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Handläggning 
Ett förslag till detaljplan för Södra Stockevik, Grönskult 1:42 m.fl, har varit utsänt på 
granskning från 2021-03-08 till 2021-04-12. Planförslaget skickades till Länsstyrelsen, 
centrala organ, kommunala instanser och sakägare enligt särskild sändlista. En kungörelse 
om granskningen har varit införd i dagstidningarna Bohusläningen 2021-03-08 och 
Lysekilsposten 2021-03-09. 

Sammanfattning 
Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för att anlägga en friskvårdsanläggning 
inklusive hotell och tillhörande annexbyggnader. Avsikten med friskvårdanläggningen är att 
skapa ett unikt åretruntbaserat besöksmål, en anläggning för rekreation och turism. 

En detaljplan för Södra Stockevik, del av det aktuellt planområde, antogs av 
kommunfullmäktige 2016-03-31. Planförslaget överklagades och upphävdes av mark- och 
miljödomstolen 2017-07-03. 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 granskningstiden inkom ett flertal yttranden med många viktiga synpunkter. Samtliga 
inkomna yttranden har sammanställts och besvarats i detta dokument. Eftersom många av 
yttrandena tar upp och berör samma ämnen kommenteras dessa samlat under samlade 
kommentarer till sakägare och allmänhet. Frågor som endast berör enskilda sakägare 
kommenteras direkt efter respektive yttrande.  

 

  



Sida 2 
 

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

Innehåll 
INKOMNA YTTRANDE OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER ........................................ 3 

1. LÄNSSTYRELSEN ................................................................................................................................................... 3 
2. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT ............................................................................................................................. 5 
3. LANTMÄTERIET .................................................................................................................................................... 6 
4. BOHUSLÄNS MUSEUM ......................................................................................................................................... 12 
5. TRAFIKVERKET ................................................................................................................................................... 12 
6. VATTENFALL ELDISTRIBUTION ............................................................................................................................... 12 
7. POLISMYNDIGHETEN ........................................................................................................................................... 13 
8. LEVA I LYSEKIL AB ............................................................................................................................................. 13 
10. RAMBO ........................................................................................................................................................ 13 
11. HÅLLBAR UTVECKLING ....................................................................................................................................... 14 
12. SOCIALNÄMNDEN ............................................................................................................................................ 14 
13. MILJÖNÄMNDEN ............................................................................................................................................. 14 
14. MILJÖPARTIET ................................................................................................................................................. 14 

SAMLADE KOMMENTARER TILL SAKÄGARE OCH ALLMÄNHET ............................................................................ 17 

MARK-OCH MILJÖDOMSTOLENS DOM, 2017-07-03 .................................................................................................... 17 
KOPPLINGEN TILL LYSEKILS KOMMUNS ÖVERSIKTSPLAN .................................................................................................. 19 
FRILUFTSLIV OCH NATUROMRÅDE .............................................................................................................................. 22 
RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV ENLIGT MB 3 KAP 6 § ................................................................................................... 23 
PÅVERKAN PÅ LANDSKAPSBILDEN .............................................................................................................................. 24 
MOTIVERING TILL FASTIGHETSINDELNING SAMT BESKRIVNING AV PLANBESTÄMMELSEN O .................................................... 24 
ANNEXBYGGNADERNA ............................................................................................................................................ 25 
ALTERNATIVA LOKALISERINGAR ................................................................................................................................. 25 
LÄNSSTYRELSENS YTTRANDE FRÅN 2011 .................................................................................................................... 26 
BELYSNING OCH LJUSFÖRORENINGAR ......................................................................................................................... 26 

SAKÄGARE ............................................................................................................................................................. 27 

15. SKAFTÖ-BERG 2:131, MARIE OCH STEFAN CARLANDER .......................................................................................... 27 
16. GRÖNSKULT 6:1, INGRID CHRISTOFFERSEN ........................................................................................................... 27 
17. GRÖNSKULT 1:32, KERSTIN OCH NILS ERIK ERIKSSON ............................................................................................. 29 
18. SKAFTÖ-BERG 2:131, ANN OCH P-A CARLANDER .................................................................................................. 32 
19. GRÖNSKULT 1:30, MONIKA GÖPFERT OCH STEFAN AGRENIUS ................................................................................. 32 

ÖVRIGA SOM HAR YTTRAT SIG .............................................................................................................................. 34 

20. SKAFTÖ-BERG 2:161, HANS OCH EVA CEDERMARK................................................................................................ 34 
21. GRÖNSKULT 2:141, GERD PERSSON ................................................................................................................... 36 
22. SKAFTÖ ÖRÅD ................................................................................................................................................. 37 
23. SKAFTÖ-BERG 2:198, MARGOT BJÖRCK .............................................................................................................. 38 
24. NÄREBY 1:61, LOTTA WAXBERG PRYTZ ............................................................................................................... 39 
25. SKAFTÖ-BERG 2:163, DAN JOHANSSON & ANN WEIDENLÖV .................................................................................. 39 
26. SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:17, MONICA OCH FREDRIK DE GEER ...................................................................................... 41 
27. MUNKEVIKSLEDEN ........................................................................................................................................... 41 
28. SKAFTÖ-BERG 2:144, ING-MARIE OCH STIG-ÅKE HOLMGREN ................................................................................. 42 
29. LÅNGEDALENS VÄGSAMFÄLLIGHET ....................................................................................................................... 45 
30. SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:291, HELEN, HARALD OCH MATTIAS SKÖLD ............................................................................ 46 
31. NÄREBY 1:66, EVA-LINNEA TORSTENSSON OCH MIKAEL WENNERGREN ..................................................................... 47 
32. LÖNNDAL 21:5, JUSTUS JONDAL ......................................................................................................................... 48 
33. NATURSKYDDSFÖRENINGEN ............................................................................................................................... 48 

JUSTERINGAR EFTER GRANSKNING ....................................................................................................................... 53 



Sida 3 
 

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

Inkomna yttrande och 
samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 
 

1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för att anlägga en friskvårdsanläggning 
inklusive hotell och tillhörande annexbyggnader. Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till 
ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen ej kommer att 
prövas av Länsstyrelsen. Detta under förutsättning att efterfrågade förtydliganden rörande 
geoteknik klargör att det inte föreligger risk för människors hälsa och säkerhet.  

Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att:  

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4)  
• Mellankommunal samordning blir olämplig 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten)  
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap)  
• Bebyggelse bli olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, 

översvämning eller erosion.  

Synpunkter på granskningshandlingen 
Geoteknik 
Under samrådsskedet påtalade SGI att kvartersmarken gränsar i öster till en slänt som i 
SGU:s översiktliga ytjordartskarta anges bestå av lera. Därför efterfrågades ett förtydligande 
av om slänten utgörs av berg eller lera. I kompletterande PM anges att ”de jordtäckta 
områdenas flacka lutning där byggnader planeras (<1:20) medför att någon risk inte 
föreligger.” 

SGI efterfrågar ett förtydligande om det avser hela kvartersmarken, så att det framgår att 
slänten vid östra planområdesgränsen innefattas i denna bedömning.  

Bergteknik 
SGI noterar i plankarta att de instabila bergslänter som lokaliserats nu helt kommer att 
hanteras i enlighet med exploateringsavtal, både avseende besiktning, åtgärdsförslag och 
själva åtgärderna. Ett område som kunde komma att kräva åtgärder utanför planområdet är 
nu borttaget.  

SGI vill betona vikten av att tillsyn kring utförandet i byggskedet säkerställs på lämpligt sätt. 
Utöver de åtgärder som kan krävas för att åstadkomma stabila slänter i byggskedet, kan 
slänter, och konstruktioner i dessa, behöva återkommande besiktningar i driftskedet av 
anläggningen. Att så sker behöver tillses på ett lämpligt sätt, och SGI rekommenderar att 
ansvaret för drift och underhåll är tydliggjort redan i planskedet. SGI känner inte till 
fastighetsförhållandena i detalj men lyfter frågan om en gemensamhetsanläggning kan vara 
ett lämpligt sätt att säkerställa att riskbenägna slänter och bergkonstruktioner underhålls.  

Trafik  
Trafikverkets synpunkter som lämnades vid samrådsskedet är behandlade och Trafikverket 
har inget att erinra.  
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Råd enligt PBL och MB 
Natur 
En skötselplan är framtagen och hör till planhandlingarna. Enligt planen ska en damm 
skapas och stenröse för övervintring av arter. Bihotell och ängsmark ska anläggas vid den 
planerade parkeringen vilket är positivt. Det finns dock en vattensamling där 
friskvårdsanläggningen ska uppföras som är osäkert om den kommer att lämnas orörd. Det 
är fortfarande önskvärt att behålla den om byggnationen tillåter det. Biotopsskyddade murar 
ska bevaras i annat fall måste dispens från biotopsskyddsbestämmelserna sökas.  

Kulturmiljö 
Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter utöver de som meddelats i samrådet. Frågan 
om påverkan på fornlämningen L 1968:4746 måste avgöras innan planen kan antas. Sökande 
ombeds därför att snarast inkomma med ansökan om ingrepp i fornlämningen enligt vad 
som tidigare meddelats.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Geoteknik  
En kompletterande bedömning kring släntens stabilitet har tagits fram av WSP. 
Bedömningen är att ingen risk föreligger där byggnader planeras eller i dess 
angränsande område inom kvartersmarken, dvs slänten vid östra 
planområdesgränsen inkluderas i denna bedömning.  

Planenheten har kontaktat Statens geotekniska institut via Länsstyrelsen och 
det återstår inga invändningar ur geoteknisk synvinkel.   

Bergteknik 
Tillsyn av det utpekade riskområdet ska ske i samband med 
plangenomförandet. Till exempel skall närområdets bergtekniska förhållanden 
besiktigas av bergsakkunnig före grundläggning av byggnader i närheten av 
släntkrön. Detsamma gäller för anläggandet av väg eller annan förändrad 
användning som innebär att fler människor kommer att uppehålla sig i 
området. Åtgärder för detta kan åtgärdas i samband med 
utförandeentreprenad. Bergsakkunnig beslutar i samband med utförandet av 
bergtekniska åtgärder ifall det finns behov av återkommande besiktningar av 
bergsslänter och eventuella skärningar.  

Planbeskrivningen och exploateringsavtalet kompletteras avseende tillsynen 
kring utförande av bergtekniska åtgärder. 

Ett markreservat för gemensamhetsanläggning för släntstabilitet (g2) införs i 
plankartan för att tydliggöra platsen där det föreligger rasrisk. 
 
Trafik  
Synpunkten noteras.  
 
Natur 
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar Länsstyrelsens åsikt om att det är 
önskvärt att behålla vattensamlingen om byggnationen tillåter det. Det ska 
studeras vidare i projekteringsskedet. Att reglera bevarandet av vattensamling 
genom planbestämmelser kan påverka huvudbyggnadens utformning och 
anpassning till landskapet. Planbeskrivningen kompletteras med en text under 
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avsnittet ”natur” för att tydliggöra intentionen för att bevara vattensamlingen. 
 

Hanteringen av biotopsskyddade murar finns beskrivet i planbeskrivningen 
under avsnittet ”Natur”.  
 
Kulturmiljö 
Frågan gällande fornlämningen L 1968:4746 har hanterats i dialog med 
Länsstyrelsen och de uppger följande: ”Ansökan om ingrepp som leder till ett 
beslut om delvis borttagande av aktuell fornlämning, kan genomföras i närtid 
till att planen vinner laga kraft, men är inget krav för att anta planen. Ett 
tillstånd kommer villkoras med en arkeologisk undersökning av berörd del av 
fornlämningen. Stycket i granskningsyttrandet kan bortses från.”  

 

2. Statens geotekniska institut 
Yttrande över granskningshandling 
Statens geotekniska institut (SIG) har av Länsstyrelsen i Västra Götalands län erhållit 
rubricerad detaljplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska 
säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till 
översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår 
således inte.  

Planen syftar till att möjliggöra byggnation av en friskvårdsanläggning inklusive hotell och 
tillhörande annexbyggnader.  

Underlag:  
1. Plankarta med tillhörande planbeskrivning, daterade 2021-01-28, justerade 2021-03-

04 
2. Detaljplan, Södra Stockevik, Lysekils kommun. Geoteknik, bergteknik och 

markradon. PM Planeringsunderlag. Upprättad av WSP, daterad 2012-10-30  
3. PM komplettering av geoteknik och bergteknik Södra Stockevik. Upprättad av WSP, 

daterad 2020-10-14 

SGI:s synpunkter  
Enligt plan-och bygglagen ska, vid planläggning, hänsyn tas till människors hälsa och 
säkerhet samt risken för olyckor, översvämning och erosion. Med hänvisning till 2 kap 4-5 § i 
PBL anser SGI att geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor avseende skred, ras och 
erosion ska klarläggas i planskedet.  

SGI har tidigare lämnat synpunkter under samrådsskedet. Yttrandet är daterat 2020-06-30 
med dnr enlig ovan.  

Geoteknik 
Under samrådsskedet påtalade SGI att kvartersmarken gränsar i öster till en slänt som i 
SGU:s översiktliga ytjordartskarta anges bestå av lera. Därför efterfrågades ett förtydligande 
av om slänten utgörs av berg eller lera. I [3] anges att ”de jordtäckta områdenas flacka 
lutning där byggnader planeras (<1:20) medför att någon risk inte föreligger.” 

SGI efterfrågar ett förtydligande om det avser hela kvartersmarken, så att det framgår att 
slänten vid östra planområdesgränsen innefattas i denna bedömning.  

Bergteknik 
SGI noterar i [1] att de instabila bergslänter som lokaliserats nu helt kommer att hanteras i 
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enlighet med exploateringsavtal, både avseende besiktning, åtgärdsförslag och själva 
åtgärderna. Ett område som kunde komma att kräva åtgärder utanför planområdet är nu 
borttaget. SGI vill betona vikten av att tillsyn kring utförandet i byggskedet säkerställs på 
lämpligt sätt.  

Utöver de åtgärder som kan krävas för att åstadkomma stabila slänter i byggskedet, kan 
slänter, och konstruktioner i dessa, behöva återkommande besiktningar i driftskedet av 
anläggningen. Att så sker behöver tillses på ett lämpligt sätt, och SGI rekommenderar att 
ansvaret för drift och underhåll är tydliggjort redan i planskedet. SGI känner inte till 
fastighetsförhållandena i detalj men lyfter frågan om en gemensamhetsanläggning kan vara 
ett lämpligt sätt att säkerställa att riskbenägna slänter och bergkonstruktioner underhålls? 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Geoteknik  
En kompletterande bedömning kring släntens stabilitet har tagits fram av WSP. 
Bedömningen är att ingen risk föreligger där byggnader planeras eller i dess 
angränsande område inom kvartersmarken, dvs slänten vid östra 
planområdesgränsen inkluderas i denna bedömning.  

Planenheten har kontaktat Statens geotekniska institut via Länsstyrelsen och 
det återstår inga invändningar ur geoteknisk synvinkel.   
 
Bergteknik  
Tillsyn av det utpekade riskområdet ska ske i samband med 
plangenomförandet. Till exempel skall närområdets bergtekniska förhållanden 
besiktigas av bergsakkunnig före grundläggning av byggnader i närheten av 
släntkrön. Detsamma gäller för anläggandet av väg eller annan förändrad 
användning som innebär att fler människor kommer att uppehålla sig i 
området. Åtgärder för detta kan åtgärdas i samband med 
utförandeentreprenad. Bergsakkunnig beslutar i samband med utförandet av 
bergtekniska åtgärder ifall det finns behov av återkommande besiktningar av 
bergsslänter och eventuella skärningar.  

Planbeskrivningen och exploateringsavtalet kompletteras avseende tillsynen 
kring utförande av bergtekniska åtgärder. 

Ett markreservat för gemensamhetsanläggning för släntstabilitet (g2) införs i 
plankartan för att tydliggöra platsen där det föreligger rasrisk. 

 

3. Lantmäteriet 
Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar har följande noterats: 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
Plankartan – Fastighetsindelningsbestämmelser  
I plankartan syns inga fastighetsindelningsgränser. Plankartan behöver kompletteras 
med det. I planbeskrivningen finns en illustration som Lantmäteriet antar visar 
hur fastighetsindelningsgränserna är tänkta att dras. 
Lantmäteriet antar att kommunens avsikt är att endast kvartersmark inom planområdet 
ska ingå i FGH A och FGH B. Fastighetsindelningsgränser behöver då dras 
runt om hela de områdena som ska utgöra respektive fastighet vilket innebär att det 
måste finnas en fastighetsindelningsgräns även där blivande fastighetsgränsen sammanfaller 
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med planområdesgränsen. Där bör en kombination av fastighetsindelningsgräns 
och planområdesgräns användas. 

Plankarta – Linjeredovisning 
Kommunen behöver se över hur gränslinjerna redovisas i 
plankartan. Det är viktigt  
att det går att utläsa typ av linje det är. Det är också viktigt 
att tänka på att många 
av linjerna ska utgöra fastighetsgränser och de kan då inte 
ha för många brytpunkter. Det skulle bli otydligt att 
markera ut på marken och efterleva. 
 
 
 
Fastighetsindelningsbestämmelser 
På s. 35 framgår att kommunen gjort lämplighetsprövning enligt fastighetsbildningslagens 
3 kap. 1-1a§ 1 och 5 kap. 4 § FBL. Paragrafen 1a i FBL avser 3D-fastighetsbildning 
och bör inte vara aktuell i detta fall. 
Under rubriken Lämplighetsprövning enligt fastighetsbildningslagen på sida 35 står 
att ”Inrättandet av fastighetsindelningsbestämmelser syftar till att ändra 
fastighetsindelningen för del av Grönskult 1:42, Grönskult 1:33 och Grönskult 1:6”. Under 
förutsättning att kommunen avser att dra fastighetsindelningsgränserna i den 
sträckning som de har i illustrationen i planbeskrivningen så kommer även Grönskult 
s:4 och 2:18 att påverkas av fastighetsindelningsbestämmelserna. En mindre del av 
Grönskult s:4 (blått) ska då ingå i FGH A. Del av Grönskult 2:18 (grönt) och del av Grönskult 
s:4 (rött) ska då ingå i FGH B. 
 
Lantmäteriet rekommenderar att kommunen upprättar en illustrationskarta i 
planbeskrivningen som visar vilka markområden som ska flyttas från vilken fastighet till 
vilken fastighet och vilka fastighetsbildningsåtgärder som behöver ske för att genomföra 
det. Först då blir det tydligt vad som krävs för att bilda FGH A och FGH 
B. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samfälld väg och servitut 
På sida 35 står att ” Exploatören är ansvarig för att det servitut som blir onyttigt, 
S:4, till följd av detaljplanens genomförande upphävs genom lantmäteriförrättning.”. 
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Här behöver göras en del förtydliganden. 
 
Lantmäteriet vill uppmärksamma kommunen på att Grönskult s:4 är en samfälld 
väg, dvs ett markområde som ägs gemensamt av fastigheterna Grönskult 1:6, 1:40 
och 2:16. Servitutet 1484-931.1 är däremot en rättighet till förmån för Grönskult 
1:42 att ta väg över Grönskult 1:6. 
 
För att en samfälld väg ska upphöra behöver markområdet överföras till någon annan 
fastighet genom fastighetsreglering. 
 
I detta planförslag kan Lantmäteriet konstatera att de delar av den samfällda vägen 
Grönskult s:4 som är belägna inom kvartersmark ser ut att avses ingå i de blivande 
O-fastigheterna enligt fastighetsindelningsbestämmelser. De delar av den samfällda vägen 
som planlagts som allmän plats avses ingå i en fastighet med ändamålet allmän 
plats och ägas av kommunen. Resterade delar av s:4 som är belägna utanför 
planområdet skulle kunna överföras till den omkringliggande fastigheten efter 
överenskommelse mellan delägarna i samfälligheten och den omkringliggande fastighetens 
ägare. 
 
För att ett officialservitut ska kunna upphävas behöver villkoren i 7 kap 4-5 §§ 
FBL vara uppfyllda. Inom planområdet finns både officialservitut 1484-931.1 och 
flera servitut till förmån för bostadsfastigheterna Grönskult 1:33, 1:32, 1:30 och 6:1 
som också behöver beskrivas i planbeskrivningen. Vissa är att anse som ”vanliga” 
officialservitut medan andra är andelsservitut. Om den samfällda vägen regleras 
bort upphör ev. andelsservitut att gälla automatiskt, ”vanliga” officialservitut behöver 
upphävas för att inte gälla vidare. Det bör framgå under rubriken som behandlar 
servitutsfrågor vilka servitut som påverkas av planen. 
 
Eftersom detaljplanen inte omfattar all mark på berörda fastigheter behöver det 
också tydliggöras vad som ska ske med de delar av Grönskult 1:42 och 1:33 som 
blir kvar utanför planområdesgränsen. Ska de överföras till någon annan fastighet 
och hur ska rättighet till väg till dessa delar lösas. 

Gemensamhetsanläggningar 
Av planbeskrivningen framgår att det kan behövas gemensamhetsanläggningar inom 
kvartersmarken för att lösa gemensamma frågor mellan fastigheterna. Under 
rubriken gemensamhetsanläggningar bör det förtydligas vilka anläggningar det 
handlar om. Det står på sida 32 att det ska anordnas ett gemensamt soprum med 
rundkörning för sopbil. I plankartan finns dock inga markreservat för 
gemensamhetsanläggningar. Kommunen behöver förtydliga vilket område som ska nyttjas 
för sophantering och rundkörning för sopbil. 
 
Utifrån illustrationskartan kan Lantmäteriet konstatera att det avses finnas vägar 
som ska nyttjas av fastigheterna gemensamt. Kommunen behöver tydliggöras hur 
väg fram till FGH A ska lösas och dessutom överväga att ge planstöd i form av g-område 
för en väg fram till FHG A. I nuläget är det byggbar kvartersmark O där vägar finns ritade i 
illustrationskartan. 
 
Det behöver också tydliggöras om VA inom kvartersmarken avses lösas genom 
bildande av gemensamhetsanläggning. Eftersom förbindelsepunkten anges komma 
att bli i den befintliga GC-vägen så antar Lantmäteriet att Grönskult 1:6 kan 
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komma att belastas av gemensamhetsanläggningen. 

Utnyttjandegrad 
Planbestämmelsen e2 0,0 anger ” Största tillåtna 
byggnadsarea per byggnad är 300 kvm. Öppna altaner 
om högst 30kvm per lägenhet får anordnas utöver 
maximal byggnadsarea.” När 300 kvm har angetts i själva 
bestämmelsetexten behöver inte några siffror, dvs. 0,0, 
skrivas ut varken i listan med planbestämmelser eller i 
plankartan. 
 
Planbestämmelsen e1 0,0 anger ”Största byggnadsarea är 
angivet värde i m ²”. I plankartan har e2 skrivits ut längst 
i norr med e2 4500 vilket blir motsägelsefullt när 
bestämmelsen e2 säger 300 kvm per byggnad. Kanske 
menar kommunen att det ska vara e1 där istället.  
 
Fastighetsgränser 
Ett antal gränser inom planområdet är inlagda i den digitala registerkartan med mycket god 
kvalitet (0,025 m), men denna kvalitet befaras vara missvisande. Fastigheten Grönskult 6:1 
har fel form i framförallt norra delen. För att kommunen inte ska riskera att planlägga mark 
som tillhör Grönskult 6:1 som allmän plats så bör befintliga gränsmarkeringar mätas in och 
grundkartan rättas upp. 
 

 

Endast u-område säkerställer inte ledningarna 
Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga underjordiska ledningar s.k. u-område 
ser kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på kvartersmark dels att 
lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen, men det bildas ingen rättighet 
genom att kommunen lägger ut ett u-område i planen. För att säkerställa att ledningarna får 
vara kvar behöver normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. Detta är inte beskrivet i 
genomförandeavsnittet av planbeskrivningen. 
 
Delar av planen som bör förbättras  
Exploateringsavtal aktuell men något otydlig redovisning 
I planbeskrivningen anges att ett exploateringsavtal ska tecknas. Det anges också olika 
åtgärder som exploatören ska bekosta samt på något ytterligare ställe anges åtgärder som 
exploatören ska ansvara för. 
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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. Planbeskrivningen behöver 
kompletteras med konsekvenser, dvs. information om vad som inträffar om exploatören inte 
kan genomföra sina åtaganden. 
 
När det råder kommunalt huvudmannaskap kan en konsekvens exempelvis vara att berörda 
fastighetsägare tvingas att finansiera de allmänna platserna i området efter en 
gatukostnadsutredning. Tillämpas inte gatukostnader så skulle den kommunala budgeten 
kunna komma att påverkas om kommunen då istället väljer att finansiera utbyggnaden av 
allmän plats med skattemedel. 
 
Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 
kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar 
planhandlingarna. 
 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Fastighetsindelningsgränser ska ritas in i plankartan och linjeredovisningen ska 
justeras. Hänvisning till fastighetsbildningslagen i planbeskrivningen 
korrigeras. 

S:4 ingår inte i F GHA. Det ska tydliggöras i plankartan och planbeskrivningen.  

Planbeskrivningen kompletteras med en illustration (se bilden nedan) och 
förtydligande av fastighetsbildningsåtgärder. S:4 ska ritas om i grundkartan. 

Gällande Grönskult S:4: Delägarna i samfälligheten är Grönskult 1:6, 1:40 och 
2:16. Den samfällda vägen avses upphävas genom lantmäteriförrättning. 
Markområdet kommer att överföras dels till den blivande fastigheten FGH B, 
dels till en ny kommunal fastighet med ändamål allmänplats med kommunalt 
huvudmannaskap och dels till Grönskult 1:6 efter överenskommelse med 
samfällighetens delägare. 

Fastigheterna Grönskult 1:30, 1:32, 1:33 och 6:1 har vägservitut som belastar 
Grönskult S:4 samt servitut för väg- och vattentäkt som belastar Grönskult 1:6. 
Vid genomförande av detaljplanen kommer befintlig väg inom planområdet att 
bli en kommunal väg och gällande servitut utanför planområdet påverkas inte. 
Framkomligheten kommer att bli oförändrad. 

Fastigheten Grönskult 1:33 kommer att överföras dels till Grönskult 1:6, dels till 
FGH B. De delarna av fastigheten Grönskult 1:42 som ligger utanför 
detaljplanen kommer att överföras till en närliggande fastighet. 

Planbeskrivning ska korrigeras och kompletteras med ett förtydligande av de 
fastighetsrättsliga åtgärderna som krävs enligt synpunkter i rubrikerna 
”samfälld väg och servitut” och ”gemensamhetsanläggningar”. 

En planbestämmelse om markreservat för gemensamhetsanläggningar för 
sophantering, rundkörning för sopbil och för en väg fram till FHG A ska införas 
i plankartan. Även ett markreservat för gemensamhetsanläggning för 
släntstabilitet införs i plankartan. 
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Då planområdet inte ingår i ett kommunalt verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten eller dagvatten så krävs det att det bildas en 
lantmäteriförrättad gemensamhetsanläggning och en förvaltande 
samfällighetsförening. Föreningen kan då bli avtalskund hos LEVA.  

Planbestämmelse e2 syftar till att kunna möjliggöra 15 st. annexbyggnader i 
högst 300 kvm per byggnad. Största tillåtna byggnadsarea blir totalt 4500 kvm. 
Planbestämmelserna e1 och e2 ska korrigeras i plankartan. 

Fastighetsgränser för Grönskult 6:1 ska korrigeras i grundkartan. 

Det finns en ledningsrätt för vatten- och avlopp (1484-91/18.2) 
Genomförandebeskrivningen ska kompletteras med en beskrivning gällande u-
området.  

Exploatören ska ställa säkerhet till förmån för Kommunen i form av en 
bankgaranti för vilken medgivande finns att utbetalning ska göras eller annan 
säkerhet som Kommunen kan godkänna. Säkerheten ska vara ställd innan 
kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. 

Säkerheten är avsedd att täcka kostnader för de anläggningar, krav på vite och 
andra skyldigheter, mm som exploatören har åtagit sig för det fall exploatören 
inte fullgör sina skyldigheter enligt exploateringsavtalet. Säkerheten ska 
återlämnas till exploatören efter att samtliga brister i godkänd slutbesiktning 
åtgärdats.    
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4. Bohusläns museum 
Ärendet 
Bohusläns museum har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Ärendet gäller granskning av 
rubricerad detaljplan. De tänkta åtgärderna är beskrivna i granskningshandlingarna daterade 
2021-01-28 justerad 2021-03-04, som inkom till museet 2021-03-08.  

Efter granskning kan museet meddela följande.  

Utlåtande ur bebyggelseperspektiv 
Vi har inget ytterligare att tillägga.  

Utlåtande ur fornlämningsperspektiv 
Enligt samrådsredogörelse daterad 2020-10-30 har kommunen varit i kontakt med 
Länsstyrelsen angående fornlämningen L1968:4746 (Skaftö 24:1) som berörs av planerad 
exploatering.  

Det framgår även av planbeskrivningen sidan 25 att: ”Ansökan om tillstånd för ingrepp i 
fornlämningen Skaftö 24 måste genomföras inför exploateringen. Länsstyrelsens 
kulturmiljöenhet bedömer att det troligtvis återstår en delundersökning och borttagande av 
berörd del av fornlämningen”. Bohusläns museum ser det positivt att kontakt upprättats med 
Länsstyrelsen gällande fornlämning 1968:4746 och ser därmed att kontakten upprätthålles 
samt att tillstånd söks inför kommande exploatering.  

Sammanfattning  
Bohusläns museum ser det positivt att kontakt upprättas med Länsstyrelsens 
kulturmiljöavdelning inför exploatering av fornlämning 1968:4746 kommer att beröras av 
byggnation av väg.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Ansökan för tillstånd av ingrepp i fornlämningen Skaftö 24 kommer att 
genomföras inför exploateringen.   

5. Trafikverket 
Trafikverket har mottagit ovan rubricerat ärende för yttrande.  
Lysekils kommun har tagit fram förslag till ny detaljplan som syftar till att skapa 
förutsättningar för att anlägga en friskvårdsanläggning inklusive hotell och tillhörande 
annexbyggnader. Planområdet ansluter via enskild väg till statlig allmän väg 796 och 785 där 
Trafikverket är väghållare.  

Synpunkter och upplysningar  
Trafikverkets synpunkter som lämnades vid samrådsskedet är behandlade och Trafikverket 
har inget att erinra.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
 Yttrandet noteras.  
 

6. Vattenfall eldistribution 
Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra eller tillföra i rubricerat ärende.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
 Yttrandet noteras.  
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7. Polismyndigheten 
Polismyndigheten har ingen erinran. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
 Yttrandet noteras 

 

8. LEVA i Lysekil AB 
LEVA i Lysekil AB har följande synpunkter på detaljplanen:  
  
VA  
Svar granskningshandling:  

Planbeskrivning  
Texten i planbeskrivning – Teknisk försörjning stämmer inte längre, den skall uppdateras 
enligt den uppdaterade version av VA-utredningen (2020-12-15).  

VA-utredning 
I VA-utredning (uppdaterad 2020-12-15) står det att det blir en anslutningspunkt för spill 
och vatten, detta bör förtydligas vart de ska placeras, i VA-utredningen hänvisas till kartan 
(ritn VA1, rev 20201214) som inte finns med i utredningen. I planbeskrivningen står det att 
det blir två anslutningspunkter för varje nyttighet, detta bör rättas till.  

EL  
Svar granskningshandling:  

- Inget att erinra  

Gatubelysning  
Svar granskningshandling:  

- Inget att erinra.  

Fjärrvärme  
Svar granskningshandling:  

- --------- 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planavdelning har kontaktat LEVA och inga kompletteringar behövs. 

 

10. RAMBO 
Soprum/skåp bekostas och anläggs av exploatören. Marken ska vara plan och hårdgjord till 
sopbilens hämtningsplats. Kontakt tages med Rambo innan färdigställandet utföres. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
 Yttrandet noteras.   
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11. Hållbar utveckling 
Kommunstyrelseförvaltningens granskning syftar till att bedöma om förslaget till detaljplan 
ligger i linje med antagna styrdokument och avsikterna i Lysekils kommuns vision. Att 
bedöma utredningar, för och nackdelar samt ställningstaganden i planen och planprocessen 
ingår inte i kommunstyrelseförvaltningens granskning. 
 
Planområdet är i översiktsplanen (ÖP 06) utpekat som "R1" (utbyggnadsområde) 
respektive "R18" (område på inre Skaftölandet). Planförslaget får därför anses väl 
överensstämma med översiktsplanen för Lysekils kommun, ÖP 06. 
 
Förvaltningen anser att detaljplanens intentioner bidrar till möjligheterna att nå 
visionen och de mål som antagits. 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar vidare att berörda kommunala 
styrdokument beaktats i förslaget. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Yttrandet noteras 

 

12. Socialnämnden 
Socialnämnden kommer inte att yttra sig över detaljplanen för Grönskult 1:42 m.fl, Södra 
Stockevik, Skaftö Lysekils kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
 Noteras. 
 

13. Miljönämnden 
Yttrande 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har inget att erinra till förslag till detaljplan.  

Beskrivning av ärendet  
Förslaget till detaljplan 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, i Stockeviks Södra delar.  
Samhällsbyggnadsnämnden i Lysekils kommun har skickat detaljplanen på remiss till 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän.   

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
 Noteras.  

14. Miljöpartiet 
Miljöpartiet yrkar på avslag av planförslaget 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 straxt 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 samt 16 annexbyggnader. Den 
senaste detaljplanen från 2014 (se nedan) med delvis annan utformning än den nu 
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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. Detaljplanen 
inverkar även på R18 områden som enligt ÖP 2006 ej skall exploateras. 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. Domstolen slog fast att området inte låg i anslutning till någon tätort och att 
Stockevik dessutom är för litet för att anses vara 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 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 
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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. 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Se avsnittet ”samlade kommentarer till sakägare och allmänhet” för svar på 
yttrandet.  
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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. 
 

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 domens skäl:  
Detaljplanen kommer att ta i anspråk ett i huvudsak orört naturområde, 
vackert beläget ett fåtal hundra meter från havet. Planområdets areal uppgår 
till ca 11,2 ha, varav 4,9 ha är kvartersmark (varav 2,6 för själva 
friskvårdsanläggningen), 4,8 ha är naturmark, 1 ha gatumark och 0,5 ha 
parkering. Domstolen bedömer att detta får anses ha en bestående negativ 
inverkan på framför allt naturvärdena i området. Ett genomförande av 
detaljplanen kommer således att innebära påtaglig skada på områdets natur- 
och kulturvärden. 

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.  

Vidare ansåg domstolen att upphävande av strandskydd inte var förenligt med 
bestämmelserna i 7 kap. Miljöbalken och 4 kap. 17 § Plan- och bygglagen. 

 

Tolkning av mark-och miljödomstolens dom och omarbetning av planförslaget: 
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. 

I förarbeten till miljöbalken (prop. 1997/98:45 II s. 36-37) anges följande:  
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”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.” 

Friskvårdsanläggningen är en näringsverksamhet som har en tydlig koppling till den 
befintliga näringslivsstrukturen i kommunen och kommer innebära en tillväxt i befintliga 
näringsgrenar. 

På Skaftö har havet och småbruket varit den traditionella sysselsättningen genom 
århundranden. I slutet av 1800-talet började havsbadorterna växa upp utmed västkusten, så 
även i Lysekils kommun.  

Lysekil växte fram till en exklusiv badort och startade där byggandet av Sveriges första 
inomhusbad. Denna epok sätter fortfarande sin prägel i Lysekils kommun. Stockevik, som är 
den närmast belägna småorten till friskvårdsanläggningen, har historiskt haft ett antal 
pensionat för att möta allmänhetens efterfrågan på havsvattnet. 

1867 öppnades den första badinrättningen på Skaftö bestående av ett varmbadhus med 
restaurang och omgivande verandor. Badlivet expanderade på orten och 1878 byggdes ett 
societetshus nära de övriga byggnaderna. Senare uppfördes även ytterligare bassänger. Syftet 
var att ordna en rekreationsplats för boende och besökande.  

I dag är turismen och besöksnäringen åter en av de viktigaste inkomstkällorna för många av 
orterna längst med västkusten. Besöksnäringen i Sverige växer för varje år och har under 
2000-talet varit en av de tjänstenäringar som skapat flest arbetstillfällen.   

År 2019 hade Västsverige för första gången över 10 miljoner kommersiella övernattningar 
under ett kalenderår enligt Turistrådet Västsverige, en ökning med nästan 450 000 jämfört 
med föregående år. Statistiken visar att Lysekils kommun under 2019 hade en rumskapacitet 
på hotell, stugbyar och vandrarhem på ca 14 368 med 138 291 gästnätter. Den ackumulerade 
utvecklingen låg på 16,9%, den högsta i hela Bohuslän (Gästnattsrapport Västsverige 
december 2019, Turistrådet Västsverige) 

Turismens betydelse för omsättning och sysselsättning i Lysekils kommun analyserades i en 
rapport från HUI research (2016). Turismen i kommunen omsatte 690 miljoner kronor, 
vilket motsvarar 1,2 % av den totala omsättningen i Lysekils kommun. Turismens bidrag till 
kommunens BRP uppgick till 112 miljoner kronor vilket motsvarar 3,2% av kommunens 
totala BRP. Turismen bidrog även till sysselsättning motsvarande ca 460 årsverken vilket 
motsvarar 7,8 procent av kommunens totala produktion. 

I rapporten används begreppet turismindex för att ge en indikation av turismen i en kommun 
eller ett län. Turismindexet är baserat på antalet kommersiella gästnätter (på hotell, 
vandrarhem, stugbyar och camping) i kommunen och antalet invånare vilket är indexerat 
med Sverige som bas 100. Ett index över 100 betyder att kommunen har fler gästnätter per 
capita än rikssnittet. Lysekils kommun hade ett turismindex på 235. 

Översiktsplanen beskriver det lokala näringslivet på Skaftö som huvudsakligen utgörs dels av 
småskaliga verksamheter för hantverk som bygger på nybyggnad och reparationer inom 
lokalområdet, dels av verksamheter inom turism och besöksnäring (konferenshotell, marinor 
och restauranger) (ÖP 2006, s. 28). Översiktsplanen nämner även på sidan 66 att det är brist 
på turistanläggningar och stugbyar 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 
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1§ andra stycket MB: utveckling av det lokala näringslivet.   
 

Utifrån MMD:s dom har följande ändringar gjorts i detta planförslag: 
1. Planområdets areal har minskat från 11.2 hektar till ca 3,9 ha, en minskning med 

65%. De användningsområden som har tagits bort är främst naturmark men även en 
stor del av B – bostäder.  

2. De 10–13 bostäder, som tidigare fanns med i föregående planförslag och omfattade 
2.3 ha, är borttagna. Planförslaget berör nu enbart friskvårdsanläggningen samt 
allmän gata.  

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 enligt Statistiska centralbyrån. 

En del ställer sig frågande till formuleringen om att planområdet har minskat sedan 
föregående detaljplaneförslag. Planområdet har minskat med 65%. 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.    

 
 

Kopplingen till Lysekils kommuns översiktsplan  
Ur ÖP 06, sida 109: 

Skaftös näringsliv grundades tidigare på fiske, fraktfart, jordbruk och turism. 
Strukturrationaliseringen i Sverige på 60- talet och förändringar inom fisket 
och jordbruket medförde att många unga flyttade från ön till industrierna i bl a 
Uddevalla och Göteborg. Många åretrunthus hade börjat köpas upp av 
välbärgade sommargäster redan på 1940- talet och utflyttningen tog fart genom 
att så många inte fick arbete. Skaftös framtida möjligheter att fungera som 
levande bygd antogs vid 1960- talets mitt bero mycket på att fritidsboende och 
turism kunde utvecklas. 
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Sedan dess har flertal fritidshus tillkommit på ön, kommunal VA-nätt anlagts och golfbanan 
byggts. Parallellt har de finaste delarna av natur- och kulturlandskapet skyddats från ny 
bebyggelse, särskilt i de östra delarna av Skaftö. 

Översiktsplanen har identifierat de viktigaste utgångspunkterna för att värna Skaftös värden 
och motverka negativa befolkningstrenden (sida 110). Särskilt hänsyn har tagits till öns 
begränsade markresurser och dess natur- och kulturvärden för att uppnå en balans för 
Skaftös utveckling på kortare och längre sikt. Utifrån dessa utgångspunkter redovisar 
översiktsplanen hur markområden skall användas.  

Skaftös utveckling planeras huvudsakligen utifrån de befintliga samhällena på ön, medan 
områdena mellan dessa hålls fria från anläggningar och hus för att bevara natur- och 
kulturvärden för de boende och besökande. Det kan konstateras att utbyggnadsområdena 
enligt översiktsplanen ligger i närheten av befintliga orter dvs Grundsund, Fiskebäckskil, 
Östersidan, Stockevik och Rågårdsvik.  
 

 
Bilden redovisar Skaftös befintliga ort i gul streckade områden. Områden avsedd för närrekreation enligt 
översiktsplanen markeras med grönt och planerade utbyggnadsområden enligt ÖP 2006 markeras i orange. 
Aktuellt planområde ligger söder om Stockevik 

Fiskebäckskil 

Östersidan 

Stockevik 

Grundsund 

Rågårdsvik 
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Enligt översiktsplanen ligger planförslaget till största del inom ett område avsett för 
tätortsutbyggnad, huvudsakligen bostäder” i närheten till Stockevik. Enligt översiktsplanens 
regler och rekommendationer betecknas området som ”R1- Utbyggnadsområde för tätort 
eller område med sammanhållen bebyggelse lämplig för förtätning. 

Anläggningen bedöms huvudsakligen ligga i linje med översiktsplanens rådgivande riktlinjer 
gällande Skaftö eftersom översiktsplanen föreslår att en stor del av planområdet bör byggas 
ut.  

En del av planområdet, ca 0,6 hektar, ligger inom ett R13-område som är av värde för 
närrekreation i anslutning till kommunens tätorter och som inte är skyddade av 
naturreservat eller ingår i detaljplan, samt värdefulla områden vid stränderna. 

R13-området är ett grönområde som ligger mellan Stockevik och Grundsund och det 
omfattar ca 62 hektar. Planförslaget innebär en marginell påverkan på grönområdet R13 och 
anses inte motverka intentionerna i översiktsplanen. 

Planförslaget innebär också en breddning av en befintlig väg (Vattentornsvägen) samt en 
mindre ny vägsträcka inom ett R18-område: ”Område på inre Skaftölandet av betydelse för 
friluftslivet, med natur- och kulturvärden och stort bebyggelsetryck”. Vägen omfattar ca 0,3 
hektar av R18-området och anses inte motverka översiktsplanens intentioner. Vägen kommer 
att ha kommunalt huvudmannaskap och det ska bli tillgänglig för allmänheten. Planförslaget 
har tagit hänsyn till befintliga natur- och kulturvärden i området. 

Avsikten är att friskvårdsanläggningen med sin verksamhet och sina arbetstillfällen ska bidra 
till ett levande samhälle med bofasta i alla åldrar. 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. Närheten till 
golfbanan kan innebära att de båda verksamheterna kan gynna varandra.  

Bilden redovisar kartan från översiktsplan 2006. 
Planområdet markeras med röd linje. 

Figur 1 Bilden redovisar kartan från regler och 
rekommendationer. Planområdet markeras med röd linje. 
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Det är ett faktum att detaljplaneförslaget 
delvis splittrar ett stort naturområde men 
inriktningen i översiktsplanen har som 
nämnts tidigare i denna text varit att nya 
exploateringar huvudsakligen ska ske 
utifrån de befintliga samhällena på ön, 
medan områdena mellan dessa hålls fria 
från anläggningar och hus. 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 62 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 Skaftös olika värden för 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 
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 delvis genom bebyggande. Fördelar är att en ny 
näringsidkare får möjlighet att etablera sig i Lysekils kommun vilket kan ha positiv verkan på 
samhällsekonomin. Kommunen vill givetvis värna om värdena på Skaftö men också hitta en 
balans för utvecklingen av en verksamhet som inriktar sig på upplevelsevärden som är unika 
för Bohuslän.    

Friluftsliv och naturområde  
Naturcentrum AB genomförde, som en del av Lysekils kommuns naturvårdsplan, en 
naturinventering. Naturcentrum har även gjort en naturvärdesklassning av de inventerade 
områdena.  

På bilden nedan 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. 

Stockevik 

Dammen 

Naturområde 
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Det kommer även i framtiden gå att 
promenera och cykla längs gång-och 
cykelvägen mellan Stockevik och 
Grundsund. Utsiktsplatserna runt 
planområdet ska finnas tillgängliga även 
i framtiden. 

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 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 den naturnära 
och orörda känslan i naturområdet.  

 

Riksintresse för friluftsliv enligt MB 3 kap 6 § 
Planområdet berörs av riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap 6 §. Det gäller 
Södra Bohusläns kustområde (FO 39) som sträcker sig från Lysekil och söderut till Göteborgs 
norra skärgård. Enligt Länsstyrelsens beskrivning av områdets värden kan citeras:  

Området är liksom norra Bohusläns kust ett av de mest frekventerade 
friluftsområdena i landet och utgör även ett betydande mål för internationell 
turism. Området är ett utpräglat skärgårdslandskap med stor variation från 
exponerad ytterskärgård till skyddad, ofta lummig innerskärgård. I området 
finns anordningar och åtgärder för turism och friluftsliv. Service i alla former 
ges, speciellt i de stora replipunkterna såsom Lysekil, Fiskebäckskil, Ellös, 
Mollösund, Skärhamn, Marstrand med flera. 

Översiktsplanen har beaktat friluftslivets intresse genom att reservera sammanhängande 
områden för närrekreation i anslutning till alla orten och samtidigt föreslår lämpliga 
utvecklingsområde. 

Detaljplaneförslaget strävar efter att stärka riksintresset för friluftsliv genom att beakta 
turismens intressen. För att inte skada rekreationsupplevelsen i området har 
friskvårdsanläggningens utformning analyserats noggrant där dess skala, lokalisering och 
anpassning till landskapet studerats. 

Påverkan på friluftslivet har analyserats i miljökonsekvensbeskrivningen. Ur ett nationellt 
perspektiv kan den friskvårdsanläggning som planförslaget möjliggör, ha en liten positiv 
påverkan på riksintresset, då den som mål- och utgångspunkt tillgängliggör kustlandskapet. 
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Samtidigt har anläggningen en viss negativ påverkan på riksintresset då landskapsbildens 
karaktär av orörd natur förändras. Den sammantagna bedömningen är att planförslaget 
medför små negativa konsekvenser på riksintresset för friluftsliv. Upplevelsen av orörd natur 
i närrekreationsområdet och längs gång- och cykelvägen mellan Stockevik och Grundsund 
förändras. Den negativa konsekvensen för närrekreation bedöms som måttlig ur ett lokalt 
perspektiv.  

Kommunens bedömning är att planförslaget inte innebär en påtaglig skada av riksintresset 
för friluftslivet. Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt MB 3 kap kommer att skadas 
påtagligt.  
 

Påverkan på landskapsbilden 
En påverkansanalys för landskapsbilden har utförts inom planarbetet genom att bilder ur en 
tredimensionell modell tagits fram och analyserats i miljökonsekvensbeskrivningen. 
Huvudbyggnaden föreslås placeras i det låglänta skogspartiet mellan två bergsknallar 
nordväst om gång- och cykelvägen för att inte påverka landskapsbilden från havet negativt. 
Annexbyggnaderna kan placeras på de svårtillgängliga hällmarkerna utan att påverka 
landskapsbilden markant.  

Flera åtgärder har inarbetats i plankartan för att minimera påverkan på landskapet: 
Hällmarker, ängsmarker och skogsmarker ska behandlas enligt skötselplan. Höjdsättning av 
mark och byggnader ska ske så att stora och för området främmande slänter och stödmurar 
undviks. Ursprunglig hällmarkskaraktär ska i möjligaste mån bibehållas. För 
friskvårdsanläggningen och bostäder i kuperad mark anges nockhöjder med plushöjder vilket 
begränsar byggnadernas höjd i förhållande till omgivningen liksom möjligheten att göra 
utfyllnader i anslutning till byggnaderna. Sprängning för friskvårdsanläggning får endast 
utföras inom två meter från byggnader samt för väg och ledningar. Friskvårdsanläggningens 
tak ska till minst 40% vara vegetationsklätt. Friskvårdsanläggningen och dess annex ska ha 
fasad av stenmaterial och trä. Fasader och tak ska ha naturliknande/gråkulörer som smälter 
in i omgivande landskap alternativ takvegetation. 

Följande justeringen ska göras i plankartan: Kvartersområdet för annexbyggnader ska 
uppdelas så att de ska byggas som flera mindre byggnadskroppar.  

Några yttranden pekar på att beskrivningen av fasadmaterial och illustrationerna är 
motsägelsefulla. Illustrationerna har tagits fram för att analysera påverkan på 
landskapsbilden dock är det bestämmelserna i plankartan som är juridiskt bindande.  
 

Motivering till fastighetsindelning samt beskrivning av 
planbestämmelsen O  
Syftet med att området ska kunna delas i två fastigheter har framförallt följande 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.  

• Åtgärden ska säkerställa att kvartersmarken hålls samman och inte kan delas i 
mindre än två fastigheter eller att utrymmen får avskiljas som egna fastigheter för 
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andra ändamål.  
 

• 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. 

Boverket har gjort en tolkning av en dom från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD 2015-
06-23 mål nr P 3554-15) för att definiera begreppet fritidshus. Enligt Boverket är inte 
gäststugor eller gäststugor som ingår i en hotellanläggning, semesterstugby eller en liknande 
byggnadsgrupp inom en fritids-, rekreations- eller turistanläggning en- eller tvåbostadshus. 

 

Annexbyggnaderna  
Annexbyggnaderna ska vara en del av friskvårdsanläggningen och uthyrning kan 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. 

Några yttranden pekar på att några annexbyggnader kommer att byggas i upp till fyra 
våningar. Plankartan ska justeras så att annexbyggnaderna inte blir högre än två våningar. 

 

Alternativa lokaliseringar 
Miljökonsekvensbeskrivningen studerar olika placeringsalternativ för 
friskvårdsanläggningen. Verksamhetens inriktning och koncept kräver en rofylld och 
naturnära omgivning med utsikt över havet. Friskvårdsanläggningens ekonomiska bärkraft 
och attraktionskraft bygger till stor del på dess närhet till naturen. Lokalisering inne i 
Stockevik är därför inte lämpligt. En ytterligare nackdel är att det inne i samhället inte finns 
tillräckligt stor yta för parkering samt att verksamheten kan störa boende. Det finns inte 
några tillgängliga tomter utanför strandskyddat område eller område för riksintresse i 
Stockevik. 

En lokalisering öster om aktuellt läge skulle inte innebära någon havsutsikt. Därmed skulle 
anläggningens tydliga inriktning mot västerhavets unicitet gå förlorad och således skulle en 
av grundpelarna till dess attraktivitet och ekonomiska bärkraft försvinna. 
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Lokalisering väster om aktuellt planförslag har valts bort eftersom det skulle påverka 
riksintresse, strandskydd och landskapsbild negativt. 

Den valda lokaliseringen är ett resultat av en avvägning mellan friluftslivets värden, natur- 
och kulturpåverkan, landskapsbildens påverkan samt verksamhetens behov av havsutsikt. 
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. 

Länsstyrelsens yttrande från 2011 
Sedan Länsstyrelsen lämnade det citerade yttrandet 2011 har planförslaget arbetats om 
väsentligt. För att se Länsstyrelsens aktuella bedömning, se yttrande nr 1. 

 

Belysning och ljusföroreningar 
Några yttranden pekar på att artificiell belysning och behov av mörka områden inte har 
behandlats i planarbetet. 

Det finns lite forskning kring ljusförorening kopplat till fysisk planering. Problematiken är 
dock mest aktuell i urbana miljöer. Ett genomförande av planområdet innebär att artificiell 
belysning behövs utifrån säkerhetsaspekter bl.a. Planförslaget anses dock inte ha något 
betydande påverkan på natthimlen eller ur miljö- och hälsoperspektivet. 
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Sakägare  
15. 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 kommentar 
Se avsnittet ”samlade kommentarer till sakägare och allmänhet” för svar på 
yttrandet. 

16. Grönskult 6:1, Ingrid Christoffersen 
Detta är andra försöket från kommunen att försöka få igenom en detaljplan i det 
välutnyttjade natur-och friluftsområdet mellan Grundsund och Fiskebäckskil.  

2017-07-03 upphävde Mark-och miljödomstolen den dåvarande detaljplanen på grunder 
som kommunen tydligen inte accepterar utan gör nu ett nytt försök att få igenom en likartad 
detaljplan med stor påverkan i samma område.  

I planbeskrivningen säger man att visst kan denna etablering av friskvårdsanläggning, annex, 
vägar och parkeringar upplevas som ett större ingrepp och t.o.m. andes vara en försvagning 
av riksintresset eftersom en tidigare orörd och opåverkad plats blivit ianspråktagen för 
turismens och besöksnäringens ändamål med bedöms ändå av kommunen att sammantaget 
uppstår inte någon påtaglig skada med hänsyn till de kärnvärden som utgör riksintresset i 
fråga utan stort utrymme har getts för att nationallandskapets kvaliteter inte ska förvanskas 
eller försvinner och medför påtaglig skada. Denna etablering blir en arkitektonisk 
helhetsupplevelse en ”integrerad förändring i riksintresse”.  



Sida 28 
 

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

Det är omöjligt att förstå sig på och hålla med om kommunens resonemang och värderingar. 
I skötselplanen anses dessutom åtgärder som frösådda blomster, plantering av en del buskar 
och mindre träd, bihålehotell och stenrösen för grodor vara en fullgod kompensation för 
ödesdigra ingrepp i ett helt opåverkat naturområde.  

Ovanstående strider helt mot vad Mark-och miljödomstolen ansåg 2017-07-03 när den 
tidigare detaljplanen upphävdes. En del av planområdet ligger inom område av riksintresse 
för friluftsliv enligt 3 kap 6 § MB. Domstolen konstaterade vidare att hela planområdet är av 
riksintresse med hänsyn till natur-och kulturvärden enligt 4 kap 1 och 4 §§ MB.  

Enligt 4 kap 1 § MB första stycket får exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön inte 
komma till stånd om det påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 
Friskvårdsanläggningen ligger dessutom inte i anslutning till någon tätort och utgör därför 
inte heller någon utveckling av lokalt näringsliv. Kommunen hävdas motsatsen torts det 
uppenbara och huvudargumentet för detaljplanens tillkomst är utvecklingen av det lokala 
näringslivet.  

Även den här detaljplanen i samma område och med i stort sätt samma utseende bryter mot 
de lagar som finns för att skydda en tidigare orörd och opåverkad plats och följer inte vad 
som sägs enligt 3 kap. 6 § och 4 kap. 1 och 4 §§.  

Området har minskats något sedan föregående detaljplan. Planerade bostäder i öster har 
tagits bort och den del fastigheter ingår inte längre i planen bl.a. min fastighet med den 
planerade Vattentornsvägen 8 m bred kvarstår, placerad i ett R18 område och dragen över 
Skaftös största fornlämningsområde. Även här sker stor negativ påverkan på kultur-och 
naturmiljö och medför dessutom ökad trafik, buller och avgaser till men både för naturen och 
människorna som vistas i området.  

Fastigheten Grönskult 6:1 har servitut på den nuvarande vägen och jag är intresserad av hur 
påfarterna från min fastighet till ev. ny väg är tänkt att ske.  

Vid granskning av detta andra försök till detaljplan anser jag fortfarande att denna etablering 
i ett tidigare orört och opåverkat område är helt oacceptabel och inte ska komma till stånd. 
Man bortser dessutom totalt från vad som sägs angående riksintresset och i den egna 
översiktsplanen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar  
Vid genomförande av detaljplanen kommer befintlig väg inom planområdet att 
bli en kommunal väg och gällande vägservitut utanför planområdet påverkas 
inte. Framkomligheten kommer att bli oförändrad ur ett fastighetsrättsligt 
perspektiv.  

Den nya vägens utformningen kommer att tas fram vid detaljprojektering. 
Trafikmängder i området har bedömts till ca 205 fordon/dygn längs med 
Vattentornsvägen, föreslagen hastighet längst med vägen är 30 km/h. Med 
utbyggnaden av området kommer den tillkommande trafiken att påverka 
närområdet med ökad bullerpåverkan. Dock är trafikbelastningen så ringa att 
gällande riktvärden ej bedöms överskridas.  

Se avsnittet ”samlade kommentarer till sakägare och allmänhet” för svar på 
övriga synpunkter. 
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17. Grönskult 1:32, Kerstin och Nils Erik Eriksson 
Vi motsätter oss fortfarande hela planprocessen enligt MB kap 4 §1 och kapitel 4 och 4§, 
eftersom stora natur-och kulturvärden tas i anspråk, samt att området ingår i Riksintressen 
miljöbalken 3 kap 6§  och hänvisar till tidigare yttrande i samrådshandlingarna. Samt mark 
och miljödomstolens dom. Mål nr P 4146-16 2017-07-03 

Arealen  
I ansökningshandlingarna om nytt plantillstånd och samrådsredogörelsen och det fortsatta 
planarbetet har man minskat arealen från 11,2 ha till 3,4 ha, minskningen är i huvudsak 
naturmark samt tre huskroppar som tagits bort från gränsen för strandskydd, samt 
byggrätter för helårsbostäder i det östra området. Området för vägar, parkeringar och 
planområdet med hotell och annex finns fortfarande kvar och har utökats. 

Förtätning 
På flera ställen hävdar man fortfarande att anläggningen skall bidra till en förtätning av 
Stockeviks samhälle, som fortfarande består av en samling hus. Alltså ingen förtätning av 
befintlig bebyggelse. 
 
Den enda förbindelsen med det tilltänkta Spa-anläggningen är den GC väg som förbinder de 
två samhällena på ön, Grundsund och Fiskebäckskil Man påstår också att planförslaget följer 
ÖP06 intentioner om ”tätortsutbyggnad” som istället tillkom efter förfrågan av exploatörens 
intentioner att bygga en exklusiv anläggning i ett område av Riksintresse. Att mitt i ett 
sammanhängande skogs och strövområde, ens komma på tanken att planera en så 
dominerande anläggning som både Länsstyrelsen och MMD förkastat och som i ÖP 06 
beskrivs som värdefullt ”Värden att värna om på Skaftö”. Detta går stick i stäv mot alla 
dokument som genom åren beskrivet Skaftö som unikt. I den Blå 
Översiktsplanen, rapporten Granitkusten som vi bifogar är området som nu är 
aktuellt, på sidan 26, finns tydliga beskrivningar på det typiska särdrag som den 
Bohusländska kustremsan utgör. ”Skaftös västra klippstränder och 
hällmarker är mycket fint besöksmål för naturintresserade besökare ”mm. Att 
nu åter kalla den planerade bebyggelsen lokal näringsverksamhet, när det helt klart är en ny 
näringsverksamhet och på så sätt försöka göra anläggningen legitim enligt MB 4kap §1 är 
ytterligare ett sätt att försöka kringgå gällande lagstiftning. Hela planprogrammet är en 
tendentiös skönmålning för att vilseleda beslutsfattande instanser. 

Hotell och annex 
Att beskriva citat, ”Längs med 290 meter utav den 1350 meter långa gång och cykelvägen 
mellan Stockevik och Grundsund, kommer man eventuellt att skönja friskvårdsanläggningen 
inklusive annexbyggnaderna” är att vilseleda, samtidigt som man under Landskapsbild, 
poängterar att ”Friskvårdsanläggningens huvudbyggnad är dock en stor byggnad som 
oundvikligen kommer att synas för förbipasserande på gång och cykelvägen”. Att Lysekils 
kommun på förfrågan om de ekonomiska risker som detta jätteprojekt medför inte har några 
synpunkter utan hänvisar till exploatörens trovärdighet är häpnadsväckande. I ex Sotenäs 
gör man nu en helt annan ekonomisk bedömning för den tilltänkta Laxodlingen.  
Citat ur tidigare samrådshandlingarna. ”Risken att en satsning eller verksamhet inte 
bär sig ekonomiskt finns alltid. Detta skulle i detta fall kunna leda till att en ny 
detaljplan som tillåter bostäder där friskvårdsanläggningen med 
annexbyggnader planeras i dag tas fram. Att ta beslut om framtagandet 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”. Risken för att det skall bli bostäder 
är uppenbar, då det är en sviktande marknad för Spa- och Rehabanläggningar.  
Länsstyrelsen var kritisk mot förslaget 2011 där man påpekar ”att förslagets läge är oförenligt 
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med miljöbalkens intentioner och hög risk finns att byggnaderna på sikt omvandlas till 
privata boenden”. 

Trafik  
I yttrandet från Trafikverket 2015 skriver man ” åtgärder som påkallas på det allmänna 
transportnätet som en konsekvens av kommunal planering skall utredas, projekteras och 
finansieras av kommunen i samråd med Trafikverket.” Samt den tidigare utredningen från 
2015-10-29 Nr:13600620. Vi saknar den utredningen. 

Långedalens vägsamfällighet, har tidigare i yttrande(granskningsutlåtande 2015-10-08) om 
krav på upprustning och nuvarande krav på vägens dåliga beskaffenhet inte redovisats på 
någon punkt, man nämner bara Vattentornsvägen och den lokalgata som skall ansluta. 

Att sammantaget ta 8 meter i anspråk till en infartsväg som skär av hela naturområdet och 
försvårar det rörliga friluftslivet och djurlivet kommer att snarare försämra upplevelsen av ett 
sammanhängande strövområde. Att dessutom få in biltrafik enligt beräkningar av 205 fordon 
/årsmedel dygn inkl nyttotrafik, kommer att utgöra en högre bullerpåverkan i en nästan 
sakral miljö, med Kolerakyrkogården endast ca 45m från en stora parkeringsplatsen. 
Sammantaget strider detta mot kommunens miljöpolicy och MB kap 4 §1 och kap 4 §4. 
Vidare går vägen i ett R18 område. 

Övriga dokument i detaljplans granskningen som är från tidigare planprogram anser vi inte 
mödan värt att kommentera eftersom kommunen och exploatören fortsätter att driva ärendet 
vidare. 

Bifogas: Trafikutredning S Stockevik –PM Trafik från 2015 och Blå ÖP Granitkusten (sid 26 
0ch 77) 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Det citat som är hämtat ur samrådshandlingen till tidigare planförslag återfinns 
inte i aktuella planhandlingar.  
 
Den trafikutredning som är aktuell för detaljplanen är den senast gällande 
”Trafikutredning, Reinertsen Sverige AB, 2015-03-29, rev 2015-10-29”. Denna 
finns bifogad granskningshandlingarna.  
 
Trafikverket lämnar följande yttrande (2021-03-24) ”Trafikverkets synpunkter 
som lämnades vid samrådsskedet är behandlade och Trafikverket har inget att 
erinra”.  

Infartsvägen till friskvårdsanläggningen blir huvudsakligen en breddning av 
den befintliga vägen som leder till vattentornet och är ca 3,5 meter bred. 
Sammantaget redovisas vägområdet med en bredd på minst 8,0 m. Av detta 
dimensioneras körbanan till 3,5 m bredd och en gång- och cykelbana till 2,5 m. 
Vägområdet är även dimensionerat för att ytor vid sidan av vägen ska fylla 
funktion för ytavrinning, avvattning av vägkropp, upptagande av nivåskillnader 
och eventuella planteringar.  

Med anledning av framtida ökade trafikmängder föreslås Långedalsvägen i dess 
norra del, mellan den väg som idag går till planområdet och Stockeviksvägen 
(allmän väg 796), kompletteras till att ha 4–5 mötesplatser. I trafikutredningen 
konstateras att Långedalsvägen kan behålla sin karaktär och med hänsyn till 
trafikflöde, hastighetsgräns och trafiksammansättning kommer att fungera väl 
för sitt ändamål. 
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Trafikmängder i området har bedömts till ca 205 fordon/dygn längs med 
Vattentornsvägen, föreslagen hastighet längst med vägen är 30 km/h. Med 
utbyggnaden av området kommer den tillkommande trafiken att påverka 
närområdet med ökad bullerpåverkan. Dock är trafikbelastningen så ringa att 
gällande riktvärden ej bedöms överskridas. 

Rapporten Granitkusten 
från 2013 har använts som 
underlag för den Blåa 
översiktsplanen. Syftet med 
rapporten är att peka ut 
värdefulla naturområden 
som också har särskilda 
kvaliteter för olika 
friluftsaktiviteter i norra 
Bohuslän. Arbetet är avsett 
bland annat som ett 
underlag som kan leda fram 
till en hållbar utveckling av 
besöks- och 
turismnäringen.  

Bilden till vänster visar en 
karta från rapporten (sida 
24) som omfattar hela 
Skaftö. Planområdet ligger 
huvudsakligen inom 
område D i kartan. 

 

 

Citat ur områdets beskrivning: Skaftös västra klippstränder och hällmarker är 
mycket fint besöksmål för naturintresserade besökare. Här finns bra 
förutsättningar för strövtåg längs stränder och vidsträckta hällmarker. 
Kuststigen löper fram längs med stranden ungefär en kilometer in på ön. Leden 
binder ihop Grundsund, Stockevik och Fiskebäckskil. 

Planförslagets lokalisering och utformning tar hänsyn till landskapsbilden samt 
vandringsmöjligheter. 

Planförslaget anses inte innebära en påtaglig skada på de befintliga 
naturvärdena eller friluftslivet på Skaftös västra kusten.  

Sedan Länsstyrelsen lämnade det citerade yttrandet 2011 har planförslaget 
arbetats om väsentligt. För att se Länsstyrelsens aktuella bedömning, se 
yttrande nr 1.  
 
Se avsnittet ”samlade kommentarer till sakägare och allmänhet” för svar på 
övriga delar i yttrandet. 
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18. Skaftö-Berg 2:131, Ann och P-A Carlander 
Vi vill med detta mejl motsätta oss det nya förslaget gällande Detaljplan Södra Stockevik, 
Grönskult 1:42 mfl, diarienr SBN B-2019-456. 
Ansluter oss till det tidigare beslutet taget i MMD gällande ingen byggnation av området och 
ser inga förändringar i den nya planen som skulle få oss att ändra vår uppfattning. Området 
skall lämnas kvar som det naturområde det är i dag. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Se avsnittet ”samlade kommentarer till sakägare och allmänhet” för svar på 
yttrandet. 
 

19. Grönskult 1:30, Monika Göpfert och Stefan Agrenius 
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 medfört att idag är området i ännu högre grad utnyttjat för friluftsliv 
än det var för tolv år sedan. Inte minst nu under pandemiåret, då besökstrycket varit på en 
nivå som inte är hållbar i längden. 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. 
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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, under byggnation 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. 
 
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. 
 
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. 
I planbeskrivningens trafikalstringsberäkning antas att 70 % av personalen kommer att 
använda bil till arbetet och att detta bidrar med 30 fordon dygnet. Med en person i varje bil 
blir det 15 personer som åker fram och tillbaka varje dag. Alltså är hela personalstyrkan, 
vilken jag antar är beräknad utifrån anläggningens yta och funktion, ca 21 personer. Varav de 
som kör bil förmodligen inte bor på Skaftö. På tidigare samrådsmöten har tydligt visats att 
sambandet mellan antalet arbetsplatser och antalet invånare är mycket svagt. För Skaftös del 
har sambandet varit negativt under en längre tid. Antalet arbetsplatser har ökat samtidigt 
som antalet åretruntboende har minskat. En minskande trend som under de senaste åren 
lyckliksvis vänt. Det dagliga pendlandet har ökat, både till och från ön. 
Som exempel; vid Kristinebergs Marina Forskningsstation, som är Skaftös största 
arbetsgivare, är knappt 20 % av de fast anställda Skaftöbor. När jag kom dit första gången 
1980 var det ca 80 %. Så trots att antalet anställda mer en fördubblats genom åren är det 
färre anställda som är bosatta på Skaftö idag än för 40 år sedan. 
 
Så den föreslagna anläggningen kommer inte bli den ”befolkningsmagnet” för Skaftö som 
förespeglas. Några kommer förmodligen flytta hit och några kommer med säkerhet flytta 
härifrån. Själva bor vi inte på Skaftö för att vara granne med en stor parkeringsplats Kommer 
den förses med gatubelysning? 
 
Förutom den olyckliga placeringen av anläggningen som innebär ett allvarligt intrång och 
som splittrar det sista opåverkade strövområdet mellan samhällena på västra Skaftö medför 
den att landskapsbilden sedd från farvattnen väster om Skaftö och från hela Gåsö arkipelagen 
blir starkt påverkad. På sidan 22 i planbeskrivningen finns en avskräckande bild med några 
föreslagna annexbyggnader i skymningsljus. Ljuset från hela anläggningen i mörker 
med sina stora perspektivfönster entrétorg, gatubelysning innebär att anläggningen blir ett 
än mer dominerande inslag i landskapsbilden nattetid än under dagtid. Från havet och öarna 
utanför skulle anläggningen nattetid helt förändra bilden av Skaftö, även på mycket långt 
avstånd. 
 
Området har idag inget artificiellt ljus. 
 
Vikten av att hushålla med markresurserna på en ö med begränsad yta så att områdena 
mellan samhällena kan behållas orörda slås fast i kommunens översiktsplan (ÖP 2006). I 
likhet med detta borde det vara extra viktigt att hushålla med och bevara områden med ett 
naturligt nattmörker på en ö med begränsad yta. 
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Vikten av att värna sådana områden uppmärksammas alltmer. I en intressant artikel slår 
forskare larm om att vi måste vara rädda om det naturliga nattmörkret (Forskning och 
Framsteg 4, 2016). De flesta människor i västerlandet idag har aldrig sett Vintergatan eller 
upplevt känslan av att stå under en fulltalig stjärnhimmel. 
Hur ljusförorening påverkar människor, djur och framförallt insekter diskuteras i allt högre 
grad inom forskarvärlden. I många länder bildas mörker reservat. Organisationen 
International Dark Sky Association utnämner så kallade ”dark sky communities”. Två finns i 
Danmark. Skaftö kan ju sikta på att bli först i Sverige. I USA har naturligt mörker börjat bli 
en turistattraktion. Biologen Johan Eklöf som i ”Mörkermanifestet” skildrar hur 
ljusföroreningar och bristen på naturligt mörker ökar, börjar nu rådfrågas av kommuner när 
till exempel elljusspår ska anläggas. 
 
Trots detta kan vi inte se att belysning och ljusspridning över huvud taget behandlas i 
planbeskrivningen. 
 
Om kommunens uppfattning är att den föreslagna verksamheten är baserad på en bärande 
affärsidé, ställer vi oss fortfarande 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. Att, som påstås i 
allmänna svaret till oss sakägare, verksamheten endast kan bedrivas på den mark som 
exploatören nyligen köpt, tycker vi ytterligare belyser att kommunen i detta fall prioriterar 
enskilda intressen på allmänhetens bekostnad. Varför inte byta mark med exploatören och 
avsätta marken här som naturskyddsområde, så skulle förmodligen alla parter bli nöjda. 
 
Vi yrkar på att detaljplanearbetet avbryts.  
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Se avsnittet ”samlade kommentarer till sakägare och allmänhet”.  

 

Övriga som har yttrat sig  
20. 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 granskning 2021 

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                                                                                     
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Överklagande till Mark- och miljödomstolen 2016-10-29 
Samråd, till Lysekils kommun 2020-06-28 

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. 

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 från 2020 nu utställd för granskning 2021  
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, 



Sida 36 
 

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

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 
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. 

Mark- och miljödomstolens ställningstagande från 2017 är alltjämt relevant. Föreliggande 
planförslag innebär en påtaglig skada på orörda natur- och kulturvärden enligt miljöbalken. 
Det allmänna intresset för att behålla det orörda natur-och friluftsområdet mellan 
Grundsund och Stockevik väger mycket 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 har bott på Skaftö sedan 1966 och har kontakt med många skaftöbor. Vi är övertygade om 
att friskvårdsanläggningen inte har stöd av en majoritet av skaftöborna, inte ens av flertalet 
åretruntboende. Skaftö Öråds yttrande 2020 är inte representativt.  

Vi anser att Lysekils kommun borde avbryta arbetet med denna detaljplan eftersom 
föreslagen friskvårdsanläggningen innebär ett oacceptabelt ingrepp i orörd natur. Det finns 
ett starkt stöd i miljöbalken för detta synsätt.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommenta 
Se avsnittet ”samlade kommentarer till sakägare och allmänhet”. 

 

21. Grönskult 2:141, Gerd Persson  
Som helårsboende i Stockevik ser jag fram emot att denna friskvårdsanläggning äntligen 
kommer till stånd. Ett ärende som pågått i många år. Alldeles för många år enligt min åsikt. 
Vi är många som ser positivt till ärendet men tyvärr är det inte alltid de positiva 
synpunkterna som hörs och ses mest i media.  

Jag vill med detta önska entreprenören lycka till och hoppas nu att det verkligen blir av med 
byggandet av friskvårdsanläggningen.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
 Yttrandet noteras. 
 

22. Skaftö Öråd  
Skaftö Öråd är positivt till projektet och framför följande synpunkter.  

1. Friskvårdsverksamheten utgör projektets bas och bör därför översiktligt beskrivas i 
planbeskrivningen. Beskrivningar i tidigare ansökan gäller inte här, utan bör införas i 
verksamheterna hotell, restaurang, annex och friskvård med bad. Ungefärliga 
uppgifter önskas om antal anställda fördelade på års-och säsongsanställda på olika 
yrkesgrupper.  
Illustrationsplanen överensstämmer dåligt med fasaden som visas i 
utförandebeskrivning.  
 

2. Hur höga får byggnader bli neråt under max bygghöjd, främst stora byggnaden?  
Typsektioner önskvärda med ungefärliga plushöjder. Har man beaktat höjd för 
installationer ovan undertak (vanlig brist i tidig planering)?  
 

3. Ventilationshuvar och avloppsluftare bör tillåtas att sticka upp ovan max takhöjd.  
Planen bör ta ställning till om även eventuella kylmedelskylare och fläktar tillåts på 
tak, upp till eller över max bygghöjd.  
Föreskrifter införs om installationers max bullernivå i fritt fält på visst avstånd.  
 

4. Plankartan visar endast nuläget, inte blivande höjder. Få vägar redovisas i plankartan 
med höjdsättning som påverkar stora delar av området.  
 

5. Apparatrum, sovrum, personal-och leverantörsentréer kräver anslutningsvägar. De 
bör redovisas som exempel i illustrationsplanen.  
 

6. Uppvärmning bör beskrivas. Om det blir simbassänger krävs omfattande 
reningsutrustning och flera tiotal borrhål för uppvärmning och kylning av 
byggnaderna. Förhoppningsvis kan borrhålskretsar eliminera behov av 
kylmedelskylare. Borrhål med ledningar förläggs lämpligen längs vägar, helst med 
stigning mot en av ändpunkterna för att underlätta avluftning för säker drift.  
 

7. Tryckledningar för spillvatten bör redovisas för projektets pumpgrop fram till 
självfallsledning mot Stockeviks pumpstation.  
Projektets pumpstation för spillvatten bör förläggas med överkant i nivå med lägsta 
golvhöjd för att hindra invändig översvämning vid långvarigt pumpstopp. 
Bräddavlopp utförs till markslänt (för osannolik bräddning). Körbar väg anläggs för 
slamsugarbil fram till pumpstationen. Pumpstation bör helst förses med en ledning 
från varje pump för att minska ledningsvolymen, så att den kan rinna tillbaka efter 
pumpning för att minimera anaerob förruttnelse och dålig lukt.  
Kommunens befintliga självvattensledning är i dåligt skick ner till samhällets början. 
Den bör bytas till grövre dimension av LEVA för att eliminera lokala uppdämningar 
med luktstötar.  
 

8. Ytterbelysning bör utföras med låga stolpar och skärmade ljuskällor för att lite störa 
sikten mot stjärnhimlen och närliggande terräng. Höga lyktstolpar är ej önskvärt med 
eventuellt undantag för medelhöga stolpar för parkbelysning vid stora 
parkeringsplatsen.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
1. Beskrivning av den eventuella verksamheten, antal anställda fördelat under 
året och deras olika yrkeskategorier hör inte hemma i planbeskrivningen.  
 
2. Byggnadshöjden kan variera beroende på topografi, markarbete och 
grundläggning. I dokumentet Påverkansanalys-landskapsbild (Bornstein 
Lyckefors 2013, rev 2015) redovisas olika sektioner med plushöjder. Höjden för 
installationer ovan undertak har beaktats vid höjdsättning.  
 
3. Nockhöjd mäts från markplanet upp till yttertakets högsta del. Enstaka 
uppstickande delar såsom skorstenar, ventilationshuvar, antenner eller 
motsvarande anses inte vara delar av yttertaket och räknas inte in i nockhöjden.  
 
4. Plankarta innehåller en grundkarta och föreslagna planbestämmelser som 
reglerar exploateringen. Illustrationskarta förenklar förståelsen av planförslaget 
men är inte juridiskt bindande. En exakt utformning och lokalisering av de 
nyblivande byggnaderna hanteras vid bygglovsskedet.  
 
5. Mindre anslutningsvägar redovisas inte i illustrationsplanen då denna typ av 
detaljer kommer att studeras närmare i projekteringsskedet.  
 
6. En mer detaljerad redovisning av värmeförsörjning behandlas inte inom 
ramen för detaljplanarbete. 
 
7. Ledningar för spillvatten redovisas i tillhörande VA-dagvattenutredning samt 
i planbeskrivningen. Gällande frågan om utströmning av illaluktande luft 
arbetar LEVA med att se över hela ledningspaketet som går från Grundsund till 
reningsverket i Stockevik.  
 
8. Val av och placering av ytterbelysning regleras bland annat i tillhörande 
exploateringsavtal, era synpunkter vidarebefordras.  

 

23. Skaftö-Berg 2:198, Margot Björck  
Mitt namn är Margot Björck och jag är ägare till fastigheten Skaftö-Berg 2:198. Jag är sedan 
1976 säsongboende på Stockevik, Skaftö och anser att det vore förödande att bebygga enligt 
detaljplanen i förslaget på grund av följande: 

- Områdets bevarande i befintligt skick är av mycket stor betydelse för naturen och den 
kulturhistoriska miljö som finns där. Att exploatera i närheten av en så betydelsefull plats 
som Kolerakyrkogården är oförlåtligt. Området används även av friluftsälskare som valt 
Skaftö just för möjligheten att kunna njuta av den orörda naturen och den viktiga historia 
med koleraepidemin som manifesteras i området. Gång- och cykelvägen är flitigt använd och 
knyter samman vandringsstråken på Skaftö på ett viktigt sätt. 

- Bebyggelsen har absolut noll att göra med bohuslänsk arkitektur och kommer dessutom att 
vara väl synlig BÅDE från land och havs. Alla som seglar förbi Skaftö kommer att se dessa 
byggklossar som står som blödande sår i det tidigare så vackra landskapet. Kontrasten med 
de pittoreska Stockevik, Grundsund och Gåsö kunde inte vara större. Att tillåta sådan 
bebyggelse vore verkligen inte vara något som en kommun som vill förvalta sitt kulturarv 
borde ägna sig åt. 
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- Det finns redan på Skaftö den form av verksamhet som här förslås byggas. Utveckla den 
istället! Detta bygge är med all tydlighet bara till för att snart gå i konkurs och då kunna sälja 
ut "villorna" som bostäder. 

Det vore verkligen en skam för beslutsfattare i kommunen att gå med på den föreslagna 
planen! Tänk om och rädda den vackra miljö vi har och som gör att människor vill komma 
och i förlängningen betala skatt och finansiera verksamheterna på Skaftö och i kommunen i 
stort 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Se avsnittet ”samlade kommentarer till sakägare och allmänhet” för svar på 
yttrandet. 
 

24. Näreby 1:61, Lotta Waxberg Prytz 
Jag har invändningar mot planändring "Grönskult 1:42 m:fl, Södra Stockvik, diarienummer 
B-2019-456" 

Jag anser att det är oerhört olyckligt att exploatera orörd natur på sättet som föreslagits. 
Viktiga naturvärden och förutsättningar för biologisk mångfald förstörs för all framtid.  
Jag vill även invända att det saknas en aktör som tar långsiktigt ansvar för anläggningen och 
dess drift om förutsättningarna i de ekonomiska kalkylerna inte uppfylls. 
Enligt min mening offras viktiga naturvärden i spekulativt syfte vilket inte är moraliskt 
försvarbart och helt fel ur ett hållbarhetsperspektiv och detta vill jag härmed protestera mot. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Se avsnittet ”samlade kommentarer till sakägare och allmänhet” för svar på  
yttrandet. 

 

25. Skaftö-Berg 2:163, Dan Johansson & Ann Weidenlöv 
Lysekils kommun är kända för att säga ja till alla projekt där det lockas med jobbtillfällen 
utan reflektion om behov, överetablering eller ödeläggelse av ovärderliga friluftsområden för 
bofasta och turister att få vistas i orörd natur och projekteringen av Södra Stockevik är inget 
undantag från detta. 

Om vi börjar med att se till behovet av ytterligare en friskvårdanläggning med restaurang och 
hotell så finns det redan en överetablering av dylika anläggningar på Skaftö. De finns i 
realtid, och under uppbyggnad, redan tillräckligt med den sortens verksamheter och att öka 
konkurrensen kan knappast leda till något positiv. 

Vid uppstart av all verksamhet bör behovet av själva verksamheten stå i fokus. Har Skaftö 
något behov av den verksamhet som presenteras i projektet Södra Stockevik? Nej, troligen 
inte. Behovet av att få komma ut i orörd natur är däremot oerhört stort. Detta märker vi 
nästan varje dag då vårt hus är beläget tre meter från den nu befintliga gång och cykelvägen 
mellan Stockevik och Grundsund. Bofasta och turister stannar dagligen och kommenterar 
detta unika vi har; nämligen en helt bilfri gång och cykelväg på drygt tre kilometer genom 
skogen. Denna bilfria del av Bohusleden är oerhört frekventerad och en avsevärt stor del av 
besökarna är turister som kommit hit just p g a det unika att kunna ta sig mellan samhällena 
Fiskebäckskil, Stockevik och Grundsund utan biltrafik. Många föräldrar vågar också släppa 
sina barn att träna sig på att cykla utan att vara rädda för att de ska på påkörda på just den 
här gång och cykelvägen. Om projektet Södra Stockevik genomförs kommer givetvis trafiken 
till och från anläggningen, både i form av transporter och gäster till anläggningen att sätta 
stopp för denna unika möjlighet och den orörda naturen kommer givetvis inte heller att 



Sida 40 
 

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

finnas kvar. Förutsättningarna för just rekreation, som i broschyren för projektet Södra 
Stockevik betonar, blir ju omintet gjord då naturen förstörs. I nuläget är det ett område för 
rekreation, men om det området bebyggs samt blir till vägar och parkeringsplatser förvinner 
ju själva rekreationsområdet. 

Genom pandemin har intresset för naturen här på Skaftö ökat enormt. Vi har haft vårt hus 
vid gång och cykelvägen i drygt trettio år och har hela tiden sett en ökad användning av 
densamma och som det senaste året exploderat. Nya vanor har skapats genom pandemin och 
att kunna erbjuda denna unika orörda natur med tillgång till bad, rekreation och picknick är 
ett mycket större värde för alla människor, både åretruntboende och turister, än en 
anläggning som bara vänder sig till ett fåtal personer med god ekonomi. 
 
Om vi istället vänder på det hela och ser till vad vi har för behov här på Skaftö (och inte något 
påhittat riksprojekt) så är det ett välfungerande äldreboende då en mycket stor del av Skaftös 
befolkning är pensionärer, vilka gärna vill tillbringa sina sista dagar här på ön. Orsaken till 
nedläggningen sägs vara brist på personal (se nedanstående inslag från svt) 
 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/idag-vantas-beslut-for-
skaftohemmetgullvivan?cmpid=del%3Afb%3A20191001%3Aidag-vantas-beslut-
forskaftohemmet- 
gullvivan%3Anyh%3Alp&fbclid=IwAR1HFiV9Kz3Xsgob_AuXIwwC0ZTGjdPvIfSKG8gyyaKi
uauzPAThQnCrqc 
 
vilket gör att man också kan ifrågasätta hur det blir att rekrytera personal till projektet Södra 
Stockevik då yrkeskategorierna dit är ungefär desamma som de som fanns på Gullvivan 
(personal inom service, sjukvård etc.). 
 
Det räcker idag med att ta sig en tur hit till Skaftö för att se den senaste tidens exploatering 
av ön. I Fiskebäckskil har kommunen tillåtit att berget mot strandpromenaden vid 
Gullmarsstrand mals ner och istället byggs det något modernt hus i ”höghusmodell” som 
front mot havet. Det blir säkert fint att bo i men charmen med samhället med sina 
kaptenshus försvinner. Det är ett totalt stilbrott även om det är Gert Vinblad som projekterat 
byggnationen. 
 
Vid infarten till Fiskebäckskil, på Sven Anderssons mark, (Sven i Fiskebäck) som donerade 
hela sin egendom till äldreboendet Gullvivan, mals också berget ner för någon byggnation 
som vi får hoppas kommer Gullvivan till gagn då detta var Svens vilja, enligt hans 
testamente. En nyetablering i form av hotell är också under uppförande vid Skaftö Golfbana 
och ett helt nytt bed and breakfast är klart vid infarten till Grundsund. 

Att förstöra ett av Bohusläns finaste och mycket utnyttjade naturområden med ett riskprojekt 
känns oerhört oansvarigt av kommunen. Det som lockar turister (köpkraft) är inte 
anläggningar av olika slag utan vår specifika natur. Mal vi ner bergen och bebygger orörd 
natur förstör vi istället det som är kommunens eller Bohusläns dragningskraft för all framtid. 
Vår unika natur lockar betydligt fler turister än den projekterade anläggningen och utan den 
kan de redan befintliga serviceanläggningarna, hotellen, restaurangerna och affärerna ha en 
större chans att överleva. 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Se avsnittet ”samlade kommentarer till sakägare och allmänhet” för svar på  
yttrandet. 
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26. Skaftö-Fiskebäck 1:17, Monica och Fredrik De Geer 
Våra synpunkter på det planerade hotellet (friskvårdsanläggningen) annex och parkeringar 
är följande: 

Detta projekt kommer att skada miljön oåterkalleligt. Skaftön har redan exploaterats alltför 
kraftigt. Ett av de få kvarvarande naturområdena, stigen, skogen och bergen mellan 
Fiskebäckskil och Grundsund som utnyttjas inte bara av många Skaftöbor utan också av djur 
och växter förstörs. 

Planområdet omfattas dessutom av 4 § 4 kap. Miljöbalken (högexploaterad kust) där 
fritidsbebyggelse endast får komma till stånd i form av kompletteringar till befintlig 
bebyggelse! 

Den planerade friskvårdsanläggningen med hotell, parkeringar, annexbyggnader mm. är inte 
på ngt sätt förenligt med kompletteringar till befintlig bebyggelse! 

Vi måste också värna om att det finns plats för de vilda djuren, att växter och träd kan 
fortsätta bevaras och inte förstöra den naturliga symbiosen i ett naturligt ekosystem. 

Vi avstyrker med all kraft detta förslag. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Se avsnittet ”samlade kommentarer till sakägare och allmänhet” för svar på 
yttrandet. 

 

27. Munkeviksleden 
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 har följande synpunkter:  

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. 

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 
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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 
yttrandet. 

 

28. Skaftö-Berg 2:144, Ing-Marie och Stig-Åke Holmgren  
Som fastighetsägare i Planområdet för Grönskult 1:42 m fl, Södra Stockevik vänder vi oss 
mot planerna att exploatera ett orört naturområde med stort värde för friluftsliv och turism 
och anser att Lysekils kommun bör avbryta arbetet med denna detaljplan. 
Det nya planförslaget har inte ändrats på något sätt som minskar det intrång som görs i orörd 
natur och som leder till oåterkallelig förstörelse – en förstörelse som kommer att prägla 
Skaftö för all framtid! 
 
Lysekils kommun fortsätter detaljplanearbetet trots att planen upphävdes av mark-och 
miljödomstolen 2017-07-03 med hänvisning till bl a. 
1. att ett genomförande av planförslaget skulle innebära en påtaglig skada på 
områdets natur och kulturvärden enligt 4 kap. 1 § MB B 
2. på att föreslagen exploatering berörde ett orört naturområde 
3. omfattningen av exploateringen 
4. samt användningen bostäder 
 
Punkt 1 och 2: Exploateringen och förstörelsen av orörd, oersättlig natur är förödande och 
oåterkallelig och skadar områdets natur- och kulturvärden som är av riksintresse. (4 kap. 1 § 
MB B). Det är numera vedertagen forskning på t ex Umeå universitet, att den bästa 
rehabiliteringen från t ex stress och utbrändhet sker i skog och natur, det vore oansvarigt att 
beröva människor denna möjlighet till återhämtning; både nu och i framtiden. 
 
Punkt 3. Det nya planförslaget har en minskad totalyta men det som tagits bort ur planen är 
naturmark och kvartersmark för bostäder mot Långedalsvägen. Kvartersmarken för själva 
spa/friskvårdsanläggningen är lika stor ((4700 m2) och får byggas i upp till 4 våningar. När 
det gäller de 15-17 villor/annexbyggnaderna som planeras högst upp på hälleberget väl 
synligt från havet har storleken på villorna ökat! De kan byggas i 1-4 plan med en 
byggnadsarea på marken med 300 m2. 
Berget kantas längs hela sidan i öster av rullstenar som på 60-talet låg synliga i dagen men nu 
är täckta av vegetation (. I planen sägs också att ”Friskvårdsanläggningen ska anpassas till 
topografin för att minimera dess påverkan på landskapsbilden”, här nämns inget om 
anpassning till topografin av de 15-17 villorna/annexen som ligger betydligt högre upp och 
mer synligt. 
Vad har dessa villor/annex över huvud taget med spa/friskvårdanläggningen att göra? Dessa 
15-17 villor borde tas bort ur planen då de kommer att vara ett oerhört störande inslag i 
naturen och kräva att berg spräng och vägar anläggs uppe på känsligt berg och orörda 
naturområden. Det pratas mycket om att tillföra arbetstillfällen, det lär väl dessa villor/annex 
göra i mycket liten skala! 
 
Punkt 4. Osäkert om punkten bostäder verkligen tagits bort ur planen då storleken på 
villor/annex ökat och är en egen fastighet. Om behov av något framtida skäl uppstår 
(försäljning, konkurs, etc) kommer exploatören säkerligen att envist driva frågan om en 
planändring från planbestämmelsen O för att tillåta bostäder. Hittills har kommunen varit 
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mycket tillmötesgående och lagt mycket skattepengar på att tillgodose exploatörernas 
önskemål. 
 
Det är anmärkningsvärt att spa/friskvårdsavdelningen med hotellrum, restauranger, 
träningslokaler, bassäng etc utgör en fastighet medan de 15-17 villorna utgör ytterligare en 
fastighet! I Samrådsredogörelsen framgår inte varför! Exploatören uttrycker idéer om ”att 
erbjuda mer avskilt boende i lugn miljö”, ”personer som gästar anläggningen för 
rehabilitering får en bättre miljö med plats för anhöriga” och att ”det för mindre 
företagsgrupper är mer attraktivt att hyra in sig i en annexbyggnad för några dagars 
konferens”. (sid.26 i Samrådsredogörelsen) Inget av ovanstående skulle hindras av att 
spa/friskvårdsavdelningen med hotellrum och villor/annex är en och samma fastighet, borde 
väl tvärtom gynna verksamheten? Kommunen skriver ang. ovanstående: ”Detta är dock 
heller inget kommunen är insatt i eller kan avtala kring eller styra i en detaljplan.” (sid.26 i 
Samrådsredogörelsen) I det påföljande stycket i skriver kommunen: ( sid.26 i 
Samrådsredogörelsen) 
 
”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.” 
Kan man verkligen inte reglera i planbestämmelse att anläggningen + villor/annex ska vara 
en fastighet för att försäkra sig om att villorna inte förvandlas till bostadsrätter i en framtid 
utan faktiskt är just annexbyggnader till friskvårdsanläggningen? 
Enligt exploatören finns ett krav från verksamhetsutövaren och bankerna att fastigheten ska 
delas i två. Är det här krav som kommunen sett i skrift eller är det muntliga påståenden från 
exploatören? 
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På berget längst fram i bild och åt vänster i riktning mot Kolerakyrkogården tänker Lysekils 
politiker tillåta att det byggs 15-17 villor/annex med vardera 300 m2 markyta och 1-4 
våningar höga! De kommer att vara synliga långt ut över havet, från Gåsö (längst fram i bild), 
från Stockevik(till höger i bild) och från gång- och cykelvägen mellan de båda bergen på 
bilden…… Har dessa beslutande politiker verkligen varit här och sett vilket intrång och vilken 
förstörelse de ämnar ställa till med i orörd natur för oåterkallelig framtid. Vad kommer 
framtida generationer tycka?!? 

Kompletterande synpunkter 2021-04-20 
Skulle vilja komplettera vårt Granskningsyttrande ang. Grönskult 1:42 m fl, Södra Stockevik 
med några bilder som beskriver de rullstenar som täcker hela långsidan av det berg där de 15 
villorna/annexen är planerade mot gång- och cykelvägen. På en del ställen är rullstenarna 
fortfarande synliga men på de flesta ställen idag täckta av mossa och annan växtlighet. 
Förhoppningsvis är dessa urgamla instabila bergssidor något geologerna kommer att titta på 
i sin nya undersökning. 

En bild visar utsikten från berget mot Lysekil (bilden tagen stående på berget att jämföra 
med höjden av hus 1-4 våningar höga. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Se avsnittet ”samlade kommentarer till sakägare och allmänhet” för svar på 
yttrandet. 

En kompletterande bedömning kring släntens stabilitet har tagits fram av WSP. 
Bedömningen är att ingen risk föreligger där byggnader planeras eller i dess 
angränsande område inom kvartersmarken, dvs slänten vid östra 
planområdesgränsen inkluderas i denna bedömning. 
 

29. Långedalens vägsamfällighet 
Vi har i tidigare planförslaget yttrat oss om samrådshandlingen för detaljplaneförslaget, detta 
är i stort en upprepning av våra tidigare synpunkter. I handlingen finns vissa fakta om 
Långedalesvägen 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 
hastighetsbegränsad 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 3,7m vägbredd + diken om 1,0 – 1,8m bredd på vardera sidan beroende på 
jord eller 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 iordningställts. 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 ny underbyggnad har dock gjorts efter den trafikbelastning som är idag 
och kan inte med säkerhet hålla för den ökning som ett eventuellt förverkligande av Södra 
Stockeviksområdet 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 5,5m +diken utmed hela vägsträckningen alternativt fler 
mötesplatser samt separat gång- och cykelväg kräver marförvärv och lantmäteriförrättningar 
med ett stort antal fastigheter inblandade. Det finns också ett ”trångt” och siktskymt avsnitt 
med angränsande bostadsfastigheter, omarkerad golfbanangångväg och en fornlämning vid 
bl a Skaftö-Berg 2:26 och 2:179. Vi bedömer att Södra Stockeviksexploateringen innebär att 
Långedalsvägen utmed hela vägsträckningen behöver få 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. 

I trafikberäkningen för projektet antas att ca 60% av dagens fastigheter anslutna till 
vägföreningen är helårsboende. En riktigare siffra är ca 20%. Trafikbelastningen från såväl 
fastighetsägare som besökande sommartid är alltså avsevärd och ett förverkligande av SPA-
projektet skulle förstärka detta än mer. 
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Denna skrivelse innebär inget ställningstagande till Södra Stockeviks projektet i sig utan vill 
bara belysa en del av de fastighetmässiga och vägtekniska komplikationer som en anslutning 
till Långedalsvägen kan innebära. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planbeskrivningen ska korrigeras med angivna uppgifter. 

Med anledning av framtida ökade trafikmängder föreslås Långedalsvägen i dess 
norra del, mellan den väg som idag går till planområdet och Stockeviksvägen 
(allmän väg 796), kompletteras till att ha 4–5 mötesplatser. I trafikutredningen 
konstateras att Långedalsvägen kan behålla sin karaktär och med hänsyn till 
trafikflöde, hastighetsgräns och trafiksammansättning kommer att fungera väl 
för sitt ändamål. 

Exploatören har tecknat avtal med Skaftö Golfklubb, Skaftö Pastorat och 
Långedalens vägsamfällighet. Avtalet fördelar ansvar för åtgärder som är 
nödvändiga att vidta utmed del av Stockeviksvägen och Långedalsvägen till 
följd av exploateringen. Avtalet berör utbyggnad av gång- och cykelväg, 
mötesplatser och besiktning av vägen avseende vägens bärighet. 
 
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-Fiskebäck 1:291, Helen, Harald och Mattias Sköld 
En detaljplan för Södra Stockevik togs fram och godkändes 2016 av Lysekils 
kommunfullmäktige, men överklagades och upphävdes av Mark- och miljödomstolen. Detta 
går att läsa på Lysekils kommuns bakgrundinformation till detta ärende som nu är uppe igen 
med en ny detaljplan för exploatering av området. 
 
Flera organisationer (17 st), ett antal sakägare (8 st) samt några övriga som yttrat sig (5 st) 
fick under 2020 möjlighet att granska och ha synpunkter på detta arbete genom en 
samrådsprocess. Vår familj har nu gått igenom synpunkterna från de övriga intressenterna 
och där framgick det att flera av de som svarade var starkt negativa till projektet, av högst 
relevanta och sakliga skäl. Det framkom till exempel problem med berggrunden och att det 
av säkerhetsskäl kan vara olämpligt att bygga i det aktuella området (Länsstyrelsens 
yttrande). Både Samhällsbyggnadsförvaltningen, Länsstyrelsen och Bohusläns museum 
visade dessutom på att projektet skulle komma att leda till ingrepp i 
fornlämningen L1968:4746 i området. En annan aspekt är framkomligheten, där området 
ligger långt från allmänna kommunikationer. 
Viktigast är dock att en ny bebyggelse i ett orört naturområde mellan tätorterna Grundsund 
och Stockevik strider mot både kommunens egen ÖP06 och miljöbalkens kapitel om 
områden av riksintresse. Det är helt tydligt att en sådan här typ av anläggning eller 
bebyggelse bör förläggas i anslutning till någon av tätorterna på Skaftö, och inte ta ny orörd 
natur i anspråk mellan tätorter. Det kan även vara på sin plats att påminna om Mark- och 
miljödomstolens skäl till varför den tidigare detaljplanen upphävdes. Bland annat framfördes 
där att det aktuella området inte ligger i anslutning till befintligt samhälle, samt att en 
friskvårdsanläggning med flera fritidshusannex inte utvecklar det lokala näringslivet utan är 
en ny verksamhet. 
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Med denna bakgrund konstaterar vi att inget tillkommit i det nya underlaget som förändrar 
projektets lämplighet i sak. Vi är helt emot den föreslagna detaljplanen och projektet i sig. 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
En geoteknisk och bergteknisk utredning har tagits fram under planarbetet och 
synpunkterna från SGI samt Länsstyrelsen har beaktats. 

Frågan gällande fornlämningen L 1968:4746 har hanterats i dialog med 
Länsstyrelsen (se samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till 
Länsstyrelsens yttrande). 

Framkomligheten har beaktats i trafikutredningen. 

Se avsnittet ”samlade kommentarer till sakägare och allmänhet” för svar på 
övriga synpunkter. 

 

31. Näreby 1:66, Eva-Linnea 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 på Skaftö. Sommartid kan de nog 
räknas i tusental i veckan. För oss är områdets kvaliteter att man lätt kan ströva utmed gång- 
och cykelvägen, på Munkeviksleden eller ta sig fram på mångfalden av stigar i området eller t 
o m 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 naturområdet skulle krympas och försämras betydligt 
om det delades och därmed fragmentiserades. Vi kan absolut inte se något behov av att det 
görs lättillgängligare eller att naturområdet gallras till ett parkliknande landskap med en stor 
parkeringsplats mitt i. Att påstå, som det framställs i planbeskrivningen, att en 
jätteanläggning med möjlighet till 30 000 kvm bruttoarea hotell och annex som i delar kan 
byggas i fyra våningar samt med 190 p-platser skulle förbättra naturområdet är 
verklighetsfrämmande. Man förbättrar inte ett välbesökt natur- och friluftsområde 
genom att bebygga det! I planbeskrivningen påstås det att planområdet krympt. Det är 
direkt vilseledande om man inte samtidigt förklarar att exploateringen för 
hotellanläggningen är lika stor som tidigare. Det är bara bostäderna och naturmark som 
utgått! Det finns flera exempel på liknande tendensiösa beskrivningar som inte 
borde höra hemma i en av kommunens tjänstemän framställd handling som ska vara 
opartisk och saklig. Idag förs t ex en diskussion om behovet av ”mörka områden”, alltså där 
inte artificiell belysning finns. Att då lysa upp en stor parkeringsplats och hotellanläggningen 
mitt i skogen och försöka få det att framstå som positivt för tryggheten är ännu ett exempel 
på den missledande marknadsföringen av projektet som planförslaget kan uppfattas som. 
Det är ett märkligt förhållande att kommunens planavdelning, som är en myndighet, utför 
planarbetet på bekostnad av exploatören i ett konsultliknande förhållande. Vilket kan vara en 
förklaring till varför planförslaget delvis kan uppfattas som en partsinlaga från exploatören. 
 
Att försöka motivera anläggningen utifrån att det skulle förbättra natur- och friluftsmiljön 
bedömer vi som direkt löjeväckande. Bättre vore att analysera om det verkligen skulle tillföra 
något till näringslivet och för att trygga helårsbefolkningsnivån. 

På Skaftö finns idag nyinflyttade unga barnfamiljer - skola och förskola har tillräckliga 
barnkullar. Samtidigt har arbetstillfällena på ön ökat betydligt utan att det påverkat 
invånarantalet. Det finns alltså inga enkla samband mellan arbetstillfällen på ön och 
invånarantal. Tyvärr är det nog så att unga familjer till skillnad från 1980- och 90-talet 
fortfarande oftast 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 och Orust men även Göteborg. Det 
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finns också en tydlig inpendling till ön Ett byggande av en friskvårdsanläggning på ön 
är alltså inte en ödesfråga för att behålla befolkningsnivån på ön. 
 
På ön är näringar som bygg-, service- och hemtjänst, marinbiologi och besöksnäringen stor. 
Problemet med besöksnäringen är att det är en extremt kort säsong jämfört med länder på 
varmare breddgrader eller i fjällen. Uppgifter från dagligvarubutikerna, restauranger och 
VAverket visar på en niodubblad omsättning under juli månad jämfört med februari. Också 
juni och augusti har hälften så stor omsättning som juli. Denna tendens har stärkts under de 
senaste årtiondena. Besöksnäringen är därmed en trång sektor där näringen har svårt att få 
personal under högsäsong. Det finns idag en mångfald företag inom näringen med delvis 
olika inriktning på ön. Dessa växer och förändras organiskt allteftersom efterfrågan ökar och 
ändras. Någon efterfrågan på en stor SPA-anläggning är svårt att skönja på ön. Risken 
finns istället att en sådan riskerar att slå ut eller slås ut av befintlig 
besöksnäring. 
 
Om man lusläser t ex trafikberäkningarna framgår det där att man räknar utifrån ca 20 
helårsanställda på den planerade anläggningen. Av dessa bedöms ca 60 % vara bilburna, dvs 
förmodligen inte boende på ön. Oftast är det ungdomar på ön som jobbar i denna typ av 
verksamhet någon säsong för att sedan resa utomlands, studera eller på annat sätt förkovra 
sig och sedan i bästa fall flytta tillbaks. Så någon avgörande betydelse för 
sysselsättningen och befolkningsnivån kan knappast en anläggning av detta slag 
få. 
 
Förslaget är ett högriskprojekt där vårt och många Skaftöbors fina 
naturnärströvområden riskerar att kraftigt reduceras och fragmentiseras. Vi 
motsätter oss därför planförslaget och anser att det ska avbrytas. 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
För svar på övriga yttrandet se avsnittet ”samlade kommentarer till sakägare 
och allmänhet” för svar på yttrandet. 

 

32. Lönndal 21:5, Justus Jondal 
...har sett planerna att bygga ut mellan Grundsund och Rågårdsvik. Känna väldigt dumt att 
tillåta detta så det är ett magiskt område där det bör få vara fritt från hus och bebyggelse. 
Håll det hellre som det är idag, mycket bättra att än förändra det till ert förslag. 
Vi har ett boende i Grundsund och tycker detta skulle vara mycket föredande! 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
 Yttrandet noteras.  

 

33. Naturskyddsföreningen 
Naturskyddsföreningens bedömning 
Lysekil-Munkedals Naturskyddsförening ser inte några större förändringar i den delen som 
utgör själva friskvårdsanläggning med hotell och tillhörande annexhus. Några få hus har 
flyttats. Placeringen av anläggningen sker i den ur natursynpunkt mest känsliga delen. Den 
nya detaljplanen har samma påtagliga skada på områdets natur-och kulturvärden som den 
detaljplan som upphävdes av Miljödomstolen 2017. Exploateringen sker i ett orört 
naturområde i en kraftigt kuperad bergsmiljö. Landskapets natur och landskapsbild kommer 
att påverkas negativt. Samtidigt kommer friluftslivet att försvåras i en populär del av Skaftö. 
 
Betydande riksintressen mm i området 
Det aktuella planområdet berörs av följande riksintressen och andra skydd: 
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1. Högexploaterad kust (miljöbalken 4 kapitlet 1 och 4 §§) 
2. Friluftsliv (miljöbalken 3 kapitlet 6 §) 
3. Påverkar naturvårdsområdet Gullmarsfjorden som också är Natura 2000-område 
(miljöbalken 7 kapitlet 27 §) 
 
Särskilt riksintresse enligt miljöbalken (4 kap) 
Hela Skaftö ligger i riksintresse för särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljöbalken. 
Exploateringsföretag får där inte genomföras som kan påtagligt skada områdets natur och 
kulturvärden (MB, 4 kap, 1 §). Skälet är att denna kust redan är så högexploaterad att nya 
områden för byggnation kan allvarligt inkräkta på den kvarvarande fria kustdelen. 
Naturskyddsföreningen anser att exploateringsföretaget kommer att påtagligt skada 
områdets natur- och kulturvärden. Omfattande sprängningsarbeten kommer att ske på 
bergstoppar i starkt kuperad terräng. Vägar, ledningar byggnader mm kommer att ta i 
anspråk betydande markområden i känslig natur. 
 
Ingen ny fritidsbebyggelse är tillåten 
Inom kustområdet från Brofjorden och söderut får fritidsbebyggelse endast komma till stånd 
i form av komplettering till befintlig bebyggelse (MB, 4 kap, 4 §). I S Stockevik planeras en 
större fritidsanläggning med tillhörande fritidshus. Den kan inte klassas som ett enkelt eller 
rörligt friluftsliv. Istället är etableringen av fritidsanläggningen ett omfattande projekt med 
bestående karaktär. 
Naturskyddsföreningen anser att planerad fritidsbebyggelse strider mot MB, 4 kap, 4 § där 
det anges att ny fritidsbebyggelse inte är tillåten. Planerad fritidsbebyggelse är inte en 
komplettering till någon befintlig bebyggelse. 
 
Planläggningens syften enligt PBL 2 kapitlet har inte genomförts 
Vid detaljplanering skall, enligt plan- och bygglagen, mark- och vattenområden användas 
efter lämplighet, beskaffenhet, läge och behov. Företräde skall ges åt sådan användning som 
från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med 
mark- och vattenområden i 3:e och 4:e kapitlet skall tillämpas (PBL 2 kap, 6 §). 
Mark som tas i anspråk för att bebyggas får endast göras om marken från allmän synpunkt är 
lämplig för ändamålet (PBL 2 kap, 4 §). God hushållning med mark, vatten, energi och 
råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt skall vara ledstjärnan (PBL 2 kap, 3 §, 3 pkt). 
Vid planläggning skall också särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas 
(PBL 2 kap, 6 §, 2 st) . 
Naturskyddsföreningen anser att detaljplaneläggningen i S Stockevik inte uppfyller PBL:s 
grundläggande hänsynsregler i 2:a kapitlet. Hänsyn har inte tagits till den speciella och 
orörda naturen och de skyddsregler som finns för den här delen av Skaftö. 
 
Stora mark- och vattenområden skall skyddas 
I miljöbalkens grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden 
anges att stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt påverka områdenas karaktär (MB, 3 kap, 3 §). 
Naturskyddsföreningen anser att större orörda markområden kommer att få allt större 
betydelse. Inte minst för den biologiska mångfalden i form av oaser för växt- och djurlivet. S 
Stockevik är ett sådant område som bör bevaras. Exploateringsområdet gränsar dessutom till 
områden med höga naturvärden. En exploatering kan förstöra dessa värden. 
Negativa konsekvenser av den föreslagna lokaliseringen är att en mindre del av ett tidigare 
orört tätortsnära naturområde delvis exploateras och fragmentiseras. 

Behov av grönområden 
I miljöbalken anges att behovet av grönområden i tätorter eller i närheten av tätorter skall 
särskilt beaktas (MB, 3 kap, 6 §). Planområdet ligger mellan orten Stockevik och tätorten 
Grundsund. Båda orterna har S Stockevik som grönområde. 
Naturskyddsföreningen anser att kvarvarande få grönområden är extra viktiga att skydda. S 
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Stockevik har alla de kvaliteter som är förutsättningen till ett rikt friluftsliv. Ett bra friluftsliv 
är grunden till en bättre hälsa. Naturen i S Stockevik är påtaglig, den är orörd, den är tyst och 
den uppvisar fantastiska vyer ut mot havet. 
 
 
Översiktsplanen anger att naturen skall värnas 
Förslaget till detaljplan är inte i överensstämmelse med kommunens översiktsplan från 
2006. I ÖP:n anges att de höga bergen i den västra delen ut mot havet skall bevaras för 
närrekreation. 
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 natur- och 
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. 
Naturskyddsföreningen anser att planerad bebyggelse, såsom anges i översiktsplanen, inte 
bör tillåtas. Enligt föreningen är det ingen tvekan om att ÖP 2006 prioriterar de höga 
natur- och kulturvärden som finns på Skaftö. 
 
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 ca 14 m medan annexen blir 7 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. 
Naturskyddsföreningen anser att landskapsbilden kommer att påverkas. Föreningen anser 
att tillräckliga hänsyn inte har tagits för att uppfylla PBL:s enskilda krav på placering och 
utformning enligt bl a 2 kap, 6 §. 
 
Naturinventeringens brister 
En översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning har utförts. Huvuddelen av 
inventeringen består av gammalt material. 
Naturskyddsföreningen får anmärka på att det endast gjorts en översiktlig artinventering och 
inte en grundlig sådan. Inventeringen har dessutom utförts under fel årstid (hösten). 
Artinventeringar skall utföras då växt- och djurliv är som intensivast d v s under vår och 
sommar. Inventering under fel årstid ger färre upptäckta arter och påverkar därmed 
utvärderingen till exploatörens fördel. 

Områdets tillgänglighet 
Författaren till detaljplanen hävdar att tillgängligheten ökar till området då vägar och 
övernattningsmöjligheter byggs. Riksintresset för friluftsliv kan stärkas enligt förslaget. 
Naturskyddsföreningen anser inte att exploateringar av skyddsvärda områden kan göras för 
att öka tillgängligheten. Med så här omfattande byggnation kommer det att ske en ökad 
privatisering av betydande markområden. Föreningen kan inte hålla med om att marken har 
vuxit igen så kraftigt att motivet med riksintresset har upphört. 
 
De nationella miljömålen nås inte 
Detaljplanen hävdar att de nationella målen i stort kommer att klaras. 
Naturskyddsföreningen anser att miljömålen blir svåra att nå. Växt- och djurlivet påverkas då 
mer orörd natur tas i anspråk. Klimatpåverkan ökar då det blir mer biltrafik både i form av 
lastbilar, personbilar mm. Mer föroreningar släpps ut i luften och mer förorenat dagvatten 
bildas. Grönområden tas i anspråk mm. 
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Miljöbeskrivningen är densamma som låg som underlag för Miljödomstolens upphävande. 
Den har uppenbara brister. Trots att exploateringen har bedömts som betydande 
miljöpåverkan saknar miljökonsekvensbeskrivningen en utförlig analys. Föreliggande MKB 
är mer av beskrivande karaktär än utredande. Det saknas en rad med grundläggande data 
som 
exempelvis hur mycket klimatpåverkande koldioxid som kommer att släppas ut från 
personbilar, bussar och lastbilar. Eller hur mycket berg som skall sprängas och dess 
hantering. Listan är lång med detaljerade beräkningar som saknas. Målet med en MKB är att 
beskriva miljöeffekterna så noggrant som möjligt. 
 
Naturskyddsföreningen anser att nuvarande miljöbeskrivning inte lever upp till miljöbalkens, 
6 kap, 12 §. Effekterna av exploateringen är undermåligt beskrivna. Det saknas en 
beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på 
biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, 
klimatpåverkan, energibehov, landskap, bebyggelse inkl sprängningar, miljömål mm. Det 
saknas en beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka 
betydande negativ miljöpåverkan. Föreningen anser att MKB:n behöver göras om. 
 
Med ledning av ovanstående anser naturskyddsföreningen att Södra Stockevik 
inte bör exploateras. Exploatören har inte kunnat visa varför den här 
verksamheten i form av hotell och fridshus skall etableras i sådan här känslig 
natur. 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Natura 2000 
Gullmarsfjordens vattenområde är delvis ett Natura 2000-område och därmed 
av riksintresse enligt miljöbalken. Planområdet ingår inte i Natura 2000-
området men ligger inom avrinningsområdet till fjorden. Ett genomförande av 
detaljplanen innebär inte att tillflödet av dagvatten till havet förändras 
nämnvärt eftersom dagvattnet även kommer fördröjas genom ett så kallat grönt 
tak på anläggningens huvudbyggnad samt att en del av dagvattnet från 
exempelvis den större parkeringsytan ska fördröjas i en befintlig lågpunkt i 
landskapet och bilda en dagvattendamm. Planförslaget medför därför ingen 
försämring av förhållandena inom Natura 2000-området. 

Lämplighetsbedömningen enligt 2 kap PBL 
Lämplighetsbedömningen enligt 2 kap PBL har gjorts med utgångspunkt i den 
gällande översiktsplanen vilken uttrycker intentionen att det aktuella 
planområdet är avsett för tätortsutbyggnad. Även behov av nya 
turismanläggningar och lokaliseringen av friskvårdsanläggningen söder om 
Stockevik anges i översiktsplanen. 

Under planarbetet har olika lokaliseringsalternativ studerats och aspekter som 
hälsa och säkerhet, jord, berg- och vattenförhållanden, förutsättningar till 
trafikförsörjning, möjligheter för att förebygga föroreningar, störningar och 
risker för olyckor, översvämning och erosion har beaktats. 

Placeringen och utformningen av bebyggelse har analyserats noggrant med 
hänsyn till landskapsbilden, natur- och kulturvärden samt förutsättningar för 
friluftslivet. 

Kommunen har genomfört en adekvat lokaliserings- och lämplighetsbedömning 
för den framtagna detaljplanen enligt 2 kap PBL. 
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Naturinventering 
Under planarbetet har genomförts en översiktlig biotopskartering och 
naturvärdesbedömning (Naturcentrum, 2009), en inventering av stor 
vattensalamander och strandpadda (Naturcentrum, 2011), en rapport om 
åtgärder för att nå goda livsbetingelser och en gynnsam bevarandestatus för 
Större Vattensalamander (Claes Andrén, 2010) och en bedömning av påverkan 
på fågellivet (Naturcentrum, 2015). Samtidigt har under planarbetet beaktats 
Naturvårdsplanen för Lysekils kommun (2010) som har identifierat och 
analyserat området i ett större sammanhang. 

Kommunen bedömer att tillräckligt underlag har tagits fram för att identifiera 
befintliga naturvärden och att påverkan på naturmiljö har analyserats i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

Miljömål 
Av de nationella miljömålen har den aktuella detaljplanen koppling till målet 
God bebyggd miljö. Enligt riksdagens definition av miljömålet ska ”Städer, 
tätorter och annan bebyggd miljö utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska 
tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning 
med mark, vatten och andra resurser främjas.” 

Utöver de framtagna naturinventeringarna har hänsyn tagits till de lokala 
miljömål som redovisas i översiktsplanen, kommunens grönstrategi och en 
analys av ekosystemtjänsterna har utarbetats. Underlaget leder till 
utformningen av detaljplanen och Kommunen står därför fast i sin bedömning 
att genomförandet av planförslaget inte motarbetar de nationella och lokala 
miljömålen. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)  
Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar nuläget, planförslagets konsekvenser 
samt ett nollalternativ som är en beskrivning av miljöförhållanden och miljöns 
sannolika utveckling om detaljplanen inte genomförs. I MKB:n redovisas även 
förslag till åtgärder som kan minska negativa effekter på miljön.  

Planförslagets utformning innebär sammantaget liten till måttlig påverkan 
inom de ovan nämnda sakområden som studerats i miljöbedömningen. MKB:n 
redovisar dock även utmaningar inom planarbetet. Miljöbedömningens 
synpunkter har varit ett viktigt hjälpmedel i att utveckla planförslaget. 

Länsstyrelsen meddelade i yttrande (2020-07-08) att 
miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats på ett riktigt sätt. 
 
För svar på övriga synpunkter se avsnittet ”samlade kommentarer till sakägare 
och allmänhet” för svar på yttrandet. 
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Justeringar efter granskning 
Följande justeringar föreslås av planförslaget med anledning av de synpunkter som framförts 
under granskningen:  

Plankartan  
• Högsta nockhöjd ska sänkas för en del av planområdet som är avsedd för 

annexbyggnader. 
• Gatan från Långedalsvägen till parkeringsplatsen ska breddas ut till minst 8 meter 

och mötesplatser ska ritas in i enlighet med planbeskrivningen och trafikutredningen. 
• En administrativ bestämmelse om markreservat för gemensamhetsanläggningar (g) 

ska införas i plankartan för att säkerställa behovet av gemensamma anläggningar så 
som sophämtning, rundkörning samt för släntstabilitet. 

• Bestämmelser om största byggnadsarea korrigeras. 
• Den del av gc-vägen mellan Stockevik och Grundsund som berörs av planförslaget 

kommer att justeras så att det blir allmän platsmark.  
• Fastighetsindelningsgränser ska ritas in. 
• Fastighetsgränser i grundkartan ska korrigeras. 
• Gränslinjeredovisning i plankartan ska justeras. 

 

Planbeskrivningen  
• Ett förtydligande rörande geoteknik och bergteknik införs i planbeskrivningen. 
• Planbeskrivning kompletteras med en illustration och förtydligande av 

fastighetsbildningsåtgärder och dess konsekvenser. 
• Planbeskrivningen ska kompletteras under rubriken ”avtalet” med information om 

säkerheten som är avsedd för att täcka kostnader för det fall exploatören inte fullgör 
sina skyldigheter enligt exploateringsavtalet med en redovisning av konsekvenserna 
som kan inträffa vid exploateringsavtalet.  

• Planbeskrivning kompletteras med en text under avsnittet ”natur” för att utrycka 
intentionen för att bevara vattensamlingen inom kvartersmark 

• Planbeskrivningen ska korrigeras med uppgifter från Långedalens vägsamfällighet. 
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Sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda 
• Skaftö-Berg 2:131 
• Grönskult 6:1 
• Grönskult 1:32 
• Skaftö-Berg 2:131 
• Grönskult 1:30 

Övriga som inte fått sina synpunkter tillgodosedda 
• Skaftö-Berg 2:161 
• Skaftö-Berg 2:198 
• Näreby 1:61 
• Skaftö-Berg 2:163 
• Skaftö-Fiskebäck 1:17 
• Skaftö-Berg 2:144 
• Skaftö-Fiskebäck 1:291 
• Näreby 1:66 
• Munkeviksleden 
• Lönndal 21:5 
• Naturskyddsföreningen 

 

Fortsatt planarbete 
Då endast behov av mindre justeringar bedömts finnas har Samhällsbyggnadsförvaltningen 
uppfattningen att planförslaget inte behöver granskas på nytt. Planförslaget kan därmed 
godkännas av samhällsbyggnadsnämnden och överlämnas till kommunfullmäktige för 
antagande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

 

Frida Mellgren     Rodrigo Baraona  
Planhandläggare    Planhandläggare 
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