter till friluftsliv och rekreation men också för naturen i stort.
På kartor ser det ut som om bilvägens sträckning kommer att gå utmed golfbanan på
Långedalsvägen. Ett ökat trafikflöde av den magnituden det kommer att bli med ett
rehabcenter kan givetvis riskerna för olyckor öka. Detta särskilt då det finns många barn i
området, inte minst sommartid. Det känns ytterst olämpligt med en sådan ökning av
trafikanter och det framgår inte av den dokumentation som finns tillgänglig om
riskbedömning gjorts i ärendet samt vilka mitigeringsåtgärder som kommer att vidtas,
särskilt med tanke på alla barn som vistas på golfbanan och tar sig dit på egen hand.
Buller är en annan aspekt som inte bara (se Centrum för biologisk mångfald) har en kraftigt
negativ inverkan djur- och naturlivet utan även på människor. Det är alltså inte bara den
faktiska byggnationen som riskerar förstöra naturlivet och mänskliga värden utan även buller
och vi utgår därför från att en bullerutredning kommer att genomföras.
Andra viktiga aspekter är det kraftigt underdimensionerade avloppssystemet som varje år
svämmar över och släpper ut orenat avloppsvatten i Stockeviks hamn samt i dikterna i
skogen. Sjukvård är också en oroande faktor då det är uppenbart att gästerna på ett
rehabcenter lär ha mycket högre risk av vara i behov av sjukvård, givet att de redan har en
hälsokritisk historik. Sjukvården i området är redan ansträngd och på Skaftö finns inte heller
någon läkarvård lokalt.
Slutligen finns också viss oro över att detta är ett högriskprojekt. Är det verkligen lämpligt att
förstöra ett orört naturområde för att testa en affärsidé som visat sig vara en svår bransch,
när man jämför med årsrapporter/konkurser från andra liknande anläggningar, just i
Bohuslän?
Arbetstillfällen är något som kommunen värnar om men vad har vi för garantier att
arbetstillfällena går till ortsbefolkningen så att skatteintäkterna stannar inom kommunen?
Ur privat synpunkt ser vi redan idag hur husen på Borghålevägen i Stockevik, som ligger i
direkt anslutning till gång och cykelvägen, kraftigt störs av den samma. När vi byggde vårt
hus år 1990 fanns bara en liten smal stig till Grundsund vilken sällan nyttjades men i och
med att gång och cykelvägen anlades i direkt anslutning till vårt hus har det varit en närmast
explosiv användning av den på gott och ont. Gott då vi ser hur många som verkligen nyttjar
naturen men för oss som är heltidsbonde observerar vi varje sommar hur folk tar sig olika
friheter som att t.ex. urinera på vår tomt, cykla i otroligt höga hastigheter eller låta sina små
barn cykla helt fritt när vägen vid vårt hus övergår i bilväg. Nattetid trafikeras gång och
cykelvägen av semesterfirare till och från samhällenas utbud av restauranger. Dessa tenderar
att vara i ett ytterst högljutt skick med diverse störande och stötande beteenden som de
tenderar att utföra i skydd av den anonymitet som råder i dessa sammanhang. Detta gör att
det är omöjligt att inte oroa sig för ytterligare skadegörelse och nattliga störningar m.m. när
det tillkommer en stor anläggning i området med ökat personflöde, särskilt om
utskänkningstillstånd kommer att beviljas på anläggningen, då detta även kommer att
attrahera besökare från de intilliggande områdena.
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Vi bor som sagt tämligen nära byggnationen, närmsta granne norr om anläggningen, och som
ni förstår kommer vi att starkt påverkas av den ökade trafikeringen kring vårt hem med
minskad integritet, buller, ev. avlopps och luktproblem mm som följd. Under byggnationen,
med all sprängning, ser vi stora risker med sättningar i vårt hus samt en farhåga om vi ens
kan vistas där p. g. a allt störande buller. Slutligen ser vi också en stor potentiell
värdeminskning av vår fastighet p.g.a. ovanstående.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Se avsnittet ”samlade kommentarer till sakägare och allmänhet” för svar på
synpunkter gällande ÖP06, tidigare dom från mark- och miljödomstolen,
naturområdet och marknadsförutsättningar.
Planbeskrivningen ska uppdateras avseende detaljplanens koppling till Lysekils
kommuns grönstrategi.
VA-utredningen ska uppdateras för att anpassa dimensioneringen utifrån
planerad bebyggelse.
Det är arbetsmiljöverkets föreskrifter om sprängarbete som reglerar rutinerna
vid sprängning. Det är den som utför sprängningen som ansvarar för att se till
att det genomförs en riskbedömning och upprättas en sprängplan för varje
sprängobjekt innan sprängarbetet utförs.
Med utbyggnaden av området kommer den tillkommande trafiken att påverka
närområdet med ökad bullerpåverkan. Dock bedöms inte gällande ekvivalenta
riktvärden (60 dBA) överskridas.

33. Evensås 1:214, Johan Linderholm

Jag vill jag yttra mig mot projektet söder om Stockevik.
Området just mellan Stockevik och Grundsund längs både promenadstigar och cykelvägen är
unikt. Att på så enkelt sätt nå fantastiska och relativt orörda utkiksplatser måste bevaras. I av
Lysekils kommuns fastställda och gällande Översiktsplan 20061 kan man läsa följande på
sidan 110;
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Vad har ändrats i kommunens syn på att värna om Skaftös begränsade markresurser? Är
området mellan Stockevik och Grundsund mindre värdefullt att bevara idag än förra gången
detta projekt fick avslag? Eller är det behovet av externt finansierade projekt som är viktigare
och större idag än då?
På Skaftö upplever jag att många lokala företagare och entreprenörer tar initiativ och
försöker att satsa relativt småskaligt inom hotell, restauranger och aktiviteter. Deras arbeten
bidrar till att vidmakthålla min bild av Skaftö. En relativt lugn oas, även sommartid, i
jämförelse med alltför exploaterade samhällen längs västkusten.
Således anser jag inte att ”detaljplan för Södra Stockevik, Grönskult 1:42, diarienummer B2019-456” skall bifallas i syfte att skydda naturvärden och bilden av Skaftö.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Se avsnittet ”samlade kommentarer till sakägare och allmänhet” för svar på
synpunkter avseende detaljplanens koppling till Lysekils kommuns
översiktsplan (ÖP06), tidigare dom från mark- och miljödomstolen samt
marknadsförutsättningar.

34. Skaftö-Fiskebäck 1:480, 24:3, 24:12, Lars Nilsson

Detaljplan för ifrågavarande område har tidigare upphävts efter domstolsprövning
(Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolens dom den 3 juli 2017 i mål P 4146-16). Det
nya förslaget till detaljplan är oförenligt med miljöbalken av samma skäl som den detaljplan
som upphävdes genom mark- och miljödomstolens dom.
Därutöver kan tilläggas att det nya förslaget kan få negativa konsekvenser för det befintliga
näringslivet på Skaftö. Det är fråga om möjliggörandet av en anläggning som kommer
konkurrera med befintliga anläggningar på Skaftö, trots de svårigheter som finns för de
företag i branschen som idag verkar på Skaftö. Dessa svårigheter har ökat påtagligt i och med
Coronakrisen. Det saknas helt enkelt kundunderlag för ytterligare anläggning på Skaftö och
resultatet av att det kommer en ny anläggning till ön är att befintliga anläggningar påverkas
samtidigt som den nya anläggningen inte kommer att kunna vara livskraftig. Därmed kan
arbetstillfällen till och med komma att försvinna.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Se avsnittet ”samlade kommentarer till sakägare och allmänhet” för svar på
frågeställningar gällande tidigare dom från mark-och miljödomstolen samt
marknadsförutsättningar.

35. Föreningen Sjöstjärnan i Fiskebäckskil

Föreningen Sjöstjärnan är en ideell och partipolitisk obunden förening, i våra stagar står att
till våra uppgifter hör: ” att väcka, underhålla och vidga intresset för bevarande av
Fiskebäckskils och den omkringliggande bygdens kultur och vacker särprägel. ”Det är med
utgångspunkt i våra stadgar som föreningen kommer med följande remissvar:
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Allmänt
Styrelsen för Föreningen Sjöstjärnan är införstådd med att Skaftö med sina samhällen är
beroende av turism och arbetstillfällen som kräver en viss exploatering av markområden. Vi
väkomnar nya arbetstillfällen men ställer oss tveksamma till den omfattning som utlovas i
planförslaget, om 50-70 anställda per årsbasis. Det ska jämföras med exempelvis
Gullmarsstrand som är en väletablerad i Fiskebäckskil med mångsidigt utbud inom hotell,
konferens och spaanläggning. Vi motsätter oss omfattningen av den föreslagna
exploateringen av detta helt obebyggda område, som har höga värden för det rörliga
friluftslivet och dess natur- och kulturvärden.
Det ligger ett ansvar på kommunen att utveckla sina samhällen i enlighet med Länsstyrelsen
anvisningar om varsam exploatering av Bohuskusten. Kommunen ha också ett ansvar för att
värna om såväl natur som turistnäring, om existerande näringar samt mot de redan boende i
intilliggande samhällen i Grundsund, Stockevik och Fiskebäckskil.
Samrådshandlingen innehåller många fel och det underlättar om handlingarna är mer
genomarbetade innan de släpps på samråd. Höjdangivelserna är bristfälliga. Det kan tolkas
som att byggnaderna får byggas med en nockhöjd på 46-48 meter över markytan.
Byggnadshöjd över angränsade mark borde angivits med tanke på den kuperade terrängen.
Antal våningar borde angivits för undvikande av tolkningar i samband med bygglov.
Plankartan medger enskilda bostadsannex med en byggnadsarea om 900-1200 kvm. Eller
räknat annorlunda tillåts bara huvudbyggnaden en byggarea (e1 ej redovisad under
egenskapsbestämmelse) på ca 4700 kvm och med 3,5 våningsyta om 15 000 kvm. Jämför
detta med hotell och konferensanläggningen Gullmarsstrand som 2500 kvm.
Beteckningen för allmän plats saknas på kartan som NATUR och (P-PLATS) och GATA.
Naturområde
Området som föreslås för exploatering ligger mellan Grundsund och Stockvik och består av
ett obebyggt naturområde som är tillgängligt för fotgängare och cyklister i form av stigar och
cykelväg. Vi vill understryka att det finns juridiska skäl genom miljöbalken¹ att inte etablera
nya fritidsområden utmed Bohuskusten och att bevara en obruten kustlinje, oavsett
ägarform.
•

•

•

•

•
•

Vi ifrågasätter bedömningarna gjorda i Behovsbedömningen och i MKB. Vi anser att
förslaget innebär omfattande påverkan på landskapsbild, naturmiljö och friluftsliv.
Vidare berörs riksintressena enligt kapitel 3 och 4 i Miljöbalken. På illustrationerna
som redovisas i planbeskrivningen syns att anläggningen får stor påverkan på
landskapsbilden från kustzonen.
Vi förespråkar att kommunen värnar om de grönområden som bidar till Skaftös
särprägel och som flitigt används som rekreationsområde i ett strövområde som
sträcker mellan Fiskebäckskil och Grundsund.
Vi förespråkar att ny byggnation förläggs i anslutning till redan existerande samhälle.
Vi är negativt inställda till att exploatera nya områden på Skaftö som t.ex Grönskult
1:42 m.fl
Vi värnar om kulturmiljön och naturens särprägel och förordar en småskalig
utveckling av nya bostadsområden. Vi anser inte att planbeskrivningen och
illustrationskartans hotellbyggnad med tillhörande annex är småskaliga.
Enligt underlag är byggnader mycket okänsligt placerade i landskapet. Vägar och
byggnader för annexen är inte placerade med hänsyn till höjdskillnader.
Vi motsätter oss den omfattade plansprägningen som föreslagen bebyggelse innebär
med stora okänsliga nivåskillnader och som gör en oåterkallelig påverkan på natur-
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•

och kulturmiljö som vi befarar har stor varaktig effekt och effekt på de totala miljön i
området mellan Grundsund och Stockevik
De karga bergspartierna tätt intill kustsamhällena bör lämnas obebyggda för att
bevara den karaktäristiksa konstrasten mellan de karga och vindpinade
bergsområden och tät bebyggelse i strategiska kustlägen.

Kulturområde
Förslaget inverkar mycket negativt på kolerakyrkogårdens miljö som är en viktig
fornminnesplats. Detta gäller den närliggande parkeringen men även den fordonsburna
trafiken till och från området.
•

•

Vi förespråkar att den välskötta fornminnesplatsen Kolerakyrkogården som ligger 40
meter från det planlagda området förblir avskilt från bebyggelsen, i harmoni med hur
denna anlade 1834.
Vi stöttar att det arkelogiska intressanta området Skaftö 24 bevaras för framtida
forskning, som enligt den arkelogiska utredningen Rapport 2015:83 visar hur
området varit bebott sedan 8000 år. Föreningen Sjöstjärnan understryker att
Rapport 2015:83 uttalar att exploatering av Stenåldersboplatsen Skaftö 24 kräver
länsstyrelsens tillstånd:
Bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt
att förändra och bruka naturen är förenad med ansvar för att förvalta naturen
väl. ”I kapitlet 3 § 6” Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller
kulturvärden eller med hänsyn till friluftliv skall så lång möjligt skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan skada natur eller kulturmiljö. Behovet av
grönområde i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.
/…/Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller
friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket”.

Enligt kap 2. KML
•

Vi välkomnar ett beslut från Länsstyrelsen om att bevara fornlämningar inom
området 9, 10, 11 och 24 enligt utredningen Rapport 2007:15 som visar fornlämningar
från medeltid till skiftet som genomfördes 1843-45.

Avslutning
Vi motsätter oss denna omfattande exploatering i området. Skulle kommunen gå vidare med
minskat och avsevärt omarbetat förslag anser vi att beteckningen ”O” är en för vag
bestämmelse och bör regleras med index som preciserar användningen till
Friskvårdsanläggningen. Som förslaget är nu tillåts alla typer av tillfällig vistelse, alltså även
camping, förläggning, vandrarhem etc.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Se avsnittet ”samlade kommentarer till sakägare och allmänhet” för svar på
synpunkter gällande miljökonsekvensbeskrivningen, naturområdet och
lokaliseringsalternativ.
Kommunen har varit i kontakt med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet för
tydliggörande i frågan gällande fornlämningen L1968:4746 (RAÄ Skaftö 24:1).
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet bedömer inte att det är aktuellt med någon
ytterligare utredning. Fornlämningen kommer att påverkas av byggnation i
enlighet med detaljplanen och med anledning av detta måste det ansökas om
tillstånd till ingrepp i fornlämningen.
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Gällande synpunkter på planbestämmelser och tolkning av dessa ska
höjdangivelserna korrigeras, våningsangivelse ses över och e1 införas på ett
korrekt sätt.
Kommunen anser att regleringen med planbestämmelsen ”O” är tillräckligt
motiverad utifrån detaljplanens syfte och hänvisar till PBL 4 kap 32 § :
” Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till
planens syfte.”
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Fortsatt planarbete
Föreslagna kompletteringar/justeringar av planhandlingarna med anledning av inkomna
yttranden:
•

Plankartan ska kompletteras och justeras enligt nedanstående punkter:
- Användningsbestämmelserna i plankartan ska ändras så att dessa betecknas med
gemener.
- Planbestämmelsen ”dagvattendamm” ska förändras så att dammens största djup
anges.
-Planbestämmelsen e1 ska införas på det område som symboliserar huvudbyggnaden
-Höjdsättningen ska förtydligas
-Planbestämmelse gällande fastighetsindelning ska korrigeras
-Planbestämmelsen avseende slutbesked ska förtydligas
- U-området ska utökas

•

Planbeskrivningen ska kompletteras och justeras enligt nedanstående punkter:
-Information om hanteringen av fornlämningen L1968:4746 (RAÄ Skaftö 24:1) ska
införas.
-Tydliggöras avseende biotopsskyddsbestämmelser på stenmurar.
-Kompletteras med rekommendationer och åtgärder utifrån resultatet i PM:et
avseende geo/bergteknik och de krav SGI framfört.
-Förtydligande kring huvudmannaskapet.
-Redovisning av lämplighetsprövning enligt fastighetsbildningslagen
-Fastighetsindelningsbestämmelsen ska ges en särskild rubrik, med en redovisning
kring vilka delar av de befintliga fastigheterna som ska bilda fastighet A respektive B.
-Ansvarsfördelningen ska tydliggöras
-Tydliggörande kring ansvaret för att upphäva servitut på Grönskult s:4
-Avsnittet om inlösen av allmän plats ska förtydligas
-Klargörande av detaljerna kring bildandet av gemensamhetsanläggning.
-Förtydligande av begreppet ”exploatören”
-Förtydligande om hur detaljplanen tar hänsyn till grönstrategin för Lysekils kommun
-Komplettera med en skrivning om att ett antal av parkeringarna ska förses med
laddinfrastruktur.
-Korrigera avsnittet gällande avfall.
-Komplettera med information om vilken uppvärmning anläggningen ska ha samt
förtydligande beskrivning om vad resurssnålt och energieffektivt byggande innebär i
detaljplaneförslaget.
-Delar av texten i planbeskrivningen ska arbetas om och nyanseras.
-Korrigering utifrån LEVA:s framförda synpunkter om redaktionella ändringar.

•

Redovisning och tydliggörande kring hur behovsbedömningen förhåller sig till
gällande lagstiftning.

•

Uppdatering av grundkartan.

•

Komplettering är beställd på befintlig utredning avseende: Geoteknik, bergteknik och
markradon (WSP 2012-10-30) för att tydliggöra släntstabiliteten och behovet av
eventuella åtgärder i enlighet med SGI:s yttrande.
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•

VA-utredningen ska kompletteras för att anpassas efter nuvarande planförslag och
dess kapacitet samt nu gällande beräkningar.

•

Fastighetsförteckningen ska revideras.

•

En skötselplan för bevarandet av biologisk mångfald samt värdefulla naturmiljöer och
eventuella kompensationsåtgärder ska upprättas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020–10–13

Frida Mellgren
Planhandläggare
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