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Kommunförvaltning 
Pia Jakobsson Hansson 
telefon 0304-334080 
e-post: pia.jakobssonhansson@orust.se

Förändring av färdtjänstregler 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta förslag till förändrade regler för färdtjänst 
2. Reglerna ska träda i kraft med omedelbar verkan 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att omorganisation skett vid årsskiftet 2021/2022, har förändringar i 
nämndernas reglementen skett. Därmed har Sociala myndighetsnämnden tagit över 
ansvaret för myndighetsutövningen av färdtjänst. Av denna anledning görs en mindre 
justering av reglerna. (§2) 
 
Ett förtydligande görs också kring avbokning av resa (§4). Avbokning måste ske senast 1 
timma innan resan skulle ägt rum, annars är resan att betrakta som en så kallad bomresa. 
 
Utöver detta föreslås en skärpning av §6 som hanterar återkallelse av tillstånd. Om man 
uppträder hotfullt mot t ex chaufför eller gör åverkan på bilen ska tillståndet kunna dras 
in. Skärpningen föreslås med anledning av ett flertal domar som under de senaste åren 
har fastställt att kommunerna i sina respektive regelverk måste tydliggöra de villkor som 
gäller för ett eventuellt återkallande av tillståndet på grund av exempelvis hot, våld och 
skadeverkan. Exempel på detta är Förvaltningsrätten i Karlstads dom mål nr 3493-15, 
Kammarrätten i Jönköpings dom mål nr 301-20 samt Förvaltningsrätten i Jönköpings 
dom mål nr 1979-19 där kommunerna inte ansetts haft rätt att återkalla 
färdtjänsttillstånd på grund av tidigare nämnda överträdelser. 
 
En förändrad formulering kring vad medresenär ska betala föreslås också, vilket i kronor 
inte innebär någon förändring. (§7) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-13 
 

Beslutet skickas till 
Färdtjänsthandläggare 
Sociala myndighetsnämnden 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
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Kommunförvaltning 
 
 
Pia Jakobsson Hansson 
Chef Administrativa enheten
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Inledning 

Reglernas syfte och målgrupp 

Syftet med detta styrdokument är att fastställa det regelverk som styr hur färdtjänsten 
inom Orust kommun hanteras. Färdtjänsten är till för de medborgare som på grund av 
funktionsnedsättning inte kan använda sig av linjetrafiken. 

Detta regleras inte av reglerna 

Riksfärdtjänst regleras inte av dessa regler. 

Relaterade styrdokument 

Lag om färdtjänst (1997:736). 

Regler 

§ 1 Rätt till färdtjänst 
 
1.1 Rätt till färdtjänst 
Tillstånd för färdtjänst ska meddelas den som är folkbokförd i Orust kommun och som 
efter ansökan bedöms uppfylla kriterier framställda i Lag om färdtjänst. 

 
1.2 Barn och färdtjänst 
Om den sökande är under 18 år ska prövningen av rätt till färdtjänst göras i 
förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionsvariation. 

§ 2 Prövning av rätt till färdtjänst 

2.1 Prövande instans 
Rätten till färdtjänst prövas av Sociala myndighetsnämnden genom delegat/ersättare 
som meddelas i delegationsförteckningen. 

2.2 Ansökan om rätten till färdtjänst 
Ansökan ska göras av den person ansökan avser, den sökande, eller person som har 
rätt att företräda den sökande. Rätten att företräda den sökande ska bevisas genom 
registerutdrag och ställföreträdarskap, ifall företrädaren är god man eller förvaltare, 
eller fullmakt ifall den sökande utsett ett ombud.  
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Ett medicinskt utlåtande berättigar inte till färdtjänst utan utgör en del av 
beslutsunderlaget. Handläggare kan begära in utlåtande om detta bedöms vara 
nödvändigt för ärendet. 

2.3 Beslut om färdtjänst 
Beslutet ska ske i enlighet med bestämmelser i Förvaltningslagen 

Beslut gällande rätten till färdtjänst samt ledsagare i färdtjänsten skall meddelas 
skriftligt. 
Gynnande beslut gällande mindre villkorsändringar kan meddelas muntligen. 
Alla beslut som går den sökande emot ska meddelas skriftligen. 
Om sökande begär det ska alla beslut meddelas skriftligen. 
Till alla skriftliga beslut ska information om hur den sökande kan överklaga beslut 
biläggas. 

§ 3 Tillståndets omfattning 

3.1 Tillståndets omfattning 
Tillstånd kan beviljas för viss tid eller tillsvidare. 
Den som beviljas färdtjänst har rätt till resor enligt de villkor som anges i beslut och 
tillstånd. 

Ledsagare i färdtjänst kan beviljas den som bedöms ha ett hjälpbehov i 
färdtjänstfordonet under resans gång. Resenären ansvarar själv för att utse ledsagare. 
Ledsagaren medföljer kostnadsfritt och ska starta och avsluta sin resa på samma plats 
som färdtjänstresenären. Ledsagaren ska ombesörja det hjälpbehov resenären har och 
ska inte själv orsaka insatser från chauffören. 

Färdtjänsttillstånd omfattar inte resor som av någon annan anledning bekostas av den 
allmänna. 

§ 4 Färdtjänstens utförande 

4.1 Beställning av resa 
Resan beställs direkt hos den beställningscentral som fått uppdrag av Västtrafik att ta 
emot beställningar. Resan ska förbeställas i så god tid som är möjligt dock senast 60 
minuter före avfärd. Beställningar behandlas endast under beställningscentralens 
öppettider varvid dessa ska tas i beaktande gällande förbeställningstid. Om resan 
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måste avbokas så ska det göras 1 timme innan resan ska göras, annars blir det en så 
kallad bomresa. 

4.2 Nattrafik 
Under vissa tider gäller en utökad trafikeringstid i enlighet med Västrafiks 
nattrafiksregler. Vilka tider som omfattas av nattrafikreglerna meddelas av Västtrafik 
AB. De kommunmedlemmar som har färdtjänst ska kunna åka färdtjänst dygnet runt. 

4.3 Samåkning 
Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik och som sådan innebär det att 
samåkning kan ske. 

4.4 Övriga bestämmelser gällande utförandet av resor 

 Utöver eventuella hjälpmedel har resenären möjlighet att ta med sig normalt 
handbagage. 

 Djur transporteras i kombiutrymme med lastgaller, mindre djur transporteras i 
mindre bur som går att spänna fast i fordonet. Beställaren ska meddela 
Västtrafik om husdjur ska medfölja vid beställning av resan. 

 Resor via adresser eller korta stopp under resan är inte tillåtet. 
 Bilbarnstol tillhandahålls ej av Västtrafik eller av trafikbolagen 
 Varje resenär ska vid resa uppvisa giltig legitimation. 

§ 5 Område för färdtjänstresor 

5.1 Område för färdtjänstresor 
Färdtjänsten kan företas inom Orust kommun och Västra Götaland i sin helhet samt 
Kungsbacka kommun. 

5.2 Färdtjänst i annan kommun 
Färdtjänst kan efter beviljad ansökan användas vid tillfällig vistelse i annan kommun. 
Delegat/ersättare som meddelas i delegationsförteckningen tar beslut om tillstånd och 
kan i detta beslut villkora period samt antalet resor under perioden för ett sådant 
tillstånd. 

Efter beviljat tillstånd bokar och genomför resenären sina resor med valfritt taxibolag 
varefter taxikvitton samt återbetalningsunderlag inlämnas till färdtjänstverksamheten 
för återbetalning av den summan som överstiger egenavgiften. Egenavgift för 
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färdtjänstresa i annan kommun är 50 % av taxameterbeloppet. Dricks eller andra 
utgifter som ej är en del av taxameterbeloppet tas inte med i beräkningar gällande 
återbetalning. 

Färdtjänstresor i annan kommun är till för resor inom kommunen. Avser en resenär 
att göra en resa vilken korsar en eller fler kommungränser är huvudprincipen att 
resenärer istället ansöker om riksfärdtjänst. 

Undantag från denna huvudprincip är ett område definierat som Stockholms 
kommuner. Detta område består av Botkyrka kommun, Danderyds kommun, Ekerö 
kommun, Haninge kommun, Huddinge kommun, Järfälla kommun, Lidingö Stad, 
Nacka kommun, Stockholm stad, Sundbybergs kommun, Tyresö kommun, Täby 
kommun, Upplands-Bro kommun, Upplands-Väsby kommun, Vallentuna kommun, 
Vaxholms kommun, Värmdö kommun samt Österåkers kommun. Resor som företas 
inom detta område är att anse som färdtjänst i annan kommun. 

§ 6 Återkallelse av tillstånd 

Färdtjänsttillstånd kan återkallas eller ges annan utformning om förutsättningarna för 
tillståndet inte längre finns.  
Tillståndet får även återkallas eller ges i en annan utformning om 
tillståndsinnehavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelse av de 
föreskrifter och villkor som gäller färdtjänst. Detta återkallande kan föranledas av: 

 Upprepade icke avbokade och icke genomförda beställda resor, så kallade 
bomresor. 

 Hotfullt uppträdande samt vållande av obehag för medpassagerare eller förare. 
 Att färdtjänstberättigad skadar fordonet och dess utrustning. 

§ 7 Avgifter 

7.1 Avgifter 
Kommunfullmäktige beslutar om egenavgift för resenärer i färdtjänsten. Samtliga 
avgifter och tillägg avrundas till närmsta hel krona. 

Skulle färdtjänstresenär utebli från en beställd färdtjänstresa eller om resenären inte 
avbeställer sin resa inom föreskriven tid kommer kommunen att ta ut en ersättning 
med en kostnad på 250 kronor 
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Det finns en avgift för vuxna och en avgift för ungdom. 

 Vuxen gäller från och med den dag de fyller 20. 
 Skolungdom gäller från och med den dag de fyller 7 år och fram till dagen 

innan de fyller 20 år. 
 Barn åker gratis fram till dagen innan de fyller 7 år.  

Nattrafik 
För nattrafik tillkommer utöver ordinarie avgift ett tillägg om 65 % avrundat till 
närmsta hel krontal. 

7.2 Färdtjänstresa i annan kommun 
För färdtjänst i annan kommun är taxan 50 % av taxameterbeloppet. 

7.3 Övriga taxeregler 
Taxegränser/omlottzoner, enligt Västtrafiks regelsystem för buss tillämpas inte när 
det gäller färdtjänst/anropsstyrd trafik. 
Ledsagare medföljer gratis. 
Medresenär ska betala samma avgift som färdtjänstresenären. 
Avgift för utebliven resa debiteras med 250 kr/resa. 

§ 8 Överklagande av beslut 

Ett beslut kan överklagas till förvaltningsrätten. 
Överklagande av beslut ska följa bestämmelser i förvaltningsrätten. 
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Kommunförvaltning 
Pia Jakobsson Hansson 
telefon 0304 334080 
e-post: pia.jakobssonhansson@orust.se

Förändring av taxa för färdtjänst 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Förändra taxan (egenavgiften) för färdtjänst enligt bifogat förslag 
2. Den nya taxan träder i kraft den 1 april 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun har, liksom kommunerna i Västra Götalands län i övrigt, sedan länge 
haft en färdtjänsttaxa som bygger på zoner som sammanfaller med kommungränserna. I 
november 2018 bestämde regionfullmäktige att en annan, kilometerbaserad, 
avgiftsmodell för kollektivtrafiken skulle införas, och flera kommuner valde så 
småningom att även ändra sin taxemodell för färdtjänsten till ett liknande upplägg. 
Orust kommun har behållit sin gamla taxemodell, baserad på zoner. Under 2020 gjordes 
dock en mindre justering i taxan, avseende hur uppräkning av taxan ska ske framöver. 
Den görs numera baserad på KPI-utvecklingen. 
 
Under 2021 har förvaltningen gjort en utredning av taxan, där jämförelse har gjorts av 
olika taxemodeller kring hur de utfaller för de resande och kring vilka ekonomiska 
konsekvenser eventuella förändringar skulle få för kommunens kostnader. Utredningen 
visar att egenavgiften för att resa inom kommunen är hög i jämförelse med 
grannkommunerna Tjörn och Stenungsund. När det gäller resor över 2 eller flera 
kommuner ligger kostnaderna mer i nivå med grannkommunernas. Om Orust kommun 
skulle byta avgiftsmodell till den kilometerbaserade visar utredningen att de långa 
resorna inom kommunen skulle bli dyrare för den resande, medan flertalet av övriga 
resor skulle bli billigare. 
 
Förvaltningen föreslår en sänkning av egenavgifterna, så att de bättre harmonierar med 
våra grannkommuner. Det är avgiften för resa inom kommunen som föreslås få den 
största sänkningen. Istället för dagens 86 kr per resa inom kommunen, föreslås avgiften 
bli 60 kr/resa. Därmed får vi samma taxa som Stenungsund. 
 
Orust kommuns kostnader för färdtjänst har uppgått till som mest 2,1 mkr för ett år 
(2019). Under 2021 beräknas kostnaden, som en följd av Covid-pandemin, uppgå till ca 
1 mkr. Föreslagen sänkning av egenavgifterna bedöms öka kostnaderna för kommunen 
med ca 100 tkr – 200 tkr, beroende på volymen på resande. 
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Utredning  
Under 2019 ägde ca 4300 färdtjänstresor rum, varav 70 % skedde inom kommunen.  
Av totalen var fler än 70 % resor längre än 10 km. 
Orust kommuns kostnader för färdtjänst 2019 var ca 2,1 mkr. Kostnaderna som vi 
betalar till Västtrafik utgörs av Västtrafiks kostnader för resorna plus en 
administrationskostnad minus den egenavgift resenärerna betalar för resorna. 
 
Nuvarande taxas konstruktion, som innebär att egenavgiften styrs av antalet kommuner 
den resande färdas genom, har gällt under många år. Idag kostar det 86 kr att resa inom 
kommunen, oavsett om resan är 400 meter eller 11 km. Att resa mellan 2 kommuner 
kostar 146 kr och 3 kommuners färdväg kostar 206 kr. Det finns också en separat taxa 
för skolungdom, som utgör 75 % av taxan för vuxna. 
 
I en jämförelse med grannkommunerna Stenungsund och Tjörn, som båda har samma 
taxemodell som Orust, kan konstateras att Orust ligger högt när det gäller att resa inom 
kommunen. I övrigt skiljer sig egenavgifterna inte sig åt i samma utsträckning. 
 
Den kilometerbaserade taxemodellen, som andra kommuner i regionen nyttjar, utgörs 
av en startavgift på 50 kr kombinerad med en avgift per kilometer som överstiger 10 
km. 
 
Det finns fördelar och nackdelar med respektive modell. Den kommunbaserade 
modellen är känd bland färdtjänstresenärerna. Den resande har i förväg kännedom om 
vad resan kostar. Dessutom använder sig grannkommunerna Stenungsund och Tjörn av 
samma modell. Att egenavgifterna i dessa 3 kommuner idag skiljer sig åt ganska kraftigt 
kan lätt ifrågasättas.  
Att gå över till den kilometerbaserade modellen skulle innebära en förändring för den 
resande, så tillsvida att det blir svårare att i förväg veta kostnaden för resan. Ett byte av 
taxa också medföra att det finns fler ”vinnare” och ”förlorare”, där de som gör längre 
resor inom Orust kommun skulle drabbas av högre kostnader än vad de har idag. 
 

Bedömning  
Egenavgiften för den enskilde för en kort resa inom kommunen, t ex från hemmet i 
Henån till Vårdcentralen tur och retur uppgår idag till 172 kr. Denna kostnad ligger i 
jämförelse med Tjörn och Stenungsund högt, där motsvarande kostnader är 120 kr och 
150 kr. 
I och med att den övervägande delen av resorna som görs under ett år sker just inom 
kommunen, skulle vi sänka kostnaderna för många resenärer ifall vi gör en justering 
nedåt för just dessa resor. Vi föreslår också en anpassning av övriga egenavgifter så att 
de harmonierar med de som Stenungsund har. 
Vi bedömer alltså att det är värdefullt att behålla nuvarande taxemodell, främst utifrån 
möjligheten att förutsäga kostnaden för resan och för att inte alltför stora 
kostnadsökningar ska slå igenom för de som reser långt inom kommunen. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-02 
Förslag till taxa färdtjänst 2021-12-13 

Beslutet skickas till 
Färdtjänsthandläggare 
Västtrafik 
Sociala myndighetsnämnden 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltning 
 
 
Pia Jakobsson Hansson 
Chef Administrativa enheten



 

  
 

2021-12-13 KS/2021:1482 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
Förslag taxa färdtjänst Orust kommun 
 

Antal 
kommuner 

Förslag 
Vuxen 

(kr) 

Gällande 
taxa 

Vuxen 
(kr) 

Förslag 
Ungdom  

(kr) 

Gällande 
taxa 

Ungdom 
(kr) 

1 60 86 45 64 
2 141 146 106 109 
3 200 206 150 154 
4 258 266 193 200 
5 316 326 237 245 
6 375 386 281 290 
7 398 411 299 308 
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Kommunförvaltning 
Pia Jakobsson Hansson 
telefon 0304v – 33 40 80 
e-post: pia.jakobssonhansson@orust.se

Avtalssamverkan med Tjörns kommun avseende tillsyn av alkohol och tobak 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Inleda avtalssamverkan med Tjörns kommun avseende tillsyn av alkohol, folköl, 
tobak och e-cigarettter 

2. Orust kommun säljer tjänst avseende alkohol- och tobakshandläggning till 
Tjörns kommun med start 1 maj 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun handlägger idag tillstånd och tillsyn av alkohol, folköl och tobak med 
75% av en heltidstjänst. Tjörns kommun har under några år för samma ansvarsområde 
haft kommunal avtalssamverka med Göteborgs stad. Göteborg har nu sagt upp avtalet 
och Tjörn söker ny samarbetspart. 
 
Orust ser stora fördelar i en samverkan. Sårbarheten minskar och kompetensutbytet 
mellan två handläggare leder till en än högre nivå på utfört arbete. Omfattningen på 
Tjörns tillsynsobjekt är jämförbar med Orusts. 
 
I det förslag till avtal som de båda kommunerna arbetat fram föreslås att Tjörns 
kommun ersätter Orust kommun med nettoskillnaden mellan vad en heltidstjänst kostar 
och vad intäkterna för tillsyn och tillståndsgivning ger. Orust står för alla overhead-
kostnader (t ex utrustning, resor, lokaler). 
 

Utredning 

Bedömning  
Orust kommun har sen 2015 skött handläggning av serveringstillstånd och 
tobakstillstånd enligt Alkohollagen (2010:1622) och Lag om tobak och liknande 
produkter (2018:2088)  i egen regi. Detta arbete har utförts på ett professionellt och 
effektivt sätt. Dock har sårbarhetsaspekten visat sig de få gånger handläggaren varit 
frånvarande. Denna typ av handläggning kräver hög kompetens, bland annat om 
gällande lagstiftning, så det har inte varit möjligt att hitta ersättare inom organisationen. 
Orust kommun har därför sökt samarbete med annan kommun under en längre tid. 
 
Tjörn har haft en kommunal avtalssamverkan med Göteborgs stad. Göteborg har nu 
ensidigt sagt upp avtalet. Därför har Tjörns kommun kontaktat Orust och efterfrågat 
möjlighet till samarbete. En avsiktsförklaring från Tjörns kommun inkom den 29 
september 2021.  
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De kostnader Orust kommun har idag för denna verksamhet är främst 
personalrelaterade. Intäkterna utgörs av avgifter för tillsyn och ansökningar. Orust 
kommun har i dialogen med Tjörn framhållit att det krävs en nyrekrytering för att kunna 
inleda samverkan med Tjörn, och att rekryteringen bör utgöras av en heltidstjänst. I 
avtalsförslaget som föreligger beskrivs därför att Tjörn kommer att ersätta Orust 
kommun med mellanskillnaden av heltidskostnaden för en Alkohol- och 
tobakshandläggare minus de intäkter kommunen fakturerar för ansökningar och tillsyn. 
 
Kommunerna är också överens om att i möjligaste mån harmoniera kring till exempel 
rutiner och avgifter för att underlätta handläggningen. 
 
Föreslaget samarbetsavtal stipulerar att avstämning ska göras årligen samt att 
uppsägning av avtalet ska göras med minst ett års framförhållning. 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-04 
Avsiktsförklaring Tjörns kommun 2021-09-29 
Förslag till samarbetsavtal 
 

Beslutet skickas till 
Tjörns kommun 
Ekonomienheten 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltning 
 
 
Pia Jakobsson Hansson 
Chef Administrativa enheten









 

AVTAL OM SAMVERKAN 

 

1.  PARTER 

1.1 Mellan å ena sidan Tjörns kommun, 212000-1306 och å andra sidan Orust 

kommun, 212000-1314, träffas härmed följande avtal om samverkan.  

 

2. BAKGRUND OCH SYFTE 

2.1 Kommuner har enligt alkohollagen (2010:1622) ett lagstadgat ansvar att 

besluta om serveringstillstånd och genomföra tillsyn för att kontrollera att 

restauranger följer lagen. Likaså ansvarar kommuner för tillsyn i butiker 

som säljer folköl. Kommuner ansvarar också enligt lag (2018:2088) om 

tobak och liknande produkter för beslut om tillstånd för försäljning av 

tobak och liknande produkter samt tillsyn av försäljningsställen.   

2.2 Syftet med detta avtal är att skapa ett samarbete som säkerställer att 

Tjörns kommun och Orust kommun kan fullgöra sina lagstadgade uppgifter 

inom aktuella områden med god kvalitet och på ett effektivt sätt.  

3. UPPDRAGET 

3.1 Tjörns kommun uppdrar härmed åt Orust kommun att utföra de uppgifter 

som åligger Tjörns kommun enligt alkohollagen (2010:1622) och lag 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter.  

3.2 Uppdraget omfattar inte de bestämmelser om rökfria miljöer som regleras i 

lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.  

3.3  Uppdraget ska utföras av handläggare anställd i Orust kommun och består 

bland annat av följande arbetsuppgifter. 

- Handläggning och registrering av de ärenden som omfattas av 

uppdraget,  

- yttre och inre tillsyn av serveringstillstånd och tobakstillstånd, 

- tillsyn av försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter,  

- myndighetsutövning utifrån eventuell delegering,  

- uppdatering av gemensamma riktlinjer,  

- redovisning av tillstånds- och tillsynsarbete till både uppdragsgivare och 

myndigheter,  

- utveckling och rationalisering av handläggningen samt uppdatering av 

Orust kommuns hemsida som Tjörns kommun länkar till,  

- lämnande av information, utbildning och rådgivning till tillståndshavare 

när det gäller frågor utifrån gällande lagstiftning, samt  

- kompetensutveckling.  

 

 



 

 

3.4 Tjörns kommun ska besluta om och följa de nivåer för ansöknings- och 

tillsynsavgifter som Orust kommun tillämpar.   

4. EXTERN DELEGERING 

4.1 Ansvarig nämnd i Tjörns kommun får ge anställd i Orust kommun i uppdrag 

att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 

ärenden (delegationsuppdrag).  

4.2 Det är alltid ansvarig nämnd i Tjörns kommun som bestämmer i vilken 

omfattning delegation ska ske och vad som i övrigt ska gälla i fråga om den 

delegerade beslutanderätten. 

4.3 Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till ansvarig nämnd i 

Tjörns kommuns på det sätt och i den tid som nämnden anvisar. 

 

5. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING 

5.1 Avtalet träder i kraft den 1 maj 2022 och gäller tillsvidare.  

5.2 En förutsättning för avtalets giltighet är att behörigt organ inom respektive 

kommun beslutar att godkänna avtalet samt att besluten vinner laga kraft. 

5.3 Avtalet kan sägas upp av endera part till upphörande vid det 

kalenderårsskifte som inträffar tidigast tolv månader från uppsägning.  

5.4 Uppsägning ska ske skriftligen. 

 

6. ERSÄTTNING 

6.1 Tjörns kommun ska för uppdraget utge ersättning till Orust kommun med 

ett årligt belopp motsvarande kostnaden för arbete utförd av en 

heltidsanställd alkoholhandläggare i kommunal verksamhet. 

6.2 Ersättningen i punkten ovan avser att täcka Orust kommuns samtliga 

kostnader för den anställda handläggaren och den verksamhet som denne 

bedriver.  

6.3 Samtliga ansöknings- och tillsynsavgifter faktureras av och tillfaller Orust 

kommun. Det totala belopp som därigenom tillfaller Orust kommun ska 

varje år avräknas mot den ersättning som Tjörns kommun ska utge enligt 

punkten 6.1.  

6.4 Fakturering ska ske i så pass god tid så att betalning kan erläggas i 

efterskott senast den 10 januari varje år. Vid försenad betalning utgår 

dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

 

 

 

 



7. ALLMÄNNA HANDLINGAR M.M. 

7.1 Orust kommun registrerar och förvarar handlingar i pågående ärenden.  

7.2  Uppgifter med anledning av uppdraget som kommer Orust kommun till 

handa på något annat sätt än genom en handling ska snarast 

dokumenteras, om de kan ha betydelse för ett beslut i ett ärende som 

omfattas av uppdraget. Det ska framgå av dokumentationen när den har 

gjorts och av vem. 

7.3 Under handläggningen ansvarar Orust kommun för utlämnande av 

allmänna handlingar som förvaras hos kommunen, om utlämnandet inte 

hindras av sekretess. Formellt beslut om att avslå begäran om utlämnande 

av allmän handling fattas enligt ansvarig nämnd i Tjörns kommuns 

delegationsordning. 

7.4 Ansvarig nämnd i Tjörns kommun svarar för arkivbildning avseende de 

allmänna handlingar som upprättas eller kommer in till Orust kommun i 

anledning av uppdraget. Orust kommun ska se till att ansvarig nämnd i 

Tjörns kommun tillställs sådana handlingar. 

7.5 För den behandling av personuppgifter som parterna kan komma att utföra 

som ett led i utförandet av uppdraget ska parterna, utöver bestämmelserna 

i avtalet, även följa bestämmelserna i bilaga 1. 

8. ARBETSGIVARANSVAR  

8.1  Orust kommun är arbetsgivare för den personal som utför uppdraget och är 

ansvarig för personalens arbetsmiljö och arbetsvillkor. 

 

9. AVTALETS UPPHÖRANDE 

9.1 Vid avtalets upphörande ska Tjörns kommun utan kostnad tillställas den 

dokumentation som är hänförlig till uppdraget och som inte tidigare har 

lämnats över.  

 

10. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

10.1 Ändringar och tillägg till detta Avtal ska ha verkan endast om de 

överenskommits skriftligen samt undertecknats av behörig företrädare för 

respektive part. 
 

11. KONTAKTPERSONER 

11.1 Parterna ska utse ett ombud vardera, vilka fortlöpande ska rådgöra i frågor 

rörande avtalet. Ombuden har behörighet att företräda part i alla frågor 

som rör parternas samarbete inom ramen för avtalet. Ombuden har dock 

inte rätt att göra ändringar eller tillägg till innehållet i avtalet. Part har rätt 

att när som helst byta ut sitt ombud. Den andra Parten ska utan dröjsmål 

och skriftligen underrättas om sådant utbyte. 

 



 

11.2 Ombud för Orust kommun: Chef Administrativa enheten.   

 Ombud för Tjörns kommun: Avdelningschef Central 

administrationsavdelning, socialförvaltningen. 

12. UPPFÖLJNING M.M. 

12.1 Tjörns kommun ansvarar för uppföljning av avtalet och dess bestämmelser. 

Uppföljning ska ske årligen på initiativ av Tjörns kommun. Även Orust 

kommun har rätt att påkalla möte för uppföljning vid behov.   

12.2 Särskild avstämning avseende faktiskt fakturerat belopp fördelat på 

uppdragets olika delar ska ske senast den 30 juni varje år. Avstämningen 

ska därefter följas upp, senast den 30 september varje år, med en 

redovisning av faktiskt erlagda belopp. 

 

13 OMFÖRHANDLING 

13.1 Parterna är överens om att försöka anpassa sig till nya förhållanden som 

kan uppstå under avtalsperioden och på bästa sätt försöka tillgodose 

varandras förutsättningar och behov. 

13.2 Båda parter har rätt att begära omförhandling av avtalet om det under 

avtalstiden sker väsentliga förändringar av de förutsättningar som avtalet 

baseras på. Omförhandling ska skriftligen begäras hos motparten.  

 

14 LAGVAL OCH TVISTELÖSNING 

14.1 På detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska svensk 

materiell rätt tillämpas. Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtalet 

och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk 

allmän domstol. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka Parterna 

erhållit var sitt. 

 

 

Skärhamn den     Henån den   

Tjörns kommun    Orust kommun 

 

 

________________________________  ________________________________ 
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Kommunförvaltningen 
Carina Johansson 
telefon 0304-33 43 76 
e-post: carina.johansson2@orust.se

Uppdrag mat på Strandgården och Kaprifolgården 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Lunch erbjuds till personer som ej är boende i huset på Kaprifolgården och 
Strandgårdens äldreboenden. Maten serveras via lina i matsalen på Strandgården. 
Måltiden inkluderar kaffe. Maten behöver ej förbeställas och rutin för betalning 
på plats tas fram. 

2. Frågan om tillagning av mat inom Strandgårdens kök även alla helgdagar är så 
kostnadsdrivande att den får hanteras inom budgetarbete 2023 

3. Ytterligare kvalitetshöjande åtgärder som är kostnadsdrivande hanteras inom 
budgetarbete 2023                     

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2021-12-15, § 199 och 
§ 200 att ge förvaltningen ett specificerat uppdrag i form av sex punkter kring mat på 
Strandgården och Kaprifolgården.  
 
”Ge förvaltningen följande uppdrag; 

1. Strandgårdens och Kaprifolgårdens kök ska användas som tillagnings kök alla dagar om året 
2. Mat ska lagas från grunden och varje kök ska kunna utvecklas och mat ska lagas och bakas 

utifrån husets boendes behov och dess kockars kompetens. Gällande förskola och skola ska 
man eftersträva att leverera god mat som barn och elever uppskattar.  

3. Matsedeln ska inte vara centralstyrd. 
4. Lunch ska kunna erbjudas till personer som ej är boende i huset. Maten ska serveras via lina 

i matsalen på Strandgården. Måltiden ska inkluderas kaffe. Maten ska ej behöva förbeställas 
på Strandgården eller Kaprifolgården. 

5. Mat ska lagas och erbjudas de boende så nära de boende som möjligt både gällande avstånd 
och tid. 

6. Återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2022.” 

Uppdraget innebär att justeringar och förändringar behöver genomföras inom och 
mellan verksamheterna sektor Samhällsutveckling och sektor Omsorg. Dessa 
förändringar kommer få en budgetpåverkan och för att genomföra uppdraget behöver 
det tillskjutas ytterligare medel.  
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Utifrån det specificerade uppdraget bedöms det utökade personalbehovet till 3,0  
tjänster vilket motsvararar ca 1,5 mnkr. Bedömningen är att detta behöver finansieras 
via skattekollektivet för att undvika ökade kostnader för de boende.  

För att möjliggöra måltidsproduktion på Kaprifolgården och Strandgården alla dagar  
om året behövs en utökad bemanning med två kockar på heltid samt schema-
omläggning från dagens tjänstgöring var tredje helg till varannan helg. Denna 
schemaförändring får konsekvens analyseras och samverkas i särskild ordning. 
Bemanningsbehovet baseras på den volym mat som produceras samt att produktion  
och servering säkerställs inom respektive kök.  

Maten i våra kök lagas idag från grunden, med vissa undantag som är alltför 
tidskrävande och där slutresultatet inte påverkas nämnvärt. En matsedel behöver 
planeras i förväg kopplat till bemanning, inköp m m.  

Planering av matsedel sker genom att flera kompetenser hjälps åt. Kockar kommer med 
förslag på maträtter, kostadministratör håller koll på näringsberäkningar och recept  
samt sortiment hos upphandlade grossister. Chefens ansvar är att se till att menyn är 
ekonomiskt genomförbar, att leva upp till överenskommelser med beställare samt att 
verksamheten kan hanteras med befintlig bemanning. Kockarna i verksamheten 
påverkar menyn genom att föreslå olika maträtter. När det gäller meny i förskola/skola 
under en termin utgörs den enbart av rätter som kockarna föreslagit.  

I dagsläget har vi en uppskattad matsedel i skola och förskola. Vi lyssnar in elevernas 
synpunkter vid matråd på skolorna och utifrån dessa justeras matsedeln. Maten i skolan 
styrs av skollagen som säger att maten skall var näringsriktig. Ambitionen är att maten 
även ska vara god och uppskattad vilket gör att vissa maträtter tas bort från matsedeln 
då det visar sig att barnen inte tycker om maten.   

När det gäller meny för våra äldre så förmedlas de äldres synpunkter via personal till 
köket och dessa synpunkter lyfts in i kommande matsedelsplanering. Under hösten har 
ett arbete startat där kostadministratör deltar på matråd som finns på våra boenden.  
Där kommer synpunkter till måltidsverksamheten direkt från de äldre. Utifrån det 
registreras de förändringar på matsedeln som genomförs utifrån önskemål som kommit 
från de äldre. Om man ytterligare vill öka delaktigheten kan särskilda forum skapas där 
verksamheten och matgästerna träffas för en dialog och kommunikation kring matsedel 
innan den fastslås. För att utveckla arbetet med varje enskilt boendens särskilda 
önskemål behövs extra resurser för att samla in information och utifrån det planera 
varje enskild matsedel detta innebär ett en utökning med 0,5 tjänst.  

Bemanning och arbetsbelastning i respektive kök varierar och påverkar därför 
möjligheten för köken att baka dagligen. Utifrån de olika kökens förutsättningar är det 
möjligt att baka vissa dagar. Vid tidigare dialog med avdelningarna på boenden har det 
funnits önskemål om att avdelningarna själva vill baka men det ena utesluter inte det 
andra.      
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Köken arbetar aktivt för att minimera svinn i matproduktionen. Som ett led i detta har 
funktionen med förbeställda måltider för externa gäster införts. Servering till externa 
gäster på Kaprifolgården sker med stöd av frivilliga. Genom att införa servering via lina 
på Strandgården måndag – fredag kl 12-13 kan det ske inom ramen för 
måltidsverksamhetens bemanning 

Istället för dagens system med förbeställda måltider och fakturering kommer en lösning 
för prissättning och betalning att utarbetas tillsammans med ekonomiavdelningen. 

Idag finns tillagningskök på fem platser, Varekil, Ängås skola, Henåns skola, 
Kaprifolgården, Strandgården, för att förse förskolor, skolor samt äldreboenden med 
mat. Under åren har verksamheten förändrats utifrån bemanning och tilldelad 
budgetram vilket har lett fram till nuvarande verksamhet.  
Eftersom det inte finns tillagningskök på varje enhet sker produktion i större kök och 
transporteras sen till olika enheter. Även om ett tillagningskök och en enhet är belägna i 
närhet av varandra men inte i samma byggnad måste mattransporter ske. Transport av 
mat omfattas av regelverk för att säkerställa kvaliteten genom hela kedjan från tillagning 
till tallriken.  

Om en förändring av rutiner kring tillagning och transporter av mat till äldreboendet 
Fyrklövern i Svanesund skall ske behöver kapaciteten i nuvarande kök utredas för att 
analysera helheten utifrån den planerade nya förskolan i Svanesund. 

Bedömning  
Uppdragen har olika förutsättningar kring när de är möjliga att genomföra. De 
förändringar som kan ske inom ramen för befintliga resurser kan ske i närtid. 
Förändringar som kräver ökade resurser i form av ökad bemanning och en ökning av 
budgeterade medel kräver mer tid att genomföra. De uppdrag som innebär 
kvalitetshöjning och ökade kostnader får inarbetas i budget 2023.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-28 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
Sektor samhällsutveckling 
Ekonomienheten 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Carina Johansson 
Sektorschef samhällsutveckling
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Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
telefon 0304-33 42 82
e-post: susanne.ekblad@orust.se

Godkännande av ramavtal mellan Orust kommun och Stiftelsen Orustbostäder 
avseende kommunlägenheter inom Orustbostäders fastighetsbestånd

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna upprättat ramavtal avseende kommunlägenheter inom 
Orustbostäders fastighetsbestånd, daterat 2022-01-03.

2. Avtalet ska utvärderas efter ett år.
3. Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en överenskommelse genom ett 

förvaltningsavtal med fullmakt, där hyresvärden aviserar hyran direkt till 
andrahandshyresvärden enligt punkt 4.4 i ramavtalet.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tillsammans med Stiftelsen Orustbostäder arbetat fram ett ramavtal 
som reglerar uthyrning av lägenheter, så kallade kommunlägenheter inom 
Orustbostäders fastighetsbestånd. Kommunen har ett tidigare avtal, benämnt 
Samarbetsavtal om anskaffning av bostäder daterat 2019-07-01, som i och med detta 
förslag har vidareutvecklats och förbättrat möjligheterna för andrahandshyresgästen att 
få ett förstahandskontrakt. Ramavtalet ersätter tidigare tecknat avtal. 

Syftet och målet med avtalet är att hjälpa personer till ett permanent boende som inte 
kan lösa det med egen kraft. Enligt FN:s konvention om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter är bostad en mänsklig rättighet. Varje person ska kunna leva ett 
tryggt, lugnt och värdigt liv. Utan en egen trygg bostad kan man inte heller leva ett tryggt 
liv. Man kan inte heller förvänta att personer tar itu med andra problem om bostad 
saknas eftersom bostad är så grundläggande. Bostad först-modellen används i flera 
kommuner. 

Kommunen har utifrån lagstiftning ett bostadsförsörjningsansvar för 
kommunmedlemmarna och för vissa personer genom speciallagstiftning ett direkt 
ansvar för att ordna med bostad utifrån vissa förutsättningar. Kommunen har inga egna 
lägenheter utan måste tillse att det genom samarbete och avtal finns boende att tillgå. 
Avtalet med Orustbostäder är en del. Kommunen behöver också se på flera lösningar. 

Enligt ramavtalet upplåter Orustbostäder maximalt 60 kommunlägenheter. En 
arbetsgrupp träffas månadsvis för att bland annat följa upp nya bostadsbehov, tillgång 
av lägenheter och pröva övergång till förstahandskontrakt. Ett förstahandskontrakt kan 
en hyresgäst få som under en kvalifikationstid på mellan 18-24 månader betalat hyrorna 
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senast på angiven förfallodag, efterlevt regler enligt lag och ordningsregler samt i övrigt 
skött sin lägenhet.
Kommunens utgångspunkt är att andrahandshyresgästen ska behandlas och betraktas 
som förstahandshyresgäst från första dag. Det har visat sig vara en framgångsfaktor i 
arbetet med att få och kunna bibehålla ett eget förstahandskontrakt. I avtalet finns det 
en möjlighet för hyresvärden att om parterna särskilt överenskommer i ett 
förvaltningsavtal med fullmakt och mot ersättning, avisera hyran direkt till 
andrahandshyresgästen. Förvaltningen bör få i uppdrag att arbeta vidare med en sådan 
överenskommelse och underteckna ett förvaltningsavtal med fullmakt. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-22
Ramavtal avseende kommunlägenheter inom Orustbostäders fastighetsbestånd daterat 
2022-01-03
Förvaltningsavtal och fullmakt, utkast

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektor omsorg
Enhetschef Hanna Bernmar
Stiftelsen Orustbostäder

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Susanne Ekblad
Ekonomichef

Comfact Signature Referensnummer: 1255103
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RAMAVTAL AVSEENDE 

KOMMUNLÄGENHETER 

INOM  

ORUSTBOSTÄDERS 

FASTIGHETSBESTÅND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mellan 
 

Stiftelsen Orustbostäder 
758500-2103 
Box 33 
472 32 Svanesund (nedan kallad” Hyresvärden”), å ena sidan, 

samt 

Orust kommun 
212000-1314 
473 80 Henån (nedan kallad ”Hyresgästen”), å andra sidan. 
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Bakgrund 
 

Parterna har på nedanstående villkor kommit överens om att Hyresvärden till Hyresgästen, 
ska tillhandahålla lägenheter åt Hyresgästen (”Ramavtalet”). Antalet lägenheter över tid är 
hänförligt till antalet tillgängliga lägenheter.  

 
 
 

1.      Omfattning 
 

 
1.1 Hyresvärden har möjlighet att uthyra lägenheter till Hyresgästen i enlighet med 

vad som framgår av Ramavtalet (”Kommunlägenheter”). Hyresvärden avgör ensidigt 
vilka lägenheter som kan komma i fråga som Kommunlägenheter.  
 

1.2 Varje hyresavtal som ingås mellan parterna enligt Ramavtalet avseende 
Kommunlägenhet är således ett enskilt hyresavtal, vilka kan sägas upp individuellt. 
Inget avtal om Kommunlägenhet omfattar mer än en (1) lägenhet. De enskilda 
hyresavtalen som ingås i enlighet med Ramavtalet ska framgå av en förteckning som 
ska biläggas detta avtal såsom bilaga 1.1. Detta innebär att bilaga 1.1 ska uppdateras 
löpande under Ramavtalets avtalstid i takt med att Kommunlägenheter tillkommer eller 
bortfaller, för att återspegla de vid var tid existerande Kommunlägenheterna. Det 
maximala antalet Kommunlägenheter vid varje tidpunkt kan inte överstiga 60 stycken. 

 
1.3 För samtliga Kommunlägenheter gäller vad som stadgas i Ramavtalet.   

 
 

2.       Upplåtelse i andra hand m.m. 
 

 
2.1   Hyresgästen äger rätt att upplåta Kommunlägenheterna i andra hand under 

förutsättning att något av följande villkor är uppfyllda; 
 

 Den bostadssökande har sökt hjälp hos Orust kommun och befinner sig i ett omedelbart och akut 
behov av bostad, 

 
 Den bostadssökande är hemlös och förutsättningar föreligger att erbjuda en permanent bostad 

med tillgång till individuellt anpassade stödinsatser från ansvarig enhet inom Orust kommun, 
 

 Individer som Orust kommun har direkt bostadsförsörjningsansvar för enligt lag, 
 

 Den bostadssökande har betalningsanmärkningar och/eller andra oreglerade skulder, men har 
egen försörjning och saknar möjlighet till boende utan kommunal borgen samt 

 
 Den bostadssökande uppfyller inte de krav avseende ekonomi och redlighet som Hyresvärden 

normalt ställer på en bostadssökande 

 
2.2     Rätten till upplåtelse i andra hand gäller under förutsättning att punkten 11.2 och 11.3 i 

Ramavtalet har uppfyllts. 
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2.3     Bostadssökande som uppbär försörjningsstöd från annan kommun än Orust kommun, 
omfattas inte av Ramavtalet. Eventuellt undantag, såsom t ex våld i nära relation kan 
förekomma i sällsynta fall.  

 
2.4     Bostadssökande med känt aktivt missbruk eller om sådant missbruk blir känt under 

hyresperioden som omfattas av stöd från boendestödjare. 
 

2.5     Kommunlägenhet som omfattas av Ramavtalet och som upplåtits i andra hand, kan 
under vissa förutsättningar, övergå till förstahandsupplåtelse med Hyresvärden. Vid 
sådant fall, ska eftersträvas att ny Kommunlägenhet tillförs Ramavtalet för att, om 
möjligt, uppnå överenskommet antal lägenheter. De kriterier som ska vara uppfyllda för 
att Hyresvärden ska pröva om en andrahandshyresgäst ska erhålla ett förstahands- 
kontrakt bestäms vid sammanträde i den s.k. RKL-gruppen (se nedan under punkten 
10). Hyresvärden har alltid slutlig bestämmanderätt om ett förstahandskontrakt ska 
erbjudas andrahandshyresgästen eller inte. 

 
2.6 Parterna är överens om att Ramavtalet inte utgör sådant avtal som framgår av 12 kap 

1 § 6 st. Jordabalken (s k blockhyresavtal). Ramavtalet omfattar sålunda inte enskilda 
upplåtelser. Mellan parterna upprättas individuella hyresavtal för varje enskild 
Kommunlägenhet. Det sagda innebär jämväl att vad som framgår av 12 kap. 45 § 2 st. 
jordabalken inte är tillämplig. 
 

3. Avtalstid och uppsägningstid för Ramavtalet 
 

 
3.1     Ramavtalet gäller från och med den 1 februari 2022 och tillsvidare och ska sålunda från 

nämnda datum tillämpas på de Kommunlägenheter som vid det tillfället framgår av 
bilaga 1.1 (se även punkten 4.1 i Ramavtalets avtalsbilaga 10.1). 

 
3.2 Uppsägning av Ramavtalet ska ske skriftligen med nio (9) månaders uppsägningstid. 

 
 

4. Hyra, tillägg, hyrestid, uppsägningstid m.m. för Kommunlägenheter 
 

 
4.1   Årshyran inklusive ersättning för uppvärmning och varmvatten, sophantering samt 

vatten (i det fall individuell vattenmätare saknas) och avlopp framgår av bilaga 1.1. 
Hyresgästen ska teckna eget el-abonnemang.  

 
4.2    Hyresgästen ska erlägga hyra enligt punkten 4.1 från och med den avtalade tillträdes- 

dagen för Kommunlägenhet oavsett om Kommunlägenheten har upplåtits i andra hand 
eller inte och oavsett om andrahandshyresgästen faktiskt tillträtt Kommunlägenheten 
eller inte. 

 
4.3    Hyran ska erläggas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början 

genom insättning på Hyresvärdens BG: 982-7429. 
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4.4     Om parterna särskilt överenskommer att Hyresvärden, mot ersättning, ska avisera 
hyra direkt till andrahandshyresgästen och även hantera reskontra m.m. ska skriftligt 
samförstånd inhämtas av andrahandshyresgästen så att andrahandshyresavtalet inte, 
av den anledningen, ska kunna anses ha övergått till ett förstahandskontrakt. 

 
4.5     Även om parterna skulle träffa sådan överenskommelse avseende viss lägenhet som 

framgår av punkt 4.4 ovan har Hyresgästen alltjämt det ansvar som åligger Hyresgästen 
enligt Ramavtalet och Hyreslagen (12 kap Jordabalken) varvid Hyresgästen ska erlägga 
förfallen hyra senast inom fem (5) bankdagar efter Hyresvärdens skriftliga anmaning 
härom. 

 
4.5   Vid försenad hyresbetalning ska Hyresgästen betala dröjsmålsränta enligt lag samt 

dessutom indrivningskostnader m.m. 
 

4.6     Hyresgästen förbinder sig att följa de överenskommelser som träffas om höjning av 
hyran med stöd av förhandlingsordning mellan Hyresvärden och Hyresgästföreningen. 

 
4.7 Kostnad för internetanslutning och, i förekommande fall, kabel-TV är obligatorisk. 

Hyresgästen ska utöver hyran betala förbrukningskostnad för internetanslutning och 
kabel -TV m.m. Eventuell uppkoppling betalas av Hyresgästen. 

 
4.8     Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjande- 

rätten till följd av att Hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll eller annat arbete 
på lägenheten eller på den fastighet inom vilken lägenheten är belägen. Det åligger 
dock Hyresvärden att överenskomma med Hyresgästen om när och under vilken tid 
visst arbete kan utföras. 

 
4.9     Hyresgästen är utöver hyreslagens regler även ansvarig för Hyresvärdens kostnader för 

normalt slitage i den mån ett normalt slitage sker snabbare eller med kortare 
tidsintervall i anledning av t.ex. hög omsättning av andrahandshyresgäster. 
Hyresvärdens bedömning ska vid denna bedömning utgå från sedvanlig praxis inom 
branschen. 

 
Slitage och skadegörelse. Liksom bestämmelserna i punkt 7. 
Om det vid besiktningen inför tecknande av förstahandsavtal för andrahandshyresgästen 
visar sig att det i lägenheten finns slitage eller skador som inte går under normalt slitage 
får andrahandshyresgästen åtgärda/bekosta åtgärderna som erfordras. 
Hyresvärden har alltid slutlig bestämmanderätt om slitaget är ”normalt/onormalt”. 
Kan andrahandshyresgästen inte stå för kostnaden får förstahandshyresgästen stå 
kostnaden. Under den förutsättningen kan andrahandskontraktet inte övergå i ett 
förstahandskontrakt. 

 
 
4.10 Hyrestiden för Kommunlägenheter ska vara bestämd och uppgå till en månad med en 

uppsägningstid på en (1) vecka. För det fall avtal om Kommunlägenhet inte sägs upp ska  
avtalet förlängas med en (1) månad åt gången, med en uppsägningstid på en (1) vecka. 
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5. Hyresgästens ansvar 
 

 
5.1    Avtalsrelationerna i hyresförhållandena sträcker sig mellan Hyresvärd och Hyresgäst 

samt mellan Hyresgäst och andrahandshyresgäst. De anspråk och krav som kan tänkas 
uppkomma sker, med undantag av punkten 4.9 och vad som anges nedan, i enlighet 
med hyreslagen. Hyresgästen ansvarar för Kommunlägenheterna och dess förpliktelser 
gentemot Hyresvärden. Hyresgästen ansvarar härutöver för information om de regler 
och förhållningssätt som Hyresvärden vid var tid fastställt för den aktuella 
Kommunlägenheten förmedlas till andrahandshyresgästen så att 
andrahandshyresgästen blir väl förtrogen med och insatt i aktuell information och 
regler. 

 
5.2 Hyresgästen svarar för att Hyresvärdens belägenhet ska likställas med att 

andrahandshyresgästen på tillträdesdagen tecknat och betalt hemförsäkring samt att 
hemförsäkringen vidmakthållits under hela hyrestiden. För det fall en 
andrahandshyresgäst vållar skada för Hyresvärden, och skadan av någon anledning inte 
täcks av andrahandshyresgästens hemförsäkring, ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden 
med ett belopp motsvarande Hyresvärdens självrisk. 

 
5.3    För det fall andrahandshyresgäst i något avseende bryter mot andrahandshyresavtal, 

av Hyresvärden meddelad föreskrift, hyreslagen eller i övrigt mot god sed på 
hyresmarknaden ska Hyresgästen utan dröjsmål kontakta andrahandshyresgästen, i 
syfte att få denna att följa gällande regelverk. För det fall andrahandshyresgästen gör 
sig skyldig till ett avtalsbrott som enligt Hyresvärdens normala policy för hyresgäster 
skulle föranleda en uppmaning om att vidta rättelse eller en uppsägning av 
hyreskontraktet, ska Hyresgästen utan dröjsmål (senast 7 dagar från det att 
Hyresgästen har mottagit information därom) vidta sådan åtgärd i förhållande till 
andrahandshyresgästen, allt i enlighet med Hyresvärdens policy. Hyresvärden och 
Hyresgästen ska i en särskild arbetsgrupp (se punkt 10) närmare utarbeta formerna för 
Hyresgästens tillämpning av Hyresvärdens policy, i förhållande till 
andrahandshyresgästerna.  

 
 

6. Hyresvärdens ansvar 
 

 
6.1    Utöver ansvaret i enlighet med lag, svarar Hyresvärden, enligt särskilt mellan parterna 

tecknat uppdragsavtal, för; 
 

(i) nyckelhantering, 
(ii) hyresavisering till andrahandshyresgäst efter särskild överenskommelse, 
(iii) information och kontraktsskrivning, samt 
(iv) introduktionssammankomst med andrahandshyresgästen och representant från 

Orust kommun på Hyresvärdens kontor, allt såvida inte annat överenskoms i det 
enskilda fallet. 

 
6.2  Hyresvärden ansvarar att vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring. 
 
6.3 För det fall Hyresvärden har information om andrahandshyresgäst vilken föranleder 

åtgärd för Hyresvärden enligt punkt 5.3 ska Hyresvärden utan dröjsmål meddela 
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Hyresgästen sådan information. Hyresvärden och Hyresgästen ska i en särskild 
arbetsgrupp (se punkt 10) närmare utarbeta formerna för hur sådan information 
överlämnas.  

 
7. Besiktning 

 

 
7.1    Hyresvärden ska när en Kommunlägenhet upplåts inom ramen för Ramavtalet, 

besiktiga lägenheten och upprätta ett besiktningsprotokoll. Vid hyresförhållandets slut 
ska den lägenhet som frånträds av Hyresgästen, besiktigas av Hyresvärden. Hyresgästen 
äger rätt att närvara vid besiktningstillfällena och ska informeras om tid och plats. 

 
7.2   Hyresgästen ansvarar för besiktning av Kommunlägenhet vid byte av andrahands- 

hyresgäst, men avropar tjänsten av Hyresvärden mot vederlag enligt särskilt upprättat 
avtal. 

 
7.3     Protokoll från besiktning ska upprättas av Hyresvärden och Hyresgästen har rätt att 

erhålla kopia härav. Upprättande av protokoll ska läggas till grund för eventuell 
ersättningsskyldighet för skador i lägenheten m.m. 

 
 

8. Felanmälan 
 

 
8.1 Felanmälan görs till Hyresvärden. Hyresgästen är skyldig att anmäla fel i lägenheten till 

Hyresvärden. 
 
 

9. Förhandlingsordning m m 
 

 
9.1   Parterna förbinder sig att utan föregående uppsägning av Ramavtalet följa 

bestämmelser som gäller för hyresvillkor, lägenheternas och husens skick, gemen- 
samma anordningar i husen samt övriga boendevillkor. 

 
 

9.2    Hyresgästen förbinder sig även att efterleva de överenskommelser som träffats eller 
som kan komma att träffas med stöd av avtal om förhandlingsordning mellan 
Hyresvärden och Hyresgästföreningen. 

 
 

10. Arbetsgrupp 
 

 
10.1  Ansvar för tillämpningen av Ramavtalet administreras genom en arbetsgrupp med 

särskilt ansvar för Ramavtalet avseende Kommunlägenheter (”RKL-gruppen”). 
 

RKL-gruppen ska bestå av företrädare för Hyresvärden samt Hyresgästen. 
 

 
10.2   För RKL-gruppen gäller vad som framgår av bilaga 10.1. 

 

 
10.3  Alla nuvarande samverkansformer mellan parterna, upphör och ersätts med RKL-

gruppen. 
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11. Villkor för andrahandsupplåtelse av Kommunlägenhet 
 

 
11.1 När Hyresgästen upplåter Kommunlägenhet i andra hand ska hyrestiden för andra-

handshyresavtalet alltid vara bestämd och uppgå till en (1) månad, med en 
uppsägningstid på en (1) vecka. För det fall andrahandsavtalet inte sägs upp ska 
andrahandshyresavtalet förlängas med en (1) månad i taget, med en uppsägningstid 
på en (1) vecka.  

 
11.2 Hyresvärden ska tillhandahålla avtalsmallar för upplåtelse av Kommunlägenhet i andra 

hand inom Hyresobjektet. 
Parterna är medvetna om att enligt hyreslagens regler får en andrahandshyresgäst 
besittningsskydd först när hyresförhållandet har varat längre än två år i följd. Parterna 
är överens om att andrahandshyresgäst inte ska erhålla besittningsskydd, varför 
upplåtelse i andra hand alltid ska ske så att hyresförhållandets längd aldrig överstiger 
ett (1) år och elva (11) månader. 

 
11.3   Om andrahandsuthyrningen – undantagsvis - ska pågå längre tid än två år i följd, ska 

Hyresgästen och andrahandshyresgästen ovillkorligen upprätta ett särskilt avtal om att 
andrahandshyresgästen inte ska ha något besittningsskydd samt att Hyresnämndens 
godkännande ska ha erhållits. Som Hyresvärdens skriftligt godkännande avses även 
justerat protokoll från sammanträde i RKL-gruppen. 
Om Hyresnämnden inte ger sådant godkännande ska eventuellt nytt boende hanteras 
enligt RKL-gruppens arbetsordning. 

 
 

11.4 Eventuella störningsärenden, inklusive utryckning vid klagomål, avseende 
Kommunlägenheter som har upplåtits i andra hand ska hanteras av Hyresvärdens 
störningsjour i enlighet med Hyresvärdens policy vid störningsärenden. Den närmare 
tillämpning av denna bestämmelse ska diskuteras mellan Hyresvärden och 
Hyresgästen i RKL-gruppen. 

 
12. Överlåtelse m.m. 

 

 
12.1   Varken Ramavtalet eller de individuella hyresavtalen får överlåtas utan Hyresvärdens 

skriftliga medgivande. Inte heller får en Kommunlägenhet överlåtas och/eller upplåtas 
utan Hyresvärdens skriftliga medgivande. 

 
12.2   Hyresrätten till lägenheterna får inte pantsättas eller skrivas in. 

 
 

13. Sekretess 
 

 
13.1 Parterna förbinder sig att efterleva lagstadgad sekretess. 

 
 

14. Tillämplig lag 
 

 
14.1 På detta avtal ska svensk lag tillämpas. 
 
 

 



8 (11)

 
 

2022-01-03

 
 
Av detta avtal har två (2) originalexemplar upprättats och utväxlats mellan parterna.  
Orust den 2022-     -    Orust den 2022-      - 

Orust kommun Stiftelsen Orustbostäder 
 
 

     

                  

Henrik Lindh, kommundirektör     Martin Hellgren, VD              
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Bilaga 10.1 
 

 
RKL-gruppen 

 
 

För att administrera och tillämpa förevarande avtal ska en arbetsgrupp bildas. Arbetsgruppen 
ska benämnas RKL-gruppen (RKL=Ramavtal kommunlägenheter). RKL-gruppen ersätter alla 
tidigare samarbetsorgan mellan parterna. 

 
 
 

1.       Arbetsformer 
 

 
1.1   RKL-gruppen ska bestå av företrädare för Hyresvärden samt Hyresgästen. Kontakt- 

personer för Hyresvärden är Elisabeth och/eller Kristina. Kontaktperson för Hyresgästen 
är Orust kommuns RKL-samordnare John Stridsörn 

 
1.2     RKL-gruppen ska sammanträda minst en gång per månad – i mitten av månaden - med 

följande stående dagordning; 
 

  Allmän avstämning av den aktuella situationen 
  Uppföljning av tidigare fattade beslut 
  Bostadsbehov och tillgänglighet av lägenheter 
  Genomgång av aktuella bostadssökanden som uppfyller kriterierna för detta 

avtal 
  Uppkomna problem med andrahandshyresgäster samt beslut om åtgärder i 

anledning härav 
  Övriga förekommande frågor. 

 

 
1.3     Beslut fattas gemensamt och i samråd mellan parterna med undantag av tecknande av 

förstahandskontrakt med Hyresvärden samt tilldelning av enskilda lägenheter där 
Hyresvärden ensam har bestämmanderätt. 

 
 

1.4  Vid RKL-gruppens sammanträden ska skriftligt protokoll upprättas av Hyresvärdens 
representanter och som ska justeras av båda parter. 

 
2. Hyresgästens ansvar 

 

 
2.1    För det fall fråga uppstår av akut art och som inte kan anstå till nästkommande RKL- 

möte ska Hyresvärden vända sig till Orust kommuns RKL-samordnare, som ska vara den 
sammanhållande länken hos Hyresgästen och sålunda samordna Hyresgästens alla olika 
funktioner, såsom försörjningsstöd, arbetsmarknad, ekonomiska frågor, störningar 
avhysningar m.m. Hyresgästen ska över tid tillhandahålla erforderliga resurser i syfte att 
uppfylla ramavtalets villkor. Orust kommuns RKL-samordnare ska i alla avseenden 
prioritera frågor initierade av Hyresvärden och agera med stor skyndsamhet. 
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3. Särskilda stödinsatser 
 

 
3.1     Hyresgästen åtar sig under såväl RKL-gruppen sammanträden som tiden där emellan 

att etablera erforderliga resurser så att stödinsatser sätts in omgående i syfte att 
komma till rätta med eventuella missförhållanden. 

 
3.2     Hyresvärden ansvarar för ett ändamålsenligt och bra boende. Hyresgästen svarar för 

samtliga frågor av social art avseende andrahandshyresgäst och för andrahands- 
hyresgästs eventuella misskötsamhet. 

 
 

4. Fördelning av lägenheter m.m. 
 

4.1      Hyresgästen ska redovisa vilka lägenheter som ska anses utgöra Kommunlägenheter, 
d.v.s. lägenheter som idag är upplåtna inom ramen för tidigare samarbete och/eller 
genom annan samverkan mellan parterna (d.v.s. tillhandahålla en bruttolista med 
lägenheter som ska anses omfattas av Ramavtalet). Fördelning av nya Kommun- 
lägenheter sker först efter att bruttolistan godkänts av båda parter. 

 
4.2     För att komma ifråga som andrahandshyresgäst ska personen uppfylla något av de 

kriterier som framgår av punkten 2 i Ramavtalet. 
 

4.3     Hyresvärden har ensamrätt att avgöra vilken enskild lägenhet som ska tilldelas och när 
sådan tilldelning kan ske. 

 
4.4    Vid sammanträde inom RKL-gruppen ska den aktuella andrahandshyresgästen 

godkännas av parterna varvid det ska vara utrett vem och hur många som skall bo och 
vistas i den aktuella lägenheten.  

 
 

4.5 Följande arbetsordning ska gälla vid fördelning av lägenhet; 
 

i) Ärendet initieras och diskuteras rörande eventuell problematik, barn, hot-bild, 
lägenhetsbehov (1:a, 2:a, 3:a, BV eller högt upp m.m.), behovet av stöd etc. 

 
ii) Efter att samtliga frågeställningar enligt i) är utredda ska Hyresvärden internt utreda 

om det finns möjlighet att erbjuda en lämplig lägenhet med hänsyn till vad som 
framkommit under i) 

 
iii) Vid nästkommande RKL-möte ska Hyresvärden lämna besked om möjlighet till 

inflyttning. 
 

iv)  När en lägenhet identifierats ska en representant från Hyresgästen följa med 
andrahandshyresgästen till Hyresvärdens kontor (vid behov ska Hyresgästen tillse att 
tolk via tolkförmedling eller liknande närvarar) varvid parterna gemensamt går 
igenom regler, rutiner och andrahandskontraktet skrivs på och 
andrahandshyresgästen erhåller nycklar m.m. 
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5. Störningar 
 

5.1 Av Hyresavtalet framgår att Hyresgästen har att agera skyndsamt vid bl.a. störningar. 
I händelse av störning ska Hyresvärden kontakta Orust kommuns RKL-samordnare 
som löpande ska återkoppla till Hyresvärden om de erforderliga åtgärder m.m. som 
Hyresgästen vidtar samt om rättelse inte vidtas inom sju (7) dagar, även på Hyres- 
gästens bekostnad ombesörjer utflyttning. 

 
5.2 Vid tvist och efter att Hyresgästen vidtagit samtliga rimliga möjligheter enligt ovan ska 

dock hyreslagens regler tillämpas som en yttersta gräns. 
 
 

6. Förstahandskontrakt 
 

6.1 Följande kriterier ska vara uppfyllda innan Hyresvärden åtar sig att pröva om en 
hyresgäst ska erbjudas ett förstahandskontrakt. I de fall ett andrahandshyresavtal skall 
övergå till ett förstahandskontrakt makuleras andrahandshyresgästens kö-poäng. 

 
i) Hyresperioden ska ha uppgått till lägst 18 månader 

 
ii)  Hyresgästen ska ha efterlevt samtliga regler som framgår av lag, hyresavtal, ordningsregler 

meddelade av Hyresvärden m.m. och i övrigt iakttagit allt som fordras för att bevara sundhet, 
ordning och gott skick inom fastigheten 

 
iii) Hyresbetalningar ska ha skett senast på respektive hyras förfallodag. 
 
iv) Andrahandshyresgästen får inte ha skulder till Orustbostäder. 
 
 

Konfliktlösningstrappa 
  

Konfliktlösningsnivå Konfliktlösande parter Antal tillåtna 
dagar för att 
lösa 
konflikten 

Nivå 1 Ordförande RKL samt representant Orustbostäder 
(jämställda parter) 1-5 dagar 

Nivå 2 Verksamhetschef samt förvaltare Orustbostäder i 
samarbete med berörda i Nivå 1 2-3 dagar 

Nivå 3 Sektorchef Orust Kommun samt VD Orustbostäder   
 
 

 



FÖRVALTNINGSAVTAL OCH FULLMAKT 

 

1 PARTER 

1.1 Stiftelsen Orustbostäder, org. nr. 758500-2103, (”Orustbostäder ”) och  
Orust kommun, org. nr. 212000-1314 (”Kommunen”) har denna dag ingått detta 
förvaltningsavtal. Orustbostäder och Kommunen benämns vidare gemensamt 
”Parterna”.  

 
2 BAKGRUND 

2.1 Orustbostäder, som är en kommunal bostadsstiftelse och Kommunen har den 
…………………. tecknat ett ramavtal avseende s.k. ”Kommunlägenheter” inom 
Orustbostäders fastighetsbestånd (”Ramavtalet”). Ramavtalet reglerar bl.a. 
Kommunens möjligheter att hyra Kommunlägenheterna av Orustbostäder.  

2.2 Kommunlägenheterna är tänkta att hyras ut separat i andra hand av Kommunen till 
vissa specifikt angivna kategorier av hyresgäster, framförallt socialt utsatta grupper. 
Vilka lägenheter som utgör Kommunlägenheter kommer att variera över tid 
beroende på vilket behov Kommunen har av sådana lägenheter. 

2.3 Ramavtalet reglerar vidare Parternas ansvarsfördelning rörande Orustbostäders 
tillhandahållande av Kommunlägenheterna. I Ramavtalets punkt 10 anges att 
administrationen och tillämpningen av Ramavtalet ska handhas av en arbetsgrupp 
benämnd ”RKL-gruppen”. RKL-gruppen ska bestå av företrädare för Parterna. Genom 
RKL-gruppen kommer båda Parter att ges insyn i hanteringen och förvaltningen av 
Kommunlägenheterna. 

2.4 Orustbostäder har i egenskap av allmännyttigt bostadsbolag välutvecklade 
förvaltningsrutiner och erfarenhet av förvaltning av bostadshyresrätter. Kommunen 
har därför kommit överens med Orustbostäder om att ingå detta Förvaltningsavtal i 
syfte att delegera vissa förvaltningsuppgifter som tillkommer Kommunen i egenskap 
av hyresvärd gentemot andrahandshyresgästerna till Orustbostäder. 

3 FÖRVALTNINGSAVTALETS INNEHÅLL OCH OMFATTNING 

3.1 Kommunen befullmäktigar härmed Orustbostäder att för Kommunens räkning företa 
samtliga (med undantag av vad som uttryckligen framgår av detta Förvaltningsavtal) 
de förvaltningsuppgifter som ankommer Kommunen i egenskap av hyresvärd i 
hyresavtalen rörande de lägenheter som vid var tid utgör Kommunlägenheterna.  

3.2 Uppgifter som Orustbostäder härmed ges fullmakt att företa innebär exempelvis men 
inte uteslutande att: 

• skicka rättelseanmaningar till andrahandshyresgästerna och även i 
förekommande fall på lagstadgat sätt upplysa Kommunen om störningarna 
genom att tillsända dem kopior på rättelseanmaningarna,  



 

      
   

 

 

   

 

 

 

• göra besök i Kommunlägenheterna och inom lagstadgad tid meddela 
andrahandshyresgästerna om att besök kommer ske, 

• tillse att hyran betalas i rätt tid, 

• skicka betalningspåminnelser, 

• agera kontaktyta gentemot andrahandshyresgästerna och hantera klagomål 
rörande Kommunlägenheterna, 

• företa uppsägningar. 

3.3 Rätten att företräda Kommunen i processer i hyresnämnd och allmän domstol 
omfattas inte av detta Förvaltningsavtal.  

3.4 För att tillse att Orustbostäder fullgör sina åtaganden på ett för Parterna 
tillfredsställande sätt ska Parterna genom RKL-gruppen sammanträda minst en gång i 
månaden på sätt som föreskrivs i Ramavtalet.  

3.5 Detta Förvaltningsavtal gäller så länge som Ramavtalet gäller mellan Parterna, så 
länge inte Parterna skriftligen överenskommer om annat. 

 

Detta Förvaltningsavtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilket Parterna har erhållit 
var sitt. 

 

Orust den [datum]   Orust den [datum] 

      
       

Orust kommun   Stiftelsen Orustbostäder
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Datum Diarienummer 
 

2022-01-03 KS/2020:1559  
 

 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Susanne Ekblad 
tel 0304-33 42 82 
fax 0304-33 41 85 
e-post: susanne.ekblad@orust.se 
 

Finansrapport december 2021 
Uppföljning av ramar och riskbegränsningar 

  Not 
2021-12-

31 
2021-08-

31 

Limiter 2021 enligt 
policy eller särskilt 
beslut 

Inom 
limit 

Långfristig 
låneskuld (mnkr) 

1 
 

540  
650 

Max 650 mnkr  
(KF 2020-11-12 § 98) 

Ja 

Utnyttjad 
byggnadskreditiv 
(mnkr) 

  0 0 
Inom ramen för av 
fullmäktige godkänd 
långsiktig upplåning. 

Ja 

Långivarandel (%): 
Kommuninvest 

1 100 100  
- 
 

Andel lån med rörlig 
ränta (%) 

1 43,52 33,85 Max 65 % Ja 

Räntebindningstid 
(år) 

  
1 år  

9 mån 
1 år 7 

mån 
- - 

Genomsnittlig 
låneränta senaste 12 
mån (%) 

1 0,78 0,82 - - 

Räntekostnad 
(mnkr) 

1 
4,8 

(prel.) 
5,2 

(prognos) 
Budget 7,8 mnkr (KF 
2020-11-12 § 98) 

Ja 

Kapitalförfall inom 1 
år (%) 

1 18,52 30,77 
Bör spridas med 10-15 
% varje år 

Nej 

Kapitalbindningstid 
(år) 

  
3 år 0 

mån 
2 år 8 

mån 
- - 

Derivatvolym 
(mnkr) 

  0 0 
Endast hantering av 
under-liggande lån med 
syfte att förändra 

Ja 
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räntebindningen. 
Volymen får inte 
överstiga den totala 
låneskulden. 

Likvidberedskap 
(mnkr) 

3 86,4 188,2 

En månads brutto-
utbetalningar inkl. 
check-räkningskredit. 
Totalt ca 55 mnkr (KF 
2020-11-12 § 98) 

Ja 

Utnyttjad 
checkräkningskredit 
(mnkr) 

3 0 0 Max 50 mnkr. Ja 

Fordonsleasing, 
aktuell skuld (mnkr) 

 12,5  13,5 
Max 20 mnkr. Redovisas 
som driftkostnad.  

Ja 

Borgensbeslut 
(mnkr) 

4 409,6 409,6 
Max 500 mnkr (KF 
2019-08-22 § 67) 

Ja 
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Noter finansrapport 
 
1. Låneskuld 
Kommunens låneskuld uppgick 2021-12-31 till 540 mnkr, vilket innebär en minskad 
låneskuld sedan förra årsskiftet med 110 mnkr (2020-12-31 650 mnkr). 
Kommunfullmäktige har inte beviljat någon nyupplåning för året, utan endast att 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året får omsättas 
(2020-11-12 § 98).  

Under perioden januari-april har ett lån omsatts på totalt 50 mnkr som delades upp 
på två nya lån. Ett lån med fast ränta och ett lån med rörlig ränta. Under perioden 
maj-augusti har ett lån omsatts på 45 mnkr till rörlig ränta. Under perioden 
september-december har tre lån amorterats på totalt 110 mnkr. 

Datum Belopp, 
mnkr 

Fast ränta 
% 

Rörlig ränta 
vid 

lånetillfället 
% 

Löptid, år 

 
Nyupplåning 

     
Summa     

 
Omsättning 

12/4 30 0,59  5,7 
12/4 20  0,192 6 
15/9 45  0,18 5,9 

     
Summa 95    

 
Amortering 

15/9 30 rörlig   
15/9 30 0,85   

22/10 50 1,32   
Summa 110    

 

Kommuninvest i Sverige AB är långivare till samtliga lån. Övriga tillåtna motparter 
enligt finanspolicyn vid upplåning är: Danske bank, Handelsbanken, Nordea, SBAB, 
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Swedbank och Orusts Sparbank. Offertförfrågan brukar ställas till samtliga tillåtna 
motparter utom SBAB. Det har endast varit Kommuninvest som lämnat offert de 
senaste åren.  
 
Motpart lån 
(mnkr) 

Låneskuld 
2021-12-31 

Låneskuld 
2021-08-31 

Förändring Låneskuld 
2020-12-31 

Kommuninvest 540 650 -110 650 
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Graferna nedan visar kapitalbindning och räntebindning fördelat per rullande år.  
 

 
 

 
 
Kommunens skuldportfölj ska vara sammansatt så att kapital- och ränteförfall sprids 
över tiden. Risken för påtaglig kostnadsökning och ändrade marknadsräntor 
minimeras på så vis. Enligt finanspolicyn bör kapitalförfall spridas så att den totala 
låneskulden förfaller till betalning med cirka 10-15 % varje år. Under det kommande 
året förfaller fyra lån på totalt 100 mnkr (18,52 %). Kapitalförfallet ryms inte inom 
finanspolicyns limit. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden i skuldportföljen är 3 
år och 0 månader. 
 
Enligt finanspolicyn får maximalt 65 % av den totala låneskulden ha rörlig ränta. 
Andel fast ränta ska spridas på olika löptider, med en maximal löptid på 10 år. 
Kommunen hade 2021-12-31 18 lån varav nio lån med rörlig ränta (43,52 % av 
skuldportföljen) och resten med fast bunden ränta. Kommuninvest anger att cirka 30 
% av skuldportföljen är lämpligt ur Orusts perspektiv att ha rörlig ränta på. Lånens 
storlek varierar mellan 15 mnkr och 45 mnkr. Den fasta räntan varierar mellan 0,27 
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% och 4,02 %. Genomsnittsräntan i nuvarande skuldportfölj är 0,78 %. Det är 
sannolikt den lägsta genomsnittsräntan kommunen haft på sina lån. Det är i alla fall 
den lägsta genomsnittsräntan de senaste 10 åren. Genomsnittsräntan var exempelvis 
2012-12-31 2,94 %.  
 
I mars godkände Kommuninvest kommunens ansökan om Grönt lån för 
investeringsprojektet Om- och tillbyggnad av Ellös avloppsreningsverk. Ansökan 
gäller upplåning av 200 miljoner kronor mellan åren 2021-2025. Grönt lån innebär 
att pengarna kommer från placerare som vill att deras förvaltade medel ska göra 
skillnad för miljön. Grönt lån innebär också något lägre ränta och möjlighet att 
marknadsföra kommunens hållbara investeringsprojekt på Kommuninvests 
webbplats.  
 
För 2021 uppgår räntekostnaderna preliminärt till 4,8 mnkr för de externt 
långfristiga lånen. Det är 1 mnkr lägre än för år 2020. Budgeterade räntekostnader 
uppgick till 7,8 mnkr. Mindre nyupplåning år 2020 och lägre räntesats vid 
omsättning är anledningen till budgetavvikelsen. Den genomsnittliga 
räntebindningstiden i skuldportföljen är 1 år och 9 månader.  
 
2. Räntekänslighet                                                                                               
På rapportdagen den 31 december var STIBOR 3-månaders räntan -0,05 %, 6-
månaders räntan -0,02 % och den långa SWAP 10-års räntan 0,97 %. Grafer och 
tabeller nedan visar räntorna i mer detalj.  
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Förväntade Stibor räntor 
Nedan tabell visar förväntade framtida implicita räntor, baserat på marknadsdata från 
stängningskurser dagen innan analysdatumet. 
Index Senast Förväntad  om 1 år Förväntad  om 2 år Förväntad  om 3 år 
SIOR 
Förändring 

0.00% 
 

0.19% 
0.19% 

0.61% 
0.61% 

0.79% 
0.79% 

STIBOR1W 
Förändring 

0.00% 
 

0.20% 
0.20% 

0.62% 
0.62% 

0.79% 
0.79% 

STIBOR1M 
Förändring 

-0.08% 
 

0.21% 
0.29% 

0.57% 
0.66% 

0.80% 
0.89% 

STIBOR3M 
Förändring 

-0.05% 
 

0.31% 
0.36% 

0.75% 
0.80% 

0.94% 
0.99% 

STIBOR6M 
Förändring 

-0.02% 
 

0.54% 
0.56% 

0.88% 
0.90% 

1.08% 
1.09% 

 
Räntemarknaden beräknas ligga kvar på mycket låga nivåer framåt. Kommunens 
snittränta beräknas uppgå till 1,93 % om 10 år inklusive refinansiering, det vill säga 
omsättning av nuvarande skuldportfölj.  
 
Om räntan skulle höjas med 1 % innebär det en ökad räntekostnad för kommunen 
med cirka 2 mnkr per år de närmaste 10 åren. Räntekänsligheten har beräknats på 
nuvarande skuldportfölj inklusive refinansieringsantagande, det vill säga inklusive 
beräknad omsättning på de lån som förfaller inom en tio års period, men utan 
nyupplåning.  
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3. Likvidberedskap och bekräftade kreditlöfte 
Kommunen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månads 
bruttoutbetalningar (ca 55-75 mnkr) inklusive checkräkningskredit. Den 31 
december hade kommunen 86,4 mnkr i likvida medel på banken plus 
checkräkningskrediten om 40 mnkr. Likvidberedskapen har under året varit extremt 
god, se nedan diagram. Det beror bland annat på hög likviditet vid årets början, det 
positiva resultatet och lägre investeringsnivåer än planerat.  
 
Förutom löpande in- och utbetalningar, som under året kan variera kraftigt, ska den 
likvida beredskapen kunna möta större utbetalningar från investeringsverksamheten. 
Årets nettoinvesteringar budgeterades till 137 mnkr (2021-03-11 § 25). Årets utfall 
uppgick preliminärt till 90,6 mnkr. Investeringsprognosen per sista oktober uppgick 
till 101 mnkr. Bokslutssiffran är endast preliminär och kommer uppdateras till 
kommunstyrelsens möte. I oktober sjönk likviditeten då tre lån på sammantaget 110 
mnkr amorterades. 
  

 

Likviditetsberedskap 
(mnkr) 

2021-12-31 2021-08-31 Förändring  

Likvida medel 
(bankkonto) inklusive 
checkräkningskredit (40 
mnkr) 

86,4 188,2 -101,8 
 

    
Bekräftad 
checkräkningskredi
t (mnkr) 

Utnyttjat 
2021-12-

31 

Utnyttjat 
2021-08-

31 

Förändrin
g  

Bekräftat 
belopp 

Kvar 
att 

utnyttj
a 

Orusts Sparbank 0 0 0 30 30 
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4. Borgensförbindelser 
Kommunfullmäktige beslutar om borgen och garantier till förmån för stiftelser, 
föreningar och andra externa parter.  
 
Stiftelsen Orustbostäder 
Motpart lån 
(mnkr) 

 

Utnyttjad 
borgen  

2021-12-31 

Utnyttjad 
borgen  

2020-12-31 

Beviljad 
borgen  
2021 

Kvar av 
beviljad 
borgen 

Orust Sparbank 
Kommuninvest 
Summa 

1,2 
408,4 
409,6 

1,2 
408,4 
409,6 

 
 

500 

 
 

90,4 
 
Under året har Stiftelsen Orustbostäder omsatt ett lån på totalt 40 mnkr till fast 
bunden ränta på 0,29 % och en löptid på 6 år. 
 
Övriga borgensförbindelser 
Gäldenär (mnkr) Utnyttjad 

borgen  
2021-12-31 

Ingående 
balans  

2021-01-01 

Förändring 
jämfört med  
2021-01-01 

Orust Golfklubb * 1,1  
Waldorffastigheter på Orust 
ek. förening 

* 5,9  

Summa  7,0  
* Uppgifter saknas och kompletteras till kommunstyrelsen. 
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Finansiell ordlista 
 
Kortfristigt lån Lån som löper på mindre eller lika med 1 år 
 
Långfristigt lån Lån som löper på mer än 1 år 
 
Likvidberedskap Tillgängliga medel för att möta löpande utbetalningar 
 
Långivarandel Andel i % av lånen hos långivare 
 
Kapitalbindning Den tid lånet är garanterat (=återstående löptid i befintliga lån) 
 
Kapitalförfall inom 1 år Andel i % av den totala låneskulden som förfaller till 
återbetalning inom 1 år 
 
Limit Gräns för risktagande 
 
Checkräkningskredit En checkräkningskredit är en kredit, utfärdat av en bank, upp 
till ett visst belopp utöver beloppet som finns på checkkontot. Man kan säga att det är 
en form av lån eller finansieringskälla med en kreditgräns som utfärdaren beviljat. En 
checkräkningskredit fungerar enkelt uttryckt på samma sätt som ett vanligt 
kreditkort. 
 
Portfölj Finansiell tillgång som är placerad i olika värdepapper eller skuld som består 
av krediter med olika löptider, räntebindning med mera. 
 
Räntebindningstid Tidsperiod under vilken räntan på ett lån eller en placering är 
fast. 
 
Derivatinstrument Finansiellt instrument som är kopplat till andra finansiella 
instrument vid en specifik tidpunkt i framtiden och där kursutvecklingen bestäms av 
utvecklingen för ett eller flera underliggande instrument. Ett derivatinstrument har 
alltid två parter och utgör ett slags kontrakt. Ett exempel är swap. 
 
Ränteswap Avtal om byte av räntebetalningar från rörlig till fast räntesats och vice 
versa 
 

http://www.startaegetinfo.se/foretagslan
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Byggnadskreditiv Det lån som kan tecknas i samband med husbyggnationer kallas för 
byggnadskreditiv. 
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Inledning 
Riktlinjerna är ett komplement till kommunens ekonomistyrningsprinciper (policy). 

Dessa riktlinjer gäller för de ekonomiska transaktioner som bokförs i kommunens 
bokföringssystem enligt Lag om Kommunal Bokföring och Redovisning (LKBR). Här 
ingår även interna transaktioner samt medel som kommunen har i uppdrag eller åtagit 
sig att 
förvalta.  

Riktlinjernas syfte och målgrupp 

Attest är en viktig del av den interna kontrollen. Det är en bekräftelse på riktigheten i 
ett agerande eller beslut och utgör ingen egen beslutsfunktion. Alla ekonomiska 
transaktioner ska kontrolleras enligt dessa riktlinjer.  

Målsättningen med kontroll av verifikationer är att undvika oegentligheter, oavsiktliga 
eller avsiktliga fel samt att säkerställa en rättvisande redovisning genom ett antal 
kontrollmoment som framgår av dessa riktlinjer.  
 
Riktlinjerna gäller för alla chefer, medarbetare och personer med anställningsliknande 
förhållande samt kommunstyrelsens ordförande. 

Detta regleras inte av riktlinjerna 

Privata medel hanteras enligt egna riktlinjer och rutiner. 

Relaterade styrdokument 

Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Riktlinjen är förenligt med 
styrdokument för intern kontroll och policy mot korruption samt utgör ett 
komplement till ekonomistyrningsprinciperna. Delegeringsordning är också ett 
relaterat styrdokument.  
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Riktlinjer 

Attesträtt 

Nämnden utser eller delegerar uppgiften att utse huvudattestanter och ersättare. 
Kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör och sektorschef är huvudattestanter 
för resepektive ansvarsområde utan ett särskilt beslut. Kommundirektör och 
sektorschef utser inom respektive ansvarsområde sina verksamhetschefer till 
huvudattestanter, vilka i sin tur utser enhetschefer. Ekonomichef och kommundirektör 
har möjlighet att attestera alla ansvarskoder i kommunen. För vardera huvudattest 
finns en övre beloppsgräns.  
 
Vid frånvaro, semester eller liknande, då ordinarie huvudattestant inte kan fullgöra sitt 
attestuppdrag i tid kan attestbehörighet delegeras till annan huvudattestant.  
 
Repektive chef kan alltid huvudattestera inom hela sitt ansvarsområde i syfte som 
ersättare, vid högre utbetalningar än vad beloppsgränsen medger eller vid jäv.  
 
Rätten att attestera sker genom att koddelen ansvar knyts till chefsbefattning, 
medarbetare med chefsliknande ansvar eller särskilt utsedd handläggare enligt dessa 
riktlinjer och dokumenteras på blanketten attestförordnande så länge skriftlig 
namnteckning krävs.  
 
Nämnden ansvarar för att upprätta och hålla aktuell förteckning över utsedda 
attestanter och attesthierarki. Förteckning och attestförordnande förvaras centralt på 
ekonomienheten. Förteckningen anmäls en gång om året till nämnden samt vid större 
förändringar.  
 
Respektive chef utser beställare, fakturagranskare och leveranskvitterare inom 
respektive ansvarsområde. Beställare ska genomgå e-handelsutbildning före 
behörighet att hantera inköp inom Orust kommun tilldelas. Aktuell förteckning över  
beställare, fakturagranskare och leveranskvitterare behövs inte, men finns i inköps- 
och fakturahanteringssystemet.  
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Attestordning 

Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Huvudregeln är att ingen person ensam ska 
utföra alla 
kontrollmoment från beställning till utbetalning. För intern fakturering och 
automatkontering krävs endast en huvudattest.  
 
Inbetalningar kräver endast granskningsattest. Rättelser, kostnadsfördelningar och 
periodiseringar huvudattesteras av särskild utsedda handläggare inom ekonomi- och 
HR-enheten. Kostnadsfördelningar mellan sektorerna avser t.ex. transaktioner 
gällande telefoni, lokalvård, hyror och fordon mm. Dessa är en följd av redan ingångna 
avtal eller överenskommelse som chef beslutat om. 
 
Den som har budgetansvar ska huvudattestera kostnader inom sin budgetram med 
undantag av egna kostnader för t.ex.; utlägg, resekostnader, representation, 
utbildning, konferens, arbetsinventarier, utrustning mm. Dessa ska huvudattesteras av 
en överordnad chef.  
 
Vid konferens, representation och liknande situationer, där flera chefnivåer finns 
representerade, gäller att högsta närvarande chef huvudattesterar. 
 
Kostnader avseende närstående, där det är risk för intressekonflikt och där jäv kan 
förekomma ska attesteras av överordnad chef. Fakturor från företag där man själv har 
nära släkt- eller vänskapsband till ska också attesteras av överordnad chef. 
 
Närmast överordnad chef är följande: 

 Enhetschefens kostnader attesteras av verksamhetschefen. 
 Verksamhetschefens kostnader attesteras av sektorschefen. 
 Sektorschefens kostnader attesteras av kommundirektören. 
 Kommundirektörens kostnader attesteras av kommunstyrelsens ordförande. 
 Kommunstyrelsens ordförandes kostnader attesteras av administrativ chef. 

Kontrollmoment 

Den som utför en kontroll ska ha tillräcklig kunskap för uppgiften. De olika 
kontrollmomenten ska utföras i en logisk ordning så att effekten av en tidigare 
kontrollåtgärd inte förtas av en senare kontrollåtgärd. Kraven på vidtagna 
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kontrollåtgärder ska vara anpassade till den ekonomiska transaktionens art så att 
kontrollkostnaden står i rimlig proportion till riskerna. 
 
Följande kontrollmoment ska i tillämpliga fall utföras:  

 Beslut. Att transaktionen överensstämmer med beslut av behörig beslutsfattare 
samt att händelsen är förenlig med verksamhetens syfte. 

 Beställning. Den person som beställer varor eller tjänster för kommunens 
räkning ska vara utsedd av chef, ha kunskap och göra kontroller enligt dessa 
riktlinjer och mot styrdokument för inköp och upphandling.  

 Prestation. Varan eller tjänsten har levererats till eller från kommunen och att 
transaktionen i övrigt stämmer med avtalade villkor 

 Bokföringsunderlag. Verifikationen uppfyller kraven enligt god redovisningssed 
samt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Detta innebär följande: 
 Att fakturan ska vara adresserad till Orust kommun samt att det ska framgå 

när fakturan upprättades, vad den avser, när den ekonomiska händelsen 
inträffade, vilket belopp det gäller samt vem som är utställare av fakturan.  
 

 Att det på fakturan framgår att företaget är registrerad för F-skatt vid köp 
av tjänst. Har inte företaget F-skatt ska fakturan lämnas till HR-enheten för 
utbetalning, då det i så fall, är att betrakta som lön.  

 
 Att företagets momsregistreringsnummer framgår på fakturan. För att få 

återsöka moms ska den vara specificerad på fakturan. Vid momsbefriad 
verksamhet ska detta framgå på fakturan. 

 
 Att det vid representation (extern och intern) finns noterat eller bifogat till 

fakturan syftet med representationen, gästernas namn samt vilket företag 
eller vilken verksamhet som gästerna företräder. Vid representation gäller 
begränsat momsavdrag, följ interna rutiner eller Skatteverket.  

 
 Betalningsvillkor. Att betalning sker vid rätt tidpunkt med rätt belopp och till 

rätt mottagare.  
 Bokföringstidpunkt. Bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt 

redovisningsperiod.  
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 Kontering. Transaktionen är rätt konterad.  
 
Aktiviteter som strider mot dessa riktlinjer ska rapporteras till närmast överordnad 
chef eller till ekonomichefen. 

Nedan specificeras innebörden av de olika attestrollerna: 
 
Huvudattest: 
Huvudattestantens övergripande ansvar innebär kontroll av: 

 att transaktioner ryms inom inom beslutad budget 
 att transaktioner överensstämmer med fattade beslut 
 att bokföring sker vid rätt tidpunkt och rätt period 
 att transaktioner ligger inom ramen för verksamhetsområdet 

 
Därav behöver huvudattestant alltid göra en kontroll av att kontering är korrekt.  
 
I inköp- soch fakturahanteringssystemet kan en huvudattestant hantera alla 
beställningsmoment och granska och attestera fakturor. Huvudattest för fakturor 
tilldelas i samband med undertecknat attestförordnande och behörighet att hantera 
och attestera beställningar tilldelas efter genomgången e-handelsutbildning.  
Eftersom en huvudattestant själv kan utföra alla moment under rubriken 
granskningsattest så innebär detta att alla nedan specificerade ansvar även gäller för 
huvudattestanter. 
 
Granskningsattest: 
Granskningsattestant utses av chef och ingår i rollerna beställare eller 
fakturagranskare. Leveranskvitterare utses där behov finns att kvittering sker av annan 
än beställaren. 
Beställare: 
Rollen beställare får hantera inköp och fakturor inom kommunens verksamhet. 
Beställarrollens ansvar innebär: 

 att skapa beställningar för varor och tjänster enligt upphandlade avtal 
 att kontera beställning korrekt 
 att leveranskvittera beställningar, har varan/tjänst mottagits/utförts och 

överstämmer pris med avtal/order/prislista 
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 att bifoga underlag vid behov, exempelvis kvitton, deltagarlistor och agenda, 
etc. 

 att hantera fakturor för granskning vid avvikelse eller efterattest 
 
Fakturagranskare: 
Rollen fakturagranskare får hantera fakturor inom kommunens verksamhet. 
Fakturagranskarrollen innebär: 

 att hantera och granskningsattestera fakturor efterattestflödet 
 att kontera fakturor korrekt 
 att bifoga underlag vid behov, exempelvis kvitton, deltagarlistor och agenda, 

etc. 
 att leveranskvittera beställningar, har varan/tjänst mottagits/utförts och 

överstämmer pris med avtal/order/prislista 
 
Leveranskvitterare: 
Rollen leveranskvitterare får hantera leveranskvittering inom kommunens verksamhet. 
Leveranskvitterarrollen innebär: 

 att leveranskvittera beställningar, har varan/tjänst mottagits/utförts och 
överstämmer pris med avtal/order/prislista 

 
Det är alltid huvudattestanten som har det slutliga ansvaret för samtliga ovan 
kontrollmoment och att transaktionen är riktig. 
 
Behörighetsattest 
Behörighetsattest innefattar kontroll av att attest tecknats av behörig person. Vid 
elektronisk attest sker behörighetsattest av systemet enligt uppsatta regler. I system 
med elektronisk attest ska behörighetskontroll utföras av behörighetsadministratören 
innan användaridentitet och lösenord och behörigheter tilldelas den attestansvarige. 
 
Särskild huvudattest  
Utsedda personer inom ekonomi- och HR-enheten äger rätt att huvudattestera vissa 
transaktioner. Dessa kan t.ex. vara omföringar, korrigeringar, rättelser, 
kostnadsfördelningar, periodiseringar eller motsvarande. Berört ansvarsställe bör 
underrättas och om så är möjligt ska samråd ske innan åtgärden utförs. Även utsedda 
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personer inom sektor omsorg äger rätt att huvudattestera vissa transaktioner. 
Sekreterare huvudattesterar arvode och ersättningar till förtroendevalda. 
 
Dessa personer ska precis som övriga huvudattestanter anges i förteckning och 
anmälas minst en gång per år till nämnden.  
 
Automatattest 
Med automatattest överlåts huvudattesten till inköps- och fakturahanteringssytemet. 
Förfarandet kan endast ske på så kallade objekt som finns upplagda, dessa objekt kan 
vara kundnummer, mätarid, mobiltelefonnummer, så kallade abonnemangsfakturor 
etc. Det är endast fakturor, baserade på genom avtal överenskomna priser, som kan 
hanteras på detta sätt. Objekten läggs upp av ekonomienheten med korrekt identitet, 
namnsättning, beloppsgränser samt med konteringar som respektive verksamhet har 
rapporterat.. Det är huvudattestantens ansvar att kontrollera kostnader som rör den 
egna verksamheten. Huvudattestanten meddelar ekonomienheten eventuella 
förändringar. 

Ansvarsfördelning 

 
Inbetalningar 
Ekonomienheten handlägger samtliga inbetalningar som inkommer på kommunens 
bankkonto, oavsett om de erhållits via bankgiro, plusgiro eller på annat sätt t.ex. 
utbetalningskort. Berörda verksamheter ansvarar för att lämna granskningsattesterat 
underlag samt uppgift om kontering till ekonomienheten (kassan) för att 
inbetalningarna ska kunna bokföras rätt. Handläggningen innebär registrering av 
bokföringen i ekonomisystemet.  
 
Kundfakturor 
Manuella debiteringsunderlag till kundfaktura huvudattesteras. Debiteringslista som 
genereras av fil från verksamhetssystem granskningssattesteras. Kreditfaktura och 
makulering av en kundfaktura över 10 000 kr ska huvudattesteras. Under 10 000 kr 
beslutar utsedd person enligt delegeringsordningen. Avskrivning av fakturor attesteras 
av behörig person som är utsedd av nämnden i delegeringsordningen.  
 
Ekonomiskt bistånd  
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Biståndsrelaterade utbetalningar sker direkt från verksamhetssystemet Procapita. 
Utbetalningar beslutas av handläggare inom ramen för delegation. Utbetalningar som 
överstiger handläggarens delegation, hanteras efter dialog med chef. Anteckning sker i 
dessa fall i klientens akt. Enhetschef kontrollerar, rimlighetsgranskar och attesterar 
utbetalningslistan som genereras av fil från Procapita efter utbetalning sker. Särskilt 
utsedda handläggare genom fullmakt hanterar utbetalningar via Procapita. 
 
Vid kontant utbetalning sker utbetalning via ekonomisystemet efter granskningsattest 
av handläggare inom individ och familjeomsorgen och huvudattest av särskilt utsedd 
handläggare inom sektor omsorg. 
 
Löneutbetalningar  
Huvudattestant attesterar underlag till månatliga löneutbetalningar t.ex. arbetad tid 
för timavlönade, mer-, över- och fyllnadstid, obekväm arbetstid, frånvaro m.m. 
Avvikelser och schemaläggning hanteras och attesteras i försystem till lönesystemet. 
Handläggare på HR-enheten registrerar manuella utbetalningar. Den slutliga 
löneutbetalningslistan kontrolleras och rimlighetsbedöms samt undertecknas av 
utsedd handläggare inom HR-enheten. Utsedd handläggare inom ekonomienheten 
kontrollerar och undertecknar löneutbetalningslistan efter att utbetalningen 
genomförts. Manuell utanordning av lön attesteras av handläggare på HR-enheten och 
uttagsavi undertecknas av två utsedda handläggare genom fullmakt på 
ekonomienheten. 
 
Förvaltade fonder  
Utdelningar beslutas av utsedd delegat. Utsedd delegat eller företrädare för 
verksamheten granskningsattesterar utbetalningsunderlag och huvudattest sker av 
utsedd handläggare inom ekonomienheten. 
 
Ersättning till förtroendevalda 
Arvoden och ersättningar som ska utbetalas till förtroendevalda registreras i första 
hand i verksamhetssystemet Troman av sekreterare. I samband med att 
lönetransaktionsfilen skapas granskas lönetransaktionerna från Troman försystem av 
handläggare på HR-enheten. Manuella utbetalningar huvudattesteras av sekreteraren 
och registreras i lönesystemet av handläggare på HR-enheten.  
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Övriga utbetalningar  
Utbetalningsunderlag och leverantörsfakturor gransknings- och huvudattesteras. 
Särskilt utsedda handläggare genom fullmakt för elektroniska utbetalningar 
kontrollerar utbetalningslistan som genereras av fil från ekonomisystemet och gör en 
rimlighetsbedömning före utbetalning. Utbetalningslistan avseende manuella 
utbetalningar undertecknas av två utsedda handläggare på ekonomienheten.  

Dokumentation 

Huvudregeln är att samtliga attester ska dokumenteras på ett varaktigt sätt på 
verifikationen. 
Detta kan ske genom huvudattest direkt på ett pappersunderlag eller genom 
elektronisk signatur. Sker annan attest, på exempelvis följesedel eller köpkvitto vid 
kortköp, blir dessa dokument också räkenskapsmaterial. Detta innebär att de ska fästas 
till verifikationen eller sparas på ett överskådligt sätt, exempelvis genom att de 
skannas, enligt arkivbestämmelserna så att de kan härledas till den verifikation de 
gäller. Dokumentationen ska vara ändamålsenlig. Attest ska ske på ett sådant sätt att 
attesten med säkerhet i efterhand går att knyta till den person som utfört attesten 
samt i övrigt ske på säkert sätt. 

Undantag 
Det finns inga andra undantag än de som beskrivs i riktlinjerna. 

Förvalta riktlinjerna 

Säkerställa styrdokument 

Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin för 
att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig chef har 
också ansvar för att medarbetarna är informerade om styrdokumenten. 

Målgruppen för riktlinjerna ansvarar för att ta del av och efterleva dem. 

Avvikelser och förslag 

Den som läser riktlinjerna och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant 
som påverkar riktlinjerna såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag 
till förändringar meddela kontaktperson för riktlinjerna.
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Kommunförvaltningen 
Susanne Ekblad 
telefon 0304-33 42 82 
e-post: susanne.ekblad@orust.se

Godkännande av årsplan 2022 för planering och uppföljning av kommunens 
ekonomi, verksamheter och mål 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna upprättad årsplan för planering och uppföljning av kommunens 
ekonomi, verksamhet och mål år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 
ekonomi, verksamheter och mål (hämtat från kommunstyrelsens reglemente). 
Ekonomienheten inom sektor ledning och verksamhetsstöd har upprättat en årsplan för 
planerings- och uppföljningsprocesserna år 2022. Årsplanen syftar till att säkerställa att 
informations- och beslutsunderlag tas fram i tid till utskott, nämnd, styrelse och 
fullmäktige utifrån kommunallagen och våra beslutade ekonomistyrningsprinciper. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-20 
Årsplan 2022 för planering och uppföljning av kommunens ekonomi, verksamheter och 
mål, daterad 2021-11-01. 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Sektorer 
Revisorer 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Susanne Ekblad 
Ekonomichef
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Projekt Projektledare Status Senaste
lägesrapp
ort

Kostnadsbud
get (SEK)

Kostnadsutfa
ll (SEK)

Tid Status Tid orsak Kostnad Status Kostnad
orsak

Innehåll Status Innehåll
orsak

Startdatum Slutdatum Portfölj

Ellös ARV
ombyggnad

Björn Martinsson,
Affärsdrivande

2021-11-
29

0 3 471 461 1. Beslutet om
förhandsbesked &
lov överklagas. 2.
Strandskyddsdisp
ens nekas 3.
Beslutet om
förhandsbesked &
lov nekas eller
upphävs. 4.
Inkomna anbud
uppfyllde ej ställda
krav. Ny
upphandling
kommer att
genomföras.

Brist på råvaror
(cement) plus
kraftiga
kostnadsökningar
inom
byggvarusektorn
under 2021
indikerar
eventuellt en
något förhöjd
entreprenadkostn
ad jämfört med
budget.

Projektet är
något fördröjt
med
ursprunglig
tidplan men
bedöms kunna
vara färdigställt
till enligt plan till
2025-01-01.

2017-08-24 2025-09-29 Affärsdriva
nde

Etapp 8 Robert Brodin,
Affärsdrivande

0 0 2020-10-05 2021-10-13 Affärsdriva
nde

Etapp1 Robert Brodin,
Affärsdrivande

2021-09-
30

5 400 000 1 510 357 Etapp 1 ryms
under antagen
budget

2020-10-01 2022-12-26 Affärsdriva
nde

Etapp2 Robert Brodin,
Affärsdrivande

2021-12-
03

0 12 100 Projekten inte
startat

2021-01-04 2023-10-04 Affärsdriva
nde

Etapp3 Robert Brodin,
Affärsdrivande

2021-12-
03

4 950 000 5 853 650 Projektet kunde
inte invänta byte
av vattenledning

2020-10-01 2021-09-17 Affärsdriva
nde

Etapp3A (B) Robert Brodin,
Affärsdrivande

2021-12-
03

2 900 000 4 236 390 Projektet kunde
inte invänta byta
av vattenledning

2021-02-01 2022-02-09 Affärsdriva
nde

Etapp4 Robert Brodin,
Affärsdrivande

2021-12-
03
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veckling

Ny parkering
vid
busstationen
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Elin Bergendahl 2021-11-
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0 0 2021-09-01 2022-09-09 Mark- och
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Ombyggnad
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Ombyggnad
Strandgården
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1. Inledning 

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och 
vatten i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900 1 kap. §2). Vidare står att 
den fysiska planeringen ska ta hänsyn till såväl allmänna som enskilda intressen, 
däribland (2 kap.): 

 En långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt 
goda miljöförhållanden i övrigt, samt 

 Utformning och placering av bebyggelse på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö. 

Planeringen av parkering har stor påverkan på dessa intressen och därtill 
samspelar förutsättningarna för planering med hänsyn till dessa intressen, med 
hanteringen av det befintliga parkeringsutbudet, på allmän platsmark och på 
tomtmark. 

Mot denna bakgrund finns det god anledning för en kommun att ta ett 
övergripande grepp om parkeringssituationen och sätta upp mål för arbetet med 
parkering, i linje med kommunens övriga övergripande målsättningar. 

1.1 Orust kommuns övergripande vision 
Orust kommun har tagit fram en vision, som är ett övergripande styrdokument 
och vägledande för alla andra styrdokument.1 Se nedan (kapitel 3) för hur detta 
tolkas ur ett parkeringsstrategiskt perspektiv: 

 
1 Orust kommun, 2018. Orust 2040 Vision. 
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1.2 Vad är en parkeringsstrategi? (Avgränsningar) 
Parkeringsstrategin identifierar kommunens utmaningar, målsättningar och 
riktlinjer eller inriktningar för arbetet med planering och reglering av parkering. 
Utgångspunkten är att parkering är ett av de mest effektiva verktygen för att 
arbeta aktivt med planeringen av både den fysiska miljön och med trafiken på 
vägar och gator i kommunen, som kommunen har rådighet över. 

På ett direkt sätt påverkar kommunens arbete med parkering hur stora ytor som 
ianspråktas för fordonstrafiken och därmed inte kan användas för andra ändamål. 
Indirekt har planeringen och hanteringen av parkering stor betydelse för olika 
trafikslags tillgänglighet och attraktivitet. Parkeringsstrategin är därför 
underställd, och syftar till att bidra till, de övergripande målsättningarna för 
kommunens fysiska planering och trafiksystemets utveckling, se Figur 1-1. 

Parkering möjliggör mobilitet genom att skapa tillgänglighet med bil och cykel. 
Den samlade tillgängligheten, liksom efterfrågan på i synnerhet bilparkering, 
beror dock på hur infrastrukturen och kollektivtrafiken ser ut och vilka 
möjligheter till delning av mobilitetstjänster som finns, etc. Parkeringsstrategin 
bör därför ses i ett större trafikmässigt sammanhang och föreslås kompletteras 
med en övergripande trafikstrategi för kommunen. 

”På Orust lever vi ett rikt och utvecklande liv i en viljestark, stolt och 
växande kommun där de lokala demokratiska modellerna har 

utvecklats. Vi tror på framtiden med ett samhälle där förutsättningarna 
finns för trygg uppväxt, meningsfullt liv och trygg ålderdom.

Orust är närhet och utrymme, samhälle och landsbygd, öppet hav och 
lugnande skog, bredd och spets. Naturens värden och dess 

förutsättningar ger oss många möjligheter att utvecklas.

Orust präglas av mångfald och valmöjligheter där de ungas influenser 
är en källa till förändring. Här erbjuds spetsutbildning som gör att 

näringslivet står sig ännu starkare i de nya ekonomierna. Vi ses som 
den självklara partnern för myndigheter, forskning och företag när det 
gäller vattenbruk, marina näringar och havsenergi. Orust är väl rustat 

för förändringar i omvärlden. Det finns tydliga inslag av lokala 
lösningar och anpassningar i samverkan med närliggande och andra 
områden. Sammantaget gör detta oss till en av de ledande svenska 

kustkommunerna och en förebild nationellt och internationellt.

I ett jämlikt och jämställt samhälle med ekologiskt nytänkande och ett 
friskt flöde av intryck, kunskap och utbyten, skapas social, ekonomisk 
och ekologisk hållbar förnyelse. Vi tar fortsatta kliv för att bli en helt 
fossilfri kommun och planerar med hänsyn tagen till havsvattennivå 

och nederbörd.”
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Figur 1-1 Principskiss för parkeringsstrategins relation till övriga kommunala mål och dokument. 

1.3 Målgrupp 
Denna parkeringsstrategi är kommunens dokument och anger hur Orust kommun 
avser att hantera parkeringsfrågor övergripande. I första hand ska dokumentet 
vara till stöd för kommunens organisation i syfte att skapa samsyn mellan olika 
enheter och medarbetare som arbetar med parkering. Dokumentet riktar sig 
emellertid också till alla som berörs av kommunens planering och ska därmed 
bidra till att skapa förståelse för hur kommunen arbetar och varför den gör så. 
Tanken är att denna strategi ska vara en del i en levande diskussion om 
kommunens framtida utveckling, tillgänglig för planerare, byggherrar, 
fastighetsägare, boende, besökande, med flera. 

1.4 Giltighet 
För att undvika att parkeringsstrategin och parkeringsnormen blir inaktuella 
dokument som riskerar att låsa utvecklingen ska strategin följas upp och 
utvärderas löpande enligt de indikatorer som anges i kapitel 6. Strategin och 
normen föreslås som helhet utvärderas och uppdateras med nya uppgifter under 
varje ny mandatperiod. 

1.5 Läsanvisningar 
Parkeringsstrategin inleds med övergripande kapitel i form av en kort 
beskrivning av hur resande och parkeringssituationen på Orust ser ut idag 
(kapitel 2), följt av målsättningar som identifierats och konkretiseras med hjälp 
av workshops med tjänstepersoner och politiker på Orust kommun (kapitel 3). 
Därefter kommer två mer konkreta kapitel med riktlinjer för planering av 
parkering vid nybyggnation (kapitel 4) samt principer för hantering av parkering 
i större tätorter (kapitel 5). Båda dessa kapitel har sin grund i de 
parkeringsstrategiska målsättningarna. Strategin avslutas med indikatorer för 
uppföljning (kapitel 6). 

Inom ramen för framtagandet av denna strategi har två workshops genomförts, 
en med tjänstepersoner och en med både politiker och tjänstepersoner. Syftet med 
dessa var att identifiera problem och brister i nuvarande parkeringssituation, 

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR FYSISK PLANERING (ÖP, VISION, 
ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI, M.M.)

TRAFIKSTRATEGISKA 
MÅLSÄTTNINGAR

PARKERINGSSTRATEGI
(INKL. P-NORM) 
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utifrån olika kundgruppers perspektiv, samt att ta fram parkeringsstrategier för 
att hantera dessa problem och bidra till måluppfyllnad på övergripande nivå. 
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2. Dagens resande och parkeringssituation 

Detta kapitel ger en kort beskrivning av dagens resande till, från och inom Orust 
kommun, samt parkeringssituationen på ön, sedd både utifrån tillgänglig 
parkeringsstatistik och utifrån erfarenheter och synpunkter från kommunens 
tjänstemän och politiker. Kompletterande uppgifter finns i Bilaga 1 och 2. 

2.1 Pendling och resvanor 
Orust är en kommun med tätbebyggd glesbygd och relativt små avstånd inom 
kommunen. Enligt SKRs definition är det en ”pendlingskommun nära mindre 
stad” (Stenungsund) och närmare hälften av kommunens förvärvsarbetande 
invånare pendlar till andra kommuner, samtidigt som knappt en fjärdedel av alla 
arbetande inom Orust kommuns gränser kommer utifrån. Grannkommunerna 
Stenungsund, Uddevalla och Tjörn står, tillsammans med Göteborg, för 70-75 % 
av den totala in- och utpendlingen.2 

Kollektivtrafikutbudet till och från ön är begränsat och har därmed svårt att 
konkurrera med bilens attraktivitet, för många resor. Orust kommuns 
cykelstrategi bedömer att det finns goda möjligheter till ökad cykling på Orust, 
såväl för skol- och arbetsresor som för turism och fritidscykling, men 
cykelvägnätet i och mellan tätorter är inte sammanhängande, vilket gör cykling 
osäkert och mindre attraktivt, se Bilaga 1.3 

Sammantaget gör detta Orust till en bilburen kommun, med den högsta andelen 
bilresor av alla de 21 kommuner (Göteborgsregionen med omnejd) som ingick i 
Västsvenska paketets resvaneundersökning 2017, se Bilaga 1.4 

Den potentialstudie som Västra Götalandsregionen gjorde 2018 kan sägas 
bekräfta cykelstrategins bild att det finns potential för ökad cykling på Orust. 
Idag uppger 6 % av de arbetande att de oftast cyklar till arbetet, medan 50 % 
aldrig cyklar till arbetet. Inom 30 minuter bedöms dock 17 % kunna nå sin 
arbetsplats med cykel (22 % med elcykel).5 

För att denna potential ska kunna nås krävs först och främst ett sammanhängande 
och trafiksäkert cykelvägnät, men också ett lättillgängligt, välplacerat och säkert 
utbud av cykelparkering vid målpunkter såsom butiker, serviceinrättningar och 
kollektivtrafikhållplatser. 

 
2 
https://www.orust.se/amnesomrade/kommunochpolitik/kommunfakta/statistik/naringslivstatistik.4.ff67aea13f99
9476c23a53.html [2021-10-20]. 
3 Orust kommun, 2017. Cykelstrategi för Orust kommun år 2017-2027. 
4 VGR, m.fl. 2018. Resvaneundersökning 2018. Västsvenska paktetet. 
5 Västra Götalandsregionen, 2018. Gå! Cykla! Elcykla! – En studie om potentialen i ett ökat hållbart resande: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmMzOGQyOTQtNDAzOS00YTEyLTgzYjItN2ExYWI4OWQwYmY5Iiw
idCI6ImZjNjJhMjU1LTQyMjAtNDdlNC05YjVhLTQxOGVlZTMxZGE1ZiIsImMiOjh9 [2021-04-26]. 
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2.2 Besöksnäring 
Orust är ett populärt besöksmål under sommarmånaderna och kommunen har 
nästan lika många fritidshus som permanentbostäder. Kommunens cirka 15 000 
invånare blir närmare tre gånger så många när de tillresta sommargästerna är som 
flest.6 Enligt Översiktsplanen ”invaderas” Orusts kustzon av besökande som 
kommer både från sjö och land. På landsidan belastas vägar och parkeringsytor 
av mängder av bilar.7 

De stora skillnaderna i trafikvolym på sommaren och vintern på grund av turism 
och tillfälliga boenden under sommarmånaderna sätter press på infrastrukturen 
under sommarmånaderna och lämnar stora tomma utrymmen för 
parkeringsplatser på vintern.8 

Kommunens strategi och arbete med parkering behöver adressera och hantera 
dessa förutsättningar och balansera besöksnäringens efterfrågan på bilparkering 
mot möjligheterna att tillhandahålla de boende en god bebyggd miljö, som är 
tillgänglig och attraktiv under hela året. 

2.3 Parkeringssituation 
Vid sidan av Översiktsplanens skrivning om sommarens ”turistinvasion” finns 
det två mer konkreta källor till kunskap om parkeringssituationen på Orust – dels 
en parkeringsutredning med beläggningsräkningar i Henån, från 2017,9 och dels 
parkeringstransaktioner för avgiftsbelagda parkeringsplatser runtom på ön (i 
övriga tätorter utom Henån). 

Henån 
Enligt befintlig parkeringsutredning för Henån är parkeringarna vid 
kommunhuset och Henåns busstation fullbelagda under stora delar av året, vilket 
leder till bristande tillgänglighet under sommarhalvåret. En brist som bör 
hanteras i arbete med framtida detaljplaner, för att säkerställa tillgänglighet till 
handel, kommunal service och andra målpunkter. 

Beläggningsstudien visar att det även utanför semestertid och antagen vecko-
peak för tätortskärnan är fullbelagt på vissa parkeringsytor, även om den 
genomsnittliga beläggningsgraden är relativt låg: i regel 30-70 % i olika delar av 
centrala Henån. 

Om detta räknas upp schablonmässigt, i ett försök att representera ett högre tryck 
under semestertid, blir beläggningsgraden i genomsnitt ca 80 %, med ett större 
antal fullbelagda ytor och bristande tillgänglighet för besökare som följd. 

 
6 Orust kommuns hemsida: 
https://www.orust.se/amnesomrade/kommunochpolitik/kommunfakta.4.403d444a13f99aae5234fe.html [2021-
04-26]. 
7 Orust kommun, 2010. Översiktsplan 2009 
8 Karlsson & Westin, 2018. Hållbara strategier för rörlighet och tillgänglighet. 
9 Sigma Civil, 2018. Rapport-36135. Parkeringsutredning Henån. 
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Ellös, Hälleviksstrand, Mollösund och Tuvesvik 
Parkeringssituationen under sommartid (juni-augusti 2020) i Ellös, 
Hälleviksstrand, Mollösund och vid färjeläget i Tuvesvik har beräknats utifrån 
tillgänglig statistik för parkeringstransaktioner och sålda 
boendeparkeringsbiljetter (i Ellös och Mollösund). Denna beräkning visar att den 
genomsnittliga beläggningen under perioden varierar mellan ca 25 % (Tuvesvik) 
och 55 % (Mollösund), men också att det förekommer tider med mycket hög 
beläggning i ett antal orter. 

Figur 2-1 visar hur stor andel av timmarna kl 10-18 i juni-augusti år 2020 då det 
rådde hög beläggning (≥85 %) på parkeringsplatserna i tre tätorter och vid ett 
färjeläge på Orust. Den visar alltså under hur stor del av tiden under högsäsong 
som det finns risk att bilburna besökare inte finner en parkeringsplats. Denna 
situation uppstår sannolikt under 5-10 % av tiden i Mollösund och 
Hälleviksstrand, eller motsvarande ca 4-6 timmar per vecka. För Ellös motsvarar 
det knappt 3 timmar per vecka, medan Tuvesvik inte hade några timmar med hög 
beläggning under 2020. 

 

Figur 2-1 Andel timmar inom olika beläggningsintervall, för större koncentrationer med avgiftsbelagda 
parkeringsplatser på Orust. Statistik för perioden juni-augusti 2020, kl. 10-18. Timmar med 
hög beläggningsgrad markerade. 

Ett annat sätt att förstå siffrorna är att se på antalet dagar med hög beläggning 
under någon tid på dagen och antalet dagar med hög beläggning minst halva tiden 
(kl 10-18): 

 Ellös: 11 dgr, varav 2 dgr med hög beläggning ≥50 % av tiden 
 Mollösund: 22 dgr, varav 12 dgr med hög beläggning ≥50 % av tiden 
 Hälleviksstrand: 20 dgr, varav 4 dgr med hög beläggning ≥50 % av tiden 

Sammantaget bedöms parkeringssituationen på Orust, baserat på tillgängliga 
data och studier, generellt sett inte vara i akut behov av åtgärder då 
genomsnittsbeläggningen är låg och det finns relativt gott om parkering under de 
flesta dagar och tider på sommaren. Samtidigt råder brist på parkering i ett antal 
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orter under vissa tider, vilket leder till frustration och bristande tillgänglighet för 
besökare, med intäktsbortfall för handel och besöksnäring som följd. 

Den första workshopen, om utmaningar och problem, bekräftar och breddar 
bilden från resvanedata och studier av parkeringsstatistik. Resultaten har 
sammanställts i följande fyra övergripande teman/behovsområden, som finns 
närmare beskrivna i bilaga 2: 

 Tydlighet och tillgänglighet 
 Mobilitet för framtidens invånare 
 Kommunens kravställning 
 Parkering för mer hållbara resor 

Resultaten från den andra workshopen är konkreta parkeringsstrategier och 
utveckling av dessas innebörd, vilka beskrivs närmare i avsnitt 3.2. 

2.4 Huvudmannaskap och lokala trafikföreskrifter 
På Orust råder enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark, vilket innebär att 
enskilda vägföreningar är ansvariga för iordningsställande och förvaltning av 
lokala vägar. Det är dock kommunen som har mandat att fatta beslut om lokala 
trafikföreskrifter som rör färdhastighet, stannande och parkering inom 
tättbebyggt område, enligt Trafikförordningen 10 kap. §3. 

Om en enskild väg särskilt berörs av lokal trafikföreskrift ska ägaren till den 
enskilda vägen (vägföreningen) ges tillfälle att yttra sig under beredningen. För 
enskilda vägar andra än sådana som endast i mindre utsträckning används av 
allmänheten för trafik krävs dock inte medgivande av vägens ägare. Detsamma 
gäller alltid om ärendet gäller färdhastighet, enligt Trafikförordningen 10 kap. 
§6. 

Även om Orust kommun inte är huvudman har kommunen alltså rådighet över 
allmän platsmark vad gäller exempelvis reglering av parkering, genom lokal 
trafikföreskrift. 

2.5 Sammanfattning – utmaningar och behov 
Orust är en kommun med stor bilanvändning, vilket ger en stor efterfrågan på 
parkering. Särskilt tydligt blir detta under sommartid, då ön gästas av betydligt 
fler personer än de åretruntboende i kommunen. Sommargästerna är också 
mycket betydelsefulla för näringslivet och eftersom många av dem kommer med 
bil till Orust sätter detta ytterligare press på parkeringsplatser runtom på ön. 

Tillgängliga data och studier av parkeringssituationen visar att det generellt finns 
ledig kapacitet i systemet, men att det uppstår bristsituationer, när bilplatserna i 
vissa tätorter (Mollösund och Hälleviksstrand, sannolikt även Henån) inte räcker 
till. 

Workshop-resultaten bekräftar denna bild och adderar ett behov av ökad 
tydlighet för att skapa tillgänglighet, samt ett behov av beredskap för framtidens 
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mobilitet och kommunal planering och kravställning för ökad hållbarhet i 
transportsystemet. 
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3. Målsättningar och strategier för parkering 

Nedan anges de övergripande kommunala mål som bedöms ha koppling till 
trafiksystemet och parkeringssituationen, följt av framtagna 
parkeringsstrategiska mål som syftar till att möta befintliga utmaningar (se 
kapitel 2) och bidra till måluppfyllnad på övergripande nivå. 

3.1 Övergripande mål 
På en övergripande nivå och med relevans för trafiksystemet och 
parkeringssituationen finns målsättningar formulerade i följande kommunala 
dokument: 

 Översiktsplan 2009 
 Orust 2040 – vision 
 Energi- och klimatstrategi 2017-2030 
 Cykelstrategi för Orust kommun år 2017-2030 

Målen i de olika dokumenten är till viss del överlappande, varför utvalda, 
relevanta mål anges i sammanfattad form nedan: 

 

 

Fysisk planering och byggande

 Samhällsplaneringen skall utgå från ett miljötänkande och 
miljöaspekterna skall på ett konstruktivt sätt vägas in i 
översiktsplanen

 All kommunal verksamhet och planering verkar utifrån begreppet 
långsiktig hållbarhet och exploatering sker med hänsyn till miljön. 
Samhället utvecklas för en god och hälsosamt bebyggd miljö, 
hållbar förvaltning av produktiv mark och förutsättningar för att 
bevara olika natur- och kulturmiljöer

 Orust planerar för en god livsmiljö, med attraktiva och varierande 
bostäder och väl utbyggd service i tätorterna, för årsboende och 
fritidsboende

Miljö

 Koldioxidutsläppen från transporter ska minska med 70 % till 2030, 
jämfört med 2010, för Orust som geografiskt område

 2040 är Orust oberoende av fossila bränslen
 Kommunen ska verka för god laddinfrastruktur. Antalet fossilfria 

fordon på land ska öka
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Näringsliv och besöksnäring

 Orust kommun värnar om sitt näringsliv och alla våra företag, för 
att vara en naturlig plats för entreprenörer att verka och etablera sig 
på

 Orust kommun arbetar och samverkar med andra aktörer, för att 
erbjuda ett spännande besöksmål året om

Trafik och resande

 Resandet skall vara tryggt, säkert och miljöriktigt
 Olika trafikslag ska samordnas och tillgängligheten till 

kollektivtrafiknoder förstärkas för att bidra till att kollektivtrafik 
eller andra samåkningsmodeller är första valet och inte den egna 
bilen

 Antalet transporter ska minska samtidigt som antalet kollektiva 
resor ska öka, vilket innebär en ökad andel kollektiva resor

 20 % av skolresorna <5 km och 25 % av arbetsresorna <10 km ska 
göras med cykel
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3.2 Parkeringsstrategier 
Parkeringsstrategierna syftar till att bidra till övergripande måluppfyllnad (se 
avsnitt 3.1) mot bakgrund av nuvarande situation och utmaningar (se kapitel 2). 
De tar också hänsyn till i vilken utsträckning Orust kommun har rådighet att 
påverka och styra utvecklingen. 

Utbudet, regleringen och lokaliseringen av parkering ska bidra till 
att skapa attraktiva och tillgängliga tätortsmiljöer för boende, 
näringsidkare samt besökare och turister 
En tydlig och konsekvent styrning, genom avgifts- och tidsreglering införs, som 
innebär att närbelägna parkeringsplatser regleras för i första hand personer med 
rörelsehinder och korttidsbesökare, medan långtidsparkering styrs till platser i 
nära anslutning till, men inte mitt i, tätortskärnan. 

Platser för långtidsparkering sammankopplas med besökspunkter genom 
attraktiva, trygga och säkra gångstråk. 

Styrande för prioriteringen av lokalisering, reglering och dimensionering av 
parkeringsutbudet är den samlade nyttan för tätorten och kommunen. Efterfrågan 
på och användningen av parkeringsplatser och omsättningen för handeln följs 
upp löpande och ligger till grund för beslut som påverkar parkeringssituationen, 
i syfte att skapa en balans mellan attraktivitet och tillgänglighet. 

Nya attraktiva cykelplatser anordnas nära målpunkter (kollektivtrafik, 
besöksmål, skolor, handel, service, etc.). 

Kommunens strategi och beslut kommuniceras till berörda aktörer, såsom 
allmänhet och näringsidkare, och en löpande dialog förs med näringsidkare i 
syfte att sprida kunskap och enas om mål och framtida handlingsplan. 

 

Utveckla förutsättningarna för kollektiva resor 
Parkeringsutbudet för bil och cykel vid noder för kollektiva resor 
(pendlarparkeringar, samåkningsparkeringar) utvecklas i takt med efterfrågan 
och parallellt med dialog med Västtrafik om utveckling av kollektivtrafiken. 

Parkeringsutbudet, dess användning och skyltning och information inventeras 
löpande, liksom efterfrågan på (potentiell nytta av) pendlarparkering vid 
hållplatser där det idag saknas, genom bland annat resvaneundersökningar och 
analyser av upptagningsområden. 

Bidrar (huvudsakligen) till övergripande mål:

 Orust planerar för en god livsmiljö, med attraktiva och varierande 
bostäder och väl utbyggd service i tätorterna, för årsboende och 
fritidsboende

 Orust kommun värnar om sitt näringsliv och alla våra företag, för att 
vara en naturlig plats för entreprenörer att verka och etablera sig på
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Antalet och utformningen av parkeringsplatser utvecklas för att möjliggöra fler 
kollektiva resor, genom ökad tillgänglighet, stöldsäkerhet, trafiksäkerhet, 
trygghet och nytta med användningen, exempelvis i form av parkering på platser 
där pendling kan kombineras med andra ärenden såsom inköp. 

Information och skyltning till parkeringar vid noder för kollektiva resor utvecklas 
för att förmedla tydlig kunskap till befintliga och potentiella nya användare. 

 

Skapa förutsättningar för mer hållbart resande genom planering 
av nya bostäder 
Kommunens krav på bilparkering vid nybyggnation av bostäder utgår ifrån 
befintligt bilinnehav och resvanedata samt övergripande mål om minskat antal 
transporter. Undantag medges om exploateringen ger god tillgänglighet och 
möjlighet till resor även utan egen bil, så att planerad nybyggnation och 
bilparkeringsutbud inte resulterar i en ohållbar trafiksituation och bristande 
tillgänglighet. 

Kommunens krav på cykelparkering vad gäller antal och utformning uppmuntrar 
till ägande och användning av egen cykel och möjliggör attraktiv och säker 
parkering av cyklar i nära anslutning till bostaden, för boende och besökare. 

Kommunen har en öppen dialog med fastighetsägare/byggherrar om ansvaret för 
parkeringssituationen, där den sistnämnda har att rätta sig efter kommunens krav 
på parkering. 

Kommunens ansvar för parkering på och vid specifika fastigheter slutar i och 
med detaljplan och bygglov. Fastighetsägare/byggherrar ska förmedla 
parkeringsförutsättningar för de bostäder de tillhandahåller köpare och 
hyresgäster, vilka i sin tur har ansvar för att säkerställa att valet av bostad passar 
deras preferenser vad gäller parkering. Kommunen tar inte ansvar för att i 
efterhand lösa parkering i fall med upplevd brist på parkering. 

Bidrar (huvudsakligen) till övergripande mål:

 Koldioxidutsläppen från transporter ska minska med 70 % till 
2030, jämfört med 2010, för Orust som geografiskt område

 Resandet skall vara tryggt, säkert och miljöriktigt
 Olika trafikslag ska samordnas och tillgängligheten till 

kollektivtrafiknoder förstärkas för att bidra till att kollektivtrafik 
eller andra samåkningsmodeller är första valet och inte den egna 
bilen

 Antalet transporter ska minska samtidigt som antalet kollektiva 
resor ska öka, vilket innebär en ökad andel kollektiva resor
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Skapa förutsättningar för ökat samnyttjande av bilparkering 
Nybyggnation planeras i första hand så att en funktionsblandning skapas för att 
möjliggöra samnyttjande av bilparkering. 

Kommunen tar en central roll i att tillhandahålla parkering i tätorterna, för att 
säkerställa att de är tillgängliga för olika användare vid olika tider. Kommunen 
för också dialog med fastighetsägare/byggherrar om förutsättningar för (genom 
ej reserverade platser, funktionsblandad bebyggelse), och effekterna av, 
samnyttjande av parkering i exploateringsprojekt. 

Användning av parkering följs upp löpande för att identifiera 
samnyttjandepotential vid framtida exploatering och för att hitta fungerande 
avgiftsmodeller. 

 

Bidrar (huvudsakligen) till övergripande mål:

 Samhällsplaneringen skall utgå från ett miljötänkande och 
miljöaspekterna skall på ett konstruktivt sätt vägas in i 
översiktsplanen

 All kommunal verksamhet och planering verkar utifrån begreppet 
långsiktig hållbarhet och exploatering sker med hänsyn till 
miljön. Samhället utvecklas för en god och hälsosamt bebyggd 
miljö, hållbar förvaltning av produktiv mark och förutsättningar 
för att bevara olika natur- och kulturmiljöer

 Orust planerar för en god livsmiljö, med attraktiva och varierande 
bostäder och väl utbyggd service i tätorterna, för årsboende och 
fritidsboende

 Antalet transporter ska minska samtidigt som antalet kollektiva 
resor ska öka, vilket innebär en ökad andel kollektiva resor

Bidrar (huvudsakligen) till övergripande mål:

 Samhällsplaneringen skall utgå från ett miljötänkande och 
miljöaspekterna skall på ett konstruktivt sätt vägas in i 
översiktsplanen

 All kommunal verksamhet och planering verkar utifrån begreppet 
långsiktig hållbarhet och exploatering sker med hänsyn till 
miljön. Samhället utvecklas för en god och hälsosamt bebyggd 
miljö, hållbar förvaltning av produktiv mark och förutsättningar 
för att bevara olika natur- och kulturmiljöer

 Orust planerar för en god livsmiljö, med attraktiva och varierande 
bostäder och väl utbyggd service i tätorterna, för årsboende och 
fritidsboende

 Antalet transporter ska minska samtidigt som antalet kollektiva 
resor ska öka, vilket innebär en ökad andel kollektiva resor
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Främja användningen av laddbara fordon genom utbyggd 
laddinfrastruktur 
Kommunen inventerar och följer upp användning av befintlig laddinfrastruktur 
och laddbara fordon, för att identifiera strategiska platser för utveckling och för 
att gynna ökad användning – genom resvaneundersökningar, statistik från 
befintlig laddinfrastruktur, studier av bilanvändare kring attityder och hinder, etc. 

Denna kunskap ligger till grund för utbyggnad av allmänt tillgänglig 
laddinfrastruktur. 

 

Skapa tillgänglighet till natur- och kulturområden genom ett 
ändamålsenligt parkeringsutbud 
Kommunen samverkar med andra aktörer för att säkerställa ett tillräckligt och 
välplacerat samt tydligt skyltat och reglerat parkeringsutbud för både bil och 
cykel. 

Kommunen inventerar befintligt utbud och användning löpande för att identifiera 
problem och brister som behöver lösas. 

 

 

Bidrar (huvudsakligen) till övergripande mål:

 Koldioxidutsläppen från transporter ska minska med 70 % till 2030, 
jämfört med 2010, för Orust som geografiskt område

 2040 är Orust oberoende av fossila bränslen
 Kommunen ska verka för god laddinfrastruktur. Antalet fossilfria 

fordon på land ska öka

Bidrar (huvudsakligen) till övergripande mål:

 Orust kommun värnar om sitt näringsliv och alla våra företag, för 
att vara en naturlig plats för entreprenörer att verka och etablera sig 
på

 Orust kommun arbetar och samverkar med andra aktörer, för att 
erbjuda ett spännande besöksmål året om
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4. Parkeringsnorm 

Plan- och bygglagen (2010:900 8 kap. §9) kräver att: 

”En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till 
natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att […] 
det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns 
lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon.” 

Visare ges kommunen mandat att uttolka innebörden av begreppen ”lämpligt” 
och ”skälig utsträckning” (2010:900 4 kap. §13): 

”I en detaljplan får kommunen bestämma 

1. de krav i fråga om att ordna utrymme för parkering, lastning 
och lossning som behövs med hänsyn till 8 kap. 9 § första 
stycket 4, 

2. placeringen och utformningen av parkeringsplatser, och 

3. att viss mark eller vissa byggnader inte får användas för 
parkering.” 

Historiskt har detta i Sverige inneburit att kommunen har ställt krav på ett minsta 
antal bilplatser (och cykelplatser) som ska ordnas av en 
byggherre/fastighetsägare för att detaljplan ska godkännas och bygglov ges. 

4.1 Ansvar, rådighet och reglering 
Ansvaret och rådigheten över parkeringssituationen på Orust är emellertid 
fördelat på fyra olika aktörer: 

 Kommunen 
 Byggherrar/fastighetsägare 
 Medborgare/allmänhet 
 Vägföreningar 

Kommunen har det övergripande ansvaret för parkeringssituationen och mandat 
att ställa krav på hur planläggningen av fastigheter ska bidra till en fungerande 
trafik- och parkeringssituation. Byggherrar och fastighetsägare ska, i sin tur, följa 
de krav som kommunen ställer i enlighet med PBL avseende antal 
parkeringsplatser, deras lokalisering och utformning. De har också ansvaret för 
den egna fastighetens utformning och bär kostnad och medföljande risk för dess 
bebyggande med bland annat parkering. Medborgare och allmänhet, slutligen, 
ska rätta sig efter de förutsättningar att parkera sina fordon på olika platser som 
finns, i enlighet med de regler och skyltning som gäller på allmän plats och 
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kvartersmark. På Orust råder enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark, 
vilket innebär att enskilda vägföreningar är ansvariga för förvaltning av lokala 
vägar och ska ges tillfälle att yttra sig under beredning av lokal trafikföreskrift. 

Kvartersmark kan regleras och avgiftsbeläggas efter fastighetsägarens eget 
tycke, vilket innebär att parkeringsavgifter kan tas ut och parkeringsplatser 
reserveras för specifika användare.  

Allmän platsmark kan endast avgiftsbeläggas i syfte att styra trafiken, det vill 
säga i syfte att åstadkomma en fungerande trafiksituation, enligt den 
”kommunala avgiftslagen” (SFS 1957:259). Kommunen får också, med stöd av 
Trafikförordningen (SFS 1998:1276) 10 kap. §2, ta fram särskilda trafikregler 
(lokala trafikföreskrifter, LTF) för en viss trafikantgrupp, ett visst eller vissa 
fordonsslag, eller fordon med last av viss beskaffenhet. Det innebär att parkering 
på allmän platsmark kan reserveras för exempelvis personbil, lastbil eller 
personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Dessutom kan 
parkeringsavgift tas ut på särskilda grunder av boende i ett visst område och 
nyttotrafik, för att förenkla för dessa grupper att parkera i närheten av sin bostad 
respektive i tjänsten. 

Det ska här poängteras att kommunens parkeringsnorm och rådighet över 
parkeringssituationen sträcker sig till krav på antalet parkeringsplatser (för bil 
och cykel) på kvartersmark. Regleringen av dessa platser, till exempel med avgift 
eller reservering av plats för enskilda användare, styrs av den som äger och 
förvaltar fastigheten i fråga och ligger således bortom kommunens rådighet. 

4.2 Parkeringstal för bil 
Parkeringstalen som redovisas i denna parkeringsnorm är rådgivande minimital, 
det vill säga det minsta antal parkeringsplatser som kommunen rekommenderar 
tillhandahålls för en fastighet som ska bebyggas. Fler parkeringsplatser, för både 
bil och cykel kan byggas om byggherren eller fastighetsägaren anser att det 
behövs. Parkeringstalen baseras på följande indata: 

 Persontäthet (boende per lägenhet, anställda och besökare per 
verksamhetsyta) 

 Bilinnehav (bostäder), bilandel (verksamheter) 

Parkeringstalen beräknas som produkten av dessa indata (plus en schablon för 
besöksplatser för bostäder i flerbostadshus): 

P-tal, bostäder = bilinnehav per hushåll + 0,1 besöksplatser per lgh eller 
boendetäthet ∙ bilinnehav (småhus) 

P-tal, verksamheter = anställda per 1 000 kvm BTA ∙ bilandel, anställda + besökare 
per 1 000 kvm BTA ∙ bilandel, besökare 

Parkeringsnormen anger utgångsvärden för dessa faktorer, baserade på befintlig 
statistik, men öppnar för justeringar om en byggherre/fastighetsägare kan påvisa 
att andra värden är mer korrekta för ett specifikt projekt (t.ex. för andra typer av 
vårdbostäder, studentbostäder eller särskild besöksverksamhet). Det åligger den 
byggherre/fastighetsägare som önskar frångå angivna utgångsvärden (Tabell 
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4-1) att redovisa mer relevanta uppgifter. Kommunen gör därefter en 
rimlighetsbedömning och beslutar om vilka värden som ska användas, se avsnitt 
4.6 för arbetsgång. Nedanstående värden utgör indata för beräkning av 
parkeringstal för bil, baserat på befintligt bilinnehav och resvanedata. Siffrorna 
har justerats nedåt för att ge ett acceptabelt minimivärde, som samtidigt tar 
hänsyn till kommunens övergripande mål om mer hållbart resande och minskar 
risken att kraven på parkering fördyrar och hindrar nybyggnation (se bilaga 1).  

Tabell 4-1 Ingångsvärden för beräkning av parkeringstal, bil. Siffror baserade på erfarenhetsvärden, 
jämförelser med andra kommuner, skolverkets statistik, SCB, RVU-data. För övriga 
kategorier föreslås alltid särskild utredning för att ta fram parkeringstal. 

Funktion Persontäthet Bilinnehav Parkeringstal 

Bostäder Bostadsstorlek, 
genomsnitt 

Bilar per hushåll Parkeringstal 

Flerbostadshus, 
centralt i tätort* 90 kvm BTA/lgh 0,70 bilar/hushåll 

0,10 bpl/lgh för besök 
0,8 bpl/lgh 

9 bpl/1 000 kvm BTA 

Flerbostadshus, 
övriga kommunen 90 kvm BTA/lgh 0,90 bilar/hushåll 

0,10 bpl/lgh för besök 
1,0 bpl/lgh 

11 bpl/1 000 kvm BTA 

Småhus 2 pers./bost. 0,50 bilar/pers 1,0 bpl/bost. 

Verksamheter Persontäthet (pers./1 000 
kvm BTA) Bilandel Parkeringstal 

Handel 10 anställda 
50 besökare 

70 %, anställda 
75 %, besökare 

44 bpl/1 000 kvm BTA, 
varav 37 för besök** 

Restaurang, café 15 anställda 
70 besökare 

70 %, anställda 
40 %, besökare 

39 bpl/1 000 kvm BTA, 
varav 28 för besök 

Kontor 30 anställda och besökare 
totalt 70 % 21 bpl/1 000 kvm BTA 

Industri 10 anställda och besökare 
totalt 70 % 7 bpl/1 000 kvm BTA 

Skola 7 anställda 
70 elever 

70 %, anställda 
40 %, elever (10 % 
samtidig närvaro) 

11 bpl/1 000 kvm BTA***, 
varav 6 för elever/föräldrar 

Förskola 20 anställda 
100 barn 

70 %, anställda 
90 %, barn (20 % 
samtidig närvaro) 

32 bpl/1 000 kvm BTA, 
varav 18 för barn/föräldrar 

Vårdcentral, 
sjukhus 

30 anställda 
30 besökare/patienter 

70 %, anställda 
75 %, besökare/patienter 

43 bpl/1 000 kvm BTA, 
varav 22 för besök/patient 

Hotell 4 anställda 
25 besökare 

70 %, anställda 
75 %, besökare 

22 bpl/1 000 kvm BTA, 
varav 19 för besök 

Idrottsanläggning, 
samlingslokaler 60 personer 75 % 45 bpl/1 000 kvm BTA 

Särskild utredning föreslås 

*Avser centrala delar av Henån, Ellös, Varekil och Svanesund, se kartor i bilaga 1. 
**För handel som möjliggör utlämning av varor (”drive-in”) kan antalet bilplatser för kunder reduceras till följd av 
kortare besökstid. 
***Inkluderar zon för hämtning/lämning. Fördelning mellan parkeringsplatser och hämta/lämna-zon kräver 
särskild utredning, men en utgångspunkt kan vara 70 % hämta/lämna-platser, 30 % parkeringsplatser. 
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Förändrad användning av befintliga lokaler är möjlig utan ny utredning av 
parkeringsefterfrågan, så länge det inte rör sig om större om- eller tillbyggnad. 
Däremot bör en utredning genomföras av den förändrade användningens 
påverkan på omgivningen (se nedan). 

Utgångspunkten för de bilparkeringstal som rekommenderas är att ange en 
miniminivå som säkerställer att brist på parkering inte uppstår samtidigt som de 
ska möjliggöra för nybyggnation också på platser där det kan vara svårt eller dyrt 
att lösa parkering. Parkeringstalen för bil, både för bostäder och för 
verksamheter, utgår därför från något lägre bilinnehav och bilandelar än vad 
resvanedata visar, vilket också syftar till att minska risken för att 
parkeringsutbudet motverkar uppsatt mål om ökad andel hållbart resande i 
kommunen (se bilaga 1). 

Parkering för rörelsehindrade 
Minst 3 % (minst 1 bilplats) av antalet bilplatser ska vid behov kunna utformas 
och skyltas för rörelsehindrade personer, med särskilt tillstånd, inom 25 m från 
tillgängliga och användbara entréer och med större mått än vanliga bilplatser 
eller med tillgänglig yta i direkt anslutning. 

Reducerade parkeringstal för bostäder (upp till 30 %) 
Parkeringstalen för bostäder centralt i tätort kan reduceras med upp till 30 % 
under förutsättning att åtgärder genomförs som gör det enklare för boende att 
klara sig utan egen bil. Det exakta innehållet på åtgärdspaket bör diskuteras från 
fall till fall, men erfarenheter visar att en märkbar effekt kräver flera olika typer 
av åtgärder som stödjer varandra.  

 Tydliga informationsinsatser genomförs för att upplysa 
bostadsköpare/hyresgäster om att antalet bilplatser är begränsat och vilka 
andra möjligheter till resande som finns för de som inte har egen bil 

 Parkeringsavgifter tas ut av de boende och särredovisas från hyran eller 
avgiften för bostaden. Gällande boendeparkeringsavgift sätter en lägsta 
gräns för den avgift som behöver tas ut för att ge effekt: 500 kr/mån10 

 Bilpoolsbilar vid bostaden tillhandahålls de boende: Dimensionering bör 
styras av användning och efterfrågan 

 Cykelpoolslösning med ett utbud som kompletterar de boendes vanliga 
cyklar (ex vis elcyklar och lådcyklar) 

 

  

 
10 Enligt gällande boendeparkeringstaxa i Elllös och Mollösund 2021. 
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Utredning av påverkan på omgivningen 
I de fall där andra ingångsvärden än de ovan föreslagna väljs, se Tabell 4-1, 
och/eller parkeringstalen reduceras till följd av åtgärder för minskad 
parkeringsefterfrågan ska en utredning av planerad exploaterings påverkan på 
omgivningen genomföras. Syftet är att säkerställa att föreslagna planer och 
parkeringstal inte ger negativ påverkan på omgivande fastigheter och gator, som 
inte kan hanteras på rimligt sätt, exempelvis genom justerad reglering av 
befintliga parkeringsplatser. Utredningen tas fram av den part som önskar frångå 
föreslagna parkeringstal och indata eller reducera efterfrågan på bilparkering och 
bör redogöra för följande aspekter: 

 Föreslagna parkeringstals betydelse för boendes bilinnehav, alternativt 
besökares och anställdas bilandel 

 Jämförelse mellan planerat bilinnehav/bilandel i jämförelse med 
genomsnittet för platsen eller motsvarande verksamheter 

 Förutsättningar för överspillning av parkeringsefterfrågan på 
omgivande fastigheter och gator 

 Möjlighet och rådighet för olika aktörer att hantera överspillning 
genom justerad parkeringsreglering 

 Möjlighet att tillskapa ytterligare parkeringsplatser på eller i nära 
anslutning till fastigheten om så bedöms behövas 

4.3 Samnyttjande av bilparkering 
Samnyttjande av parkering bygger på det faktum att bilar som används nyttjar 
parkering på olika platser vid olika tider, beroende på ärende. En parkeringsplats 
som under kvällar och nätter nyttjas av en boende kan under dagtid nyttjas av 
exempelvis en anställd eller besökare till handeln eller andra besöksmål. 
Förutsättningen är en funktionsblandad bebyggd miljö, så att parkeringsplatserna 
ligger nära olika målpunkter, samt att platserna inte är reserverade för enskilda 
användare under hela dygnet. Syftet är att på ett utrymmes- och kostnadseffektivt 
sätt tillhandahålla parkering för de som efterfrågar det. 

Figur 4-1 visar en övergripande samnyttjandepotential för ett antal typer av 
funktioner, som beräknats med hjälp av den resvaneundersökning som 
genomfördes för Göteborgsregionen med omnejd 2017. För att få ett tillräckligt 
stort material har data från kommunerna Orust, Tjörn, Uddevalla, Stenungsund 
och Lilla Edet använts. Detta visar potentialen att samnyttja parkeringsplatser 
mellan olika funktioner, men siffrorna ska användas som en utgångspunkt och 
gärna kompletteras med exempelvis beläggningsräkningar och mer detaljerade 
uppgifter om sådana finns att tillgå. 
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Figur 4-1  Övergripande samnyttjandepotential för olika funktioner, verksamheter i Orust kommun 

under vardag respektive lördag, söndag. Exempel: Boende nyttjar om kring 50-60 % av 
sina bilplatser på vardagar kl 07-16. 
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4.4 Laddinfrastruktur 
Sedan maj 2020 är laddning av elfordon ett nytt egenskapskrav i plan- och 
bygglagen, PBL. Enligt Plan- och byggförordningen, PBF, ska vissa byggnader 
för vilka bygglov söks efter 10 mars 2021 ha utrustning för laddning av elfordon, 
eller vara förberedda för laddning genom att ledningsinfrastruktur finns på plats. 
Boverket har tagit fram förenklade tillämpningsregler och förklaringar.11 

Laddinfrastruktur är ett övergripande begrepp för fast utrustning som behövs 
för laddning av elfordon. Laddinfrastruktur kan delas upp i ledningsinfrastruktur 
och laddningspunkter: 

 Ledningsinfrastruktur avser ett förberedande system bestående av 
kanaler, tomrör, kabelstegar eller liknande där kablar till 
laddningspunkter enkelt kan dras fram 

 Laddningspunkt avser utrustning för laddning av ett elfordon 

Kraven på nya byggnader (bygglov söks efter 10 mars 2021) innebär i korthet: 

 Nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på 
tomten ska ha ledningsinfrastruktur till alla parkeringsplatser 

 Byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 10 
parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha 
ledningsinfrastruktur till 20 % av parkeringsplatserna och minst en 
laddningspunkt för elfordon 

 För ouppvärmda byggnader eller byggnader avsedda för 
totalförsvaret ställs inga krav 

4.5 Parkeringstal för cykel 
Huvudprincipen för beräkning av cykelparkeringstal är att skapa möjlighet för 
de boende som vill äga en cykel och för de anställda och besökare som kan tänkas 
cykla att göra det. God tillgång på, och väl utformad, cykelparkering ska också 
ses som en stödjande åtgärd för en begränsad bilanvändning. För bostäder 
föreslås ett parkeringstal som möjliggör för de boende att äga i genomsnitt 1,3 
cyklar per person, samt 0,1 cykelplatser per lägenhet för besökare. 

För verksamheter syftar cykelparkeringstalen att ge utrymme för fler att cykla, i 
enlighet med cykelstrategins målsättning. Den potentialstudie som VGR låtit 
genomföra visar att närmare 30 % av de anställda kan cykla till sin arbetsplats 
inom 45 minuter. För besökare används en något lägre cykelandel, förutom för 
skolelever, se Tabell 4-2. 

  

 
11 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/laddning-av-elfordon/ [20210520]. 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/laddning-av-elfordon/
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Tabell 4-2 Ingångsvärden för beräkning av parkeringstal, cykel. Siffror baserade på erfarenhetsvärden, 
jämförelser med andra kommuner, skolverkets statistik, SCB, RVU-data. För övriga 
kategorier föreslås alltid särskild utredning för att ta fram parkeringstal. 

Funktion Persontäthet Cykelinnehav Parkeringstal 

Bostäder    

Flerbostadshus 1,5 pers./lgh 
90 kvm BTA/lgh 

1,3 cyklar/pers. 
0,10 cpl/lgh för besök 

2 cpl/lgh 
22 cpl/1 000 kvm BTA 

Verksamheter Persontäthet (pers./1 000 
kvm BTA) Cykelandel Parkeringstal 

Handel 10 anställda 
50 besökare 

30 %, anställda 
20 %, besökare 

13 cpl/1 000 kvm BTA, 
varav 10 för besök 

Restaurang, café 15 anställda 
70 besökare 

30 %, anställda 
20 %, besökare 

19 cpl/1 000 kvm BTA, 
varav 14 för besök 

Kontor 30 anställda och besökare 
totalt 30 % 9 cpl/1 000 kvm BTA 

Industri 10 anställda och besökare 
totalt 30 % 3 cpl/1 000 kvm BTA 

Skola 7 anställda 
70 elever 

30 %, anställda 
40 %, elever 

30 cpl/1 000 kvm BTA, 
varav 28 för elever 

Förskola 20 anställda 
100 barn 

30 %, anställda 
40 %, barn (20 % 
samtidig närvaro) 

14 cpl/1 000 kvm BTA**, 
varav 8 för barn/föräldrar 

Vårdcentral, 
sjukhus 

30 anställda 
30 besökare/patienter 

30 %, anställda 
25 %, besökare/patienter 

17 cpl/1 000 kvm BTA, 
varav 8 för besök/patient 

Hotell 4 anställda 
25 besökare 

30 %, anställda 
15 %, besökare 

5 cpl/1 000 kvm BTA, 
varav 4 för besök 

Idrottsanläggning, 
samlingslokaler 60 personer 25 % 15 cpl/1 000 kvm BTA 

Särskild utredning föreslås 

Precis som för bilparkeringstalen rör det sig om rådgivande minimital, vilket 
innebär att andra ingångsvärden kan användas för att beräkna parkeringstal, om 
mer relevanta värden finns att tillgå för ett specifikt projekt. 

Utformning av cykelparkering 
Cykelparkeringen ska utformas för att framhålla cykeln som ett attraktivt 
alternativ till bilen, i första hand för boende och anställda, som parkerar längre 
tid i området. I korthet innebär detta lättillgänglig, stöldskyddad och 
väderskyddad cykelparkering med gott om plats. En mindre andel (ca 5 %) 
platser bör också möjliggöra för parkering av mer utrymmeskrävande lådcyklar. 
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CC-avståndet12 mellan cykelplatserna bör alltid vara minst 60 cm för vanliga 
cyklar och 120 cm för utrymmeskrävande cyklar, vilket innebär 1,7 kvm per 
vanlig cykelplats och 4,5 kvm per plats för utrymmeskrävande cyklar, inkl. gång 
och manöverutrymme. 

 Cykelparkering för boende och anställda ska förläggas väderskyddat 
inomhus i markplan eller i lätt tillgängliga låsta cykelrum eller parkering 
med möjlighet till ramlåsning utomhus (ex vis fastgjutna pollare med 
öglor), nära entréer. Tvåvåningsställ bör undvikas eftersom de sällan 
upplevs som lättillgängliga av användarna 

 För besökare ska cykelparkering förläggas nära målpunkt med möjlighet 
till ramlåsning 

En attraktiv lösning för bostäder, som del i ett åtgärdspaket för minskad 
efterfrågan på bilparkering, är att tillhandahålla en cykelpool med bland annat 
lådcyklar som i så fall kan anses ersätta efterfrågan på platser för boendes egna 
utrymmeskrävande cyklar. 

4.6 Handläggarstöd 
Arbetsprocessen med att planera för parkering vid nybyggnation inleds med att 
en byggherre/fastighetsägare tar del av parkeringsnormen och dess krav. 
Parkeringsnormens parkeringstal används i första hand, men kan frångås om 
särskilda skäl föreligger, t ex att det rör sig om ett studentboende eller 
trygghetsboende där bilinnehav och/eller resvanor kan antas skilja sig från övriga 
grupper. Motivering av att frångå parkeringstalen bör göras utifrån statistik och 
data som anses relevanta och tillämpbara för planerad nybyggnation. Ansvaret 
för detta åvilar den part som önskar frångå parkeringsnormen. 

Därefter tillämpas eventuell reduktion av parkeringstal för bil till följd av 
tillämpning av åtgärder för minskad efterfrågan på bilparkering. 

Vid justering av utgångsvärden och parkeringstal för bil eller reduktion av 
parkeringstal för bil ska en utredning göras av hur detta kan påverka 
omgivningen och hur eventuella negativa konsekvenser av lägre bilparkeringstal 
kan hanteras (se ovan). 

Om projektet innehåller olika funktioner kan samnyttjandepotentialen användas 
för att beräkna det dimensionerande antalet bilplatser, under förutsättning att 
platserna inte reserveras för enskilda användare eller grupper. 

Slutlig beräkning av dimensionerande antal parkeringar för bil och cykel 
avrundas uppåt till närmaste heltal. 

 

 

 

 
12 Centrum-Centrum-avstånd, d v s avståndet mellan två cykelplatser. 



26 

 

Beräkningsexempel 
Anta ett nybyggnadsprojekt i centrala Henån, med bostäder i flerbostadshus 
(3 000 kvm BTA), handel (1 000 kvm BTA) och kontor (1 000 kvm BTA). Om 
parkeringsnormens utgångsvärden och parkeringstal används resulterar detta i en 
samlad efterfrågan på: 

3 000 ∙
9

1 000 + 1 000 ∙
47

1 000 + 1 000 ∙
21

1 000 = 95 𝑏𝑖𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 

3 000 ∙
22

1 000 + 1 000 ∙
13

1 000 + 1 000 ∙
9

1 000 = 88 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 

Byggherren/fastighetsägaren önskar reducera antalet bilplatser för bostäder 
genom tillämpning av åtgärder, som ger en reduktion med 30 %. Det innebär 
bland annat att en bilpoolsbil tillhandahålls vid bostäderna. Det reducerade 
antalet bilplatser för bostäderna blir då: 

3 000 ∙
9

1 000 ∗ 0,7 + 1 (𝑏𝑖𝑙𝑝𝑜𝑜𝑙𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠) = 20 (19,9) 𝑏𝑖𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 

Totalt blir det då 88 (87,9) bilplatser. Tack vare funktionsblandningen kan 
bilplatserna samnyttjas, enligt nedanstående (om parkeringsnormens 
samnyttjandepotential används): 

Tabell 4-3 Exempelberäkning av dimensionerande antal bilplatser. 

Funktion 
Yta 

(kvm 
BTA) 

Bruttoefterfrågan Reducerad 
efterfrågan 

Dimensionerande efterfrågan, 
samnyttjande (ung. 

dimensionerande tid) 

Bostäder 3 000 27 bpl 20 (19,9) bpl 16 

Handel 1 000 47 bpl 47 bpl 47 

Kontor 1 000 21 bpl 21 bpl 2 

SUMMA  95 bpl 88 (87,9) bpl 65 bpl (kl 11-12 lördag, söndag) 

Den dimensionerande efterfrågan på bilplatser kan således beräknas till 65 
bilparkeringsplatser, istället för den reducerade bruttoefterfrågan på 88 
bilparkeringsplatser. 
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4.7 Uppföljning 
Parkeringsnormen ska hanteras som ett levande dokument och ses över löpande 
eller i samband med att nya projekt färdigställts och möjlighet ges att utvärdera 
tillämpningen av parkeringsnormen och utfallet i form av byggd miljö. Följande 
aspekter föreslås följas upp: 

 Antal anlagda parkeringsplatser i relation till normens minimital 
 Ingångsvärden för parkeringstal och för att beräkna samnyttjandepotential 
 Tillämpning av möjlighet till reducerade parkeringstal 

 Efterfrågan på nya möjligheter/åtgärder för att reducera parkeringstal 
 Tillämpning av samnyttjande 
 Otydligheter i kommunens kravställning 
 Beläggningsgrad på anlagda parkeringar 
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5. Principer för parkering i större tätorter 

För de större tätorterna på Orust finns behov av en tydlig strategi för reglering av 
parkering, som en del av den första parkeringsstrategin: 

1. Utbudet, regleringen och lokaliseringen av parkering ska 
bidra till att skapa attraktiva och tillgängliga 
tätortsmiljöer för boende, näringsidkare och besökare och 
turister 

Parkeringsregleringen ska styras av parkeringsefterfrågan, avvägd mot den 
lokala handelns konkurrenskraft och strävan att skapa attraktiva tätortsmiljöer. 
Grundprinciperna är att en hög efterfrågan på bilparkering motiverar ett utökat 
parkeringsutbud, samtidigt som en tydlig och konsekvent parkeringsreglering 
hänvisar användare till avsedda platser beroende på parkeringsärendets längd och 
typ. 

5.1 Prioritering av användare 
Generellt gäller att de mest attraktiva, och oftast mest centralt belägna, platserna 
ska regleras för användare med särskilda behov av att komma nära sin målpunkt. 
Därefter ska plats ges för varuleveranser som för många verksamheter är en 
förutsättning för att de ska fungera över huvud taget. Även korttidsbesökare och 
hämta/lämna-ärenden bör prioriteras nära målpunkt, lämpligen genom 
avgiftsreglering. Långtidsparkörer, såsom anställda, bör uppmuntras att parkera 
något längre bort, på platser som görs mer attraktiva genom lägre 
parkeringsavgift. I princip gäller följande prioriteringsordning för parkörer och 
reglering av parkering, på de platser där parkeringsefterfrågan är stor och olika 
grupper kan tänkas efterfråga parkering: 

Typ av parkeringsplats Prioriterade användare Parkeringsreglering 

Mest attraktiva platserna, 
närmast målpunkt (≤25 m) 

Personer med av kommunen 
utfärdat parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

Skyltning för rörelsehindrade, 
eventuellt avgifts- eller 
tidsreglerad 

Yta/gatusträckning nära 
målpunkt 

Lastzon för varuleveranser och 
sophämtning 

Parkeringsförbud vid vissa tider 
(se nästa rad), alternativt hela 
dygnet 

Parkeringsplats nära målpunkt 
(ca 25-200 m) 

Korttidsbesökare, hämta/lämna-
platser 

Hög avgift, alternativt kort 
tidsreglering (15-30 min) 

Parkeringsplats något längre 
från målpunkt (ca 200-400 m), 
med gena, trygga 

Långtidsbesökare, boende, 
anställda 

Lägre/ingen avgift, längre/ingen 
tidsreglering 
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gångförbindelser från parkering 
till målpunkt 

 

5.2 Parkeringsreglering 
Nivåer på parkeringsavgifter och eventuell tidsreglering ska styras av efterfrågan 
på parkering. Det övergripande målet är att uppnå en effektiv användning av 
parkeringsplatser, så att det finns ledig kapacitet och tillgänglighet för ytterligare 
parkörer utan att alltför många platser står tomma. En eftersträvansvärd 
beläggningsgrad är ca 85 %, vilket innebär att merparten av platserna används 
samtidigt som det finns lediga platser med jämna intervall. 

Regleringen bör styra mot en jämn användning av samtliga parkeringsplatser för 
besökare, vilket innebär att närbelägna, attraktiva platser regleras med högre 
avgift, och eventuellt kortare tidsreglering, medan platser lite längre bort regleras 
med lägre/ingen avgift och längre/ingen tidsreglering. Användningen behöver 
följas upp löpande för att säkerställa regleringens ändamålsenlighet och 
samspelet med utbudet (se nedan). Vem som använder parkeringsplatserna och 
under vilka tider på dygnet är också viktiga frågor att besvara. 

5.3 Dimensionering av parkeringsutbud 
Hur parkeringsutbudet i tätorterna ska dimensioneras är en fråga som måste 
avgöras mot bakgrund av de samlade nyttorna med och kostnaderna för 
ytterligare parkeringsplatser, inklusive alternativkostnaden – det vill säga värdet 
av den markanvändning som omöjliggörs när en tomt används för parkering. 

Det parkeringsutbud som avses här är parkering som Orust kommun 
tillhandahåller och förvaltar för kommunens och samhällets och tätorternas bästa. 
Parkering på privata tomter och fastigheter har kommunen ingen rådighet över 
efter att parkeringstal tillämpats i enlighet med parkeringsnormen och fastigheten 
bebyggts. 

En grundläggande princip är att ny parkering tillför nyttor som överstiger 
kostnaderna när befintliga parkeringsplatser har hög beläggningsgrad (>85 %) 
under 5-10 % av handelns och besöksverksamheternas öppettider. För Orust, som 
är ett utpräglat sommarbesöksmål, bör detta innebära 5-10 % timmar med hög 
beläggning ungefär klockan 10-18 under juni-augusti månad. Vid en lägre andel 
än 5 % bör ny parkering inte tillhandahållas i eller i direkt anslutning till 
tätortskärnan. Vid högre andel än 5 % bör nya platser för ett utökat 
parkeringsutbud identifieras, i första hand i nära anslutning till tätortskärnan och 
inte på strategiska platser för nya lokaler eller bostäder. 
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6. Indikatorer för uppföljning 

Parkeringsstrategierna behöver konkretiseras i form av mätbara mål som 
kommunen löpande kan följa upp och utvärdera för att kontrollera hur 
utvecklingen ser ut och vid behov göra förändringar i exempelvis 
parkeringsregleringen på vissa platser. 

6.1 Förslag på indikatorer att följa upp 
För hela kommunen, generellt: 

 Faktiskt parkeringstal i nybyggnation – hur många parkeringsplatser 
tillhandahålls nya projekt och hur tillämpas föreslagna parkeringstal och 
ingångsvärden? 

För pendlarparkeringar och parkeringar för kollektiva resor: 

 Beläggningsgrad, användning, standard – hur används befintliga 
pendlarparkeringar och hur är skicket? 

 Hur ser användarna på utbud och standard på befintliga parkeringar och 
var efterfrågas nya parkeringar? 

För tätorterna och deras handel och besöksnäring: 

 Parkeringsutbud och användning (beläggningsgrad) – Hur ser 
beläggningsgraden på olika parkeringsplatser ut vid utvalda tidpunkter på 
sommarhalvåret? Vem är det som parkerar och hur länge? 

 Hur används cykelparkeringarna? Finns det tillräcklig cykelparkering på 
rätt plats? 

 Hur klarar sig handeln och besöksnäringen i tätorterna – hur ser handelns 
omsättning ut? 

 Vad tycker kunderna om parkeringssituationen? 

För natur- och kulturbesöksmål: 

 Hur många parkeringsplatser finns det och hur ser deras standard ut? 
 Hur används platserna under sommarhalvåret? Var förekommer informell 

parkering, är det ett problem och hur kan det i så fall lösas? 
 Hitta samarbetspartners utifrån gemensamma intressen 

För laddbara fordon: 

 Var finns befintliga laddpunkter och vem kan använda dessa? 
 Var finns behov av utbyggd laddinfrastruktur? 
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6.2 Kommunikation och dialog 
Kommunikation och dialog är viktigt i arbetet med parkeringsstrategin, för att 
skapa förståelse genom transparens, särskilt i samband med genomförande av 
specifika åtgärder och projekt. Införande eller höjning av parkeringsavgifter är 
aldrig populära och det krävs ett genomtänkt arbete i olika skeden för att göra 
sådana åtgärder så acceptabla som möjligt av så många som möjligt. Till att börja 
med behöver åtgärder och förändringar baseras på väl underbyggda argument 
och fakta, som tillgängliggörs och presenteras för alla som är intresserade av att 
ta del av dem. Därefter bör det finnas möjlighet att komma med synpunkter på 
kommunens förslag, som behandlas och besvaras på ett lyhört sätt i ett tidigt 
skede, innan beslut fattats om vilka åtgärder som ska genomföras. 

När fakta och förslag presenterats och alternativ och synpunkter behandlats och 
utvärderats är det viktigt att åtgärder genomförs på ett tydligt och konsekvent sätt 
och under så lång tid att det ges möjlighet att utvärdera effekten och göra 
eventuella justeringar. Inkonsekvens och ombytlighet riskerar att ge lika 
bristfällig legitimitet som dåligt underbyggda förslag. 

Information om föreslagna åtgärder och uppföljning kan spridas via kommunens 
webbplats och annan media. Resultat bör även spridas under ordinarie möten i 
nämnder, förvaltningar, samarbetsgrupper, etc. Uppföljningen av 
parkeringsstrategin bör göras årligen och rapporteras i ett kortfattat bokslut som 
beskriver utveckling och måluppfyllelse för olika intressenter. 

 

 



Bilaga 1. Nuläge trafik och resande 

Cykelpotential 
Orust kommun har tagit fram en cykelpotentialstudie som visar hur stor del av 
ön som nås på cykel från öns största tätorter (≤30 min). Studien visar att cykeln 
har en stor potential för många resor på Orust. Det kan ställas i kontrast till att 
dagens resande helt domineras av bilen för både korta och långa resor. 

 

Nåbarhetskarta, cykel. Färgade områden visar nåbarhet (30 min) med vanlig cykel (mörkfärgat) och 
elcykel (ljusfärgat) från Henån, Ellös, Varekil respektive Svanesund. Grön väg – cykelbana eller 
lågtrafikerad väg; Blå väg – Landsväg ≤70 km/h; Röd väg – Högtrafikerad väg. Källa: 
https://orust.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=45c96b64c93b43439bf0f587861fbec6 
[20210508]. 

 

  



Resvanor 

Dagens färdmedelsfördelning för boende i Orust kommun visar att över 85 % av 
resorna görs med bil, vilket är den största andelen av samtliga 21 kommuner som 
ingick i den resvaneundersökning som genomfördes inom ramen för Västsvenska 
paketet 2017. Närliggande kommuner har också en hög bilandel, men inte lika 
hög som Orusts, vilket ger skäl att anta att det finns möjlighet att minska 
bilandelen även på Orust, exempelvis genom ett aktivt arbete för att framhålla 
möjligheten till resor med cykel på kortare-medellånga avstånd. 

 

Färdmedelsfördelning för boende på Orust jämfört med tre närliggande kommuner 2017. Källa: VGR, 
m.fl. 2018. 

Om totalresandet bryts ned på enskilda ärenden noteras bilandelar på 85-95 % 
för alla ärendetyper förutom resor till utbildning/skola, där kollektivtrafikandelen 
istället är i nivå med bilandelen och andelen gång- och cykelresor något högre än 
för övriga ärendetyper. 
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Beräknade färdmedelsandelar för olika ärenden för boende i Orust kommun. 

Bilinnehav 
Bilinnehavet är högt på Orust, mellan ca 70 och 90 % av hushållen har bil och 
bilinnehavet per person varierar mellan 0,47 och 0,52 bilar i genomsnitt. 

Bilinnehav i olika delar av Orust kommun (2019). 

Kommundel Andel hushåll 
med bil 

Bilinnehav per 
person 

Bilinnehav per 
hushåll (bilägare) 

Bilinnehav per 
person (bilägare) 

Henån 73% 0,47 1,32 1,14 

Ellös 77% 0,50 1,29 1,10 

Varekil 89% 0,55 1,44 1,18 

Svanesund 78% 0,51 1,41 1,20 

Övriga kommunen 82% 0,52 1,24 1,12 

 

Justerat underlag till parkeringstal för bil 
Fyra huvudsakliga faktorer behöver vägas in för att ta fram parkeringstal: 

 Nuläge, befintlig statistik 
 Förutsättningar att få tillgång till service och resa med andra färdmedel än 

bil 
 Övergripande målsättningar som påverkas av parkeringsplaneringen 
 Kommunala kravs påverkan på nybyggnation 

Den befintliga statistiken finns redovisad ovan och ger ett utgångsläge för att 
beräkna parkeringstal, tillsammans med boende-/persontäthet för olika 
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funktioner. Det finns ett intresse i att tillhandahålla ungefär så många 
parkeringsplatser som statistiken pekar på, för att tillgodose efterfrågan och 
undvika felparkering. Förutsättningarna att tillgå service på annat sätt än med 
egen bil bör också vägas in i bedömningen av parkeringstalen. 

De övergripande målsättningarna för kommunen är att öka det hållbara resandet 
och här kan parkeringstalen sägas utgöra ett negativt styrmedel: Ju högre 
parkeringstal för bil, desto lättare att resa med bil och minskade incitament att 
resa med mer hållbara färdsätt. 

Slutligen medför krav på byggande av parkering ökade byggkostnader, vilket gör 
byggande mindre attraktivt. Detta kan skada kommunens utveckling i längden 
och behöver därför också vägas in när parkeringstal ska sättas. 

Det ska poängteras att det för Orust rör sig om minimital för parkering. Det står 
alltså en byggherre eller fastighetsägare helt fritt att tillhandahålla fler 
parkeringsplatser om detta bedöms fördelaktigt. Det är också byggherren som 
bär risken för hur en tomt bebyggs, om ex vis antalet parkeringsplatser inte är 
tillräckligt för att göra bebyggelsen attraktiv för tilltänkta köpare och eller 
hyresgäster. 

Nedanstående resonemang ligger bakom parkeringstal för bil. Överlag gäller att 
parkeringstalen bygger på en lägre andel bilresor än vad som är fallet idag, i syfte 
att stödja kommunens övergripande målsättningar och undvika att skapa hinder 
för nybyggnation. I slutänden är det fråga om en godtycklig justering nedåt från 
de resvanedata som finns att tillgå och som redovisats ovan: 

 För anställda är utgångspunkten idag att 80-85 % av arbetsresorna görs 
med bil. Samtidigt finns det möjlighet för en större andel att resa med 
andra färdmedel än vad som är fallet idag, vilket motiverar en lägre andel 
för att beräkna parkeringstal: 70 %. 

 För besökare/kunder/patienter till inköp och service görs idag 85-90 % 
av resorna med bil och de bedöms också ha svårare än anställda att lösa 
sina ärenden på annat sätt än med bil, viket motiverar en något högre andel 
för att beräkna parkeringstal: 75 %. 

 Besökare till restaurang/café finns inte särskilt redovisade i tillgängliga 
resvanedata, utan ingår i kategorin ”inköp” (85-90 % bilandel enligt 
RVU). Här bedöms en större justering motiverad mot bakgrund av att 
dessa besökare antas komma från ett mer lokalt upptagningsområde och 
därför ha en betydligt lägre bilandel än övriga inköps- och serviceresor. 
Dessutom bedöms det finnas ett intresse av att gynna denna typ av initiativ 
och etableringar och undvika fördyrande kravställning, vilket motiverar 
att parkeringstalen utgår från en lägre bilandel: 40 %. 

 Skolelever reser till stor del med kollektivtrafik och bedöms fortsätta att 
göra så, varför parkeringstalen utgår från befintlig bilandel. Här finns 
även ett särskilt intresse av att undvika en parkeringssituation som riskerar 
leda till en trafikfarlig miljö vid skolor. Det finns dock anledning att följa 
upp detta antagande mot bakgrund av övergripande målsättningar: 40 %. 

 För förskolebarn som skjutsas gäller samma resonemang som för 
skolelever, med skillnaden att befintlig bilandel är betydligt högre: 90 %. 

 



 För bostäder är utgångspunkten satt något under befintlig statistik för 
bilinnehav, mot bakgrund av befintliga möjligheter att tillgå handel och 
service på annat sätt än genom att resa med bil, samt för att inte förhindra 
nybyggnation: 0,40 bilar per person i central del av tätort, 0,50 bilar per 
person i övrig del av kommunen, för flerbostadshus. +0,10 bpl per 
lägenhet för besök. 0,50 bilar per person för småhus. 

  



Zongränser för parkeringstal 
Kartbilderna nedan visar vad som kan betraktas som centrala delar (10 min med 
gång och cykel till centrum, inom röd linje) av de fyra största tätorterna i 
kommunen. Dessa kartor visar inom vilket område det anses lämpligt att tillämpa 
lägre bilparkeringstal för flerbostadshus och även reducera dessa parkeringstal 
till följd av mobilitetsåtgärder, tack vare närhet till centrum med handel, service 
och kollektivtrafik. 
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Bilaga 2. Workshop 2021-04-06 

Nedan beskrivs de fyra teman för utmaningar, eller ”behovsområden”, som 
identifierades under den första workshopen, med berörda tjänstepersoner och 
politiker. 

Tydlighet och tillgänglighet 

Tydlighet och tillgänglighet handlar om hur kommunen kan skapa en tydlig 
struktur och styrning av parkeringsefterfrågan, så att olika kundgrupper (boende, 
anställda, korttids- och långtidsbesökare) och användare av olika fordon enkelt 
kan få reda på var de kan parkera och vilka regler som gäller för olika 
parkeringsplatser. 

Rörelsehindrade, korttidsbesökare och föräldrar som ska hämta/lämna barn ska 
kunna parkera nära målpunkter, medan parkering för längre ärenden hänvisas till 
platser på längre avstånd. För upphämtning av förbeställda varor på nätet bör 
korttidsplatserna även kunna kompletteras med ”drive through-platser” för 
riktigt korta besök. 

För att uppnå effektiv användning av parkeringsutbudet krävs tydlig reglering, 
med tid och avgifter, som bidrar till att skapa tillgänglighet genom 
tidsbegränsningar och ekonomiska incitament. Det krävs också mer trivsamma 
och säkrare gångförbindelser mellan parkeringsplatser och målpunkter, som 
butiker, kollektivtrafikhållplatser och offentliga miljöer, så att befintliga 
parkeringsplatser upplevs som attraktiva och användbara även om de inte ligger 
precis vid målpunkten. 

Det handlar också om avvägningar och balans mellan olika intressen. I vissa fall 
finns det tydliga och enkla prioriteringar som måste göras. Parkering för 
rörelsehindrade måste prioriteras nära målpunkter, före andra gruppers parkering 
och tillgänglighet. Likaså måste lastzoner för verksamheter prioriteras framför 
parkering för kunder och anställda, för att butikerna ska kunna få varuleveranser. 
I andra fall är det svårare, som i frågan om balansen mellan tillgänglighet, i form 
av bilparkering, och attraktiva, trivsamma miljöer. Då ökar kraven på utformning 
av den fysiska miljön, så att hög tillgänglighet kan kombineras med trivsel och 
attraktivitet. Här behövs också uppdaterad kunskap om hur efterfrågan och 
beläggningssituationen ser ut under högsäsong, för att kunna ta informerade 
beslut om parkeringsutbudets storlek och reglering. 

Mobilitet för framtidens invånare 

Det saknas idag kunskap och beredskap för den framtida utvecklingen inom 
transporter och efterfrågan på mobilitet. Dagens transportsystem på Orust, som 
till stor del bygger på en enda transportlösning (den privatägda bilen), är inte en 
självklar lösning för framtiden, åtminstone inte om övergripande målsättningar 
om minskat resande och ökad andel hållbara resor ska nås (se kapitel 3). 



Detta är ett område i snabb förändring, med nya tekniska lösningar som 
kompletterar och i viss mån ersätter befintliga lösningar. Det ger möjlighet till 
att förändra transportsystemet och efterfrågan på parkering, men det ställer också 
krav på flexibilitet och att vi inte låser oss vid vissa lösningar som finns idag. För 
Orusts del handlar detta sannolikt om att hitta lösningar som ger incitament till 
ett minskat bilresande, samtidigt som möjligheten till att äga och använda bil inte 
försvinner. Om ny exploatering planeras med den egna bilen som norm, på 
samma sätt som man gjort hittills, kommer det sannolikt att bli svårt att skapa 
tillräckliga förutsättningar för exempelvis olika delningstjänster och en 
förbättrad kollektivtrafik. Detta hänger nära samman med kommunens 
kravställning. 

Kommunens kravställning 

Det råder osäkerhet kring vilka krav kommunen bör ställa vid exploatering, vilket 
hänger samman med bristande kunskap om framtidens mobilitetsefterfrågan (se 
ovan) och planering och styrning för mer hållbara resor (se nedan). Det finns 
erfarenheter av projekt där antalet byggda bilplatser inte motsvarat efterfrågan, 
både för verksamheter och bostäder, och resultatet har då blivit att kommunen 
tvingats ordna parkering i efterhand. Detta leder till kostnader för kommunen och 
kan även innebära praktiska svårigheter med att hitta lämplig mark för att ordna 
parkering. 

Kommunens kravställning, framför allt i form av parkeringstal vid nybyggnation, 
behöver bli tydligare och mer enhetlig inom hela kommunen. 
Ansvarsfördelningen för att ordna parkering behöver också förtydligas, så att det 
framgår vad som är kommunens, fastighetsägarens/byggherrens, respektive den 
enskilde medborgarens ansvar. Kommunen kan ställa krav på hur parkering ska 
ordnas i samband med detaljplanering och bygglov, och ska göra så med hänsyn 
till bland annat Plan- och bygglagen och Kommunallagen. Därefter går ansvaret 
över till fastighetsägaren/byggherren och slutligen till den enskilde medborgaren. 
Den centrala frågan för kommunen är vilka krav man bör ställa på 
byggherren/fastighetsägaren i syfte att i slutänden åstadkomma en fungerande 
trafiksituation och samtidigt bidra till måluppfyllnad vad gäller exempelvis 
bostadsproduktion och hållbart resande (se avsnitt 3.1). 

Parkering för mer hållbara resor 

Parkering kan användas på flera sätt för att gynna ett mer hållbart resande. För 
en glesbefolkad kommun som Orust, där bilen används för merparten av resorna, 
är ett av de mest effektiva sätten att möjliggöra för kombinationsresor med bil 
och kollektivtrafik. Det innebär att bilen används för den del av resan där 
kollektivtrafiken saknar täckning, från hemmet till en hållplats med kollektiva 
förbindelser till regionala målpunkter. Detta kräver tillräckligt antal bilplatser vid 
sådana strategiska noder, tydlig skyltning och information om var dessa noder 
finns och hur de kollektiva resmöjligheterna ser ut, men också säkra och trygga 
lösningar, både för bilen som ska stå parkerad en stor del av dagen och för 
pendlaren på väg mellan parkering och hållplats. Även cykeln kan användas för 
att nå dessa noder, om de är väl förbundna med cykelvägnätet och erbjuder 
stöldsäker och gärna väderskyddad parkering så att det blir attraktivt att använda 
bättre och ofta mer värdefulla cyklar för pendling. 



För besökare till handel och turist- och fritidsmål kan fler, bättre (stöldsäkra) och 
mer närbelägna cykelparkeringar bidra till att cykeln blir ett attraktivt alternativ 
till bilen, vilket både sparar miljöpåverkan, infrastrukturkapacitet och mark 
centralt i tätorterna. 

De resor som fortsatt görs med bil kan göras mer hållbara om de sker med 
eldrivna istället för med fossildrivna fordon, vilket kräver en tillräcklig 
laddinfrastruktur. För att kunna göra effektiva investeringar krävs fördjupad 
kunskap om hur behovet av laddinfrastruktur ser ut och vilka parkeringsplatser 
som kan utgöra strategiska laddplatser för att ta bort flaskhalsar och möjliggöra 
för fler laddbara fordon. 
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Kommunförvaltningen 
Andreas Sjögren 
telefon 0304-33 40 84 
e-post: andreas.sjogren@orust.se

Upphävande av del av beslut om miljöbalkstaxan 2022 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Upphäva del av punkt 1 i sitt beslut 2021-11-11 § 127, avseende tillägg till taxebilaga 1. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-10-20 § 187 att föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

1. Anta förslaget till ändrad miljöbalkstaxa för prövning och tillsyn enligt 
Miljöbalken och Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

2. Ändra timavgiften för att kompensera ökade kostnader samt en 
indexuppräkning med PKV-september 2021 till 1 101 kronor. 

3. Taxan ska gälla från 2022-01-03 och införas i OKFS. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden 2021-11-11 lades ett förslag om tillägg till 
miljöbalkstaxan: 
”Taxebilaga 1 – Rubrik Kemiska produkter och biotekniska organismer 
1. Tillstånds- och anmälningsavgifter 
VA-kollektivet betalar tillstånd- och anmälningsavgifter som uppstår till följd av beslut 
om vattenskyddsområdet. Det gäller inte påminnelseavgifter eller avgifter som uppstår 
till följd av uppföljning av tillstånd/anmälningar i vattenskyddsområden. 
 
Detta är ett beslut enligt lagen om allmänna vattentjänster, 31 § ”Avgifterna skall 
bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt 
och rättvist”. Kostnaden för tillstånds- och anmälningsavgifter ska täcka den 
kommunala avgiften för dricksvatten. 
 
2. Övriga ersättningar 
Övriga ersättningsfrågor hänvisas till mark- och miljödomstolen”. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-11 § 127: 

1. Ändrad miljöbalkstaxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken och 
Förordningen o miljöfarligt verksamhet och hälsoskydd inklusive tillägg till 
taxebilaga 1. 

2. Ändra timavgiften för att kompensera ökade kostnader samt en 
indexuppräkning med PKV-september 2021 till 1 101 kr. 

3. Taxan skall gälla från 2021-01-03 och införas i OKFS. 
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Utredning 
De avgifter som en kommun kan ta ut för dricksvatten definieras i 2 § Lag om allmänna 
vattentjänster (LAV). 
Anläggningsavgift är en engångsavgift för täckande av kostnaden för att ordna en allmän 
va-anläggning. 
Brukningsavgiften är en periodisk avgift för täckande av drift- och underhållskostnader, 
kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en allmän va-anläggning som 
inte täcks av en anläggningsavgift. Dessa avgifter inkluderar inte tillstånds- och 
anmälningsavgifter inom vattenskyddsområde, då sådana avgifter regleras av miljöbalken 
samt tillhörande förordningar. 
 
Förutom att kostnaderna ska vara direkt knutna till den allmänna anläggningens 
anskaffning eller drift eller annars ha ett starkt naturligt samband med va-verksamheten, 
ska de enligt va-nämnden i princip också vara nödvändiga så att de framstår som 
motiverade av en normal fackmannamässigt och rationellt driven verksamhet som 
kapacitetsmässigt och i övrigt är lämpligt avpassad för sitt ändamål. I avgiftsunderlaget 
får därför inte räknas in kostnader som hänför sig till andra rörelsefrämmande ändamål. 
 
Av rättspraxis framgår exempelvis att brandposter och andra brandsförsvarsåtgärder 
inte ska bekostas av va-kollektivet trots att brandförsvar är en uppgift av allmänt intresse 
utifrån kommunallagen. Att exkludera boende och verksamhetsutövare inom 
vattenskyddsområdet från avgiftsuttag genom att överföra avgiften på va-kollektivet 
torde inte vara en uppgift av allmänt intresse utifrån kommunallagen. 
 
Innebörden av 31 § LAV är att va-avgift ska bestämmas efter den huvudsakliga nytta 
som varje fastighet har av va-anläggningen och med bortseende från huvudmannens 
individuella kostnader för fastigheten i fråga. 
Endast va-tekniska omständigheter får beaktas vid fördelning av avgiftsskyldigheten 
mellan fastigheterna enligt 31 § LAV.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-20 

Beslutet skickas till 
Orust kommuns författningssamling 
Sektorchef samhällsutveckling 
Miljöchef 
Chef affärsdrivande verksamhet 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor samhällsutveckling 
 
 
Carina Johansson  Andreas Sjögren 
Sektorchef   Chef affärsdrivande verksamhet
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Kommunförvaltningen 
Pär Svensson 
telefon 0304-33 41 85 
e-post: par.svensson@orust.se

Genomförande av renovering och ombyggnad Ågården (BP 3) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 
1. Utifrån genomförd projektering och framtagen projektplan påbörja genomförande 

av projekt ombyggnad Ågården. 
 

2. Finansiering sker inom flerårsplanens investeringsbudget (KF 2021-09-09 § 84). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor omsorg har tillsammans med kommunens lokalstrateg genomfört en behovs-
beskrivning och behovsanalys avseende ett resurscenter socialpsykiatri. Ett möjligt 
alternativ som framkommer i behovsanalysen är Ågården, som bedöms ha flera fördelar 
och skulle fungera bra som resurscenter, både som boende och i viss mån som 
aktivitetshus. Bedömningen grundar sig bland annat på det geografiska läget, 
lägenheterna, närhet till allmänna kommunikationer, närhet till den vuxenpsykiatriska 
öppenvårdsmottagningen och annan samhällsservice. 

Den förstudie som fastighetsenheten har genomfört visar vilka möjligheter som finns att 
anpassa lokalerna utifrån verksamhetens behov samt vilka eventuella prioriteringar och 
nödvändiga åtgärder som behöver genomföras samt om förväntade kostnader bedöms 
vara rimliga i relation till nyttoeffekten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-08-11  att utifrån genomförd förstudie 
fortsätta projektet med projektering och upphandling avseende verksamhetslokaler för 
ett resurscenter socialpsykiatri på Ågården. 

 

I förslag till budget 2022-2024 som beslutas kommunfullmäktige i augusti finns en 
budget för ombyggnad av Ågården på 18 miljoner kronor år 2022. Dessutom finns 
budget på 1 miljon kronor för inventarier. Den beräknade kostnaden för 
ombyggnationen är 19,2 miljoner kronor, inklusive projekteringskostnader. 

Ombyggnaden färdigställs och inflyttning kommer att kunna ske under Q4, 2022, vilket 
är en avvikelse från tidigare önskemål och beslut (som var årsskiftet 2021-2022).  

Denna tidsavvikelse innebär att verksamheten inte får uppstartskostnader som planerat 
år 2022 utan först år 2023. Det innebär också att den förväntade hemtagningseffekt för 
externa placeringar förskjuts ett år framåt under planperioden. Merkostnader för 
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eventuellt nya ärenden under 2022 kan finansieras med den budgeten som var avsedd 
för uppstartskostnader. 
 
En projektering har genomförts under hösten 2021. Förfrågningsunderlag har 
annonserats för anbud av Totalentreprenad i enlighet med lagen om offentlig 
upphandling (LOU). 
 
Kontrollkalkyl och projektplan har gjorts på gällande förfrågningsunderlag som visar att 
vi fortfarande håller oss inom avsatt ekonomisk budget samt tidplan. 
 
Då sista dag för anbud är den 17/1 2022 har vi i detta nu inget gällande anbud att 
hänvisa till, så vi behöver reservera för detta faktum.    
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-03 
Projektplan, daterad 2022-01-03 
 
Beslutet skickas till 
 Ekonomienheten 
 Fastighetsenheten 
 Sektor omsorg 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Carina Johansson  Ronnie Nilsson 
Sektorchef   Fastighetschef 
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”PRELIMINÄR” PROJEKTPLAN 
 
Projektnamn 
Renovering och ombyggnad av Ågården 
 
Diarienummer 
KS 2020:68 
 
Projektnummer 
1108 
 
Projektets start- och slutdatum 
Projektstart: 2022-02-15 
Projektavslut:   2023-04-15 
Investeringen tas i bruk: 2022-11-01 
 
Godkännande 
Beställning av Förstudie ( BP1) 2021-04-13  Utskottet för 
omsorg 
Projekteringsbeslut (BP 2)   2021-08-11  Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 
   
 
Bakgrund/sammanfattning 
Sektor omsorg har tillsammans med kommunens lokalstrateg genomfört en 
behovs-beskrivning och behovsanalys avseende ett resurscenter 
socialpsykiatri. Ett möjligt alternativ som framkommer i behovsanalysen är 
Ågården, som bedöms ha flera fördelar och skulle fungera bra som 
resurscenter, både som boende och i viss mån som aktivitetshus. 
Bedömningen grundar sig bland annat på det geografiska läget, lägenheterna, 
närhet till allmänna kommunikationer, närhet till den vuxenpsykiatriska 
öppenvårdsmottagningen och annan samhällsservice. 
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Den förstudie som fastighetsenheten har genomfört visar vilka möjligheter 
som finns att anpassa lokalerna utifrån verksamhetens behov samt vilka 
eventuella prioriteringar och nödvändiga åtgärder som behöver genomföras 
samt om förväntade kostnader bedöms vara rimliga i relation till 
nyttoeffekten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-08-11  att utifrån genomförd 
förstudie fortsätta projektet med projektering och upphandling avseende 
verksamhetslokaler för ett resurscenter socialpsykiatri på Ågården. 

 

I förslag till budget 2022-2024 som beslutas kommunfullmäktige i augusti 
finns en budget för ombyggnad av Ågården på 18 miljoner kronor år 2022. 
Dessutom finns budget på 1 miljon kronor för inventarier. Den beräknade 
kostnaden för ombyggnationen är 19,2 miljoner kronor, inklusive 
projekteringskostnader. 

Ombyggnaden färdigställs och inflyttning kommer att kunna ske under Q4, 
2022, vilket är en avvikelse från tidigare önskemål och beslut (som var 
årsskiftet 2021-2022).  

Denna tidsavvikelse innebär att verksamheten inte får uppstartskostnader som 
planerat år 2022 utan först år 2023. Det innebär också att den förväntade 
hemtagningseffekt för externa placeringar förskjuts ett år framåt under 
planperioden. Merkostnader för eventuellt nya ärenden under 2022 kan 
finansieras med den budgeten som var avsedd för uppstartskostnader. 
 
En projektering har genomförts under hösten 2021. Förfrågningsunderlag har 
annonserats för anbud av Totalentreprenad i enlighet med LOU. 
 
Kontrollkalkyl och projektplan har gjorts på gällande FFU som visar att vi 
fortfarande håller oss inom avsatt ekonomisk budget samt tidplan. 
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Då sista dag för anbud är den 17/1 2022 har vi i detta nu inget gällande anbud 
att hänvisa till, så vi behöver reservera för detta faktum.    
 
 
Avgränsningar 
Följande ingår ej i projektet:  

 Inventarier 
 
 
Projektorganisation 
Styrgrupp:  Kommunstyrelsens arbetsutskott – KSAU 
 
Projektledare:    Pär Svensson, fastighetsenheten  
 
Byggledare, extern:  MEXL Projektledning 
 
 
 
Delmål och löpande uppföljning 
 

Leverans Datum 

Resultat som skall 

uppnås/rapportering/uppföljning 

Delmål 1 
Upphandling 

 2022-02-02 
Beställning av totalentreprenör  

Delmål 2 
Projektering 
Bygghandling 

  

 Viktigt att projektering drivs effektivt och att 

byggproduktion inte startar innan 

bygghandlingar finns framme. 

Delmål 3 
Slutbesiktning 

2022-10-14 
Byggentreprenaden SKALL vara helt klar, 

funktionsprovad, verifierad och dokumenterad. 

Delmål 4 
Slutrapport 

2023-04-15 
Projektavslut 
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Aktivitets-och kommunikationsplan   
 
Projektet kommer att redovisas och kommuniceras via projektportalen Antura. 

Aktivitet/ Milstolpe/ Delmål Datum 

 

Till vem 

  Löpande rapportering  Löpande KSAU 

     

     

   

     

 
Budget 
Budget redovisas med löpande uppdatering i projektportalen Antura 
 
Redovisa projektets budget här: 

Konto/Aktivitet Budgeterat 

Total projektbudget  Inom beslutad budget 

    

    

    

  

 
 
 
Risker 
 
Risk Sannolikhe

t 

Konsekven

s 

Åtgärd (förebyggande) 
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Liten  
Trolig 
Stor 

Liten 
Betydande 
Stor  

Föresenade leverander pga 
covidpandemi i världen. 

Trolig Betydande  Aktiv kommunikation avseende 
inköp och ev. byte av 
leverantörer vid behov. 

    

    

 
 
//
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Sektor samhällsutveckling 
Oskar Simann Ax 
telefon 0304-334000 
e-post: oskar.simannax@orust.se

Samrådsyttrande Lysekils översiktsplan 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Lämna samrådsyttrande över Översiktsplan för Lysekils kommun 2022, enligt 
tjänsteskrivelse daterad 2022-01-04. 
 
 

Sammanfattning 

Orust kommun har fått möjlighet att lämna ett samrådsyttrande över Översiktsplan för 
Lysekils kommun 2022. Samrådsyttrandet fokuserar på mellankommunala frågor såsom 
strukturbild Fyrbodal, havsnära verksamheter, besöksnäring och utveckling av blå 
näringar, kommunikation och infrastruktur, kopplingar Skaftö – Flatön/Malö – Ellös 
samt ledningsstråk för kraftledning.  
 

Förslag till yttrande   
 
Både Lysekils kommun och Orust kommun ingår i Fyrbodals kommunalförbund. I 
dagsläget pågår arbetet med att ta fram en aktuell strukturbild för Fyrbodal, ett arbete 
som är viktigt för en fortsatt hållbar utveckling i regionen.  
 
Lysekil har tillsammans med Strömstad, Tanum och Sotenäs tagit fram en blå 
översiktsplan. Orust kommun arbetar just nu med att ta fram en fördjupad översiktsplan 
för havet tillsammans med Tjörn. Havsfrågorna behandlas inte i den aktuella 
översiktsplanen men Orust kommun vill skicka med att det fortsatt är viktigt med ett 
mellankommunalt samarbete i havsfrågorna. Frågor som Orust gärna samarbetar kring 
är prövning av havsbaserad vindkraft och andra energilösningar till havs, befintliga och 
nya hamnar, stigande havsnivåer, kommunikationer samt blå näringar.  
 
Orust kommun är positiv till en fortsatt samverkan för att utveckla besöksnäringen via 
samverkansplattformen ”Ett enat Bohuslän”. Besöksnäringen tillsammans med det 
växande intresset för utveckling av Blå näringar är båda viktiga delar i Orust och 
Lysekils näringslivsarbete. Den utveckling som sker på Kristinebergs forskningsstation 
är intressant för en långsiktigt hållbar utveckling av bl a de blå näringarna och Orust 
kommun önskar ett samarbete i dessa frågor med Lysekils kommun. 
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Skaftö är utpekat som ett av fem utvecklingsområden inom Lysekils kommun. Enligt 
föreslaget till ny översiktsplan ska både omvandling av fritidshusområden samt ny 
bostadsutveckling utgå från goda livsmiljöer för boende under hela året. Grundsund ska 
fortsatt vara Skaftös centralort. Särskilt fokus läggs på boende för unga och gamla. 
Kulturhistoriskt viktiga områden ska värnas om. Flatön-Malön är ett viktigt turistmål 
och Orust kommun ser en stor potential att utveckla området för både turistisk 
verksamhet och nya permanentbostäder. Det är för turismens skull viktigt att de 
kulturhistoriskt viktiga miljöerna bevaras och utvecklas på ett varsamt sätt. Utvecklingen 
som beskrivs i föreslagen översiktsplan ligger i mångt och mycket i linje med hur Orust 
kommun ämnar att utveckla Flatön-Malön.  
 
Skaftö ligger geografiskt nära Ellös och Flatön-Malön i Orust kommun. Kommunerna 
är sammankopplade via Uddevalla kommun i och med bilfärjan Ängöleden. På sikt 
skulle det kunna vara intressant att utreda möjligheten för utvecklade av 
kollektivtrafikfärjor i området – där bland annat Skaftö och Flatön-Malön samt Ellös 
skulle kunna sammankopplas. Frågan behöver studeras närmare både ur ett 
besöksnäringsperspektiv och för arbetspendling.  
 
Lysekils kommun föreslår att en åtgärdsvalstudie för sträckan mellan Skår (Lysekil) och 
Finnsbo (Uddevalla) för väg 161 tas fram. Orust kommun ser positivt på detta och ser 
att det tillsammans med den åtgärdsvalstudie för ny fast förbindelse mellan Orust och 
fastlandet kan förbättra kommunikationerna i delregionen.      
 
Orust kommun noterar att inget ledningsstråk har pekats ut för en framtida 132 kV 
kraftledning från Lysekil (Preemraff) till Bokenäset i Uddevalla kommun. I den 
pågående klimatomställningen har elektrifieringen tagit ordentlig fart. För att inte 
kraftförsörjningen skall bli en flaskhals måste den delregionala strömförsörjningen 
säkras. Olika varianter på sträckningen av kraftledningen mellan Orust och Lysekil har 
tidigare diskuterats med Vattenfall och Uddevalla kommun och är viktig ur ett 
delregionalt perspektiv. Ett nära samarbete mellan kommunerna för att hitta den mest 
optimala geografiska placeringen är nödvändig.    
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-04 
Samrådshandling Lysekil ÖP  

Beslutet skickas till 
Lysekils kommun 
 
ORUST KOMMUN 
/Eget_Förvaltning/ 
 
Rickard Karlsson 
Planchef 
 

Ann-Britt Svedberg 
Utvecklingschef 

Kommentar [OSA1]:  Rickard, du får gärna beskriva bättre 
placeringen. 

Kommentar [RK2]:   
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Översiktsplanen -ett medel för demokrati 

Det som händer i Sverige och i
resten av världen spelar roll för hur
det fungerar här i Lysekils kommun. I
viss mån råder också det omvända
förhållandet. Det finns ingen
patentlösning för en hållbar
samhällsbyggnation eller den
översiktliga fysiska planeringen. Men i en demokrati måste det
finnas tid för inkluderande diskussioner och undersökningar.
Samarbete är oftast nyckeln till framgång. Kommuner som väljer
att förhålla sig öppet och aktivt till pågående förändringar klarar sig
ofta bra, oavsett storlek.

Genom att välja att vara aktiv och samverka kan vår kommun nå
långt. Översiktsplanen ger en möjlighet att göra skillnad i
samhällsutvecklingen. I en komplex värld som hela tiden förändras
ser flera kommuner den översiktliga planeringen som ett verktyg

1. Välkommen
Introduktion och läsanvisning

Kommunstyrelsen 6 oktober 2021,
Lysekils kommun.

1. Välkommen

https://www.lysekil.se/
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för att forma en medveten och politiskt förankrad utveckling.
Planering av den fysiska miljön kan inte ensamt se till att nya
bostäder byggs eller att företag etableras och att arbeten kommer
till stånd. Men den fysiska miljön måste underlätta för att det vi
önskar ska ske. 

Tillsammans tar vi fram en översiktsplan som möjliggör för alla
invånare att leva ett hållbart, gott liv i vår unika västkustmiljö. 

Läsanvisning och innehållsförteckning
För att underlätta läsningen av förslaget till ny översiktsplan finner
ni en kort beskrivning av de tio delarna och en innehållsförteckning
för varje del. Varje kapitel nås direkt genom att klicka på rubriken.

1. Välkommen

Denna del innehåller en kort beskrivning av
översiktsplaneprocessen och hur den förhåller sig till andra viktiga
dokument i samhällsbyggnadsprocessen.

Kapitel:

2. Utgångspunkter

I denna del redovisas de nationella, regionala och kommunala mål,
strategier och lagar som ligger till grund för översiktsplanen.

• Översiktsplanen -ett medel
för demokrati

• Läsanvisning och
innehållsförteckning

• Sammanfattning
• Vad är en översiktsplan?
• Processen med framtagandet av en ny översiktsplan
• Processen hittills
• Processen framåt
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Kapitel:

3. Utvecklingsstrategi

I denna del redovisas den strategiska utvecklingen - de grova
penseldragen - för kommunens utveckling av den fysiska miljön

• Hållbar samhällsplanering
• Miljömål - nationella, regionala och

lokala
• Barnkonventionen
• Regional utvecklingsstrategi
• Vision Lysekil 2030
• Utvecklingsområden
• Befintlig översiktlig planering
• Strategiska dokument som beaktats i översiktsplanen
• Programhandling för översiktsplan 2022

Kapitel:

4. Kommunövergripande mark och vattenanvändning

I denna del redovisas i karta och text hur mark och vatten ska
användas för kommunen som helhet.

• Riktlinjer för den strategiska
utvecklingen

• Strategi för den gröna strukturens
utveckling

• Strategi för utvecklingen av bebyggelsens struktur
• Strategi för utveckling av mobilitet

Kapitel:

• Havet och skärgården - den Blå
översiktsplanen

• Fördjupad översiktsplan för
Åbyfjorden

https://storymaps.arcgis.com/stories/49426c11915c4da6900e66910e3eebb2#ref-n-LEoCwA
https://storymaps.arcgis.com/stories/49426c11915c4da6900e66910e3eebb2#ref-n-fmJwPo
https://storymaps.arcgis.com/stories/49426c11915c4da6900e66910e3eebb2#ref-n-8Dlu5R
https://storymaps.arcgis.com/stories/49426c11915c4da6900e66910e3eebb2#ref-n-gEmuUQ
https://storymaps.arcgis.com/stories/49426c11915c4da6900e66910e3eebb2#ref-n-9qWo2G
https://storymaps.arcgis.com/stories/49426c11915c4da6900e66910e3eebb2#ref-n-AAoAh9
https://storymaps.arcgis.com/stories/49426c11915c4da6900e66910e3eebb2#ref-n-ug0Zrl
https://storymaps.arcgis.com/stories/49426c11915c4da6900e66910e3eebb2#ref-n-FMTfDz
https://storymaps.arcgis.com/stories/49426c11915c4da6900e66910e3eebb2#ref-n-CnxCaB
https://storymaps.arcgis.com/stories/a15096484bb64f388362445a069ef96f#ref-n-S4n2MJ
https://storymaps.arcgis.com/stories/a15096484bb64f388362445a069ef96f#ref-n-au2EFY
https://storymaps.arcgis.com/stories/a15096484bb64f388362445a069ef96f#ref-n-WNK22H
https://storymaps.arcgis.com/stories/a15096484bb64f388362445a069ef96f#ref-n-9Cl5X1
https://storymaps.arcgis.com/stories/e3120df1144548218e12fb62771545ff#ref-n-EYW83Z
https://storymaps.arcgis.com/stories/e3120df1144548218e12fb62771545ff#ref-n-C2FmAJ
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5. Mark och vattenanvändning för utvecklingsområden

I denna del redovisas i karta och text hur mark och vatten ska
användas inom de fem utvecklingsområdena.

• Blå- och grönstruktur
• Bebyggelsestruktur
• Mobilitet
• Teknisk försörjning

Kapitel:

6. Värden och hänsyn

I denna del beskrivs värden som planeringen förhåller sig till och
som påverkar hur mark- och vattenområden kan och bör
användas.

• Hallinden
• Brastad-Brodalen-Bro
• Lysehalvön
• Lysekil
• Skaftö

Kapitel:

7. Planeringsförutsättningar

I denna del beskrivs förutsättningar som översiktsplanen har att 
förhålla sig till och som påverkar mark- och vattenanvändningen 
i kommunen

• Riksintressen
• Strandskydd
• Miljö, hälsa och säkerhet
• Mellankommunala frågor

https://storymaps.arcgis.com/stories/e3120df1144548218e12fb62771545ff#ref-n-80g3rQ
https://storymaps.arcgis.com/stories/e3120df1144548218e12fb62771545ff#ref-n-zZNbY8
https://storymaps.arcgis.com/stories/e3120df1144548218e12fb62771545ff#ref-n-0hTwgD
https://storymaps.arcgis.com/stories/e3120df1144548218e12fb62771545ff#ref-n-8RP78z
https://storymaps.arcgis.com/stories/3d1d0e66cf0c463fb4853654b9608858#ref-n-qeBcXe
https://storymaps.arcgis.com/stories/3d1d0e66cf0c463fb4853654b9608858#ref-n-ZsfiNb
https://storymaps.arcgis.com/stories/3d1d0e66cf0c463fb4853654b9608858#ref-n-jupUta
https://storymaps.arcgis.com/stories/3d1d0e66cf0c463fb4853654b9608858#ref-n-iIlRfg
https://storymaps.arcgis.com/stories/3d1d0e66cf0c463fb4853654b9608858#ref-n-6xrn8w
https://storymaps.arcgis.com/stories/436157efee2e42b893b61dba5619a86b#ref-n-W1URKL
https://storymaps.arcgis.com/stories/436157efee2e42b893b61dba5619a86b#ref-n-rd3eKF
https://storymaps.arcgis.com/stories/436157efee2e42b893b61dba5619a86b#ref-n-DnXvAM
https://storymaps.arcgis.com/stories/436157efee2e42b893b61dba5619a86b#ref-n-8Jm4iw
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Kapitel:

8. Konsekvenser

I denna del beskrivs de (miljömässiga, sociala och ekonomiska)
konsekvenser ett genomförande av översiktsplanen bedöms få.

• Befolkning och bebyggelse
• Grönstruktur
• Mobilitet
• Teknisk försörjning

Kapitel:

9. Kartbibliotek

I den här delen finns samtliga kartlager från övriga delar i
översiktsplanen samlade i en karta. Här finns även möjlighet att fritt
välja vilka kartlager som ska synas i karta och vilket område som
ska visas.

10. Vad tycker du?

Här kan du lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan.
Under samrådet kan alla lämna synpunkter på förslaget och bidra
med kunskap till det framtida arbetet. Det innebär att boende,
föreningar, markägare, företagare, myndigheter och andra
intresserade är välkomna att tycka till. 

• Miljökonsekvenser
• Sociala konsekvenser
• Ekonomiska konsekvenser

https://storymaps.arcgis.com/stories/0178d31744894173acaac6f37ecbc816#ref-n-MfkasY
https://storymaps.arcgis.com/stories/0178d31744894173acaac6f37ecbc816#ref-n-sUFzEZ
https://storymaps.arcgis.com/stories/0178d31744894173acaac6f37ecbc816#ref-n-lrPgQh
https://storymaps.arcgis.com/stories/0178d31744894173acaac6f37ecbc816#ref-n-IBhC7V
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Sammanfattning
Detta är samrådshandlingen gällande ny Översiktsplan för Lysekils
kommun. Samrådet är till för att få fram ett så bra beslutsunderlag
som möjligt samt att ge intresserade möjlighet till insyn och
påverkan.

Planen redovisas i tio delar med text och kartor i en digital handling
och i en utskrivbar rapport som ett komplement. I planen beskrivs
en utvecklingsstrategi och en plan för mark- och
vattenanvändningen för kommunens långsiktiga utveckling av den
fysiska miljön fram emot år 2050.

Utvecklingsstrategin tar avstamp i den programhandling som är
framtagen som ett första steg i framtagandet av en ny
översiktsplan. Utvecklingsstrategin anger riktlinjer för utvecklingen
av tre huvudstrukturer, grönstruktur, bebyggelsestruktur och
mobilitet. I Mark- och vattenanvändningen beskrivs dels i ett avsnitt
för kommunen som helhet med en tematisk inriktning, och dels i ett
avsnitt med inzoomning på fem geografiska utvecklingsområden.

Strategi för den gröna strukturens utveckling 

Det vackra landskapet - att äta kakan och ha den kvar

Kommunens långsiktiga användning av mark och vatten utgår från
vilka områden som är lämpliga att nyttja för bebyggelse och andra
anläggningar och vilka områden som ska bevaras obebyggda. 

Den obebyggda marken ska utvecklas och stärkas som natur- och
grönområden där ekosystemtjänster kan tillvaratas och utvecklas
för en hållbar, robust och attraktiv samhällsutveckling. Landskapet,
inte minst havet och kustlandskapet, är i Lysekils kommun en
värdefull resurs.

Det vackra landskapet är attraktivt och eftertraktat för byggnation
och utvecklingsstrategins grundläggande avvägning är därför den
som anger vilka delar av landskapet som ska få bebyggas och
vilka delar som på lång sikt ska säkerställas som obebyggda -
alltså vilka och hur stora delar av kakan som ska få lov att ätas och
vilka delar som ska få vara kvar.
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Strategi för utvecklingen av bebyggelsens struktur 

En kommun för alla - under hela året

Kommunens målsättning är att planera för en svagt ökande
helårsbefolkning. Ökningen ska ske i en takt som är ekonomiskt,
socialt och ekologiskt hållbar så att kommunens åtaganden kan
tillgodoses och så att goda livsmiljöer kan bibehållas och
utvecklas. 

Att Lysekils kommun ska vara till för alla innebär en strävan efter
ökad integration. Ett samhällsbyggande där alla oavsett ålder, kön,
etnicitet och livsåskådning kan känna tillhörighet och delaktighet.
En utveckling där kommunens olika delar är åtkomliga och
tillgängliga för alla.

Att kommunen ska vara till för alla och under hela året sätter också
fingret på behovet av en utveckling som tar hänsyn till Lysekils
kommun som en besöksnäringskommun och en attraktiv kommun
för delårsboende. Den översiktliga planeringen tar här fasta på en
utveckling där goda livsmiljöer och en hög livskvalitet byggs för de
helårsboende i allt vad det innebär av boendemiljöer, service,
arbetsplatser, kommunikationer och fritid.

En samhällsutveckling som är attraktiv för de helårsboende ger
goda förutsättningar för delårsboende att vistas i kommunen under
större delar av året och för besökare att ta del av attraktiva miljöer
och god service.

I utvecklingsstrategin lyfts fem geografiska utvecklingsområden för
bebyggelseutvecklingen fram; Hallinden med sitt strategiska läge i
den norra kommundelen, Brastad-Brodalen -Bro, Lysehalvön,
Lysekils stad och Skaftö.

Strategi för utveckling av mobilitet

Gör närheten hållbar och tillgänglig

 I Lysekils kommun är de geografiska avstånden begränsade.
Strategin för utveckling av mobilitet utgår från att nyttja de korta
avstånden på ett effektivt, hållbart och robust sätt så att närheten
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kan upplevas från alla delar av kommunen och ge god
tillgänglighet i form av såväl en snabb pendlingsväg till arbetet,
snabb uppkoppling och en trygg väg till skolan som en
promenadväg till klättringen och en genväg över fjorden.

Utöver en hållbar mobilitet ska den strategiska utvecklingen av
mobilitet stärka förutsättningarna en god teknisk försörjning för ett
ökat helårsboende med god tillgång till vatten och avlopp.

Befintliga strukturer för fjärrvärme och eldistribution ska nyttjas för
verksamhetsutveckling där produktion av fjärrvärme och el kan
samverka med verksamheter som kan dra nyttja av en lokal
produktion.

Vad är en översiktsplan?
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska alla Sveriges kommuner ha
en aktuell översiktsplan (ÖP). Planen ska redogöra för hur
kommunen avser att använda, utveckla och bevara sina mark- och
vattenområden i ett långsiktigt perspektiv.  

Översiktsplanen ska vara aktuell och omfatta hela kommunen, det
vill säga kommunens alla mark- och vattenområden. Förslaget till
mark- och vattenanvändning redovisas i karta och text och innebär
såväl geografiska som tematiska rekommendationer. Den ska visa
inriktningen och den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön
och säkerställa en god hushållning av resurser.  

Översiktsplanen syftar till att med hänsyn till den enskilda
människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och
goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för
kommande generationer.  

Översiktsplanen redovisar även hur den föreslagna mark- och
vattenanvändningen förhåller sig till riksintressen,
mellankommunala frågor och gällande miljökvalitetsnormer.
Kommunen ska också redovisa hur förhåller sig till relevanta
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nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för
en hållbar utveckling.  

Slutligen är det i översiktsplanen kommunen ska redovisa hur
kommunen planerar att hantera det långsiktiga behovet av
bostäder, områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen,
risken för skador på den byggda miljön som kan följa av
översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt
om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket
sätt den gör det och skälen för avvikelsen.  

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men väger tyngre än
andra beslutsunderlag genom sin förankring i en planeringsprocess
som kräver samråd och insyn. Eventuella avsteg från
översiktsplanen måste motiveras.  

För att översiktsplanen ska vara aktuell ska Kommunfullmäktige
anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ett ordinarie
val. I strategin ska fullmäktige ta ställning till ändrade
planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens
aktualitet och till kommunens
fortsatta arbete med översiktsplaneringen samt bedöma i vilken
utsträckning planen är aktuell.  

En översiktsplan är aktuell från det att planen har fått laga kraft
eller kommunfullmäktige har antagit en planeringsstrategi och fram
till 24 månader efter nästa ordinarie val, om inte fullmäktige i en
sådan strategi har bedömt att planen helt eller delvis inte är
aktuell. 
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Översiktsplanen är en viktig utgångspunkt
för hela samhällsbyggnadsprocessen, från den första idén till den
färdiga byggnationen. Översiktsplanen tas fram i samarbete
mellan tjänstepersoner, politiker, allmänhet och aktörer i
kommunen genom en omfattande dialog-
och förankringsprocess. Målet är att få en
genomarbetad, väl motiverad och tydlig beskrivning av hur Lysekils
kommun bör utvecklas. För att översiktsplanen ska vara
fullt användbar är processen lika viktig som det slutgiltiga
dokumentet. 

Processen med framtagandet av en ny 
översiktsplan 

Den nya översiktsplanen
utgår från kommunens Vision 2030
och kommunens fem
utvecklingsområden. Globala,
nationella, regionala och lokala
mål, principer, strategier, planer och
program utgör andra viktiga
utgångspunkter
för översiktsplanen.  Det är en lång
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process att ta fram en översiktsplan
och förankringen sker i flera steg.
Framtagandet av en översiktsplan
regleras i 3 kap. Plan- och
bygglagen. Mer om översiktsplanen
och dess process kan du läsa på
Boverkets hemsida
under Kunskapsbanken.  

Program 

Programmet är ett första steg i framtagandet av översiktsplanen
och redovisar underlag, syfte samt mål för det fortsatta arbetet.
Under programskedet samlar kommunen in erfarenheter och
synpunkter som är relevanta som beslutsunderlag.  

Samråd 

Under samrådet presenterar kommunen ett förslag till översiktsplan
för kommuninvånare, myndigheter, föreningar och grannkommuner
med flera. Inkomna synpunkter sammanställs sedan i en
samrådsredogörelse. Därefter revideras planförslaget utifrån de
synpunkter som kommit in.   

Utställning 

Den reviderade översiktsplanen ställs ut ytterligare en gång, nu
under benämningen "utställning" där synpunkter åter kan lämnas
på planförslaget. Utställningen pågår i minst två månader.
Synpunkter sammanställs sedan i ett utställningsutlåtande och
planen revideras utifrån inkomna synpunkter.  

Antagande 

Översiktsplanen är nu redo att antas i kommunfullmäktige. Den är
inte juridiskt bindande efter att den har antagits men den ligger till
grund för beslut, till exempel för bygglovsärenden och detaljplaner. 

Om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt kan
beslutet om antagande överklagas. Däremot kan själva innehållet i

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
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översiktsplanen inte överklagas eftersom översiktsplanen inte
är juridiskt bindande.  

Den nya översiktsplanen ersätter den nu gällande som antogs i
kommunfullmäktige år 2006. 

Processen hittills 

Arbetet började med att kommunen
genomförde en enkät ”Lysekil 2030”
där vi bad er kommuninvånare ge
oss en beskrivning av hur du ser på
ditt samhälle och framtiden
här. Engagemanget var stort och vi fick in svar från nästan 350
personer som alla har bidragit med viktiga tankar.  

I en framtid som kan verka allt mer komplex är samarbete och
framåtblickande bäst för att kunna hålla kursen. Det visar ni stor
tilltro till genom era ärliga svar. Det går att finna en rörande
överensstämmelse i vissa delar av det ni som svarat beskriver och
i vad politiker och tjänstemän inom kommunens organisation anser,
nämligen att Lysekil är en kommun som på så många sätt är en
vacker plats. Tillsammans kan vi se till att värna, stötta och
utveckla Lysekils kommun. 

Under programskedet genomfördes även ett flertal workshops i de
olika kommundelarna där sammanlagt 139 medborgare deltog.  

Barns och ungdomars perspektiv i planeringen är av lika stor vikt
som vuxnas. Till programmet har ett sextiotal tioåringar på
Gullmarsskolan, Stångenässkolan och Skaftö skola fått svara på
frågor om platser i kommunen. Även ett femtiotal gymnasieelever
från Gullmarsgymnasiet har medverkat. 

Programskedet avslutades med en av
kommunstyrelsen godkänd programhandling "Vi formar framtiden".
Programhandlingen godkändes 1 november 2017. 
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I steg fyra, framtagande av en samrådshandling har det
genomförts ett antal workshops med kommunens förvaltningar, de
kommunala bolagen och politiken utifrån programhandlingen och
de tre strukturerna: bebyggelsestruktur, infrastruktur och
grönstruktur. Samrådshandlingen är resultatet av synpunkter från
workshoparna, programhandlingen tillsammans med kommunens
vision och utvecklingsområden.  

Processen framåt 

De sex stegen i processen med att ta fram en ny översiktsplan för Lysekils kommun.

Under november och december 2021 kommer en digital
samrådshandling att finnas tillgänglig på kommunens hemsida. De
olika avsnitten eller hela samrådshandlingen går att skriva ut som
pdf direkt från den digitala samrådshandlingen.  

Samrådshandlingen kommer även att finnas tillgänglig som en
fysisk utställning på kontaktcenter i kommunhuset, på Skaftö
Folkets Hus och Brastad Folkets Hus. Nu vill vi ha in era
synpunkter på förslaget till ny översiktsplan, och man kan lämna
sina synpunkter på flera olika sätt.

Antingen använder man sig av det digitala formuläret som finns i
den digitala samrådshandlingen eller så skickar man sina
synpunkter med E-post till registrator@lysekil.se. Ange
“översiktsplan” i ämnesraden. Man kan även skicka ett brev till oss
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med sina synpunkter. Märk kuvertet tydligt med “översiktsplan” och
skicka det till Lysekils kommun, 453 80 Lysekil.  

Inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse.
Därefter revideras planförslaget utifrån de synpunkter som kommit
in och en utställningshandling tas fram. Under maj och juni
2022 kommer utställningshandlingen finnas tillgänglig på samma
sätt som samrådshandlingen, och då finns det återigen möjlighet
att komma med synpunkter. Efter utställningen är det dags att ta
fram ett förslag som ska antas av kommunfullmäktige i oktober
2022.    
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Det finns en rad styrdokument som utgör ramen för kommunens
verksamhet och som påverkar samhällsplaneringen.
Översiktsplanen har en viktig roll i att ta hänsyn till och samordna
kommunens önskade utveckling kring mark- och vattenanvändning
med internationella, nationella, regionala och kommunala mål,
visioner, strategier och lagstiftning. 

Hållbar samhällsplanering 

Ekosystemansatsen 

Översiktsplaneprocessen tar sin utgångspunkt i att värnande och
utveckling av ekosystemtjänster är grundläggande för kommunens
långsiktiga utveckling. Riktlinjer i översiktsplanen ska ge stöd för
ökad kunskap kring kommunens ekosytemtjänster och hur de i
kommande processer kopplade till den fysiska planeringen kan
tydliggöras och säkerställas.  

2. Utgångspunkter
I denna del redovisas de nationella, regionala och kommunala mål, strategier och

lagar som ligger till grund för översiktsplanen.

2. Utgångspunkter

https://www.lysekil.se/
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Ekosystemtjänst är ett begrepp som underlättar förståelsen för och
värdesättandet av hur ekosystem på olika sätt bidrar till en
funktion, en kvalitet eller en verksamhet som gynnar människor.
Dessa tjänster produceras av ekosystemen helt utan mänsklig
inblandning och är gratis för oss, så länge vi inte förstör dem.   

Exempel på ekosystemtjänster är pollinering, skydd mot
naturkatastrofer som översvämningar och jordskred, vattenrening
samt skadedjursbekämpning, reducering av partikelhalter och
växthusgaser bildande av bördig jord och tillgången till
rekreationsområden med mera. Idén om att människan är
beroende av jordens ekosystem är uråldrig och beskrivs av de
antika tänkarna. Konceptet ekosystemtjänster har dock utvecklats
under senare delen av 1900-talet och börjat användas mer de
senaste decennierna.  

Ekosystemtjänster delas in i fyra underkategorier, för att underlätta
förståelsen av dessa mycket komplicerade system. Implementering
av begreppet görs även i arbetet med en grön strategi för Lysekils
kommun.  

Social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling 

En hållbar samhällsutveckling
innebär ett samhälle där både
nuvarande och kommande
generationer kan få sina behov
tillgodosedda, där långsiktig balans
råder för såväl människa som natur.
Detta synsätt på hållbar utveckling
innebär en samhällsplanering som
utgår från människors olika behov
och bidrar till delaktighet i samhället. 

Den sociala hållbarheten är målet,
den ekonomiska hållbarheten medlet för att nå målet och den
ekologiska hållbarheten ett villkor för att uppnå såväl social som
ekonomisk hållbarhet. De tre dimensionerna av hållbarhet stärker
varandra i ett långsiktigt perspektiv och ska ses som en helhet. 
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Social hållbarhet innebär att vi i samhällsplaneringen utgår från
och fördelar resurser utifrån nuvarande och kommande invånares
olika behov för att därigenom skapa ett tryggt, jämlikt,
hälsofrämjande och inkluderande samhälle.  

Ekonomisk hållbarhet innebär att Lysekils kommun ska verka för
att både kommunen och andra aktörer i samhällsplaneringen
hushållar med mänskliga och materiella resurser för att använda
dem där de långsiktigt bidrar till störst samhällsnytta samtidigt som
den ekonomiska tillväxten stärks.  

För ekologisk hållbarhet ska vi i samhällsplaneringen långsiktigt
ta tillvara naturens resurser och tjänster utifrån ekosystemens
gränser samt minska negativ miljöpåverkan på människor och
natur. Ur ett miljöperspektiv ska kommunen verka för ekologiskt
tänkande och minska negativ påverkan på miljön för att värna
ekosystemen. 

De globala hållbarhetsmålen 

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle,
där de globala målen för hållbar utveckling uppfylls. Sverige ska
vara ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet
innebär en successiv omställning av Sverige som modern och
hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det globala
systemet. Nyckeln till ett framgångsrikt genomförande av agendan
är att det i samhället finns en bred delaktighet i omställningen. 

En långsiktigt hållbar utveckling i Sverige är beroende av att
människor vill och kan bo och leva i såväl städer och tätorter som
på landsbygden. Tätorter, både större och mindre, ska utvecklas till
hållbara, hälsosamma och trygga platser. I ett hållbart samhälle
drar tätorter samt gles- och landsbygder nytta av varandra och ses
som sammanlänkade regioner.  

Hållbar samhällsutveckling ska förstås i ljuset av mångfalden i
befolkningen och inkludera bland annat ett funktionshinders-,
jämställdhets-, äldre- och barnrättsperspektiv. Hållbar
samhällsutveckling och stadsbyggande är viktiga områden för
innovation och kunskapsutveckling. Digitalisering kan ha stor
betydelse för hållbar samhällsutveckling. Innovationer, såväl
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tekniska som sociala, i nya stadsdelar, i tätorter och på
landsbygden kan bidra till att ytterligare stärka Sveriges roll som
föregångare inom hållbar samhällsutveckling.  

Kommunen har ett stort ansvar för att i den översiktliga planeringen
bidra till att dessa mål ska nås. 

Mål 11 Hållbara städer och samhällen 

Ett av de 17 globala målen handlar om hur vi genom en långsiktigt
hållbar samhällsplanering ska skapa inkluderande, säkra,
motståndskraftiga och hållbara städer och samhällen. Hållbar
stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering
av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning
och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och
samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ
stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för
framtiden.  

Ett samhälle för alla 

Alla människor har rätt att vara en del av samhället och kunna
använda det. Samhället bör därför utformas utifrån
människors olika behov. Genom att arbeta med tillgänglighet och
användbarhet kan vi skapa ett inkluderande samhälle
där alla människor kan vara delaktiga. 

Ett tillgängligt samhälle minskar kostnader för särlösningar och
ökar möjligheten för människor att leva ett självständigt liv. För att
nå ett tillgängligt samhälle behöver vi utgå från universell
utformning när vi tar fram nya miljöer, program, produkter och
tjänster. Det handlar också om att åtgärda befintliga
tillgänglighetsbrister. 

Även om samhället blir mer tillgängligt kan det finnas behov av
individuella stöd och lösningar för att säkerställa delaktighet för den
enskilde. För att skapa ett inkluderande samhälle är det viktigt att
utgå från människors behov och att inhämta kunskap från
användarna, oavsett vad vi tar fram eller vilka åtgärder vi gör. 
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Det nationella målet för gestaltad livsmiljö 

Ett gemensamt skapande och en helhetssyn på den gestaltade
livsmiljön är kärnan i den nya politiken för arkitektur, form, design,
konst och kulturarv. Det är en politik som på ett tydligt sätt tar
utgångspunkt i människan, hennes behov och livskvalitet vid
formandet och förvaltandet av våra livsmiljöer. Politiken utgår
också från allas rätt till miljöer som är inkluderande, väl gestaltade
och långsiktigt hållbara. 

Det politiska målet slår fast att arkitektur, form, design, konst och
kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbygget eftersom den
gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag utifrån
bland annat hälsa och välbefinnande. Gestaltad livsmiljö ska, enligt
politiken, ses som ett sammanhållet område där alla dessa
perspektiv samspelar och berikar varandra. 

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och
mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade
livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka
utvecklingen av den gemensamma miljön. 

Det ska uppnås genom att 

Lysekils kommun har ett ansvar att sträva mot dessa mål i
samhällsplaneringen. 

• Hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska
överväganden.

• Kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids.
• Det offentliga agerar förebildligt.
• Estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara

och utvecklas.
• Miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla.
• Samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och

internationellt.
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Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål där flera av dem är 
relevanta för översiktsplanen och redovisas i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö med är centralt för samhällsbyggnad; ”Städer, tätorter och 
annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas tillvara 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.”  

Målet om begränsad klimatpåverkan är också mycket relevant för 
den fysiska planeringen i kommunen då det finns kopplingar till god 
bebyggd miljö genom bland annat hållbar bebyggelsestruktur, 
infrastruktur och vikten av gång- och cykelvägar. 

De regionala miljömålen är baserade på de nationella målen, men 
är anpassade efter de förutsättningar och utmaningar som finns i 
Västra Götalands län. En revidering av de regionala målen gjordes 
under 2020. De regionala preciseringarna för målet God bebyggd 
miljö handlar om att göra det lätt att gå, cykla och åka kollektivt, att 
kommunerna ska ta fram ett strategiskt kulturhistoriskt 
planeringsunderlag, att minska energianvändningen i bostäder och 
lokaler samt att anpassa samhället till klimatförändringarna. Den 
regionala preciseringen för målet Begränsad klimatpåverkan siktar 
på att den västsvenska ekonomin ska bli oberoende av fossila 
bränslen samt att andelen förnybar energi ska öka. 

Lysekils kommun har två övergripande utvecklingsmål för 
miljöområdet, nämligen att kommunen ska konsumera hållbart och 
att kommunen ska planera för ett hållbart samhälle. I arbete med 
att nå målen ligger fokus på fem prioriterade områden; hållbara 
resor och transporter, förnybara och resurseffektiva produkter och 
tjänster, ekologisk och klimatsmart mat, sunda och klimatsmarta 
bostäder och lokaler samt hållbar stad och natur. 

Miljömål - nationella, regionala och lokala 
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Barnkonventionen 
Sedan den 1 januari 2020 ärbarnkonventionen 
lag i Sverige. Att barnkonventionen har blivit lag
tydliggör det faktum att barn har
rättigheter, och att alla som fattar
beslut som rör barn ska beakta dessa rättigheter. 
Artikel 3 i barnkonventionen slår fast att vid alla åtgärder och beslut
som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara
barnets bästa. För att säkerställa att barnets bästa beaktas i den
nya översiktsplanen för Lysekils kommun kommer en
barnkonsekvensanalys att genomföras under framtagandet av en
ny översiktsplan.   

Arbetet med barnkonventionen är en del av Lysekils kommuns
hållbarhetsarbete i enlighet med Agenda 2030-målen och Vision
Lysekil 2030. De globala målen har starka kopplingar till
barnkonventionen och alla mål är viktiga. Exempel på globala mål
som har koppling till arbetet med barnkonventionen:  

Regional utvecklingsstrategi
Den regionala utvecklingsstrategin vägleder kommuner,
kommunalförbund, näringsliv, akademi och forskningsinstitut, det
civila samhället samt länsstyrelsen och andra statliga myndigheter i
det gemensamma arbetet med regional utveckling. Det är därför ett
viktigt underlag för kommunernas utvecklingsarbete, där
översiktplanen har en viktig roll för genomförandet av strategin. 

Den nyligen antagna regionala utvecklingsstrategin tar sin
utgångspunkt i Vision Västra Götaland – Det goda livet. Det
regionala målet är formulerat som: ”Tillsammans gör vi Västra
Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och
konkurrenskraftigt samhälle”, vilket förutsätter en hållbar utveckling
i tre dimensioner – ekonomisk, social och miljömässig. Dessa tre
dimensioner är beroende av varandra och förstärker varandra. 

• Mål 1: Ingen fattigdom.
• Mål 3: God hälsa och välbefinnande.
• Mål 4: God utbildning för alla.
• Mål 10: Minskad ojämlikhet.
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I den regionala utvecklingsstrategin formuleras tre långsiktiga
prioriteringar: 

 Dessa ska förverkligas bland annat med hjälp av fyra
tvärsektoriella kraftsamlingar: 

Läs mer om den regionala utvecklingsstrategin
här https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-
utvecklingsstrategi-for-vastra-gotaland-2021-2030/

Det regionala maritima klustret 

I det regionala utvecklingsarbetet har Lysekils kommun, dess
näringsliv och forskningsinstitutioner en central roll i det regionala
maritima klustret. Klustrets fokusområden är: 

Vision Lysekil 2030 

– en ledstjärna för kommunens utveckling

• Robust och sammanhållet.
• Jämlikt och öppet.
• Fossiloberoende och cirkulärt.

• Fullföljda studier
• Digitalisering
• Elektrifiering
• Cirkulära affärsmodeller

• Havsförvaltning.
• Maritim turism.
• Maritima operationer.
• Marina livsmedel.
• Marin energi.
• Marin bioteknik.

Som ledstjärna i kommunens arbete
finns Vision Lysekil 2030 som visar åt
vilket håll kommunen vill utvecklas: 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi-for-vastra-gotaland-2021-2030/
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Lysekil är en hållbar och attraktiv

kommun året runt som

kännetecknas av kreativitet och

framtidstro. Lysekil är en självklar 

mötesplats och ledande inom maritima 

näringar. 

Lysekil – det hållbara samhället 

Vi ställer om till ett hållbart samhälle där det lokala och
förnyelsebara är vårt förstahandsval – vi vågar satsa på vågorna,
vinden, solen och jorden som ger oss energi och tillgångar. Vi
värnar det unika i vår natur och står upp för kulturen – vi vågar
uppskatta dess värden och möjligheter. 

Lysekil – det attraktiva samhället året runt 

Lysekil är en attraktiv plats som erbjuder livskvalitet. Vi
tar tillvara på vårt unika läge med havet ständigt närvarande. Vi har
balans i tillvaron men bejakar samtidigt kontraster – vi väger in
kustsamhällets årsrytmer, olika miljöer och möjligheter. 

Lysekil – kreativitet och framtidstro 

Vi känner stolthet över vår kommun, vår historia och tror på
framtiden – vi gör vågen för människors och företags kreativa
initiativ. Vi är en kommun med växtkraft, såväl i stadskärnan som i
de mindre samhällena och ute på landsbygden. 

Lysekil – den självklara mötesplatsen 

Vi är öppna för nya intryck och nya människor. Tillit och tolerans är
honnörsord – vi vågar se varandra, mötas och utvecklas. Lysekil är
känt för sitt goda värdskap, spännande aktiviteter och evenemang
som lockar besökare året runt. 

Lysekil – ledande inom maritima näringar 

Vi satsar på det som finns i, vid och på havet – vågor inspirerar
oss. Ledande aktörer inom forskning, utveckling, utbildning och
företagande inom den maritima sektorn ser det som en självklarhet
att finnas i Lysekil. 
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Kommunfullmäktige fattade beslut om Vision Lysekil 2030 den 19
oktober 2017. 

Utvecklingsområden 
Kommunen har fem specificerade
utvecklingsområden. Utvecklingsområdena pekar ut de områden
som bedöms vara viktiga och avgörande för att kommunen ska
utvecklas i en positiv riktning: 

Barn och unga är vår framtid 

Genom att investera i barn och ungas uppväxt lägger vi grunden till
deras och Lysekils framtid. För det kommunala grunduppdraget
finns lagstiftning som styr verksamheter inom såväl skola som
socialtjänst. Den absoluta merparten av all verksamhet sker därför
inom förvaltningarnas verksamhetsansvar. När särskilda
utmaningar uppstår är de ofta komplexa. De berör olika
förvaltningar och myndigheter, inom och utom kommunen. Det
handlar ofta om familjesituation, fritid och sociala relationer.
Samverkan är därför centralt för att optimera barn och ungas
villkor. Framgång i utvecklingsområdet leder till bättre
levnadsvillkor, ökad folkhälsa och minskade kommunala
kostnader. 

Utvecklingsmål 

Alla barn och unga i Lysekils kommun ska ges förutsättningar för
en bra hälsa och goda livsvillkor. 

Vi utvecklas genom lärande 

Grunden för Lysekils kommuns utveckling är en lärande
organisation. När man lär sker utveckling av både individ,
organisation och samhälle. För att möta framtidens krav och
utmaningar krävs radikalt nytänkande och ökad
innovationsförmåga. Alla måste aktivt delta för att nya idéer ska
utvecklas. Invånarna i kommunen ska mötas av en effektiv, kreativ
och kompetent organisation som kan och vågar. Lärande,
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innovation och nytänkande behöver nå en ökad status i Lysekils
kommun. 

Utvecklingsmål 

Lysekils kommun ska vara en kreativ och kompetent organisation. 

 Maritima Lysekil är en kraft att räkna med 

Lysekils kommuns geografiska läge tillsammans med befintlig
maritim forskning och företagande gör ”Maritima Lysekil” till ett
naturligt utvecklingsområde med stor potential. Det finns en god
tillväxtmöjlighet inom området som också kan vara en katalysator i
att attrahera fler högskoleutbildade att bosätta sig i Lysekils
kommun. 

Kommunens egna verksamheter: Havets Hus, Lysekils Hamn,
Campus Väst tillsammans med externa aktörer som: Sven Lovén-
centret (Göteborgs universitet), Klubban (Uppsala universitet),
SLU:s havsfiskelaboratorium, Testsite Skagerrak, SeaTwirl utgör
basen i ett brett och redan befintligt kluster. 

Arbete pågår med att skapa en unik forsknings- och
innovationsmiljö med målsättning att bli nationell nod för hållbar blå
tillväxt – Kristineberg Marine Research and Innovation Centre. Fem
starka forskningsaktörer, Göteborgs universitet, Chalmers, KTH,
RISE och IVL Svenska Miljöinstitutet samverkar i projektet med
Lysekils kommun och Innovatum. Vi är unika i våra möjligheter
inom detta område och ”Maritima Lysekil” kan bli hela kommunens
profilbärare. 

Utvecklingsmål 

Samverkansarenan Maritima Lysekil ska skapa tillväxt. 

Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö 

I Lysekils kommun ska man känna sig välkommen och mötas av
engagemang och entusiasm. Vi har en attraktiv livsmiljö med ett
rikt kultur- och fritidsliv. Vi har havet, naturen, luften och tystnaden
som saknas i en storstad.  Våra unika tillgångar gör att människor
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vill stanna kvar, flytta hit eller återvända. Lysekils kommun har bra 
förskola, skola och gymnasium som är attraktivt för barnfamiljer. I 
Lysekils kommun finns bra förutsättningar för en god upplevelse 
hela året runt både för invånare, besökare och potentiella 
kommuninvånare. 

Utvecklingsmål 

I Lysekils kommun ska både bofasta och besökare erbjudas god 
livskvalitet och högkvalitativa upplevelser året runt. Antalet 
bostäder i Lysekil ska öka. 

Vi tar ansvar för miljön 

Vår unika natur är av avgörande betydelse för livskvaliteten och att 
vi är en attraktiv kommun. Det övergripande målet är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är 
lösta. Kunskap och ett strukturerat miljöarbete skapar engagemang 
och ger förutsättningar för ett hållbart agerande i vardagen. Vi 
verkar för en hållbar konsumtion som inte bidrar till ökade miljö-
och hälsoproblem lokalt eller globalt. 

Utvecklingsmål 

Lysekils kommun ska konsumera hållbart. Lysekils kommun 
planerar för ett hållbart samhälle. 

Befintlig översiktlig planering 

Fördjupad översiktsplan 

En fördjupad översiktsplan är ett tillägg till översiktsplanen och ett 
vägledande dokument som görs för kommundelar som anses kräva 
en mer noggrann redovisning av mark- och vattenområden. Däri 
anges riktlinjer och strategier för både befintlig och nytillkommande 
bebyggelse, samt hur rekreationsytor och natur-och kulturmiljöer 
ska värnas och vårdas. Detta behövs exempelvis ofta för tätorter, 
kustområden eller för komplexa kulturlandskap.  
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Blå översiktsplan 
Det är många intressen som 
konkurrerar om havet som resurs. 
Därför behövs ett gemensamt 
förhållningssätt som långsiktigt både 
skyddar och utvecklar livet på, i och 
vid havet i norra Bohuslän. Det är 
anledningen till att kommunerna i
norra Bohuslän, Strömstad, Tanum,
Sotenäs och Lysekil, tillsammans har tagit fram en Blå 
översiktsplan. 

Den Blå översiktsplanen omfattar kustvattendelen och 
territorialdelen av havet, det vill säga det havsområde som ligger 
inom kommungränserna. 

Den Blå översiktsplanen är ett viktigt verktyg för att styra hur vi ska 
nyttja våra gemensamma resurser så att norra Bohusläns kust och 
hav även i framtiden kommer att vara attraktivt för boende, 
verksamheter och besökare.  

Planen syftar till att säkerställa en god planering av de 
gemensamma marina resurserna och därmed skapa 
förutsättningar för ett friskt hav med en mångfald av aktiviteter och 
verksamheter. 

Havet kan inte ses som en fristående del av våra kommuner. Alla 
funktioner, aktiviteter och verksamheter på havet har behov av 
samband och kopplingar in mot land. Den översiktliga planeringen 
på land och den blå översiktsplanering möts i kustzonen.  

Den blå översiktsplanen ger inga rekommendationer för 
landområden (med undantag för öar utan bostadsbebyggelse), 
men ger i sitt perspektiv “utifrån och in” ett antal inspel i frågor där 
utvecklingen av havet är i hög grad påverkas av vad som sker på 
land. De ska ses som just inspel i den övriga översiktliga 
planeringens processer med att ta fram nya eller se över befintliga 
översiktsplaner och fördjupningar, och de utgör en viktig 
utgångspunkt i framtagandet av den här översiktsplanen. 

Skärgård, Lysekil
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De blå inspelen sammanfattas i ett antal punkter enligt nedan: 

Multifunktionella platser - i de centrala delarna av 

kustsamhällena bör det finnas platser i direkt anslutning till havet 
som är tillgängliga för alla. 

Kommunikationsnoder - noder för kommunikation mellan land 

och hav bör utvecklas centralt i kuststäderna och de större 
kustsamhällena. 

Knutpunkter för friluftsliv - en sammanhängande struktur av 

knutpunkter för friluftsliv längs kusten och i skärgården bör 
utvecklas. 

Havsnära verksamhetsmark - samtliga verksamhetsområden i 

havsnära läge bör nyttjas för verksamheter som har en tydlig marin 
inriktning och ett fysiskt behov av närhet till havet. 

Fiskehamnar och leveransanläggningar - befintliga 

landningshamnar, leveransanläggningar och förtöjningsplatser för 
fiske och vattenbruk bör ges förutsättningar för utveckling och 
skyddas från anläggningar/verksamheter som begränsar en sådan 
utveckling. 

Stora hamnar - de befintliga och väletablerade större

hamnarna ska värnas, deras funktion främjas och de ska ges 
förutsättningar att utvecklas med kringytor. 

Småbåtshamnar och gästhamnar - utveckling av befintliga 
småbåtshamnar bör främjas framför etablering av nya hamnar. 

Forskningsstationer - befintliga forskningsstationer ska ges goda 
förutsättningar för utveckling. 

Infrastrukturobjekt - fasta förbindelser till öar inom planområdet i 
form av broar och färjor ska värnas och underhållas. 

Den blå översiktsplanen antogs av respektive
kommuns kommunfullmäktige 2018. blå ÖP kommer att fortsätta 
gälla även när denna plan antas. Denna plan ger därför inga 
rekommendationer för havet. 
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Fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden 

Sotenäs och Lysekils kommuner
ligger på ömse sidor om Åbyfjorden,
där vatten- och kustområdena
omfattas av många bevarandeskydd.
För att skapa en helhetssyn kring
utvecklingen av mark- och
vattenområdet kring Åbyfjorden har
kommunerna gemensamt tagit fram
en fördjupad översiktsplan för markområdena runt Åbyfjorden.
Planen antogs av Lysekils kommunfullmäktige 2014. 

Ställningstagandena i den fördjupade översiktsplanen ligger till
grund för förslagen till mark och vattenanvändning i den
kommunövergripande översiktsplanen. FÖP Åbyfjorden kommer
att fortsätta gälla även efter att denna plan antas. Denna plan ger
därför inga rekommendationer inom planområdet för FÖP
Åbyfjorden. 

Strategiska dokument som beaktats i 
översiktsplanen 
Det finns en rad andra strategiska dokument som är viktiga för den
översiktliga planeringen. Läs mer om varje dokument genom
att klicka på det önskade dokumentet. 

Naturvårdsplan 

Grönstrategi 

Bostadsförsörjningsprogram 

Kulturmiljöprogram (inte politiskt antaget) 

VA-plan 

Näringslivsstrategi 

Destinationsstrategi 

Åbyfjorden

https://www.lysekil.se/download/18.1d8a54f017c2db4cd0d75539/1633425037712/Naturv%C3%A5rdsplan%20f%C3%B6r%20Lysekils%20kommun.pdf
https://www.lysekil.se/download/18.75f2fe3317527b6c4116ad2c/1603458202477/Gr%C3%B6nstrategi.pdf
https://www.lysekil.se/download/18.4aa539e4177d31e867b1dacf/1614263995112/Bostadsf%C3%B6rs%C3%B6rjningsprogram%20f%C3%B6r%20Lysekils%20kommun%20med%20bilagor.pdf
https://storymaps.arcgis.com/collections/6e0f01d3ff9945a1af0dbe8f92d40e07
https://www.lysekil.se/download/18.5996efc2158b15fd6ecc8958/1481272303848/VA-plan%20f%C3%B6r%20Lysekils%20kommun.pdf
https://www.lysekil.se/download/18.75f2fe3317527b6c411f0753/1604406585837/N%C3%A4ringslivsstrategi%202030.pdf
https://www.lysekil.se/download/18.75f2fe3317527b6c411f0753/1604406585837/N%C3%A4ringslivsstrategi%202030.pdf
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Programhandling för översiktsplan 2022 

- Vi formar framtiden

Förslag till inriktning för en ny översiktsplan 

 Programmet är det första steget i framtagandet av översiktsplanen
och redovisar underlag, syfte samt mål för det fortsatta arbetet.
Under programskedet har kommunen samlat in erfarenheter och
synpunkter som är relevanta som beslutsunderlag. Detta har gjorts
utifrån sex geografiska principområden: 

Fyra utmaningar - fyra principer 

I programhandlingen lyftes fyra övergripande utmaningar för
kommunens utveckling som uppmanar till ett mer aktivt sätt att
förhålla sig till kommunens plats i regionen och övriga världen: 

En kommun för alla – under hela året 

Lysekil är fantastiskt på sommaren. Lysekil i juli är självklart och en
ovärderlig tillgång för besöksnäringen och en unik del av livsmiljön
för oss som bor här. Men resten av året då? Förändringen över
årstiderna bör kunna vara en tillgång, men utvecklingen av en
attraktiv sommarmiljö bör inte ske på bekostnad av livskvalitén
under resten av året.  

Gör närheten hållbar och tillgänglig 

Närheten kan innebära närhet mellan människor i den lilla staden
eller det lilla samhället. Det kan innebära en närhet till havet, var en
än befinner sig i Lysekils kommun. Närheten till vacker och
varierande natur lyfts ofta upp, liksom närhet till pendlingsorter och
storstäder som Göteborg och Oslo. Trots upplevelsen av närhet

• Havet.
• Skärgården.
• Kusten.
• Staden.
• Samhället.
• Landsbygden.
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lyfts otillgänglighet ofta upp. Behovet av en bättre infrastruktur och
möjligheter till en god och fungerande kollektivtrafik är tydlig.   

Det vackra landskapet – att ha kakan och äta den 

Vi har en fantastisk natur, ett unikt och varierat landskap och havet
som en enorm tillgång. Unika, vackra naturmiljöer ger goda
förutsättningar för unika, vackra bebyggelsemiljöer med bostäder,
restauranger, hotell, med mera. Unika, vackra naturmiljöer kan
också utvecklas utan att bebyggas. Genom att istället sköta och
utveckla naturområdena som sådana och samtidigt öka
tillgängligheten till dem kan befintliga bebyggelsemiljöers
attraktivitet stärkas. 

Bygg kvalitativt och bohuslänskt – i ny tappning 

Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen utstrålar ofta en
genuinitet genom kvalitativa material och en respekt för detaljer.
Kan vi planera för nya, funktionella hus och områden som om
hundra år anses vara kulturhistoriskt värdefulla och genuint
bohuslänska?  

Skulle värdet av den äldre bebyggelsen komma ännu mer till sin
rätt om vi byggde dagens bostäder med tanke på långsiktig
hållbarhet, med dagens kunskap om äldre byggtekniker och
dagens önskemål kring det goda boendet? Kan vi inspireras av de
gamla husens inbyggda relation till sol- och vindförhållanden,
skalan på mellanrum och uppdelningen i privat och offentligt. 
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3. Utvecklingsstrategi
I denna del redovisas den strategiska utvecklingen - de grova penseldragen - för

kommunens utveckling av den fysiska miljön

3. Utvecklingsstrategi

https://www.lysekil.se/
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Kommunen präglas av sitt läge vid havet och av de unika och 
attraktiva livsmiljöer som kustlandskapet erbjuder. I den långsiktiga 
utvecklingen av kommunen ska landskapets värden tas tillvara och 
ges förutsättningar för utveckling av såväl obebyggda som byggda 
miljöer. Utvecklingsstrategin tar avstamp i de specifika 
förutsättningarna, kvaliteterna och utmaningarna för Lysekils 
kommun och ger de grova, grundläggande penseldragen för 
kommunens långsiktiga utveckling av den fysiska miljön.

Strategi för den gröna strukturens utveckling 

Det vackra landskapet - att äta kakan och ha den kvar 

Kommunens långsiktiga användning av mark och vatten
utgår från vilka områden som är lämpliga att nyttja för bebyggelse 
och andra anläggningar och vilka områden som ska bevaras 
obebyggda.  Den obebyggda marken ska utvecklas och stärkas 
som natur- och grönområden där ekosystemtjänster kan tillvaratas 
och utvecklas för en hållbar, robust och attraktiv 
samhällsutveckling. Landskapet, inte minst havet och

Riktlinjer för den strategiska utvecklingen
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kustlandskapet, är i Lysekils kommun en värdefull resurs. Det
vackra landskapet är attraktivt och eftertraktat för byggnation och
utvecklingsstrategins grundläggande avvägning är därför den som
anger vilka delar av landskapet som ska få bebyggas och vilka
delar som på lång sikt ska säkerställas som obebyggda - alltså
vilka och hur stora delar av kakan som ska få lov att ätas och vilka
delar som ska få vara kvar. 

Det obebyggda landskapet ska värnas i en sammanhängande
struktur av värdefulla naturmiljöer, områden för rekreation och
friluftsliv, områden för livsmedelsproduktion, kulturhistoriskt
värdefulla landskap och områden som fyller en viktig funktion i
att hantera och begränsa effekterna av ett förändrat klimat. För
utvecklingsstrategin kring det obebyggda
landskapet är kommunens grönstrategi en viktig utgångspunkt. 

Grönstrategins mål sammanfattas nedan. Du kan ta del av hela
grönstrategin här.

• En sammanhängande
grönstruktur ska säkerställas för grön
infrastruktur, biologisk
mångfald, rekreation och för
hantering av ett förändrat klimat

• Förvaltning och utveckling av
grönstrukturen ska ske utifrån ett
ekosystemtjänstperspektiv

•  Havet ska nyttjas och utvecklas som värdebärare för
kommunen.

• Tillgången och tillgängligheten till kvalitativa utemiljöer för
boende och besökare ska stärkas

• I anspråkstagandet av oexploaterad mark för ny
bebyggelse ska begränsas.

• Vi tar tillvara, utvecklar och nyttjar utemiljöns

samhällsekonomiska värde.

• Vi förvaltar och nyttjar våra mark- och naturresurser på ett

hållbart sätt.

• Vi ska bli Sveriges friluftskommun.

• Våra bebyggda miljöer främjar människors hälsa.

https://www.lysekil.se/download/18.75f2fe3317527b6c4116ad2c/1603458202477/Gr%C3%B6nstrategi.pdf
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Havet och skärgården är av så stor betydelse för Lysekils kommun
och för de övriga kustkommunerna i Norra Bohuslän att en
gemensam fördjupad översiktsplan för havsområdet har arbetats
fram. Det är i detta dokument som strategiska ställningstaganden
och rekommendationer för havet och den obebyggda skärgården
finns. Läs mer om den blå översiktsplanen här.

•  Vi skapar levande mötesplatser genom delaktighet och kultur.

https://lysekil.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c88e717fd03f4ad99c3416df05bcca70
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struktur 

En kommun för alla - under hela året 

Kommunens målsättning är att planera för en svagt ökande
helårsbefolkning. Ökningen ska ske i en takt som är ekonomiskt,
socialt och ekologiskt hållbar så att kommunens åtaganden kan
tillgodoses och så att goda livsmiljöer kan bibehållas och
utvecklas.  

Att Lysekils kommun ska vara till för alla innebär en strävan
efter ökad integration. Ett samhällsbyggande där alla oavsett ålder,
kön, etnicitet och livsåskådning kan känna tillhörighet och
delaktighet. En utveckling där kommunens olika delar är åtkomliga
och tillgängliga för alla. Att kommunen ska vara till för alla och
under hela året sätter också fingret på behovet av en utveckling
som tar hänsyn till Lysekils kommun som en
besöksnäringskommun och en attraktiv kommun för delårsboende.
Den översiktliga planeringen tar här fasta på en utveckling där
goda livsmiljöer och en hög livskvalitet byggs för de helårsboende i
allt vad det innebär av boendemiljöer, service, arbetsplatser,
kommunikationer och fritid. En samhällsutveckling som är attraktiv
för de helårsboende ger goda förutsättningar för delårsboende att
vistas i kommunen under större delar av året och för besökare att
ta del av attraktiva miljöer och god service. 

• Planera för en svagt ökande
helårsboende befolkning.

• Möjliggör för en samhällsutveckling I
kommunens alla delar.

• Prioritera bostäder, service och
mötesplatser för helårsboende och
skapa förutsättningar för mångfald
genom att utgå från de
helårsboendes vardag. Utveckla miljöer som ger livskvalitet
under hela året.

• Förbättra förutsättningarna för att bo i Lysekils kommun under
en större del av året bland annat genom att nyttja befintliga
fritidshusområden som en resurs för bostadsutvecklingen.

Strategi för utvecklingen av bebyggelsens 
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Bygga kvalitativt och bohuslänskt i ny tappning 

Den redan byggda miljön utgör självklart utgångspunkten för
bebyggelseutvecklingen i kommunen. I Lysekils kommun finns flera
bebyggelsemiljöer med höga kulturhistoriska värden där ett
bevarande av miljön är viktig. Dessa miljöer ger platserna en
historisk förankring och en berättelse om kommunens utveckling.
De utgör inte minst kvalitativa och vackra miljöer som berikar och
skapar karaktär. Strategiska ställningstaganden och specifika
riktlinjer för dessa miljöer finns i Lysekils kommuns
kulturmiljöprogram.  

Förändringar, kompletteringar och förtätningar i den redan byggda
miljön ska ta hänsyn till det sammanhang de görs i. I de
kulturhistorisk särskilt värdefulla miljöerna krävs en särskilt stor
hänsyn, men även i andra befintliga bebyggelsemiljöer ska ny
bebyggelse ta hänsyn till sitt sammanhang genom en respekt
för platsens läge (centrala staden, i gränsen mot
jordbrukslandskapet, i
bergssluttningen), karaktär (tidsanda, materialval, struktur,
täthet) samt områdets och bebyggelsens skala (våningsantal, typ
av bebyggelse, mindre tätort-stad-landsbygd). 

Nya bebyggelseområden ska på samma sätt ta hänsyn till platsens
läge, karaktär och skala. Där oexploaterad mark tas i anspråk
ska landskapet nyttjas som resurs. Värdefulla landskapselement
ska bevaras och ekosystemtjänster ska säkerställas.  

Lysekils kommun ska nyttja sina tillgångar och förutsättningar som
kustkommun genom en god tillgång till havet.

• Skapa tillgång till boende över hela livscykeln;
villor/egnahem, smålägenheter och seniorboenden.

• Öka tillgången till kust och skärgård i människors vardag.
• Skapa förutsättningar för en levande landsbygd.
• Värna ”landsbygdshotspots” - platser på landsbygden med

befintlig infrastruktur och service ska värnas som mötesplatser
och nav för landsbygdsutvecklingen.

https://storymaps.arcgis.com/collections/6e0f01d3ff9945a1af0dbe8f92d40e07
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Fem utvecklingsområden tillgodoser behovet av

bebyggelseutveckling i kommunens olika delar med

utgångspunkt i tätorterna och den befintliga bebyggelsens

struktur. För vart och ett av de fem utvecklingsområdena

föreslås en utveckling utifrån de kvaliteter och förutsättningar

som varje område besitter.

Utvecklingsområde Hallinden 

• De befintliga byggda miljöerna ska
tas tillvara och förvaltas utifrån
varje områdes specifika karaktär och
värden.

• Förtäta inom staden och tätorterna
där det är förenligt med goda
livsmiljöer.

• Nya bebyggelseområden ska ges en
utformning som präglas av de lokala värdena och dagens
samlade kunskap kring hållbarhet och goda livsmiljöer.

• För nya bostäder ska en god tillgång till kust, hav och
grönområden säkerställas.

• Variationen i kommunens olika delar ska nyttjas för en variation
av bostäder och anläggningar.

• Möjligheterna till olika former av tematiska
boenden ska prövas.

• De kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöerna ska värnas.
• Nya bebyggelsemiljöer ska placeras och utformas med stor

hänsyn till ett förändrat klimat.
• Förutsättningar för ett framtida hållbart nyttjande av havet för

sjöfart, fiske och vattenbruk ska tillvaratas.

• Hallindens strategiska läge ska
nyttjas som ett utvecklingsområde för
verksamheter och service.

• Befintlig knutpunkt för
kollektivtrafiken ska utvecklas med
inriktning mot mobilitet, information
och service.

• Samverkansmöjligheter ska sökas med grannkommunerna.
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Utvecklingsområde Brastad - Brodalen - Bro 

• Skottefjället utgör ett friluftsområde med utvecklingspotential
och Hallinden kan utvecklas som knutpunkt för åtkomst till
friluftsliv i omgivningarna.

Utvecklingsområde Lysehalvön 

• Brastad ska utvecklas som tätorten
inom utvecklingsområdet och som
serviceort  för de norra
kommundelarna.

• Brastad tillåts växa ut till Brofjorden
genom områden för rekreation och
genom nya och omvandlade bostadsområden.

• En småskalig utveckling av landsbygdsbebyggelse ska tillåtas
som en förlängning av Brastad österut.

• Centrumutvecklingen i Brastad ska följa utbyggnadsriktningen i
öst-västlig riktning.

• Utvecklingskraften i Brodalen-Bro ska nyttjas för att berika
utvecklingsområdet som helhet.

• Den stora variationen av olika livsmiljöer inom området är en
tillgång. Utveckling av nya typer av boenden ska främjas.

• Brodalen ska stärkas som porten till Härnäset och Åbyfjorden i
enlighet med riktlinjerna i den fördjupade översiktsplanen för
Åbyfjorden.

• De olika delarna av utvecklingsområdet ska länkas samman
genom utbyggnad av gång- /cykelväg och promenadvägar.

• Norra delen av Lysehalvön utgör en
värdefull resurs för verksamheter och
för verksamhetsutveckling.

• Symbios och samverkansmöjligheter
ska sökas vid verksamhetsutveckling
där energiproduktion är en önskvärd
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Utvecklingsområde Lysekil 

del. Förutsättningarna för verksamhetsutvecklingen bör utredas i 
en fördjupad process. 
• Södra delen av Lysehalvön ska utifrån sitt stadsnära läge och

goda livsmiljöer utvecklas med inriktning mot ett ökat
helårsboende genom omvandling av fritidshusområden.

Utvecklingsområde Skaftö 

• Lysekil ska utvecklas utifrån
identiteten ”staden vid havet” som
hamnstad, som kurort och som en
stad där kustlinjen är stadens
vardagsrum - tillgänglig och med
mötesplatser för alla.

• Den havsnära verksamhetsmarken ska värnas och ge
förutsättningar för utveckling av marina näringar.

• Stadskärnan ska växa fram till havet och ges förutsättningar att
utvecklas i ett stråk mellan Norra och Södra hamnen. I dessa
två omvandlingsområden ska staden rustas för ett förändrat
klimat.

• Staden ska nyttja den redan byggda miljön för förtätning, men
också ges utrymme att växa. Huvudriktningen för stadens
utbyggnad är mot nordost .

• Stadens kulturhistoriskt värdefulla miljöer och landmärken ska
värnas, liksom utsiktsplatser och platser med siktlinjer mot
havet.

• Sårbarheten i väginfrastrukturen behöver begränsas.

• Skaftö ska utvecklas som en
sammanhängande helhet.

• Områden och stråk för rekreation
liksom ett sammanhängande nät av
gång-/cykelvägar ska nyttjas för att
länka samman öns olika delar och göra dem tillgängliga för
boende och besökare.

• Grundsund ska fortsatt utvecklas som öns centralort.
Grundsund och Fiskebäckskil-Östersidan utgör tätorterna på
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Skaftö. Det är inom och i anslutning till tätorterna som 
bebyggelseutvecklingen huvudsakligen ska ske. 

• Förutsättningarna för att bo och leva på Skaftö under hela året
ska stärkas genom omvandling av fritidshusområden där de
mest tätortsnära områdena prioriteras.

• De kulturhistoriskt värdefulla miljöerna ska värnas som en
väsentlig del av Skaftös identitet.

• Kristineberg ska värnas som en plats för marin utbildning,
forskning och verksamheter.

• En utveckling av tematiska boenden är önskvärd liksom
bostäder riktade till unga och äldre.

• Den havsnära marken inom tätorterna ska värnas för att
långsiktigt vara tillgängliga för kommunikationer till havs samt
för mötesplatser som bidrar till livskvalitet.
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Strategi för utveckling av mobilitet

Gör närheten hållbar och tillgänglig 

I Lysekils kommun är de geografiska avstånden
begränsade. Strategin för utveckling av mobilitet utgår från att
nyttja de korta avstånden på ett effektivt, hållbart och robust sätt så
att närheten kan upplevas från alla delar av kommunen och ge god
tillgänglighet i form av såväl en snabb pendlingsväg till arbetet,
snabb uppkoppling och en trygg väg till skolan, likväl som
en promenadväg till klättringen och en genväg över fjorden. Utöver
en hållbar mobilitet ska den
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strategiska utvecklingen av mobilitet stärka förutsättningarna en
god teknisk försörjning för ett ökat helårsboende med god tillgång
till vatten och avlopp. Befintliga strukturer för fjärrvärme och
eldistribution ska nyttjas för verksamhetsutveckling där produktion
av fjärrvärme och el kan samverka med verksamheter som kan dra
nyttja av en lokal produktion. 

Lysekilsbanans sträckning utgör oavsett järnvägens framtid ett
strategiskt mycket värdefullt stråk hållbar mobilitet och teknisk
försörjning genom hela kommunen där Lysekil med
hamnen, Hallinden och Gläborg/E6 är viktiga knutpunkter. 

• Gång- och cykelvägnätet ska på
Stångenäset byggas ut i
huvudsträckningen Lysekil-Bro, och
byggas ihop till ett
sammanhängande, effektivt vägnät.

• En utveckling av båttransporter, för
havsanknuten verksamhet och
fartygstransporter såväl
som persontrafik med båt, är eftersträvansvärd.

• Hamnarna ska värnas för att långsiktigt säkerställa
förutsättningarna för båttrafik.

• Utrymme för infrastruktur som möjliggör och
underlättar samordningen mellan trafikslag (till exempel buss
och båt) ska värnas.

• Lysekilsbanans sträckning ska nyttjas som strategiskt stråk
för mobilitet och teknisk försörjning.

• Knutpunkterna för mobilitet ska utvecklas för ökad effektivitet
mellan trafikslag samt som platser för service och information.

• Knutpunkter för samordnad mobilitet och service med potential
för möten, service, pendling och tillfälliga arbetsplatser ska
utvecklas i strategiska lägen med koppling till områden för
friluftsliv där det är möjligt.

• Väg 161 ska stärkas och förbättras som
kommunens huvudstråk för väginfrastrukturen.

• Kommunikationerna över Gullmarn ska förbättras i två steg: -
Steg 1: Förbättring av vägen och färjan. Steg 2: fast förbindelse
över Gullmarn.

• Sårbarheten i väginfrastrukturen ska begränsas.
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• Förbättringar längs väg 162 för ökad trafiksäkerhet och
klimatanpassningsåtgärder.

• Alternativ väg för ökad framkomlighet söder om Brastad
behöver studeras vidare.

• Förutsättningarna för ny infartsväg i norra delen av Lysekils
stad utreds vidare.
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kan beskrivas som länken mellan de utmaningar och kvaliteter som
formulerades i programmet till översiktsplanen och de mer
konkreta rekommendationer som formuleras för mark- och
vattenanvändningen.

Sammantaget innebär utvecklingsstrategin att en
sammanhängande struktur av värdefulla naturområden, områden
för friluftsliv och närrekreation, översvämningskänslig mark och
kustnära mark tillsammans utgör stommen för mark som långsiktigt
ska säkerställas obebyggd. Den gröna strukturen tillgodoser
ekosystemtjänster för goda livsmiljöer i den bebyggda miljön.

Fem utvecklingsområden tillgodoser behovet av
bebyggelseutveckling i kommunens olika delar med utgångspunkt i
tätorterna och den befintliga bebyggelsens struktur. För vart och ett
av de fem utvecklingsområdena föreslås en utveckling utifrån de
kvaliteter och förutsättningar som varje område besitter.
Utvecklingsområdena har en nära koppling till strukturen för
mobilitet. Den strategiska utvecklingen för mobiliteten bygger
därmed på att komplettera vägar som stärker effektiviteten och
robustheten i den befintliga strukturen och att bygga på den
befintliga strukturen för vägar i den riktning och takt som
bebyggelsen utvecklas. Strukturen för mobilitet möter
grönstrukturen på platser där tillgången till närrekreation och
friluftsliv har förutsättningar att stärkas.

Utvecklingsstrategin som helhet
Tillsammans utgör strategierna för det gröna, bebyggelsen och 
mobiliteten utvecklingsstrategin som helhet. Utvecklingsstrategin
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4. Kommunövergripande mark- och
vattenanvändning

I denna del redovisas i karta och text hur mark och vatten ska användas för 
kommunen som helhet utifrån teman.

4. Kommunövergripande mark- och vattenanvändning

https://www.lysekil.se/


Kommunövergripande mark- och vattenanvändning
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Havet och skärgården - den Blå 
översiktsplanen  

Havet är av avgörande betydelse för
Lysekils kommun. Närheten till havet
är utgångspunkten för kommunens
läge, av stor betydelse för
livskvaliteten för boende och
besökare, utgångspunkt för
näringsliv, livsmedelsförsörjning och
inte minst som transportled. Med
hänsyn till havets betydelse har Lysekils kommun i samarbete med
Strömstad, Tanum och Sotenäs kommuner antagit en fördjupad
översiktsplan för de fyra kommunernas
havsområden. Rekommendationer för användningen av hav och
skärgård kan du ta del av här.

Vision blå ÖP: 

En maritim framtid med ett välmående hav och skärgård 

Den översiktliga planeringen på land och den blå 
översiktsplaneringen möts i kustzonen. I den blå översiktsplanen 
beskrivs ett antal ”strategiska blå inspel” till den översiktliga 
planeringen på land. Dessa inspel är inarbetade i denna 
översiktsplan i form av strategier och rekommendationer i 
tillämpliga delar. Se även fliken Utgångspunkter.  

Sedan blå ÖP antogs 2017 har förslag till statliga havsplanen för 
Västerhavet lämnats till Regeringen. En regional handlingsplan för 
grön infrastruktur tagits fram av Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län. Detta ger tillsammans med andra kunskaps- och 
planeringsunderlag delvis nya förutsättningar för blå ÖP
vid kommande översyn och aktualitetsprövning. 

Lysekils skärgård

https://lysekil.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c88e717fd03f4ad99c3416df05bcca70


10/21/21, 10:58 AM 4. Kommunövergripande mark- och vattenanvändning

https://storymaps.arcgis.com/stories/e3120df1144548218e12fb62771545ff/print 52/200

Fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden

För Åbyfjorden och de angränsande
landområdena på dess båda sidor
har Lysekils kommun och Sotenäs
kommun gemensamt arbetat fram en
fördjupad
översiktsplan (FÖP). Gränsen mellan
kommunerna går mitt i fjorden och Åbyfjorden

det kommunövergripande samarbetet
har varit en förutsättning för att få en helhetssyn kring utvecklingen 
inom området. Den fördjupade översiktsplanen gör avvägning 
mellan de många intressen som finns i det attraktiva vatten- och 
kustområdet. Planens riktlinjer ger stöd och vägledning i beslut som 
rör mark- och vattenanvändningen i området. Planens riktlinjer 
möjliggör en småskalig bebyggelseutveckling med utgångspunkt i 
landskapets förutsättningar. Riktlinjerna ger även förutsättningar för 
att utveckla, nyttja, värna och bevara unika natur- och kulturvärden. 

Kommunfullmäktige antog den fördjupade översiktsplanen
2015. Användningen av mark- och vatten inom planområdet för 
FÖP Åbyfjorden kan du ta del av här.

Vision för Åbyfjorden: 

Där levande landsbygd möter storslagen natur nu och i framtiden 

FÖP Åbyfjorden fortsätter att gälla även efter att denna 
översiktsplan har fått laga kraft. Det innebär att inga specifika 
rekommendationer/riktlinjer inom planområdet för FÖP Åbyfjorden 
görs i Lysekil översiktsplan 2022.  

Sedan FÖP Åbyfjorden antogs har strandskyddsgränserna ändrats. 
De riktlinjer som FÖP Åbyfjorden ger för strandskyddad mark gäller 
inom de markområden som med dagens lagstiftning omfattas av 
strandskydd. 

Kommunens kulturmiljöprogram har reviderats sedan FÖP 
Åbyfjorden antogs. Kulturmiljöprogrammet med dess riktlinjer ska 
ses som ett kompletterande underlag vid prövning av ärenden som 

https://www.lysekil.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/oversiktsplan/fordjupad-oversiktsplan-for-abyfjorden.html
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Brodalen-Bro ingår som en del i denna ÖP:s utpekade 
utvecklingsområde för Brastad-Brodalen-Bro. Därmed ger Lysekils 
översiktsplan 2022 övergripande riktlinjer som överlappar 
planområdet för FÖP Åbyfjorden. Detta överlapp innebär inga
konflikter mellan de två planerna.  

Blå- och grönstruktur 
Kommunen ska förvalta och nyttja

mark- och naturresurser på ett

hållbart sätt genom att ta tillvara,

utveckla och nyttja

utemiljöns ekosystemtjänster och

dess samhällsekonomiska värde.  

Kommunens utveckling ska stimulera

en hållbar, attraktiv och levande

landsbygd samt värna och utveckla jord-, skogs- och lantbruk. 

Kommunen ska värna om, och varsamt utveckla, den natur och

kultur som gör oss unika. Genom framsynthet ska kommunen

utveckla beredskap för påverkan från ett förändrat klimat. 

Ekosystemtjänster 

Resonemang

En krympande biologisk mångfald,
klimatförändringar, ett stort behov av
att ersätta fossila resurser med
förnybara samt ett ökat fokus på
säker livsmedelsförsörjning medför
högre krav på en bra fysisk planering
och att kommunen väger in
ekosystemtjänster i sina beslut. En väl fungerande grön
infrastruktur som levererar ekosystemtjänsterna behöver
säkerställas. 

Gullmarsfjorden

rör användningen av mark och vatten inom planområdet. 
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För att kommunen ska kunna ta hänsyn till ekosystemstjänsterna
krävs en kunskap om var det finns viktiga ekosystemtjänster i
kommunen, och hur dessa är del av ett regionalt sammanhang.
Kunskap behövs också kring var det finns brister på
ekosystemtjänster av olika slag, så att tjänsterna kan förstärkas.  

Till viktiga ekosystemtjänster hör funktioner som stärker samhällets
förmåga att motverka och hantera klimatförändringarnas effekter. 

Rekommendationer

Planförslaget ger geografiska rekommendationer för följande
övergripande strukturer som bör värnas och utvecklas som
obebyggda mark- och vattenområden och därmed ge
förutsättningar för att ta tillvara och utveckla ekosystemtjänster.
Dessa områden är följande: 

• Kommunen ska arbeta aktivt med ekosystemtjänster i
planeringen. Detta ska syfta till att bevara, förstärka och skapa
ekosystemtjänster samt säkerställa en sammanhängande,
fungerande grön- och blåstruktur.

• En kommunövergripande analys ska göras av vilka
ekosystemtjänster som finns i kommunen och dess värden,
samt var det finns brister på fungerande ekosystemtjänster.
Detta görs lämpligen parallellt med framtagandet av en ny
naturvårdsplan.

• Vid planläggning ska redovisas vilka ekosystemtjänster som
tillförs eller förstärks och vilka som går förlorade i samband med
exploatering. Värdet av ekosystemtjänster som förloras ska
kompenseras genom att förutsättningar för tjänster av liknande
värde förstärks eller tillförs, antingen inom planområdet eller
utanför. Detta bör säkras i planbestämmelser,
exploateringsavtal, markanvisningsavtal eller genom annan
styrning

• Övergripande grönstruktur
• Jordbruksmark
• Obebyggd landsbygd av värde för landskapsbild och kulturmiljö
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Övergripande grönstruktur 

Den övergripande grönstrukturen utgörs en sammanhängande
struktur uppbyggd av följande områdestyper: 

Dessa område utgör en struktur som aktivt bör värnas som
obebyggd och utvecklas i syfte att bevara
värden samt utveckla dess kvaliteter och ekosystemtjänster. En
bred funktionalitet bör eftersträvas i förvaltningen av den
övergripande grönstrukturen. 

Resonemang 

Naturen är en stark anledning till att många väljer att bosätta sig i
Lysekils kommun. Här finns unika värden i form av det
karaktäristiska landskapet och många skyddsvärda naturtyper.  

I själva staden, omgiven av berg och klippor är grönytor och
planteringar av särskilt stort värde. Det är också viktigt att det finns
tätortsnära naturområden för rekreations- och friluftsändamål. För
att underlätta för både människor och djur att röra sig mellan olika
natur- och grönområden behövs sammanhängande stråk. Se även
rubrik Kultur, sport och fritid i avsnittet Bebyggelsestruktur.

• Områden med höga
naturvärden (skyddad natur, områden
som i naturvårdsplan och
naturvärdesinventeringar redovisas
som värdefulla).

• Områden med höga värden för
rekreation och
friluftsliv (strandskyddad mark, områden som lyfts fram i
kommunens grönstrategi, bostadsnära naturområden,
markområden i anslutning till vandringsleder).

• Områden som med hänsyn till ett förändrat klimat bör värnas
och utvecklas som olika typer av grönytor. (områden längs
kusten med en marknivå lägre än +3.30, lågpunkter i
landskapet).

Vägeröds dalar
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Natur- och kulturmiljöer har även stor betydelse för besöksnäringen 
i kommunen och är en förutsättning för kommunens ambition att bli 
Sveriges främsta friluftskommun. Det finns mycket goda 
förutsättningar för en mängd olika aktiviteter som bad, vandring, 
cykling, klättring, fiske, paddling, båtliv och rika naturupplevelser. 

Lysekils kommun har en lång kuststräcka. Kusten har en 
komplexitet då den utgör gränszonen mellan hav och land och 
därmed samlar ett stort antal anspråk, funktioner och värden. Den 
oexploaterade delen av kustområdet ska värnas som en obebyggd 
struktur. Strandskyddet ger stöd för bevarandet av såväl vatten-
som landområden längs kusten. Inom dessa områden ska 
tillgängligheten och åtkomsten stärkas för rekreation och friluftsliv.  

Inom tätortsområdena och inom områden som är i anspråkstagna 
för anläggningar som camping, hamnar mm ska ett multifunktionellt 
nyttjande eftersträvas som stärker kopplingen mellan hav och land 
och ökar förutsättningarna för mobilitet, fritid och friluftsliv på 
vatten. Dessa knutpunkter för friluftsliv ska samordna strukturer för 
kollektivtrafik/hållplatser, biltrafik/parkering, vandrings-/cykelleder 
och lokala sjövägar.  

En sammanhängande struktur av knutpunkter för friluftsliv bör även 
utvecklas i skärgården i form av platser med toaletter, 
tältningsmöjligheter eller andra övernattningsmöjligheter. Stråket av 
knutpunkter ska ge förutsättningar att röra sig längs hela 
kuststräckan med kajak eller båt. Knutpunkterna bör utvecklas på 
öar som redan är exploaterade i form av bryggor, bebyggelse eller 
liknande. 

Kustlinjen utgör också en värdefull buffertzon för översvämningar 
till följd av stigande havsnivåer. Utgångspunkten är därmed att 
samtliga obebyggda strandområden med en marknivå som 
understiger +3.30 långsiktigt ska säkras som obebyggda. Därmed 
undviks att ny bebyggelse utsätts för risker kopplade till stigande 
vatten och samtidigt kan strandområdet nyttjas för att begränsa de 
negativa effekterna av havsnivåhöjningen. 
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Jordbruksmark 

Rekommendationer 
• Den övergripande grönstrukturen ska nyttjas för gröna

dagvattenlösningar i anslutning till byggda miljöer.
• Den övergripande grönstrukturen ska nyttjas för ökad

tillgänglighet till natur- och rekreationsområden.
• Kommunen ska arbeta för att det skapas rundslingor för

vandring från tätorterna som binds ihop med Kuststigen, och
slingor för till exempel cykling och ridning samt tematiska
vandringsleder.

• Vid planering av nya bebyggelseområden bör nära tillgång till
större grönområden säkerhetsställas.

• En multifunktionalitet ska eftersträvas vid nyttjande och
utveckling av grönområden, så att ett flertal ekosystemtjänster
kan tillgodoses, exempelvis ska gröna dagvattenlösningar
kombineras med värden för rekreation.

• I samarbete med övriga kommuner utmed Bohuskusten bör
en sammanhängande struktur av knutpunkter för friluftsliv
längs kusten och i skärgården utvecklas.

• Befintliga campinganläggningar ska ges förutsättningar för
utveckling och bör regleras i detaljplan. Inom de
campinganläggningar som ligger vid havet ska allmänhetens
tillgång till stranden säkerställas. En betydande del ska
säkerställas för korttidsuthyrning av turistiskt boende i form av
uppställningsplatser för husvagnar/husbilar/tält, stugor,
villavagnar eller liknande.

En levande landsbygd med ett aktivt
jordbruk ska eftersträvas. Som
grundläggande förutsättning ska
jordbruksmarken värnas för att ha
förutsättningar för
livsmedelsproduktion med mera.  

Områden med jordbruksmark vars brukningsvärde
ska värnas redovisas i karta liksom tätortsnära områden för 
småskalig landsbygdsbebyggelse. 
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Resonemang 
Landsbygden rymmer stora natur- och kulturvärden. Det är 
avgörande att hitta en balans mellan bevarandet av viktiga 
naturvärden och förutsättningar för en hållbar 
landsbygdsutveckling. Ett öppet landskap och ett levande lantbruk 
är en viktig beståndsdel för att behålla kommunens attraktionskraft. 
Ny bebyggelse på åkermark ska därför
undvikas.  Dessutom bör igenväxning av det öppna
landskapet förhindras. De lantbruksföretag i kommunen som med 
betesdrift upprätthåller det öppna landskapet gör också en stor 
naturvårdande insats. Lokalt och hållbart jordbruk bör stöttas och 
underlättas för. 

En småskalig bostads- och verksamhetsutveckling på landsbygden 
med bäring på areella näringar och friluftsliv ska dock kunna prövas 
för att främja en levande landsbygd och ge förutsättningar för ett 
aktivt brukande av jorden i såväl större som mindre skala. I denna 
plan redovisas specifikt två områden med god tillgång till 
tätorternas service och kommunikationer som lämpliga för en 
småskalig komplettering med landsbygdsbebyggelse- ett öster om 
Brastad och ett väster om Brodalen för anslutning till områden med 
motsvarande rekommendation i FÖP Åbyfjorden.  

Rekommendationer 

• Kommunen ska värna det hållbara jordbruket genom att
underlätta för lokal produktion, ekologiska metoder och
frigående djur i landskapet samt för lokal återförsäljning.

• Att exploatera på jordbruksmark ska ha ett starkt motiv och
föregås av prövning av andra alternativa platser.

• Ny bebyggelse får inte bidra till att fragmentera
jordbruksmarken eller på annat sätt begränsa brukningsvärdet i
ett större sammanhang.

• I denna översiktsplan, liksom i den fördjupade översiktsplanen
för Åbyfjorden, redovisas områden med sammanhängande
jordbruksmark där funktionen som brukningsbar jordbruksmark
bör bibehållas. Områden för småskalig utveckling av
bebyggelse på landsbygd redovisas för att möjliggöra prövning
av nya livsmiljöer som främjar brukandet av jordbruksmarken i
traditionella eller nya former.
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Obebyggd landsbygd av värde för landskapsbild och 
kulturmiljö 

Resonemang 

Utöver den brukningsbara
jordbruksmarken och den särskilt
utpekade grönstrukturen finns ett
stort värde i att bibehålla större,
sammanhängande markområden
obebyggda. Det handlar om att värna
det bohuslänska och “lysekilska” landskapets karaktär -
landskapsbilden såväl som landskapets kulturhistoriska värden.
Inom dessa områden råder en generell restriktivitet till ny
bebyggelse och andra typer av exploateringar. Enstaka ny
bebyggelse kan prövas i förhandsbesked. Stor hänsyn ska för
nytillkommande bebyggelse tas till landskapets karaktär och till
specifika landskapselement. Inom de kulturmiljöer som redovisas i
kommunens kulturmiljöprogram finns rekommendationer för
respektive miljö.   

Rekommendationer 

• Inom områden av värde för landskapsbilden ska endast
enstaka ny bebyggelse prövas.

• Ny bebyggelse ska prövas med förhandsbesked med krav på
anpassning till landskapet och landskapsbilden.

• Ny bebyggelse ska inte medverka till att bryta värdefulla
samband i landskapet.

• För områden som ingår i de kulturmiljöer som redovisas i
kommunens kulturmiljöprogram ska riktlinjer för respektive miljö
följas.
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som ger förutsättningar för ett ökat

antal åretruntboende och goda förutsättningar för att bedriva

verksamheter.  

Om- och tillbyggnad samt förtätning av redan befintlig bebyggelse 

ska prioriteras framför att ta nya markområden i anspråk för 

bebyggelse.  

Befintlig bebyggelse ska säkras för framtida konsekvenser av 

klimatförändringar såsom stigande vatten, översvämningar till följd 

av ökade regnmängder och skyfall. Anläggande av 

fördröjningsmagasin och grönstrukturer ska i första hand väljas och 

byggda barriärer i andra hand. 

Planförslaget ger på en kommunövergripande nivå 

geografiska rekommendationer för följande delar i 

bebyggelseutvecklingen: 

Utvecklingsområden 

Utvecklingsområdena utgör de större sammanhang inom vilken 
huvuddelen av kommunens bebyggelseutveckling ska ske. 
Samband för grönstruktur och hållbar mobilitet ska särskilt beaktas 
inom utvecklingsområdenas utbredning. Från norr till söder
utgör Hallinden, Brastad-Brodalen-Bro, Lysehalvön, Lysekils stad 
och Skaftö utvecklingsområden. Respektive utvecklingsområde 
beskrivs på en fördjupad nivå (se flikar). Se även 
utvecklingsstrategi för inriktning för respektive område. 

Tätortsutbredning 

Lysekils stad, Brastad, Grundsund och Fiskebäckskil-Östersidan 
utgör kommunens tätorter. Inom den geografiskt utpekade 
utbredningen för respektive tätort bedöms en förtätning av befintliga 
bebyggelsestrukturer generellt vara lämplig att pröva, liksom 
utbyggnad och omvandling inom specifikt utpekade områden. Varje 
tätort ingår i ett utvecklingsområde som beskrivs fördjupat (se 
flikar). 

Bebyggelsestruktur 
Bebyggelseutvecklingen ska leda till 
långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt hållbar samhällsutveckling
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Utredningsområden
I planförslaget redovisas tre områden som utifrån sina strategiska 
värden för samhällsutvecklingen och sin komplexitet behöver 
studeras i någon form av fördjupade processer för att tydliga och 
väl avvägda ställningstaganden kring den
långsiktiga markanvändningen ska kunna göras.  

Lysehalvön - verksamhetsområdet vid Brofjorden 

Den norra delen av Lysehalvön utgör kommunens har kommunens 
främsta utvecklingspotential för utveckling av verksamheter (även 
verksamheter med omgivningspåverkan). Preemraff är etablerat i 
den nordvästra delen. Företagets framtida utveckling bör 
tillsammans med förutsättningarna för resterande markområden 
studeras utifrån ett samverkansperspektiv och
möjliga symbioser, inte minst kopplat till energiproduktion. 

Lysekil - Södra hamnen 

Södra hamnen utgör ett strategiskt mycket värdefullt 
omvandlingsområde centralt i Lysekil. I den långsiktiga 
utvecklingen av staden utgör södra hamnen entrén till den centrala 
staden och ger stadskärnan en möjlighet att växa fram till havet. 
Oklarheterna kring Lysekilsbanans framtid liksom områdets 
utsatthet för en stigande havsnivå gör utvecklingen komplex. 
Klimatanpassningsåtgärder behöver genomföras i området, dels 
för att möjliggöra en önskad utbyggnad av centrum och dels för att 
skydda befintlig bebyggelse och infrastruktur i bakomliggande 
område. 

Brastad centrum 

Brastad utgör serviceorten i de norra kommundelarna och har god 
tillgång till mark för samhällsutveckling. Centrumområdet är idag 
koncentrerat till ett stråk längs väg 162. För att
begränsa säkerhetsrisker kopplade till vägen, för att skapa 
förutsättningar för ett attraktivt centrumområde och för att 
centrumutvecklingen ska följa den önskade utbyggnadsriktningen i 
öst-väst är det önskvärt med en utbyggnad även av 
centrumområdet i öst-västlig riktning. Förutsättningarna för en 
säkrare trafikmiljö i centrumstråket, utvecklingsmöjligheter
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utifrån järnvägens framtid är frågor som behöver studeras
vidare. Områdets möjligheter att utvecklas som mötesplats och
serviceort för Brastad-Brodalen-Bro med omgivande landsbygd är
ytterligare en viktig del i en fördjupad process. 

Bostadsbebyggelse 

Resonemang 

Lysekils kommun ska utvecklas till en
attraktiv boendekommun genom att
kunna erbjuda en god tillgång på ett
varierat och attraktivt utbud av
bostäder med god social, teknisk-
och transportinfrastruktur, för alla, i
alla delar av kommunen, och
därigenom öka antalet åretruntboende. 

Kommunens målsättning är att planera för en svagt ökande
helårsbefolkning. En strävan skall vara att ökningen kan ske i en
takt som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar så att
kommunens åtaganden kan tillgodoses och så att den goda
livsmiljön bibehålls i Lysekils kommun. 

Kommunens bostadsförsörjningsprogram beskriver mål, riktlinjer
och planerade insatser för bostadsförsörjningen. Översiktsplanen
ska ge förutsättningar för att kunna genomföra programmet genom
att prioritera bostäder för åretruntboende i centrala och
kollektivtrafiknära lägen i tätorterna för att möta invånarnas
bostadsbehov och att främja en socialt hållbar ortsutveckling som
möjliggör fler mänskliga möten att främja trygghet och säkerhet i de
miljöer människor rör sig att utveckla och förstärka kommunens
flerkärniga ortsstruktur. 

Rekommendationer 

• Den befintliga bostadsbebyggelsen ska tillförsäkras tillgång till
närrekreationsområden i den övergripande grönstrukturen.

• Förtätning får inte ske på bekostnad av värdefulla
grönområden.

Kungsgatan, Lysekil

https://www.lysekil.se/download/18.4aa539e4177d31e867b1dacf/1614263995112/Bostadsf%C3%B6rs%C3%B6rjningsprogram%20f%C3%B6r%20Lysekils%20kommun%20med%20bilagor.pdf
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• Områden med hällmark, utsiktsplatser, siktstråk mot havet samt
vattenområden som dammar, våtmarker mm är
landskapselement som särskilt ska bibehållas obebyggda vid
planering av nya bebyggelseområden.

• Bostadsbyggandet ska bidra till att skapa ett inkluderande och
socialt hållbart samhälle. Inom områden med ny bebyggelse
ska en funktionell och social blandning, med en bredd av
upplåtelseformer, storlekar och boendekostnader eftersträvas.

• Nya boendemiljöer ska tillgodoses inom kommunens olika
delar.

• Barnperspektivet ska beaktas i såväl planläggning av nya
bostäder som förändring av befintliga boendemiljöer.

• Ny bostadsbebyggelse ska ha en god tillgång till grundläggande
samhällsservice och kvalitativa närrekreationsområden.

• Ny bostadsbebyggelse ska främja delaktighet och gemenskap
och vara tillgänglig för alla, med fokus på barn, äldre och
funktionsnedsattas behov. Ny bostadsbebyggelse ska inrymma
trygga, säkra och tillgängliga mötesplatser och miljöer som
inbjuder till vardagsmotion och lek.

• Vid all utbyggnad ska kommunen ställa krav på ekologiskt och
socialt hållbara lösningar till exempel i fråga om
energiförbrukning, materialval och utformning.

• För att öka tillgången till bostäder för åretruntboende ska
kommunen verka för en omvandling av fritidshusområden så att
åretruntboende blir möjligt. Detta kräver att området kan
anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Bostadsutvecklingens 4-stegsprincip

Kommunen har generellt en positiv inställning till förtätning med 
fler bostäder inom redan bebyggda områden.
Följande prioriteringsordning bör tillämpas för bostadsutvecklingen 
i kommunen: 



10/21/21, 10:58 AM 4. Kommunövergripande mark- och vattenanvändning

https://storymaps.arcgis.com/stories/e3120df1144548218e12fb62771545ff/print 64/200

Omvandling av fritidshusområden 

Kommunen ställer sig generellt positiv till ett ökat helårsboende i 
områden som idag främst innefattar delårsbostäder. Lämpligheten 
för omvandling skiljer sig för varje fritidshusområden utifrån ett 
flertal olika aspekter, som behöver bedömas ur ett 
helhetsperspektiv. Övergripande kan fritidshusområdena delas in i 
tre kategorier:  

1. Prioriterade omvandlingsområden där kommunen bör skapa
goda förutsättningar för helårsboende:

2. Områden där förutsättningar för helårsboende redan finns i den
befintliga bebyggelsen, men där det är svårare att skapa hållbara
helhetslösningar:

1. Effektivt utnyttjande av
befintligt
bostadsbestånd.

2. Utbyggnad inom befintliga
byggrätter.

3. Nya detaljplaner inom redan
planlagda områden.

4. Utbyggnad på tidigare
obebyggd mark
(utvecklingsområden för
bostäder).

• Områdena är tätortsnära – service finns inom relativ närhet.
• Utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp föreslås.
• Gällande detaljplan ändras vid behov.
• Utökade byggrätter och eventuellt nya tomter bör prövas.
• Vägarnas standard höjs vid behov.

• Områdena är inte tätortsnära – service saknas i närområdet.
• Godtagbara vatten- och avloppslösningar finns till exempel

genom (möjlighet till) avtalsanslutning till kommunalt vatten- och
avlopp, gemensamhetsanläggning eller förutsättningar för
anläggande av nya enskilda anläggningar.

• Vägstandarden är godtagbar.
• Detaljplaner finns som tillåter höjd standard alternativt kan

avsteg motiveras.
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3. Områden där förutsättningar i dagsläget inte är säkerställda –
klarlägganden behövs:

I mark- och vattenanvändningskartan redovisas områden i kategori
1. För omvandling inom kategori 2 och 3 behöver en utredning
göras som med utgångspunkt i förutsättningar kring vatten-
och avloppslösningar, kommunikationer, tillgänglighet till service
samt hänsyn till kulturhistoriska värden och
landskapsbild klargör lämplighet för omvandling.

Verksamhetsmark 

Resonemang 

• Vattentillgången är begränsad eller okänd.
• Vattenmagasinen riskerar att förstöras av fler enskilda avlopp

med infiltration.
• Det bedöms olämpligt med slutna avloppstankar som behöver

tömmas ofta.
• Vägstandarden är för låg.
• En förändring av området kan innebära negativ påverkan på

värdefull kulturmiljö.

Översiktsplanen ska ge
förutsättningar för företagare och
entreprenörer att utveckla sina idéer
och verksamheter. Kommunen ser en
stor utvecklingspotential för
de maritima
näringarna och för besöksnäringen.  

Idag förändras näringslivets behov av, och krav på,
verksamhetsmark i allt högre takt vilket gör det svårt för kommunen
att långsiktigt planera mark för olika typer och storlekar av
verksamheter i optimala lägen. Behovet av verksamhetsmark kan
uppkomma med kort varsel och därför är det viktigt för kommunen
att ha en god planberedskap för verksamheter i olika kategorier.  

Kommunen bör aktivt föra dialog och samverka med privata
markägare för att öka de tillgängliga markytorna för
näringsverksamhet 
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För att få en mer effektiv och hållbar användning av befintliga
verksamhetsområden ska förtätning eftersträvas för bättre
möjligheter att samutnyttja mark. Generellt uppmuntras en
blandning av boende och olika typer av verksamhet (utan störande
omgivningspåverkan) inom tätorterna. 

Samtliga verksamhetsområden i havsnära läge bör nyttjas för
verksamheter som har en tydlig marin inriktning och ett fysiskt
behov av närhet till havet. Odling av marina arter i anläggningar på
land bör ges goda förutsättningar. 

Rekommendationer 

Markförsörjning 

Resonemang

Strategisk markförsörjning är viktig för att säkerställa kommunens
möjlighet att vara en aktiv aktör i samhällsbyggandet. Kommunen
bör aktivt arbeta med strategisk markförsörjning samt
samverka med privata exploatörer och näringslivets organisationer
för att ta fram flexibla detaljplaner som skapar möjligheter för
etablering av nya företag och omlokalisering eller expansion av
befintliga företag.  

Lysekils kommun ska ta fram en markförsörjningsplan som ska
bidra till kommunens möjlighet att vara en aktiv aktör i
samhällsbyggandet.
Markförsörjningsplanen ska utgöra underlag för
övergripande, långsiktiga strategiska vägval för kommunens

• I första hand uppmuntra förtätning och utvidgning av befintliga
verksamhetsområden.

• Kommunen bör ha en god planberedskap och flexibilitet för ny
verksamhetsmark.

• Havsnära verksamhetsmark ska i första hand nyttjas för
verksamhet som har behov av direkt koppling till havet.

• Odling av marina arter på land i anläggningar bör ges goda
förutsättningar.

• Handel samt offentlig- och kommersiell service ska
koncentreras till tätorterna i Lysekils kommun.
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markinnehav. Planen ska också ge vägledning i hur mark ska
hanteras i kommunen, till exempel bytesmark, avyttring och
markköp. 

Behovet av nya markområden för campinganläggningar och andra
områden för utveckling av besöksnäringen behöver utredas. 

Rekommendationer 

Genom aktiv markpolitik, hög planberedskap och effektiva
arbetsprocesser ska Lysekils kommun arbeta aktivt för att förvärva
mark i syfte att tillgodose behovet av god tillgång till mark för: 

Klimatanpassning 

• Ett varierat utbud av bostäder i alla kommundelar.
• Behovet av offentlig service och övrig samhällsservice.
• Goda förutsättningar för att bedriva verksamheter i alla

kommundelar.
• Vattennära mark för verksamheter.
• Mark för ny infrastruktur.
• Mark som ligger väl till ur infrastruktursynpunkt och/eller i

kollektivtrafiknära lägen.
• Tillgång till närrekreationsområden i anslutning till tätorterna.
• Klimatanpassningsåtgärder.
• Säkerställande av övriga ekosystemtjänster, till exempel

dagvattenhantering, bullerbegränsning.

Resonemang 

Klimataspekter är ett allmänt intresse
enligt plan- och bygglagen och
kommunen behöver i sitt arbete ta
hänsyn till ökad risk för
översvämning, erosion, ras och skred
med mera på grund av exempelvis stigande havsnivåer och
förändrade nederbördsmönster. Klimatanpassning innebär vid
fysisk planering att förbereda befintlig och planerad bebyggelse på
effekterna av en klimatförändring, antingen genom att undvika och
dämpa negativa effekter eller genom att nyttja fördelarna.
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Detta görs genom tillämpning av fyra övergripande strategier:

Den mark som pekas ut för
bebyggelseutveckling är generellt lokaliserad till områden som inte
kommer att påverkas av stigande havsnivåer i
ett hundrårsperspektiv. Två undantag från denna princip finns,
nämligen föreslagen utveckling i Norra respektive Södra hamnen i
Lysekils stad. Nyttan av att utveckla bebyggelse i dessa områden
bedöms så stor att kostnader för att göra olika typer av
anpassningar och uppföra skydd kan bli samhällsekonomiskt
motiverbara. Åtgärder för klimatanpassning inom dessa områden
medverkar dessutom till att skydda befintlig bebyggelse och
infrastrukturobjekt i centrala lägen.  

Inom lågpunktsområden, som riskerar återkommande
översvämningsproblematik, föreslås ingen ny exploatering. De
oexploaterade markområden som har en marknivå lägre än +3.2m
ingår i planens geografiska rekommendationer som en del i den
övergripande grönstrukturen. Åtgärder för att skydda befintliga
miljöer med bebyggelse, infrastrukturobjekt och andra
anläggningar behöver utredas vidare. 

• Undvik – i områden som idag eller i
framtiden riskerar att utsättas för
risker kopplat till översvämning, ras
och skred med mera placeras ingen
ny känslig bebyggelse eller viktig
infrastruktur.

• Backa undan – i områden där det inte
är möjligt eller är allt för kostsamt att anpassa eller skydda
bebyggelse eller infrastrukturanläggningar avvecklas dessa
successivt i takt med exempelvis stigande havsnivåer.

• Anpassa – i vissa områden där det fungerar görs anpassningar
av bebyggelse, infrastrukturanläggningar och grönstruktur så att
både befintlig och ny bebyggelse/nya anläggningar möjliggörs.
Detta kan ske exempelvis genom att byggnader eller vägar höjs
upp eller att träd planteras för att ge svalka genom skuggning
och avdunstning.

• Skydda – bebyggelse och infrastruktur skyddas genom att
bygga vallar, erosionsskydd med mera.
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Rekommendationer 

• Framtida klimatförändringars påverkan ska hanteras i minst ett
100-årsperspektiv.

• En klimatanpassningsplan ska tas fram för att identifiera och
analysera klimatförändringarnas påverkan på kommunen samt
identifiera åtgärder för att anpassa samhället till de
klimatförändringar som sker och kommer att ske. Planen ska
utgöra ett fördjupat planeringsunderlag för den fysiska
planeringen.

• Klimatanpassningsplanen ska ha ett fokus på Norra hamnen
och Södra hamnen i Lysekil, liksom på befintlig bebyggelse i
behov av skydd, inte minst de kulturmiljöer som i
kulturmiljöprogrammet lyfts fram utifrån detta perspektiv. Vid
planering av bebyggelse eller andra åtgärder inom eller i
anslutning till nutida och framtida riskområden för
översvämning, ras, skred och erosion ska noggranna
riskbedömningar göras, och tillåten markanvändning klargöras.

• Där det finns behov ska mark reserveras för uppbyggnad av
framtida vallar, barriärer, och liknande skyddsanläggningar, med
hänsyn tagen till att havsnivån väntas stiga allt snabbare ju
längre fram i tiden vi kommer. Där det behövs ska också mark
reserveras för framtida skydd mot ras, skred och erosion.
Skyddsanläggningar ska utformas som multifunktionella ytor
eller objekt och bidra till attraktiva livsmiljöer.

• I upprättande av nya detaljplaner ska områden som är låglänta,
innestängda eller som saknar avrinningsmöjligheter (och därför
är svåra att avvattna) identifieras. Bebyggelse och infrastruktur
ska anpassas efter förutsättningarna och känsliga områden
nyttjas som grönområden. Befintliga grönområden ska även
nyttjas för att möjliggöra en effektiv dagvattenhantering, skapa
svalka med mera. En multifunktionalitet ska eftersträvas där ett
flertal ekosystemtjänster kan tillgodoses, inte minst värden för
närrekreation.

• Kommunen ska inventera och peka ut större markområden
lämpliga för dagvattenhantering där sådana behov finns eller
förväntas uppkomma i framtiden, samt beakta och upprätthålla
dessa områden för att möjliggöra omhändertagande av
dagvatten i större skala genom lösningar som bidrar med
estetisk utformning och attraktiva miljöer.
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Bebyggelsens och landskapets kulturmiljöer

Resonemang

Landskapet och den byggda
miljön berättar om en gemensam
historia och bär på kunskap om hur
samhället har förändrats, om olika
byggtraditioner och om livet på
platsen. Landskapsbilden kan också
ge oss en möjlighet att känna
förankring i historien samtidigt som vi
kan få en förståelse för vår samtid
och vår framtida utveckling.  

För Lysekils kommun finns ett
kulturmiljöprogram. Programmet innehåller ett urval av
representativa miljöer som speglar Lysekils kommuns framväxt från
dess tidiga förhistoria till vår tids moderna samhälle.
Kulturmiljöprogrammet med dess riktlinjer skapar förutsättningar för
hållbara beslut som kan bidra till att skydda, vårda och utveckla vår
kulturmiljö. Bevarande i förening med utveckling ska
vara vägledande i kommunens samhällsplanering. 

Rekommendationer 

• Lysekils kommun ska vara en förebild som ägare och förvaltare
av kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

• Kommunens kulturmiljöprogram ska beaktas i all
samhällsplanering.

• Oåterkalleliga ingrepp i natur- och kulturmiljön i samband med
nybyggnation undviks så långt det är möjligt.

• Nybyggnation ska underordna sig befintliga värdefulla
landmärken och värden i landskapet.

• God helhetsverkan ska vara utgångspunkten i samband med
nybyggnation.

• Vid planläggningsprocesser ska kommunen verka för att
upprätta skyddsbestämmelser och varsamhetskrav för
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Om behov finns ska

Grönskult
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Kultur, sport och fritid 

Resonemang 

fördjupade kulturhistoriska utredningar tas fram. Utgångspunkt ska 
tas i Kulturmiljöprogrammets riktlinjer.

Ett attraktivt utbud av kultur- och
fritidsaktiviteter är viktigt för både
kommuninvånarna och besökare.
Därmed är det också viktigt att vårt
stora föreningsutbud har ytor där
dessa aktiviteter kan utövas. Vid
sidan av ändamålsenliga lokaler och
anläggningar är det också av vikt att kommunens barn och unga
ges förutsättningar för spontan aktivitet i och kring sitt
bostadsområde.  

Genom samlokalisering av olika typer av lokaler och anläggningar
som kan användas av olika grupper och för flera olika typer av
aktiviteter uppstår inte bara ett mer effektivt nyttjande av lokaler
utan skapar även möjligheter till möten och aktiviteter som inte kan
ha sina egna lokaler.  

Kultur är betydelsefull för välbefinnande, tillväxt och
attraktionskraft. Offentlig konst bör ses som en investering som har
många funktioner. Offentlig konst kan göra en plats estetiskt
tilltalande, ge den karaktär och identitet. 

I Lysekils kommun är tillgången till mötesplatser i direkt anslutning
till havet värdefull.  Havsnära mötesplatser ska utformas med god
tillgänglighet för alla. De bör vara flexibla i sin utformning för att
kunna nyttjas för ett flertal funktioner med variation över året.
Platserna bör ge förutsättningar för upplevelser, aktiviteter och
evenemang. 

Rekommendationer 

• Vid nybyggnation och planering av bostadsområden ska god
tillgång till aktivitets- och spontanidrottsytor säkerställas.
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• Barn- och genusperspektivet ska beaktas vid prioritering av
olika kultur- och idrottsanläggningar.

• Ändamålsenliga aktivitetsytor ska finnas för kommunens stora
föreningsutbud.

• 1 % av budget för ny-, om- eller tillbyggnadsprojekt för
kommunala byggnader ska avsättas till offentlig utsmyckning,
konst eller av lokaler för kreativt skapande.

• Vid utveckling av havsnära markområden ska den allmänna
tillgången till strandområdet säkerställas. Multifunktionella,
tillgängliga och flexibla mötesplatser ska eftersträvas.

Mobilitet
Kommunen ska nyttja befintlig

infrastruktur effektivt och investera i

nya sträckningar för mobilitet i

strategiskt hållbara strukturer. Detta

ska ske genom satsningar på hållbar

och

sammanhängande infrastruktur för persontransporter genom att 

öka utbudet av, och tillgängligheten till, kollektivtrafik och ett 

sammanhängande gång‐ och cykelvägnät. En hållbar utveckling av 

infrastrukturen förutsätter också goda förutsättningar för digitala 

kommunikationer som gynnar flexibelt arbete, välfärd, näringsliv 

och fritid i hela kommunen. En annan viktig förutsättning för en 

hållbar mobilitet är möjligheterna för omställning till fossilfria 

fordon. Hänsyn till effekterna av ett förändrat klimat behöver tas för 

att säkerställa god mobilitet. 

Kollektivtrafik

Resonemang 

För att öka andelen resande som
använder sig av kollektivtrafik både
inom och till och från kommunen
krävs att hela-resan perspektivet
ligger till grund för kommunens planering och samverkan med
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Västtrafik. I hela-resan perspektivet kan en del av resan ske per
fot, med bil eller cykel för att ansluta till kollektivtrafik. Det krävs att
det är enkelt, tryggt och bekvämt att ta sig till busshållplatser och
att åka kollektivt. 

För att nå en mer hållbar bilism och ambitionen att en del av resan
sker med kollektivtrafik är det viktigt med pendelparkeringar vid
kollektivtrafiknära lägen där det finns laddstolpar samt trygg och
säker cykelparkering att tillgå. I serviceorterna och utmed infarten
till Lysekil finns potential att hitta platser för pendelparkering och
byten mellan trafikslag. Det är positivt om de kan samordnas med
olika former av service. 

Rekommendationer 

Gång- och cykel 

Resonemang 

• Bostadsexploateringar ska huvudsakligen ske längs befintliga
kollektivtrafikstråk. Hänsyn ska i planprocesser tas till
förutsättningarna för god åtkomst mellan bostäder och
hållplatser.

• Kommunen ska planera för pendelparkeringar för både cykel
och bil i kollektivtrafiknära lägen samt för samåkning.

• För att öka tillgängligheten till kommunens naturområden bör
områden i anslutning till hållplatser för kollektivtrafik i närhet av
naturområden utvecklas för att erbjuda tillgång till toalett,
sophantering och annan typ av enklare service.

• Förutsättningar för utveckling av kollektivtrafik med båt ska
främjas genom att tillräckliga utrymmen i tätorternas hamnarna
värnas för samordning av trafikslag. Kollektivtrafik med båt är
eftersträvansvärd för såväl resor till andra städer och
kustsamhällen i Bohuslän som för ökad tillgänglighet till hav,
kust och skärgård.

Ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät
som underhålls och leder till
välbesökta målpunkter är en
förutsättning för att det ska
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användas. Genom utbyggnad av det
strategiska cykelvägnätet skapar
kommunen förutsättningar för att fler ska kunna reducera antalet 
bilresor, främst för kortare resor inom tätorterna
eller resor till/från kollektivtrafik. 

Trafikverket har ansvaret för flera av de vägavsnitt där 
översiktsplanen visar att utbyggnad av gång- och cykelvägar bör 
genomföras. Det innebär att kommunen och Trafikverket 
tillsammans bör vara överens om prioritering och utbyggnadstakt 
för de vägavsnitt där behovet av utbyggnad är störst. 

Arbete med att ta fram en cykelplan pågår. Planen bör tas fram i 
dialog med Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Fyrbodal och 
grannkommunerna. Cykelplanen ska hållas aktuell och ligga till 
grund för kommunens prioriteringslista för utbyggnad av gång- och 
cykelvägar. 

Rekommendationer

Kommunen ska verka för tillskapandet av ett huvudstråk för gång- 
och cykeltrafik på sträckorna Lysekil – Bro. Sträckningen av g/c- 
vägen bör utföras med en god åtkomst till kollektivtrafik, för 
pendling samt till målpunkter för friluftsliv och rekreation.  
Huvudstråket ska kompletteras med stråk som tillgodoser åtkomst 
till målpunkter vid kusten, till exempel badplatser. 
En komplettering av befintliga gång- och cykelvägar inom 
tätorterna i syfte att få ett sammanhängande gång- och 
cykelvägnät ska eftersträvas. Högst prioritet bör ges
till utbyggnad som bidrar till säkra skolvägar. 

Vägar

Resonemang 
Lysekils kommun ska verka för
en väginfrastruktur som gynnar ett 
hållbart resande och gör kommunen 
attraktiv att arbeta och leva i med bra 
pendlingsmöjligheter. Detta innebär 
att standarden på vägnätet behöver

Väg 162
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förbättras. Väg 161 ska prioriteras för förbättringar. I första hand
genom förbättringar av befintlig vägsträckning. På sikt utgör en fast
förbindelse över Gullmarsfjorden del av en effektivisering av
väg 161.  

Rekommendationer 

Utvecklingen av mobilitet i Lysekils kommun ska utgå från

fyrstegsprincipen:  

Vid planering för ny och befintlig väginfrastruktur ska de fyra
strategierna för klimatanpassning (som beskrivs utförligare under
Bebyggelsestruktur) användas. Dessa är:

Undvik nya anläggningar i områden som är eller riskerar att bli
utsatta 
Backa undan från befintliga områden som inte går att anpassa eller
skydda 
Anpassa i områden där det är möjligt 
Skydda där det behövs och är möjligt.  

1. Tänk om - Överväg åtgärder som kan påverka behovet av
transporter och resor samt valet av transportsätt.

2. Optimera - Genomför åtgärder som medför ett mer effektivt
utnyttjande av den befintliga väginfrastrukturen.

3. Bygg om - Genomför begränsade ombyggnationer vid behov.
4. Bygg nytt - Om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare

stegen genomförs nyinvesteringar och/eller större
ombyggnadsåtgärder.

• Den södra infartsvägen till Lysekils stad behöver skyddas från,
alternativt anpassas till, framtida översvämningsrisk till följd av
stigande havsnivå. Förutsättningarna kring ett sådant skydd ska
utredas som en del i omvandlingen av Södra hamnområdet.

• De fysiska och ekonomiska förutsättningarna för
den alternativa infartsväg i norra delen av Lysekils stad, som
sedan länge utgjort ett vägreservat i den översiktliga
planeringen, ska utredas för en rimlighetsbedömning. En
alternativ infartsväg syftar till att begränsa sårbarheten i
vägnätet.
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 Järnväg

• Kommunen ska aktivt verka för förbättrad vägstandard på det
befintliga vägnätet i kommunen med prioritet på väg 161 följt av
162.

• Säkerhetshöjande åtgärder på väg 162 behöver utredas som
en del i utvecklingen av Brastads centrum.

• Kommunen ska aktivt verka för en bro över Gullmarsfjorden.
• En kommunal parkeringsstrategi ska tas fram för att undersöka

nuvarande parkeringssituation och möjligheter att anpassa till
långsiktigt hållbar mobilitet.

 Resonemang 

I februari 2018 beslutade Trafikverket
om att upphöra med underhållet
av Lysekilsbanan. Den 9
december samma år verkställdes 
beslutet. Beslut om framtiden för 
järnvägssträckan förväntas komma 
under slutet av 2021.  

Järnvägens framtid ligger i nuläget till största delen utanför 
kommunens rådighet. Oavsett framtida beslut är den breda 
korridoren genom kommunen av strategiskt mycket stor betydelse 
som ett stråk för hållbar mobilitet och teknisk försörjning. 

En permanent nedläggning av Lysekilsbanan öppnar för nya 
användningsområden både på den nuvarande sträckan för 
järnvägen, men även för områdena intill banvallen. Beslutet
om nedläggning
av Lysekilsbanan öppnar utvecklingsmöjligheter framförallt i Södra 
hamnen och i Brastad centrum, men påverkar även utvecklingen 
i Hallindenområdet.  

En nedläggning av järnvägen är dock negativt ur ett 
hållbarhetsperspektiv . Den kan få negativa konsekvenser för 
Lysekils hamn och även för andra verksamheter som på sikt har 
ett behov av att transportera gods på järnväg. Nedläggning av

Tågstationen i Lysekil
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järnvägen begränsar en viktig del i förutsättningarna för ett robust
samhälle. 

Framför allt utgör den befintliga järnvägsstrukturen utan möjlighet
till nyttjande en kraftig barriär genom hela kommunen och
begränsar en långsiktig samhällsutveckling i flera strategiska
lägen. 

Rekommendationer 

Hamnar och vatten 

Resonemang 

• Järnvägskorridoren med skyddsområden ska reserveras som
ett stråk för hållbar mobilitet och teknisk försörjning.

• Kommunen ska verka för att beslut tas som ger kommunen
rådighet att planera för användningen av det markområde som
stråket utgör.

• Södra hamnen, Brastads centrum och Hallinden är strategiska
områden för kommunens långsiktiga samhällsutveckling. Dessa
områden ska utgöra viktiga utgångspunkter i beslut kring
markanvändningen inom stråket efter det att beslut om
järnvägens framtid tagits.

• RIksintressenas betydelse liksom rådighet över marken och
hantering av järnvägens skyddszoner behöver utredas med
utgångspunkt i Trafikverkets beslut.

Avgörande för sjöfarten och båtlivet
är framkomligheten på vattnet,
tillgången till hamnar samt logistiska
förutsättningar som möjliggör en
enkel, välfungerande ”övergång”
mellan sjö- och landtrafik. Befintliga
farleder och framkomligheten på dem
ska prioriteras där de konkurrerar med andra anspråk. Samtliga
verksamheter och aktiviteter på havet är i större eller mindre
utsträckning beroende av framkomliga
vattenvägar. Rekommendationer kring farleder hanteras i Blå ÖP. 

Fiskhamnen, Lysekil
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Transporter på havet ska ha goda förutsättningar att utvecklas och
det är därför av stor vikt att värna de stora
hamnarna med kringytor och att skapa förutsättningar
för kringverksamheter som till exempel sjömackar. I Lysekils
kommun eftersträvas ett väl fungerande lokalt yrkesfiske och ett
utökat vattenbruk. Det förutsätter väl fungerande kopplingar till
land.  

En ökad tillgång till mobilitet på havet eftersträvas för pendling,
turism, rekreation och friluftsliv under hela året. Det ska
eftersträvas att hav och skärgård är tillgängligt även för dem som
inte har egen båt. Utveckling är därför eftersträvansvärt i de noder
som har förutsättningar för samordning mellan sjö- och landtrafik.
Hållplatser för tåg och buss, taxistationer samt cykelvägar bör
samordnas med hållplatser för reguljära båtturer, charterbåtar,
taxibåtar mm. 

Vid förtätning, utvidgning och annan typ av utveckling inom
befintliga hamnområden ska hänsyn tas till miljöförbättrande
åtgärder, en ökad tillgänglighet för alla och en ökad
multifunktionalitet inom hamnarnas ytor. Sjöfartens och
båtnäringens mark- och vattenbehov ska prioriteras i de strategiska
lägena för att säkerställa frakthamnarnas möjligheter och
persontrafikens utveckling.  

Förutsättningar för ett hållbart och hänsynsfullt båtliv med liten
negativ påverkan på miljö, trivsel och säkerhet ska finnas. Marinor
och kommunala hamnar ska bidra till en bättre miljö och vara
attraktiva platser för vistelse och båtvård. Infrastruktur för ett
förändrat båtbruk ska understödjas av exempelvis båtramper,
alternativ förvaring, miljövänliga
båttvättanläggningar, dagsuthyrning, båtskrotar, laddinfrastruktur m
ed mera, för att underlätta en hållbar båthantering. 

Rekommendationer 

• Hänsyn ska tas till sjöfarten vid all förändring som kan påverka
dess förutsättningar för säker och effektiv framkomlighet.

• Lysekils hamn och oljehamnen i Brofjorden ska värnas, deras
funktion främjas och de ska ges förutsättningar att utvecklas
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Digital infrastruktur 

med kringytor.
• Befintliga landningshamnar, leveransanläggningar och

förtöjningsplatser för fiske och vattenbruk bör ges
förutsättningar för utveckling och skyddas från
anläggningar/verksamheter som begränsar en sådan
utveckling.

• Tidigare oexploaterade vattenområden bör inte ianspråktas för
anläggande av nya båtbryggor.

• Miljövänliga, innovativa lösningar ska sökas vid utveckling av
befintliga småbåtshamnar.

• Förvaring av båtar på land som alternativ till fasta båtplatser bör
ges utrymme inom verksamhetsområden och möjligheter för en
sådan logistik underlättas.

• Kommunen bör i samarbete med övriga kommuner längs
Bohuskusten verka för utvecklingen av ett sammanhängande
system av noder för persontrafik med båt.

• Klimatanpassningsåtgärder ska göras enligt de fyra strategierna
”undvik”, ”backa undan”, ”anpassa” och ”skydda”.

 Resonemang 

Tillgång till en snabb och säker digital
kommunikation är av största vikt för
en positiv samhällsutveckling. Mer
och mer av den kommunala
informationen och servicen till kommuninvånarna sker digitalt eller
genom tjänster genom artificiell intelligens (AI). Den digitala
utvecklingen påverkar i högsta grad även våra
kommuninvånares vardag, där mer och mer av varor och tjänster
beställs digitalt. För att näringslivet ska ha förutsättningar att
utvecklas måste tillgången till en snabb och säker digital
infrastruktur säkerställas. 

Kommunens mål är att det senast 2025 finns en digital
infrastruktur baserad på ett heltäckande fibernät och 5G-
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master som kan säkra tillgången till bredband om minst 1 Gbit/s i
hemmet och på arbetet för 98 % av kommuninvånarna.  

Utbyggnaden av master och antenner har en negativ påverkan på
stads- och landskapsbilden. Kommande generationers
mobilkommunikation ställer dessutom krav på större täthet mellan
masterna. Därför är det viktigt att utvecklingen sker i samverkan
mellan kommunen och operatörerna för att uppnå ett resultat med
så få master som möjligt genom samutnyttjande och därmed så
liten påverkan på omgivningen som möjligt.  

Rekommendationer 

• Infrastruktur för fiber ska hanteras som ett allmänt intresse i
kommande detaljplaner.

• Exploateringsavtal ska innefatta direktiv och anvisningar om
utbyggnad av ett sammanhängande, säkert och öppet
bredbandsnät.

• I bygglov och bygganmälan ska säkerställas att nya byggnader
har infrastruktur för bredband genom att förbereda för
fiberuppkoppling till byggnaden.

• Kommunen ska arbeta aktivt för att säkerställa goda
kommunikationsmöjligheter och god mobiltäckning i
kommunen, detta i samverkan med alla aktörer såsom
operatörer, Västragötalandsregionen och fiberföreningar.

• För att minimera negativ påverkan på stads- och
landskapsbilden ska master och tillhörande teknikbodar samt
infrastruktur samutnyttjas och nybyggnation av dessa ska inte
godkännas separat om samutnyttjande är möjligt.

• Kommunen och operatörer/bygglovssökande ska samverka för
att identifiera platser för master och antenner för minsta
inverkan på värdefulla natur- eller kulturmiljöer, områden
värdefulla för friluftslivet eller skyddsområden för flyg eller
militär verksamhet.

• Antenner ska i första hand placeras på byggnader eller andra
objekt för att begränsa dess visuella påverkan.

• Lokalisering av mobilmaster och andra anläggningar som avger
elektromagnetisk strålning ska ske utifrån att människors hälsa
prioriteras.
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• Mobilmaster eller antenner ska inte placeras vid eller på
förskolor eller skolor.

Teknisk försörjning 
Kommunen ska tillvarata och förvalta

befintliga anläggningar och strukturer

för teknisk försörjning. En god tillgång

till dricksvatten ska säkerställas.

Utbyggnaden av infrastrukturen för

vatten, spillvatten och dagvatten ska

följa bebyggelseutvecklingen och

säkerställa en god VA-försörjning vid

såväl omvandling av

fritidshusområden som vid nybyggnation. Långsiktigt hållbara

lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten ska sökas där

en multifunktionalitet eftersträvas som tillvaratar och utvecklar ett

flertal ekosystemtjänster, inte minst värden för närrekreation.

Befintliga anläggningar för avfallshantering ska värnas.

Förutsättningarna för energiproduktion- och -distribution i de norra

delarna av Lysehalvön ska nyttjas och utvecklas. Symbios och

samverkansmöjligheter ska sökas.

Energiproduktion och -distribution 

Resonemang 

Klimatfrågan driver den digitala
utvecklingen och elektrifiering av
transport- och industrisektorerna.
Sammantaget innebär det en ökad
efterfrågan på el motsvarande 30 %
på nationell nivå. Till detta behöver vi
säkra en fortsatt hög leveranssäkerhet, varje sekund, dygnet runt,
samtidigt som den återstående procenten fossilbunden
elproduktion som Sverige har idag ska fasas ut . 
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Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation, vilket ställer
krav på såväl Lysekils kommun som LEVA i Lysekil AB och övrigt
näringsliv i kommunen. LEVA har en ambition att öka den
förnyelsebara elproduktionen till 50 % av kommunens energiuttag
till 2030 vilket kräver att utbyggnadstakten höjs kraftigt redan
nu, då planerings- och genomförandetiderna är förhållandevis
långa.  

Produktionen planeras i huvudsak komma från vindkraft och
solkraft. Placeringen av nya
energiproduktionsanläggningar ska utredas ytterligare i samband
med framtagandet av en energi- och klimatplan med
en uppdatering av vindbruksplanen. De norra delarna
av Lysehalvön (öster om oljeraffinaderiet) är generellt intressant för
energiproduktion. 

Rekommendationer 

Vatten, spillvatten och dagvatten 

Resonemang 

• Området öster om oljeraffinaderiet vid Brofjorden är lämpligt att
utreda för produktion av förnybar energi.

• Större sol-/vindkraftsparker i norra delen av kommunen bör
undvikas på grund av begränsad nätkapacitet.

• Kapaciteten att överföra el ska förbättras för att möta växande
behov.

• Vid all exploatering av mark för bostadsbebyggelse och
verksamheter ska behovet av, och möjlighet till, anslutning till
fjärrvärmenätet utredas i ett tidigt skede.

Dricksvattnet från den allmänna VA-
anläggningen i Lysekils kommun
kommer idag från Kärnsjön i
Munkedals kommun. Möjligheten till
vattenuttag från Kärnsjön kan
försämras i framtiden på grund av ett
antal faktorer. LEVA:s vattenverk är i behov av omfattande
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ombyggnad. Bolaget planerar därför att ersätta befintligt vattenverk
med ett nytt. I detta sammanhang utreds möjligheten att producera
dricksvatten med havsvatten som råvattenkälla. Lokalisering för det
framtida vattenverket är ej fastställd. Det kan eventuellt placeras
invid det befintliga vattenverket, men ytterligare utredningar krävs
och ett antal lokaliseringsalternativ behöver värderas.  

Det är mer resurseffektivt att koncentrera all avloppsvattenrening
till ett avloppsreningsverk än flera, sett till bland annat transporter
av avloppsslam, energiförbrukning, kemikalieförbrukning etcetera.
LEVA utreder därför förutsättningarna för att koncentrera all
avloppsvattenrening
till Långeviks avloppsreningsverk. Loddebo och Stockeviks avlopps
reningsverk kan då avvecklas.  

Vid planering av nya områden finns stora möjligheter att göra
dagvattnet till en resurs. Med en öppen dagvattenhantering, där
vattnet avleds via exempelvis diken och gräsytor, kan biologiska
värden tillföras staden samtidigt som en rening och fördröjning sker
av vattnet innan det når vattendrag, hav och grundvattnen. Genom
en väl avvägd planering kan även dagvattenhanteringen
samordnas med ytor som planeras för rekreation och övrig
grönstruktur och på så sätt ge ytterligare mervärden. Både i och
utanför tätorterna behöver dagvatten i första hand hanteras lokalt. 

Vid omvandling av områden från i huvudsak fritidsboende till
nyttjande under större delen av året krävs en högre standard på
vatten- och avloppslösningar. Ofta behövs då anslutning till
kommunalt vatten och avlopp, även om det i en del fall också går
att ordna lokala gemensamhetslösningar. Omvandling av
fritidshusområden kan ske där det finns förutsättningar för att lösa
behoven av vatten och avlopp på sådant sätt.  

Rekommendationer 

• Lysekils kommun ska ha en råvattenkälla som möjliggör
råvattenuttag på ett långsiktigt hållbart sätt och som ger ett
dricksvatten av god kvalitet och med god kapacitet.

• VA-försörjningen ska anpassas med hänsyn till hydrologiska
variationer såsom torka och översvämning, klimatförändringar,
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Rekommendationer kring dagvatten finns också under avsnitten

Ekosystemtjänster och Klimatanpassning.

Avfall- och återvinning 

Resonemang 

vattnens status och samhällets utveckling. 
• Inför planbesked ska det vara klarlagt om VA-försörjningen ska

vara allmän eller enskild.
• Byggnation på landsbygden ska beakta säkerställande av en

långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning, med hänsyn
till hälsa, miljö och ekonomi.

• Dagvatten skall ses som en
biologisk, hydrologisk och estetisk resurs och omhändertas på
ett för platsen lämpligt sätt. Den naturliga vattenbalansen skall
eftersträvas.

• Öppna dagvattensystem bör eftersträvas eftersom de är mindre
sårbara vid extrema nederbördstillfällen och för att öppna
vattenytor kan tillföra staden positiva värden.

• Planering av dagvattenhantering ska utgå från att mängden
näringsämnen som tillförs vattenrecipienten minskar.
Föroreningar ska så långt som möjligt begränsas vid källan.

• Vid hantering av dagvattenfrågan i detaljplaneprocesser ska
hänsyn tas till hela avrinningsområdet.

• Klimatanpassningsåtgärder ska göras enligt de fyra strategierna
”undvik”, ”backa undan”, ”anpassa” och ”skydda”.

Lysekils kommuns avfallsanläggning
Sivik drivs sedan 1989 av
Rambo. Den av länsstyrelsen
tillståndsgivna deponin har utrymme
för minst 30 års ytterligare
användning, med nuvarande
deponeringstakt. Därefter kan ytterligare deponeringsetapper
öppnas.  

Rambo lät 2015 ta fram en utredning och analys kring
konsekvenserna av en förtida avveckling av Siviks
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avfallsanläggning . Utredningen visade bland annat att
en förtida avveckling skulle innebära stora kostnader för både
Lysekils kommun och Rambo AB, utan att göra det möjligt att under
överblickbar tid kunna använda området till något annat då 60
000 m² (6,2 hektar) utgörs av gammal deponi och skyddskraven på
och runt avslutade deponier är höga. 

Då varje hushåll i Sverige enligt lag ska lämna sitt förpacknings-
och tidningsavfall i de insamlingssystem som producenterna
tillhandahåller, samt då cirka 40% av samtliga villor och fritidshus i
kommunen saknar framkomlig väg för att kunna få fastighetsnära
insamling av dessa förpackningar och tidningar, är det av
viktigt att säkerställa ytor för återvinningsstationer. 

Avfallslagstiftningen skärptes avsevärt 2018 och ”bostadsnära
insamling” av förpackningar och tidningar blir nu, successivt mellan
2021 – 2025, obligatoriskt för alla hushåll i
Sverige. Vid planering/byggnation av nya bostadsområden är det
därför viktigt att tillkommande vägnät utformas så att bostadsnära
insamling med fyrfacksbil verkligen kan genomföras.   

Rekommendationer 

• Området där Siviks avfallsanläggning ligger ska betraktas som
ett område som långsiktigt avsatts för avfallsverksamhet och
deponi.

• Området där Skaftö återvinningscentral ligger, samt
intilliggande av Rambo ägd yta (Lönndal 4:1) reserverad för
framtida utbyggnad, ska betraktas som ett område som
långsiktigt avsatts för avfallsverksamhet.

• Ytorna för återvinningsstationer, för insamling av förpackningar
och tidningar, ska fredas gentemot motstridiga
användarintressen såsom exempelvis parkeringsytor.

• Ytorna för kvartersnära insamling av hushållsavfall i kärlskåp, i
trånga områden där sopbil inte kan ta sig fram till de enskilda
fastigheterna och/eller de enskilda fastigheterna inte har
markyta i gatunivå för egna sopkärl, ska säkerställas.

• Vid byggnation av nya bostadsområden ska vägnätet utformas
så att bostadsnära insamling med fyrfacksbil kan införas.
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Hälsa och säkerhet 

Resonemang 

Vid planering och byggande behöver
olika miljö- och riskfaktorer tas
hänsyn till för att erbjuda en attraktiv
och hälsosam miljö för både invånare
och besökare. Risker som kan
påverka människors hälsa och säkerhet handlar framförallt om ett
framtida klimat, vattenförsörjning, luftkvalitet, miljöfarliga
verksamheter, buller, förorenade områden, farligt gods, skred/ras
och strålning. Läs mer i avsnittet Värden och hänsyn.

Rekommendationer 

Miljöfarlig verksamhet 

Strålning 

• Vid varje plan- eller bygglovsärende i närhet av, eller rörande,
en miljöfarlig verksamhet med skyddsavstånd eller djurhållande
gård ska en dialog hållas med Miljöenheten mellersta Bohuslän
för att avgöra lämpligheten i ny eller ändrad markanvändning i
verksamheternas närhet. Generellt gäller att vid risk för olyckor
eller störningar ska skyddsavstånden upprätthållas.

• Bostäder, förskolor och skolor ska utformas och lokaliseras med
hänsyn till elektromagnetiska fält.

• Vid planering av bostäder, skolor och förskolor rekommenderas
säkerhetsavstånd om 50 meter till 130 kV, och 20 meter till 40
kV, kraftledningar och andra elektriska anläggningar som ger
förhöjda magnetfält.

• Förekomst av radon ska utredas i samband med detaljplanering
och byggande.

• Utomhusmiljöer till förskolor, skolor och omsorgsboenden ska
utformas med skydd mot solens UV-strålning, exempelvis
genom träd.
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Räddningstjänst 

• Planeringen ska bidra till ett hållbart transportsystem med hög
andel gång-, cykel- och kollektivtrafik.

• Primära utryckningsvägar ska betraktas som samhällsviktiga
anläggningar som särskilt ska skyddas mot framtida
klimatförändringar.

• Räddningstjänstens insatstider ska beaktas vid planering och
byggande.

Luftkvalitet 
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5. Mark och vattenanvändning för de
fem utvecklingsområdena

I denna del redovisas i karta och text hur mark och vatten ska användas inom de
fem utvecklingsområdena.

5. Mark och vattenanvändning för de fem utvecklingsområdena

https://www.lysekil.se/
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Resonemang 

Området kring Hallinden ligger strategiskt väl till som en knutpunkt 
mellan väg 162 och väg 171, och närheten till E6. Det är redan 
idag en knutpunkt för kollektivtrafiken med en pendelparkering.  

Med hänsyn till geotekniska förhållanden, begränsad kapacitet
i elnätet och avsaknaden av kommunalt VA finns i
nuläget begränsade förutsättningar för större och tyngre 
verksamhetsetableringar i Hallinden. Nya tekniska lösningar vad 
gäller VA och el, stabiliserande markåtgärder med mera kan öppna 
nya möjligheter. Planförslaget redovisar ett område för utveckling 
av nya verksamheter i anslutning till befintlig verksamhetsmark. En 
detaljplaneprocess är uppstartad för områden. I övrigt redovisas 
inga områden för nytillkommande bebyggelse.  

Merparten av den obebyggda marken i Hallinden är jordbruksmark 
där ett aktivt lantbruk bedrivs. Det strategiska
läget för versamhetsutveckling motiverar att prövning i detaljplan 
sker inom ramen för pågående plan. Förutsättningarna för ett 
fortsatt aktivt lantbruk ska hanteras i
detaljplaneprocessen. Övrig jordbruksmark i området ska värnas. 

Den redan ianspråkstagna bebyggda miljön kring hållplatsen har 
dock goda förutsättningar att kompletteras och utvecklas så att

Hallinden 
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områdets strategiska läge och värde som knutpunkt nyttjas i sin
fulla potential med en inriktning mot mobilitet, information och
service. Lysekilsbanans framtid påverkar förutsättningarna för
utvecklingen med hänsyn till viken typ av kommunikationer och
övrig teknisk försörjning stråket på sikt ska nyttjas för. Inte minst
påverkas förutsättningarna i form av åtkomst och rådighet över
markanvändningen. 

Skottefjället utgör ett höglänt och vidsträckt naturområde med
utvecklingsmöjligheter för friluftsliv. Vandringsleder (Kuststigen
och Soteleden) har sina sträckningar i nära anslutning. Goda
förutsättningar finns för klättring både inom området och i
omgivningarna i Lysekils, Sotenäs och Munkedals
kommuner. Vid en utveckling av cykelleder längs kusten i Norra
Bohuslän har Hallinden ett strategiskt
läge. Därmed är Hallinden med Skottefjället även ur ett
friluftsperspektiv en knutpunkt som med utveckling av de befintliga
strukturerna kan utvecklas för att underlätta och främja friluftslivet i
området.  

Rekommendationer 

• Område för verksamheter ska prövas inom ramen för gällande
detaljplan

• Förutsättningarna för att långsiktigt kunna bedriva ett aktivt
jordbruk ska säkerställas.

• Skottefjället ska ges förutsättningar för utveckling av friluftsliv
med koppling till leder och friluftsområden i Lysekils, Sotenäs
och Munkedals kommuner.

• Skottefjället ska ges förutsättningar för utveckling av friluftsliv
med koppling till leder och friluftsområden i Lysekils, Sotenäs
och Munkedals kommuner.

• Det bebyggda området kring kollektivtrafikhållplatsen ska
utvecklas för att stärka platsens funktion som nod för mobilitet,
information och service. Tillgång till toalett, sophantering,
cykelservice, tillfälliga arbetsplatser, servicebutik samt
information om leder är exempel på önskvärda tillägg.
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Brastad-Brodalen-Bro har som ett sammanhängande 
utvecklingsområde stor potential för god och
hållbar samhällsutveckling i de norra kommundelarna. 

Brodalen utgör ett lokalt närcentra som tillsammans med Bro har 
en utvecklingskraft grundad i klättringen som drivkraft och
med generellt goda förutsättningar för ett rikt
friluftsliv. Utvecklingskraften i Brodalen-Bro ska nyttjas för att berika
utvecklingsområdet som helhet. Brastad utgör tätorten med god 
tillgång till mark för bostads- och
verksamhetsutveckling. Förutsättningarna för en centrumutveckling 
som stärker tillgången till god service och bidrar till attraktiva 
mötesplatser ska i sin tur nyttjas för att berika utvecklingsområdet 
som helhet. 

Den stora variationen av livsmiljöer inom området är en tillgång. 
Utveckling som ytterligare breddar tillgången på en variation av 
livsmiljöer ska eftersträvas med till exempel tematiska
boenden, byggemenskaper och liknande initiativ. 

De olika delarna av utvecklingsområdet föreslås länkas samman 
genom utbyggnad av gång- /cykelväg och promenadvägar för att 
göra hela området med dess olika funktioner och kvaliteter 
tillgängligt för alla. 

Brastad-Brodalen-Bro
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Brodalen - Bro

Resonemang 

I anslutning till väg 162 ligger Brodalen-Bro. Samhället har närhet
till kollektivtrafik (vid väg 162) och goda möjligheterna till
pendling. Brodalen-Bro fungerar som en port till Härnäset och
Åbyfjorden.  

I Brodalen-Bro finns idag en ansamling av bostadsbebyggelse och
verksamheter, med en relativt stor andel helårsboende
befolkning. Brodalen-Bro är ett levande samhälle med förskola och
lågstadieskola, butik och andra näringsverksamheter. Det har blivit
populärt att bosätta sig i området på grund av de goda
förutsättningarna för klättring. Området är även populärt för
besökare och sommarboende med klättring som intresse.  

Brodalen-Bro ingår i planområdet för den fördjupade
översiktsplanen för Åbyfjorden. 

Rekommendationer 

• Översvämningskänsliga områden utmed Broälven ska inte
bebyggas.

• Den fördjupade översiktsplanens rekommendationer ska
följas.

• Det innebär bland annat följande:
• I Brodalen är bebyggelsekomplettering generellt lämplig. Även

större bebyggelsegrupper med fler än 4 hus är lämpliga att
pröva.

• Ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras och utformas så att de
kvaliteter som är specifika för boende på landsbygd kan
tillgodoses.

• Mindre bebyggelsegrupper med 2 - 4 hus är lämpligt att pröva
längs med vägen till Vrångebäck och vägen till Röe.

• Stor hänsyn ska tas till landskapets kulturmiljövärden.
Jordbruksmark och höglänta, obebyggda områden ska värnas
och ej bebyggas.
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Resonemang

Brastad är en tätort med goda
förutsättningar för utbyggnad av
bostäder, verksamheter och
service. Utvecklingsmöjligheterna
finns såväl i form av förtätning inom
redan planlagda och bebyggda
områden, i form av omvandling av
fritidshusområden med inriktning mot ökat helårsboende och i form
av utbyggnadsområden för ny bebyggelse.  

Brastad ges förutsättningar att växa ut mot havet västerut. Genom
kompletteringar i den befintliga bebyggelsestrukturen och
omvandling av fritidshusområden längs kusten mot
Brofjorden tillskapas fler bostäder. I anslutning till den byggda
miljön ska ett grönstråk värnas och gång- och cykelväg byggas ut.
Den gröna strukturen ska utvecklas för att bidra till goda livsmiljöer
med god tillgång till närrekreation och med potential att nyttja och
utveckla ekosystemtjänster till stöd för bebyggelsemiljöerna. En
utbyggd gång- och cykelväg ger en ökad tillgång till havet för
boende i Brastad som helhet samtidigt som det ger goda
förutsättningar för hållbar mobilitet för de boende i de västra
delarna av Brastad att nå centrum med servicefunktioner, skola,
mötesplatser och kollektivtrafik.   

Utbyggnadsområden för nya bostäder finns längs den östra
gränsen av tätortens bebyggelseområden. Inom dessa områden är
en variation av bostäder och
boendemiljöer eftersträvansvärd. Kring bebyggelsemiljöerna
redovisar planförslaget grönområden, som i samband med
bebyggelseutveckling bör utvecklas för kvalitativ närrekreation,
tillgängliga från såväl de nya boendemiljöerna som från
tätortsområdet som helhet.  

I ett stråk längs väg 828 mot nordost ges förutsättningar för
småskalig landsbygdsbebyggelse, såväl bostäder som småskalig
verksamhet med inriktning mot lantbruk, genom prövning
i förhandsbesked och bygglov.  

Brastad centrum

Brastad 
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Samhällets övergripande utvecklingsriktning mot väster och öster
stärks av en centrumutveckling i motsvarande riktning. Inom
centrumområdet föreslås generellt en förtätning med möjligheter att
bygga tätare och högre, en omvandling av bostadsbebyggelse till
att även innefatta kontor, butiker, mötesplatser och service.
Riktningen för centrumutvecklingen bidrar utöver att stärka
den generella samhällsutvecklingen till att “styra undan”
centrumområdet från väg 162 och därmed begränsa risker och
störningar kopplade till trafiksäkerhet, farligt gods-transporter och
buller. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder krävs dock i zonen där
centrumstråket krossar väg 162. Lysekilsbanans framtid påverkar i
stor utsträckning förutsättningarna för utveckling av Brastads
centrum. Sammantaget innebär komplexiteten i utvecklingen av
Brastads centrum ett behov av fördjupade studier. 

Förutsättningar för verksamhetsutveckling finns i de norra delarna
av Brastad. Möjligheter till utbyggnad inom redan planlagt
område finns och planförslaget redovisar ytterligare ett område för
verksamhetsutveckling i direkt anslutning till befintlig
verksamhetsmark. 

Rekommendationer 

• Komplettering av bostadsbebyggelse och omvandling mot ökat
helårsboende ska tillåtas väster om Brastad och stärka
tätortens tillgång till Brofjorden.

• Utbyggnad av g/c-väg ska prioriteras längs väg 162 och
kompletteras västerut fram till Brofjorden.

• Vid omvandling av fritidsbebyggelse mot ökat helårsnyttjande
ska bebyggelsen anslutas till det kommunala vatten- och
avloppsnätet.

• Jordbruksmark, även småskalig, inom och i direkt anslutning till
bostadsbebyggelsen ska värnas för småskalig odling,
odlingslotter och liknande verksamhet. Utpekade områden för
ny verksamhet i direkt anslutning till befintliga
verksamhetsområden utgör undantag.

• Vid planering av nya bostadsområden ska möjligheterna till
tematiska boenden eller andra typer av bostadsbyggande som
breddar variationen av boendemiljöer uppmuntras.
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Lysehalvön 

• En fördjupad studie ska genomföras som underlag för
utvecklingen av Brastads centrum. Studien ska utgå från de
förutsättningar som ges utifrån beslut kring Lysekilsbanan och
säkerhetshöjande åtgärder på väg 162. Centrumutvecklingen
ska studeras utifrån områdets värde för såväl de boende i
Brastad som utvecklingsområdet (med Brodalen-Bro) som
helhet.

• I utvecklingen av den gröna strukturen inom och i anslutning till
Brastad ska särskilt fokus på närrekreation ligga på: området
väster om tätorten (området runt fotbollsplanen), området kring
Backa hällristningar och området runt Prästtorpsmyr.

Resonemang 

Lysehalvön utgör ett geografiskt
avgränsat område där den södra
delens småskaliga
bebyggelsestruktur skiljer sig från
den norra delens storskaliga
verksamhets- och
hamnområde.  Jordbruksmarken ska

Lyse kyrka, Lysehalvön
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värnas som det element som ger halvön dess landskapskaraktär
och som väver samman dess skilda delar. 

Södra delens bostadsbebyggelse och jordbrukslandskap 

Lysehalvöns närhet till kommunens centralort Lysekil och
dess prägel av jordbrukslandskap, hällmarker och värdefulla
kulturmiljöer gör området attraktivt för boende. En trend
med utflyttning av yngre familjer från centralorten till Lyse, gör att
området har ett positivt flytt- och födelsenetto. 

Bostadsbebyggelsen föreslås huvudsakligen utvecklas genom
kompletteringar av redan befintlig bostadsbebyggelse. Vid all
bebyggelseutveckling ska stor hänsyn tas
till Lysehalvöns särprägel enligt ovan. Ingen ny bebyggelse
bör tillkomma på brukningsvärd jordbruksmark.  

Utbyggnad av kommunalt VA till Berga och Björnevik ger
förutsättningar för omvandling av fritidshusbebyggelse till ett
ökat åretruntboende.  

En utökning av
hamnområdet Basteviksholmarna föreslås. Basteviksholmarna är
en av de platser från vilken persontrafik med båt är möjlig att
utveckla.  

För att  stärka förutsättningarna för helårsboende
på Lysehalvön med en god tillgänglighet till Lysekils stad och till
kollektivtrafik bör huvudsträckningen för utbyggnad av g/c-väg
längs väg 162 kompletteras så att goda möjligheter för hållbar
mobilitet säkerställs fram till de områden där en omvandling mot
helårsboende föreslås. En sådan utbyggnad av g/c-väg bidrar även
till att stärka tillgängligheten från staden till kusten
med Basteviksholmarna, Skalhamn och övriga målpunkter för
friluftsliv. 

Brofjordens verksamhetsområde 

På norra delen av Lysehalvön är den huvudsakliga inriktningen för
markanvändningen verksamheter med utgångspunkt
i Preemraffs oljeraffinaderi. Öster om raffinaderiet finns goda
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förutsättningar för utbyggnad av nya verksamheter. Sammantaget
utgör området en strategiskt värdefull resurs för verksamheter som
har en omgivningspåverkan genom pågående verksamhet och
gällande detaljplaner. Det kan röra sig om tung industri med
omgivningspåverkan, men det kan också vara andra typer av
verksamheter som inte är omgivningspåverkande. I anslutning till
området, i Trommekilen, ligger ett vattenområde för utbyggnad av
hamn. 

Befintlig infrastruktur i form av väg, hamn, fjärrvärme, råvatten och
el ger goda förutsättningar för kompletterande verksamheter liksom
en utveckling av samverkan och symbios mellan verksamheter.
Energiproduktion, i form av solenergi och vindkraft, är en
prioriterad inriktning för verksamhetsutveckling. I omställningen till
fossilfri energiproduktion behövs stora ytor för energiproduktion.  

Om det skulle uppstå ett behov av att tillföra energi till
fjärrvärmeverket är det kommunens nuvarande inriktning att
producera värme i ett kraftvärmeverk. Ett sådant bör förläggas i
närhet av fjärrvärmenätet och så nära kunderna som möjligt. Den
exakta placeringen behöver utredas ytterligare och därför pekas
inte någon plats ut i översiktsplanen.  

Rekommendationer 

• Bebyggelseutvecklingen på Lysehalvön får inte ske på
bekostnad av Lysehalvöns prägel som jordbrukslandskap.

• Bostadsbebyggelsen ska ske genom omvandling av
fritidsbebyggelse och småskaliga kompletteringar i den
befintliga bebyggelsestrukturen.

• Omvandling av fritidshusområdena Berga och Björnevik ska
prövas i detaljplan och områdena ska anslutas till kommunalt
vatten- och avloppsnät.

• En ytterligare utökning av hamnen vid Basteviksholmarna ska
prövas.

• Gång- och cykelväg längs väg 162 bör kompletteras så att
tillgången till gång- och cykelväg fram till utpekade
omvandlingsområden säkerställs.

• Området öster om oljeraffinaderiet ska användas för
energiproduktion och verksamheter i behov av de ledningsnät
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Lysekil 

för fjärrvärme, råvatten och el som går längs vägen till
raffinaderiet.

• Brofjordens verksamhetsområde bör som helhet studeras i en
fördjupad process med dialog mellan befintlig
verksamhetsutövare, kommunen, LEVA i Lysekil AB och
potentiella verksamhetsutövare. Processen ska utgå från
förutsättningarna för symbios och ska innefatta frågan om läge
för nytt kraftvärmeverk för produktion av energi till
fjärrvärmenätet.

Resonemang 

Lysekil “staden vid havet” ges
förutsättningar för utveckling som
kommunens centralort, som
hamnstad och som stad med
kurortstradition. Den havsnära
marken ska nyttjas för att stärka
denna identitet. 

Utsikt över kallbadhuset och
gästhamnen i södra hamnen



Esri, HERE, Garmin, (c)

500 0 500250 Meters

Lysekil
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Den havsnära verksamhetsmarken ska nyttjas som en strategisk
resurs där utrymmet säkerställer behov av ytor för de verksamheter
som har behov av ett havsnära läge. Utvecklingsutrymme för
övriga typer av verksamheter finns i norra delen av staden, längs
väg 161. 

Stadens unika möjlighet att röra sig längs havet kring hela
stadskärnan ska tillvaratas. Den möjligheten ska särskilt utvecklas i
det stråk mellan Norra och Södra hamnen där stadskärnan
ska stärkas och tillåtas växa fram till havet. Omvandlingen kräver i
dessa områden en offensiv hantering av ett förändrat klimat
med stigande
havsnivåer. Klimatanpassningsåtgärder ska genomföras så att
även befintlig bebyggelse och infrastruktur i södra delen av
centrala Lysekil skyddas. Utvecklingsmöjligheterna för Södra
hamnen påverkas av Lysekilsbanans framtid. Komplexiteten och
det strategiska värdet i områdets långsiktiga utveckling innebär
behov av att fördjupa planeringen för Södra hamnen som helhet. 

Bebyggelseutvecklingen i staden ska företrädesvis ske genom
förtätning och komplettering av befintliga
bebyggelsestrukturer. Inom stadens utbredning är det generellt
önskvärt med en blandad bebyggelse med såväl en variation av
bostäder som en blandning av bostäder, kontor, icke-störande
verksamhet och service. Vid förtätning får inte utpekad
grönstruktur tas i anspråk. Det får inte heller medverka till
att kulturhistoriska värden förvanskas eller att stadsbilden påverkas
negativt. 

Staden ges förutsättningar för att växa. Huvudsakligen i riktning
mot nordost och färjeläget vid Finnsbo, men i viss omfattning även
mot nordväst längs sträckningen för en framtida alternativ
infartsväg till staden, som syftar till att begränsa sårbarheten i
stadens övergripande väginfrastruktur.  

En långsiktig inriktning för att öka stadens attraktivitet och för att
frigöra ytor för annat är parkering är en begränsning av biltrafiken i
centrala staden i kombination med infartsparkeringar och ett
sammanhängande gång- och cykelvägnät. Gång- och
cykelvägnätet bör förbinda de centrala delarna av staden
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med kringliggande bostadsområden och sträcka sig vidare ut till
den tätortsnära Gullmarsskogen.  

Rekommendationer 

• Ny bostadsbebyggelse och nya byggnader med samhällsviktiga
funktioner ska endast tillåtas endast i områden som ligger
säkert i förhållande till de beräknade effekterna av stigande
vatten. Undantaget är föreslagen utveckling i Norra respektive
Södra hamnen. Nyttan av att utveckla bebyggelse i dessa
områden bedöms så stor att kostnader för att göra olika typer
av anpassningar och uppföra skydd kan bli samhällsekonomiskt
motiverbara.

• Den långsiktiga utvecklingen av Södra hamnen som en del i
stadskärnas utveckling ska studeras i en fördjupad process där
följande aspekter ska hanteras: förutsättningar utifrån beslut om

Lysekilsbanan, klimatanpassningsåtgärder, säkerställandet av

multifunktionella och allmänt tillgängliga mötesplatser vi vattnet,

områdets arkitektoniska värden och uttryck som en viktig del i

stadsbilden.

• Förtätningen inom befintlig bebyggelsestruktur ska förhålla sig
till följande:

• Ny bebyggelse ska inte ta utpekad grönstruktur i anspråk.

Utsiktsplatser, hällmark och siktstråk mot havet ska särskilt

värnas.

• Ny bebyggelse ska inte konkurrera med stadens landmärken

eller på annat sätt påverka stadsbilden negativt.

• Ny bebyggelse ska inte förvanska kulturhistoriskt värdefulla

byggnader, platser eller miljöer. Kulturmiljöprogrammets

riktlinjer ska följas.

• En ny infartsväg norr om staden bör utredas med utgångspunkt
i ekonomiska och fysiska förutsättningar.

• En parkeringsstrategi ska tas fram för staden.
• Havsnära verksamhetsmark ska säkerställa mark för

verksamheter med behov av det havsnära läget. Områden för
andra typer av verksamheter ska tillgodoses i norra delen av
staden och med god tillgång till infrastruktur.

• Utbyggnad av befintlig småbåtshamn i Norra hamnen ska
prövas.
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Skaftö 

• Ett sammanhängande gång- och cykelvägnät ska utvecklas.
Behov av kompletteringar och nya sträckningar ska definieras i
pågående arbete med cykelplan.

Resonemang 

Samhällsutvecklingen på Skaftö
sker utifrån ön som
helhet. Grundsund och Fiskebäckskil-
Östersidan utgör tätorterna på
Skaftö. Det är inom och i anslutning
till tätorterna som
bebyggelseutvecklingen av såväl
bostäder som verksamheter och centrumfunktioner huvudsakligen
ska ske. Grundsund ska fortsatt utvecklas som öns centralort. 

Skaftö har en unik natur och särprägel. Områden och stråk
för friluftsliv och närrekreation liksom ett sammanhängande nät av
gång-/cykelvägar ska nyttjas för att länka samman öns olika delar
och göra dem tillgängliga för boende och besökare. 

Grundsund
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Föreslagen bebyggelseutveckling utgår från områden där goda
livsmiljöer för boende under hela året bedöms möjligt att tillgodose.
Det gäller såväl utpekade områden för omvandling av
fritidsområden som områden för bebyggelsekomplettering och
områden för ny bostadsbebyggelse. God tillgång till service,
kommunikationer och kvalitativa utemiljöer är viktiga
utgångspunkter liksom förutsättningarna för anslutning till det
kommunala VA-nätet. En utveckling av tematiska boenden är
önskvärd liksom bostäder riktade till unga och äldre. 

De kulturhistoriskt värdefulla miljöerna värnas som en väsentlig del
av Skaftös identitet liksom den allmänna tillgången till den
havsnära marken för kommunikationer till havs samt för en
variation av mötesplatser som bidrar till god livskvalitet. 

Kristineberg värnas som en viktig nod för marin utbildning,
forskning och verksamheter för Skaftö liksom för kommunen som
helhet. 

Rekommendationer 

• Utbyggnad av en ny vägsträckning öster om
utbyggnadsområdet Fyrberget föreslås med anledning av
trafiksäkerhetssituationen på väg 785.

• Nya utfarter till väg 785 ska undvikas.
• Längs väg 785, sträckan Grönskult – Gunnesbo, finns

översvämningskänsliga områden där utredning krävs av
lämpliga åtgärder för att hantera de ökade mängder dagvatten
som klimatförändringarna förväntas leda till. Åtgärder ska
studeras i den klimatanpassningsplan som ska tas fram för
kommunen.

• Ett sammanhängande gång- och cykelvägnät ska utvecklas.
Behov av kompletteringar och nya sträckningar ska definieras i
pågående arbete med cykelplan.

• Omvandling av fritidshusområden mot ett ökat helårsboende
ska prövas i detaljplan och förutsätter utbyggnad av kommunalt
vatten- och avlopp. Utbyggnaden kan ske först när nya
överföringsledningar har byggts till reningsverket i Långevik
som ersätter reningsverket på Skaftö.
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Riksintressen 

Inom Lysekils kommun finns flera
områden som har så höga värden att
de utgör ett nationellt intresse. Dessa
är utpekade som riksintressen och
ska enligt lagstiftningen skyddas mot
åtgärder som förstör värdena eller
som gör det svårare att använda
områdena till det som riksintresset
avser.   

Riksintresse kan gälla områden som är skyddsvärda på grund av
sina speciella natur- och kulturvärden och områden som är av
betydelse för en speciell användning (kommunikationer,
energiproduktion, energidistribution och så vidare). Områdena kan
också vara riksintressanta för totalförsvaret. Fler av områdena
överlappar varandra. 

6. Värden och hänsyn
I denna del beskrivs värden som planeringen förhåller sig till och som påverkar hur

mark- och vattenområden kan och bör användas.

Skärgården utanför Lysekil

6. Värden och hänsyn

https://www.lysekil.se/
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Översiktsplanens utvecklingsstrategi utgår ifrån de värden som
finns i kommunen och bedöms i stort harmoniera med de
riksintressen som finns utpekade. 

Yrkesfiske 

Riksintresset innefattar mark- och vattenområden som har
betydelse för yrkesfisket eller för vattenbruk och ska så långt som
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan göra det svårare
att bedriva dessa näringar. Områden och objekt som är utpekade
är: 

Riksintresset för yrkesfisket behandlas i den fördjupade
översiktsplanen för havsområdet, Blå ÖP. Översiktsplanen bedöms
vara förenlig med riksintresset. 

• Lekområden för torsk i Koljefjorden (område 66) och
Gullmarsfjorden (område 67).

• Fångstområde för havskräfta: Sörgrundsberget Sotefjorden
(område 65).

• Fångstområde för räka och havskräfta: Norra Skagerrak
trålgränsområde.

• Lysekils fiskehamn.
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Friluftsliv 

Områden av riksintresse för friluftslivet har stora friluftsvärden på
grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i
landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. Områdena
är stora och är eller kan bli attraktiva för besökare från hela Sverige
eller utlandet. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av
tätorter värderas högt. 

Områden som är utpekade och som berör delar av Lysekils
kommun är: 

• Norra Bohusläns kust – yttre kustzonen.
• Norra Bohusläns kust – inre kustzonen.
• Gullmarn-området.
• Södra Bohusläns kust.

Det innebär att i stort sett hela kommunens havsområden - endast
ett mindre havsområde runt själva Lysekils stad
undantaget - innefattas av något av dessa områden. De utpekade
områdena sträcker sig också upp till ca 3 km in på land vilket
innebär att det bara är Lysekils stad samt de centrala delarna av
Stångenäset som inte innefattas. 

Grön- och blåstrukturen i landskapet, och därmed förutsättningarna
för friluftslivet, har varit en av de huvudsakliga utgångspunkterna
i översiktsplanens utvecklingsstrategi. En huvudprincip är att ny
bebyggelse lokaliseras i anslutning till redan befintlig, för att grön-
och blåstrukturen i möjligaste mån ska bevaras. Planen ska också
bidra till att förutsättningarna för friluftslivet förbättras, exempelvis
genom att nya stråk för cykelvägar föreslås. Friluftslivet är en viktig
del av besöksnäringen. Sammantaget bedöms översiktsplanen
förenlig med riksintresset. 
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Områden av betydelse för turism och rörligt friluftsliv 

Inom kustområdet och skärgården i Norra Bohuslän (från 
riksgränsen mot Norge till Lysekils stad) skall turismens och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen väga tungt. 
Turismens och friluftslivets intressen skall särskilt beaktas när en
myndighet behandlar tillståndsprövningar inom det aktuella 
området. Till exempel bör delar vara tillgängliga för strövande i 
skogen, bär- och svampplockning, bad och andra former av 
friluftsliv som inte kräver utbyggnad av stora 
rekreationsanläggningar.

Den bofasta befolkningens intressen skall samtidigt beaktas. Om 
det finns ytterligare markresurser för fritidsbebyggelse, så bör 
dessa i första hand utnyttjas för andra fritidsboendeformer än 
traditionellt ägd fritidsbebyggelse. Detta innebär till exempel att 
även om det på en plats inte finns en aktuell efterfrågan på 
uthyrningsstugor, så kan inte privata fritidshus tillåtas ta
markresursen i anspråk i stället. Det ligger inom miljöbalkens 
allmänna inriktning att en utbyggnad överhuvudtaget bara kan 
tillåtas om den medverkar till den i lagen beskrivna helhetssynen 
att bevara den natur- och kulturpräglade miljön i Bohuslän. 

För Lysekils kommuns del omfattas havet, kusten och ca 3 km in
på land, från den norra kommungränsen till Lysekils stad. 
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Som beskrivits ovan under Friluftsliv ska översiktsplanen stödja
turism och rörligt friluftsliv. Översiktsplanen bedöms därmed
förenlig med riksintresset. 

Obruten kust 

Inom kustområdena och skärgårdarna i norra Bohuslän, från
gränsen mot Norge till Brofjorden, får inte nya anläggningar för
tung industri och energiproduktion komma till stånd. Även här är
syftet att skydda de unika värden som kusten har. 

För Lysekils kommuns del omfattas Härnäset samt området
mellan inre Åbyfjorden och väg 162, liksom delar av
Skottfjället. Inga områden planeras här för den typ
av verksamheter som riksintresset begränsar,
varför översiktsplanen bedöms förenlig med riksintresset. 

Högexploaterad kust 

Bestämmelsen för den högexploaterade kusten utgår från
önskemålet att bevara obebyggda stränder och andra områden
som har stora natur- och kulturvärden, så att de kan användas av
allmänheten för rörligt friluftsliv. Inom kustområdena och
skärgårdarna hela vägen från Brofjorden i Lysekils kommun ner till
Öresund och vidare till Östersjön upp till Simpevarp i Oskarshamns
kommun får fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av
kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl
får dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis
sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov eller avser
enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna. 

För Lysekils kommuns del omfattas i stort sett hela kusten och ca 3
km in på land, utom Härnäset och Brofjorden som istället ingår i
riksintresseområdena för turism och rörligt friluftsliv respektive
obruten kust i Norra Bohuslän. 

Översiktsplanen pekar inte ut några områden
för ny fritidsbebyggelse. Kommunen styr dock inte fullt ut hur
bostäder nyttjas. Viss komplettering i befintliga områden föreslås.
Strandskyddet ger också ett skydd för tillgången till kustlinjen.
Översiktsplanen bedöms förenlig med riksintresset. 
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Kulturmiljövård 

Områden av riksintressen för kulturmiljövården pekas ut för att de 
avspeglar landets historia. De kan vara mycket varierande såväl till 
storlek som kulturhistoriskt innehåll. Bruksmiljöer, stadskärnor, 
äldre brukningslandskap och efterkrigstidens bebyggelse är 
exempel på riksintressen. 

Utpekade områden som helt eller delvis omfattar områden i 
kommunen är: 

• Centrala Bro (O 19)
• Fiskebäckskil (O 20)
• Immestad-Backa (O 21)
• Stora och Lilla Kornö (O 22)
• Lysekils stad (O 23)

I Lysekils stad föreslås bebyggelseutveckling i Norra respektive
Södra hamnen vilket kan
påverka riksintressen. Översiktsplanen bedöms i övrigt förenlig
med riksintresset. 
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Naturvård samt Natura 2000-områden 

Områden av riksintresse för naturvård ska representera 
huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och 
visa mångfalden i naturen ur ett nationellt perspektiv. Områden som 
pekats ut som Natura 2000-områden blir automatiskt område av 
riksintresse för naturvård. Natura 2000 är ett ekologiskt 
sammanhängande nätverk av skyddade områden i hela EU. Dessa 
områden innehåller arter eller naturtyper som är särskilt 
skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv.  

Områden av riksintresse för naturvård ska skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan skada naturmiljön. Detta gäller vid ändrad 
markanvändning. Vid fortsatt markanvändning är bestämmelserna 
bara rådgivande. Sju områden av riksintresse för naturvård ligger 
helt eller delvis inom Lysekils kommun. Områdena är till stor del 
också skyddade som naturreservat.  Utpekade områden är: 

• Ramsvikslandet, Hållö, Kornö och Gåsö skärgård (NRO

14062) Området innefattar delområden som också är Natura

2000-områden.

• Bottnafjorden - Åbyfjorden (NRO 14063) Fjorden samt

delområdet Näverkärrs naturreservat är också Natura 2000-

områden.

• Broälven (NRO 14064)
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• Gullmarsfjorden (NRO 14065) Vattenområdet är också Natura

2000-område.

• Trälebergs kile (NRO 14079)

• Strömmarna - Koljöfjorden (NRO 14093) Strömmarna är också

Natura 2000-område.

• Islandsberg - Käringöfjorden (NRO 14101) Området innefattar

delområden som också är Natura 2000-områden.

Översiktsplanen föreslår inga åtgärder som påverkar områdenas
värden negativt, varför översiktsplanen bedöms förenlig med
riksintresset. 

Riksintresse för totalförsvaret 

Totalförsvaret utgörs av en militär del och en civil del. 
Försvarsmakten pekar ut områden av riksintresse och områden ”av 
betydelse” för den militära delen, medan Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) kan peka ut motsvarande 
områden för den civila delen. Hittills har endast några få objekt för 
den civila delen pekats ut, men med anledning av det höjda 
säkerhetsläget i Sverige driver nu MSB ett arbete som innehåller en 
analys av det framtida behovet av att bevaka frågan i planering och 
beslut om mark- och vattenanvändning. Denna kan resultera i 
utpekande av fler riksintresseanspråk för totalförsvarets civila delar 
framöver. 
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Mark- och vattenområden som är av riksintresse på grund av att de
behövs för totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningarna. Områden som är ”av betydelse” för totalförsvaret
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
motverka totalförsvarets intressen. 

Ett riksintresse för totalförsvaret ska ges företräde vid en
avvägning mellan oförenliga riksintressen. Områden ”av betydelse”
för totalförsvaret omfattas dock inte av det företrädet. 

Riksintressen för totalförsvaret militära del utgörs av bland annat
skjut- och övningsfält, flygplatser, sjöövningsområden, tekniska
system och anläggningar samt större eller mindre område kring
dessa funktioner. Dessa riksintressen kan i vissa fall redovisas
öppet, medan de i andra fall är belagda med sekretess. 

I Lysekils kommun finns följande riksintresseområden för
totalförsvaret, båda avseende dess militära del:  

• Sjöövningsområde: I havet utanför Lysekil (samt Sotenäs,
Tjörns och Orust) finns område Skagen D160. Kommunen
berörs även av område Lysekil R60 med Bonden.

• Övrigt influensområde: I Lysekils kommun finns ett så kallat
Övrigt influensområde utpekat, på Skaftö.

Översiktsplanen föreslår inga åtgärder som påverkar områdenas
värden negativt, varför översiktsplanen bedöms förenlig med
riksintresset. 
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Kommunikationer 

Utpekande av ett riksintresse för kommunikationer innebär att 
riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Här avses att det är 
funktionen hos transportsystemet som ska säkerställas. 
Tillkommande bebyggelse, exempelvis nybyggnad inom en 
anläggnings influensområde, får inte negativt påverka varken 
nuvarande eller framtida nyttjande av denna.  

I Lysekils kommun finns följande riksintressen för kommunikationer 
utpekade: 

• Vägar: väg 162 och väg 839.
• Järnväg: Järnvägen till Lysekils hamn och järnvägsområdet i

Lysekils hamn
• Farleder:

• Sträckan Oslofjorden – Öresund (farledsnummer 12)
• Sträckan Skagen – Brofjorden (14)
• Sträckan Väcker - Lysekil (102)
• Sträckan Lysekil – Gullholmen (103)
• Sträckan Brofjordens angöring - Råoljekajen, med tillhörande

ankringsområden (131)
• Sträckan Brofjorden, Råoljekajen – Produktkajen (132)
• Sträckan Gäven – Stångholmen (134)
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• Sträckan Tovas ungar - Södra hamnen (135)
• Sträckan Gullholmen – Havstensfjorden (138)
• Ankarplatser: tre områden utanför Brofjorden (Brofjordens

angöring ankarplats 1, 2 och 3) och ett område längre ut till
havs i höjd med Grundsund (ankarplats 1 Oslofjorden-
Öresund).

• Hamnar och hamnområden: Oljehamnen Brofjorden och
Lysekils hamn

• Djupa och skyddade områden: ett
område mellan raffinaderiet och Lahälla.

• Flyghinderytor (MSA - Minimum Sector Altitude): hela
kommunens landområde ligger inom MSA-ytan för Trollhättan-
Vänersborgs flygplats.

Översiktsplanen föreslår inga åtgärder som påverkar områdenas
värden och funktioner negativt, varför översiktsplanen bedöms
förenlig med riksintressena. 

Riksintresse för industriell produktion, energiproduktion-

värmekraft och energidistribution 

Raffinaderiet, oljehamnen samt området öster om raffinaderiet 
bedöms vara av riksintresse för industriell produktion samt 
energiproduktion, och anslutningsledningar till nästa 
stamnätsstation bedöms vara av riksintresse för energidistribution.

Värdebeskrivningen och den geografiska avgränsningen av 
området omfattas av sekretess. Riksintressena redovisas därför 
inte i karta. 

Riksintresseområdet för industriell
produktion och energiproduktion kan enligt kommunens mening 
minskas och bör ges samma utbredning som föreslaget 
utredningsområde för utveckling av verksamheter. Skyddszonen 
för tung industri bör ligga kvar som tidigare. 
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Strandskydd 
(Miljöbalken 7 kap. 13§) 

Strandskyddet har två syften: att
långsiktigt trygga allmänhetens
tillgång till strandområden och att
bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i
vatten. Generellt gäller strandskyddet
100 meter från strandkanten kring havet samt alla sjöar och
vattendrag. I Lysekils kommun är strandskyddet vid havet utvidgat
till 300 meter. För flera sjöar och vattendrag har det generella
strandskyddet upphävts. Strandskyddet gäller både in mot land och
ut i vattnet och inkluderar alltså även vattenmiljön. 

Inom strandskydd är det förbjudet att utföra vissa åtgärder.
Kommunen och Länsstyrelsen kan meddela dispens för vissa
åtgärder om det finns särskilda skäl och strandskyddets syfte inte
motverkas. Kommunen kan även upphäva strandskyddet genom
en särskild planbestämmelse i detaljplan om det finns särskilda
skäl, vilket gjorts för stora delar av tätorterna. 

Trift
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Miljö, hälsa och säkerhet

Föreslagen markanvändning i
översiktsplanen ska vara lämplig
utifrån människors hälsa och risken
för olyckor. Detta innebär bland annat
att planeringen behöver ta hänsyn till
områdets naturliga förutsättningar, störningar och risker från 
befintliga och tidigare verksamheter, trafik och kraftledningar. 
Befintlig och planerad bebyggelse behöver även anpassas för ett 
framtida klimat. Det behöver dessutom finnas en beredskap att 
hantera risker när olyckor inträffar.   

Radon 

Berggrunden i kommunen består till största delen av Bohusgranit, 
en mestadels röd granit som innehåller hög halt av uran och därför 
ger en förhöjd risk för radonavgång. Närmast Gullmarn och på 
Skaftö förekommer en grå gnejs som inte innebär någon förhöjd 
radonrisk. Mark med Bohusgranit klassas som högriskmark för 
byggande medan gnejsen utgör normalriskmark. Fyllnadsmaterial 
bestående av granitkross kan också ge hög radonavgång liksom 
sprickzoner i berggrunden även på normalriskmark. Med 
radonsäkert byggande kan radongasen förhindras från att tränga in 
i husen. 



10/21/21, 11:03 AM 6. Värden och hänsyn

https://storymaps.arcgis.com/stories/436157efee2e42b893b61dba5619a86b/print 129/200

Förorenad mark 

Gamla avfallsdeponier och områden där det
tidigare bedrivits industriell verksamhet kan utgöra en risk för
grund- och ytvatten. Det finns tre nedlagda avfallsdeponier i
kommunen, men deras påverkan på grundvatten är liten. Åtgärder
vidtogs i samband med att deponierna avvecklades. 

Före detta Skandiaverkens markområde har undersökts och
förhöjda halter av vissa tungmetaller och kolväten har konstaterats.
Nedlagda bensinstationer har kartlagts av petroleum- och
biodrivmedelsbranschens gemensamma miljöfond SPIMFAB, som
också sanerat förorenad mark om sådan påträffats. Inom Lysekils
kommun finns i övrigt inga kända förorenade områden från
avslutade verksamheter. Det företag i kommunen med pågående
verksamhet som medför stor risk för förorening av mark och vatten
är Preemraff. 

Det kan även förekomma förorenad mark i mindre skala i områden
där det bedrivs eller har bedrivits verksamheter och där olika typer
av kemikalier har hanterats. Exempel på sådana verksamheter är
fritidsbåtshamnar, verkstäder med mera. 
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Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller
anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten
eller medför andra störningar för människors hälsa eller miljö. Det
handlar typiskt om industriverksamhet men ofta även verksamheter
som verkstäder, sjukhus, djurhållning, hamnar, skjutbanor och
verkstäder.  

Transport av farligt gods 

Rekommenderade vägar för transport av farligt gods har utarbetats 
av länsstyrelsen i samverkan med kommun, räddningstjänst och 
näringsliv. Längs dessa vägar finns därmed risk för olyckor med
gods som kan explodera, vara farligt att andas in eller skada 
människor på annat sätt. Planeringen behöver ta hänsyn till dessa 
leder. Till hjälp finns Länsstyrelsens riskpolicy – “Länsstyrelsens
riktlinjer (2006:104)”.  

Väg 162 och väg 839 är rekommenderade sekundära 
transportleder för farligt gods. Inom kommunens finns inga 
rekommenderade primära transportleder för farligt gods. 

Miljöfarliga verksamheter 
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Miljökvalitetsnormer för vatten 

Sjöar, vattendrag, havsområden och grundvatten (alla sådana 
kallas med ett gemensamt begrepp för vattenförekomster) ska 
enligt de så kallade miljökvalitetsnormer som satts upp ha en viss 
kvalitet. Lysekils kommun berörs av 18 vattenförekomster av vilka 
14 är kustvatten, 3 är vattendrag och ett är utsjövatten (öppet hav). 
Av dessa vattenförekomster har 4 god ekologisk status, 12 måttlig 
ekologisk status, för ett område är statusen otillfredsställande och 
för ett saknas underlag. 17 av vattenförekomsterna uppnår inte en 
god kemisk status och för en saknas underlag. Orsaken till att en 
god kemisk status inte uppnås beror på förekomst av miljögifter, till 
exempel kvicksilver.  

Kommunen behöver ta hänsyn till miljökvalitetsnormerna i 
planeringen så att inte åtgärder genomförs som försämrar statusen 
i vattenförekomsterna. 
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Miljökvalitetsnormer för buller och luftkvalitet 

Trafikbuller förekommer främst längs större vägar inom kommunen 
såsom väg 162 samt inom kommunens tätorter. Värden finns 
fastställda som ska underskridas för att en god miljökvalitet ska 
nås. 

Även exponeringen för luftföroreningar är störst längs gator och 
vägar. Lysekils kommun är medlem i luftvårdförbundet Luft i Väst 
som kontrollerar att medlemskommunerna uppfyller 
miljökvalitetsnormerna för luft och redovisar luftkvaliteten. 
Kontrollen sker genom kommunvisa mätningar och beräkningar. I 
de mätningar som gjorts i kommunen ligger halterna under 
miljökvalitetsnormerna. 

Vattenskyddsområde 

Kommunens huvudvattentäkt är Kärnsjön i Munkedals kommun. 
Reservvattentäkt är Svackus myr, som regelbundet fylls på med 
vatten från Kärnsjön. Inom skyddsområde för vattentäkt gäller 
särskilda restriktioner. Översiktsplanen har ingen inverkan
på vattenskyddsområdet i kommunen. 
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Översvämning och skyfall 

Stigande havsnivåer samt fler och mer intensiva skyfall förväntas i 
och med klimatförändringarna.  

Problematiken uppstår i episoder vid lågtryck med kraftiga vindar 
och/eller kraftig nederbörd. Dagvattensystemen är inte 
dimensionerade för att klara de värsta fallen, utan översvämningar 
och ytavrinning kommer då att ske.  

Översvämning på grund av högt vattenstånd i havet är aktuellt 
främst i Norra och Södra hamnen i Lysekil, på delar av Skaftö, vid 
Lyse samt längs Broälven. I takt med att havet stiger
kommer riskerna att öka. 

Översvämningar kommer att innebära risker för skador på 
bebyggelse, infrastruktur samt natur- och kulturmiljöer. 





10/21/21, 11:03 AM 6. Värden och hänsyn

https://storymaps.arcgis.com/stories/436157efee2e42b893b61dba5619a86b/print 141/200

Ras, skred och erosion 

Klimatförändringarna väntas leda till mer nederbörd samt ökad risk 
för skyfall, vilket i sin tur leder till minskad stabilitet i markerna och 
ökad risk för ras och skred. En översiktlig skredriskkartering för 
kommunen genomfördes 2001. I högre belägna områden i 
kommunen förekommer främst berg i dagen eller berg täckt av ett 
tunt jordtäcke. I dalgångarna utgörs marken i hög grad av lera, 
vilket innebär ökad risk för skred, framför allt i närheten av 
vattendrag. Även en stigande havsnivå innebär att erosionen ökar 
samt förekommer på nya platser. 
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Mellankommunala frågor

Lysekils kommun delar geografi,
arbets- och bostadsmarknad,
kommunikationer med mera med
grannkommunerna Sotenäs,
Munkedal, Orust och Uddevalla. Det
delregionala samarbetet mellan Bilfärjan Gullbritt

kommunerna sker till stor del genom
Fyrbodals kommunalförbund och det regionala samarbetet sker 
genom Västra Götalandsregionen.  

Strukturbild Fyrbodal 

Inom Fyrbodals kommunalförbund samarbetar kommunerna för att 
tillsammans skapa en hållbar utveckling inom vår delregion och för 
att underlätta i mellankommunala frågor. Som del av Fyrbodal är 
Lysekils kommun också en del av ett regionalt sammanhang. 
Fyrbodal arbetar bland annat med en strukturbild för Fyrbodal där 
Lysekils kommun är en del i de regionala kommunikationsstråken, 
arbetsmarknaden, näringslivet, besöksnäringen med flera. Det är 
viktigt för kommunen och regionen Fyrbodal att fortsätta 
samarbeta kring att utveckla fysiska strukturer som stöder hållbar 
utveckling i regionen. 
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Vägnät 

Väg 161, väg 162 och väg 171 är viktiga kommunikationsleder och 
ingår i Funktionellt prioriterat vägnät (FPV) för dagliga 
persontransporter och kollektivtrafik. Väg 161 och 162 ingår också i 
FPV för godstransporter. Det är viktigt för Lysekil såväl som 
angränsande kommuner att dessa leder upprätthålls och utvecklas. 

Väg 161 är utpekad som en särskilt viktig vägsträckning då vägen 
är en del av regionalt stråk 5. En åtgärdsvalsstudie för en del av 
vägen, från Rotviksbro fram till nuvarande färjeläge i Skår
(Uddevalla), är i sitt slutskede. Väg 161 sträcker sig dock fram till 
anslutningen till väg 162 vid rondellen i Ulseröd (Lysekil).  

Kommunen anser att det är av största vikt att en åtgärdsvalsstudie 
genomförs även för sträckan Skår – rondellen i Ulseröd, där även 
färjeförbindelsen mellan Skår och Finnsbo (Lysekil) ingår. 
Kommunen anser att det är av största vikt att den nuvarande 
färjeförbindelsen mellan Finnsbo (Lysekil) och Skår (Uddevalla) 
ersätts med en fast förbindelse. 

Hallinden 

Hallinden är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken till och från, och 
emellan Lysekil och Sotenäs kommun. Här möts väg 162 och väg 
171 och Hallinden har en strategiskt viktig roll som porten till både 
Lysekil och Sotenäs kommun. Hallinden är också ett strategiskt 
utvecklingsområde för service och verksamheter och en viktig nod 
för friluftsliv.

Blå översiktsplan 

I samverkan med kustkommunerna Strömstad, Tanum, och 
Sotenäs har Lysekils kommun tagit fram en strukturbild och en 
fördjupning av kommunernas översiktsplaner för havsområdet. 
Genom planeringen finns en samsyn kring utveckling och 
bevarande i det känsliga havs- och kustområdet. 
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Transportkorridor Skagerrak 

Transportkorridor Skagerrak är ett initiativ för att förstärka och
förbättra gods- och persontrafiken mellan Göteborg och Oslo.
Detta innebär att man bidrar till regionens mål om hållbara
transporter och blir en katalysator för hållbar ekonomisk utveckling,
förstärkning av regionen Bohuslän-Östfold och en väsentligt utökad
arbetsmarknadsregion.  

Målbilden för samverkan utgår från en transportkorridor som
innefattar alla trafikslag och att sjöfart, väg och järnväg tillsammans
skapar transportlösningar för passagerare och gods. Smartare
lösningar för logistik, miljöreducerande transporter och ny teknik
bidrar till en utökad arbetsmarknad. Detta synsätt på transporter
och transportslag stärker också den helhet som krävs för
slutförandet av Skagerrakintentionen i EU:s transportekosystem.  

Ett enat Bohuslän 

Ett enat Bohuslän, där samtliga Bohuskommuner ingår, är en
samverkansplattform som bygger på samverkan mellan
kommunerna, lokala turistorganisationer, Turistrådet Västsverige
AB och besöksnäringsföretagen. Syftet är att tillsammans och på
ett hållbart sätt stärka förutsättningarna och utvecklingen av
besöksnäringen i Bohuslän. Kommunerna behöver beakta och ta
hänsyn till besöksnäringen i sin fysiska planering. 

Natur- och kulturmiljöer 

Flera av de värdefulla natur- och kulturmiljöerna, både på land och
till havs, delar Lysekils kommun med andra kommuner. Miljöerna
ingår i en större regional struktur och värdena förstärks eller är helt
beroende av detta större sammanhang.   

Värdefulla miljöer som delas med andra kommuner och som
förvaltas gemensamt är särskilt:  

• Åbyfjorden, där det finns en aktuell fördjupad översiktsplan som
tagits fram i samarbete med Sotenäs kommun. Planen syftar till
att främja en levande landsbygd med en helårsboende
befolkning.
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Hela Bohusläns kustzon är också av mycket stort gemensamt
värde för turism och friluftsliv. Ett bra exempel på detta är
kuststigen som sträcker sig från Tjörn i söder till Oslo i
norr.  Bohusleden är en annan vandringsled med en sträckning
längre inåt från kusten. Leden sträcker sig från Lindome i söder till
Strömstad i norr. Bohusleden går inte genom Lysekils kommun,
men en sammankoppling mellan Bohusleden och kuststigen skulle
kunna utveckla möjligheterna till vandring i Bohuslän.  

Vattenförsörjning 

Lysekils kommun hämtar idag sitt dricksvatten från Kärnsjön i
Munkedals kommun, som också använder den som sin vattentäkt.
Även Preemraff försörjs med vatten från Kärnsjön. Sjön behöver
därför förvaltas som en gemensam resurs. Vattenskyddsområde
finns för sjön och dess omgivningar.  

Ett arbete med en regional vattenförsörjningsplan pågår också, där
Lysekils kommun deltar. Kommunen tittar också på nya källor till
vattenförsörjningen, där avsaltning av havsvatten är ett
alternativ. Kommunen ingår i Bohuskustens vattenvårdsförbund
som är en organisation som utför undersökningar i den marina
miljön. 

• Gullmarsfjorden, diskussioner har förts med Uddevalla och
Munkedals kommuner kring bildandet av en nationalpark.
Gullmarsfjorden har idag har status som Natura 2000 område.

• Skottefjället, som i översiktsplanen för Munkedals kommun är
angivet som område för vindkraft. Tillstånd är beviljat för 13
vindkraftverk, men inga verk är ännu uppförda.

• Skottefjället, som i översiktsplanen för Munkedals kommun är
angivet som område för vindkraft. Tillstånd är beviljat för 13
vindkraftverk, men inga verk är ännu uppförda.

• Strömmarna-Koljefjorden.
• Islandsberg-Käringöfjorden.
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Befolkning och bebyggelse

7. Planeringsförutsättningar
I denna del beskrivs förutsättningar som översiktsplanen har att förhålla sig till och

som påverkar mark- och vattenanvändningen i kommunen

7. Planeringsförutsättningar

https://www.lysekil.se/
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Lysekils kommun är en kommun i
Västra Götalands län. Kommunen är
belägen i de mellersta delarna av
landskapet Bohuslän invid Skagerrak
och har Sotenäs kommun i nordväst,
Munkedals kommun i nordost,
Uddevalla kommun i sydost och
Orusts kommun i söder. 

Kommunen består av Stångenäset, Härnäset och Skaftö.
Centralorten Lysekil ligger längst ut på Stångenäset vid inloppet till
Gullmarsfjorden. Tätorter i kommunen är centralorten Lysekil,
Brastad, Fiskebäckskil och Grundsund. 

Befolkning 

Antal invånare i Lysekils
kommun den 31 december
år 2020 var 14 366. 

Tre fjärdedelar av befolkningen bor i
någon av tätorterna. Drygt hälften av
kommunens invånare bor i
centralorten Lysekil. Brastad är näst
största tätort med knappt tretusen invånare. 

Kommunen har i likhet med många andra landsbygdskommuner
haft en minskande och åldrande befolkning, men mellan åren 1015
- 2018 har kommunen haft en viss befolkningsökning, främst
beroende på en stor inflyttning.

Inflyttningen berodde i stor utsträckning på ett stort antal
nyanlända. Födelsenettot har dock hela tiden varit negativt, det vill
säga att det dör fler än det föds. Från 2019 är trenden återigen en
minskande befolkning. 

Förutom den folkbokförda befolkningen finns
många delårsboende, övervägande fritidshus. Under
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semestermånaderna är Lysekil även ett populärt besöksmål för
dagbesökare eller gästboende. Det innebär att antalet människor
som vistas i kommunen är upp till fyra gånger fler än den
folkbokförda befolkningen. 

Demografi 

Kommunen har en allt äldre
befolkning, främst på grund av ett
negativt födelsenetto.  Den största
åldersgruppen är män mellan 70 och
74 år, och kvinnor mellan 60 och 64
år. Medelåldern år 2020 var 48,6 för
kvinnor och 46,5 för män att jämföra
med medelåldern i Sverige som var 42,3 för kvinnor och 40,5 för
män. Det betyder att en allt mindre andel yrkesaktiva kommer att
försörja en växande skara äldre, vilket kommer att medföra att de
offentliga finanserna blir mycket pressade.

Den åldrande befolkningen är en utmaning för Lysekil, där åtgärder
som bidrar till en ökad inflyttning, och att fler yngre stannar kvar
eller flyttar tillbaka till kommunen, blir mycket viktiga för den
framtida samhällsutvecklingen. Det finns skillnader mellan de olika
kommundelarna och även inom centralorten när det gäller
åldersfördelningen, där befolkningen på Skaftö har den äldsta
befolkningen, och området Badhusberget i centralorten Lysekil har
den yngsta befolkningen.  

Bostäder 

Den 31 december 2020 fanns det
14 366 folkbokförda personer i
Lysekils kommun fördelat
på  7 003 hushåll, där över 75 % av
hushållen består av en till två
personer. Antal bostadslägenheter* i
bostadsbeståndet var vid samma
tidpunkt 8 026 där småhusen dominerar.

* Med bostadslägenhet avses en sådan lägenhet som är avsedd
att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad.
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Det innebär att det finns 1 023 bostadslägenheter i Lysekil som det
inte finns någon folkbokförd person på. Detta behöver dock inte 
innebära att dessa lägenheter är tomma och tillgängliga på 
bostadsmarknaden. Det kan finnas flera orsaker till detta, till 
exempel fritidsboende eller att man har dubbelt boende (man kan 
bara vara folkbokförd på en bostadslägenhet) eller att lägenheterna 
nyttjas till annat än boende. 

Det är inte oväntat äganderätt som dominerar upplåtelseformen för 
bostäder i Lysekils kommun med tanke på att småhus är den
dominerande hustypen. Därnäst kommer hyresrätter, där ungefär
en tredjedel av bostäderna finns i det kommunala
bostadsbolaget LysekilsBostäder AB.  

I Lysekil fanns år 2020 enligt SCB 716 personer som är
trångbodda enligt norm två. Norm två infördes på 1960-talet och 
definieras som högst två personer per rum och dessutom ska det 
finnas ett kök och ett vardagsrum. Antalet trångbodda hushåll är
störst i centrala Lysekil, och ungefär hälften av dessa hushåll finns
på Badhusberget. Kommunen har ett ansvar för att alla 
kommuninvånare har tillgång till en bra bostad, och därför
ska kommunen enligt
bostadsförsörjningsprogrammet vidta åtgärder för att minska 
antalet personer som upplever att de är trångbodda.  

Andelen kommuninvånare i arbetsför ålder minskar medan andelen 
äldre ökar i samma omfattning. Vi lever dessutom allt längre och är
friskare längre upp i åldrarna. Detta kommer att öka behovet av 
bostäder anpassade för den åldrande befolkningen.  

De flesta bedömare är överens om att det kommer att komma nya 
grupper med folk som är på flykt undan krig, förtryck eller 
naturkatastrofer. Samma förhållande gäller för ensamkommande 
barn och ungdomar. Erfarenheterna visar att det tar tid för en 
betydande del av de nyanlända personerna att etablera sig på 
arbetsmarknaden, och därför är det viktigt att det finns god tillgång 
till bostäder med låga boendekostnader.
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Fritidshus och delårsboende 
Antal fritidshus 2020 var enligt SCB 4 384, men siffran avser endast 
småhus utan folkbokförda personer. Många av våra delårsboende 
bor i lägenheter, och därför är siffran missvisande för hur många 
bostäder i kommunen som ägs eller hyrs av personer som är 
folkbokförda i en annan kommun. Med tanke på
de 1 023 bostadslägenheterna där det inte finns någon folkbokförd 
person, är antalet bostäder som används som delårsbostad troligen 
närmare 5 000.  

Antalet fritidshus, det vill säga småhus utan folkbokförd person har 
ökat med nästan 1 000 de senaste tjugo åren, och man anta att 
utvecklingen för andra typer av fritidsboende i till exempel bostads-
och hyresrätter också har ökat, men där finns det inte något 
statistiskt underlag. 

Efterfrågan på bostäder 

Enligt marknadens aktörer finns det en stor efterfrågan på alla typer 
av bostäder och upplåtelseformer i attraktiva lägen i centrala 
Lysekil, medan det i övriga kommundelar är mindre efterfrågan på 
bostäder. Det finns också en stor efterfrågan på byggklara 
villatomter i centrala Lysekil, men inte i de övriga kommundelarna.   

Näringsliv, arbetsmarknad och pendling 

Lysekils kommuns läge vid havet
formade från början kommunen och
präglar fortfarande dagens näringsliv.
Tidigt utvecklades också
badortsverksamheten och
besöksnäringen är fortsatt en viktig
motor i kommunens utveckling och utbud av upplevelser till både
boende och besökare. 

 Läget vid havet ger goda möjligheter för besöksnäringen genom
exempelvis båtturer, kajak, dykning och havsakvarieupplevelser på
Havets Hus. I inlandet erbjuds möjligheter till vandring, cykling och
internationellt erkänd klättring. Besöksnäringen är en viktig och
växande bransch som täcker in många näringsverksamheter, men
de främsta är boendeanläggningar, handel och restaurang.  

Räkbodarna, Lysekil
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De finns fyra campingar belägna i Trellebystrand, Sivik och två i 
Gullmarsbaden området.  De åtta gästhamnarna (privata och 
kommunala) är belägna i Bastevik, Fiskebäckskil, två i 
Grundsund, Rågårdsvik, Fiskhamnen och Havsbadet i södra 
hamnen och i Norra hamnen i Lysekil. Husbilsparkering finns vid 
Fiskhamnen och intilliggande Kolholmarna i Lysekil, i Valbodalen 
och i Bastevik. 

 Det småskaliga kustfisket är fortfarande en aktiv näring liksom 
ostron- och musselodling. Havet kommer även i framtiden att vara 
en viktig resurs för näringslivets utveckling i Lysekils kommun, 
bland annat genom havsbaserad energiproduktion och samverkan 
kring marin forskning vid Kristineberg Center. 

Förutom havsbaserade verksamheter finns här flera stora 
tillverknings- och beredningsindustrier. Stenbrytning är också 
fortfarande en aktiv näringsgren. Närheten till isfri djuphamn i 
Brofjorden är grunden till att Preemraff, Skandinaviens största och 
ett av Europas modernaste oljeraffinaderier, finns här. Majoriteten 
av företagen i Lysekil är enmans- eller fåmansföretag främst inom 
branscherna byggverksamhet, hotell och restaurang, handel, 
jordbruk/skogsbruk/fiske samt juridik/ekonomi/vetenskap och 
teknik.  

 Efterfrågan av arbetskraft bedöms fortsatt vara hög de närmsta 
åren för arbetssökande med rätt utbildning och kompetens. Även 
de offentliga arbetsgivarna förväntas ha ett fortsatt stort behov av 
personal med rätt utbildning kommande år. Trestadskommunerna, 
grannkommunerna Sotenäs och Munkedal samt Göteborg, är de 
främsta pendlingskommunerna. Kommunen har ungefär lika stor 
inpendling som utpendling.  

Arkitektur och kulturmiljöer

Allt vi omges av bildar tillsammans
vår livsmiljö och vårt gemensamma
landskap, ett landskap som speglar
människors liv och verksamhet i våra
omgivningar och där bevarade
strukturer från olika tidsperioder och Grundsund
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sammanhang ofta är läsbara. Det kan till exempel utgöras av
miljöer med lång bebyggelsekontinuitet eller miljöer med en
speciell epok vilken blir tydlig genom väl synliga spår i
landskapet. Bebyggelsens placering i förhållande till hav o berg ger
karaktär. 

Fornlämningsbilden i kommunen är rik och varierad, och
återspeglar hela den förhistoriska tiden, från den tidiga stenålderns
fångst- och boplatser till de ovanligt rika medeltida lämningarna i
centrala Bro socken.  

Trakterna runt Bro och Brastad är särskilt fornlämningsrika, där
hällristningarna intar en betydande plats. Läget vid havet har varit
avgörande för det historiska förloppet i kommunen, vilket de många
havsbruksbundna lämningarna visar. Exempel på dessa lämningar
är kustlandskapets tomtningar, övergivna fiskeplatser med
husgrunder, fiskelägen och skepparsamhällen, trankokerier och
grumsedammar, lastplatser och färjeställen. 

Kommunens olika verksamheter har formats av de naturresurser
som har funnits på platsen. Till exempel har jordbruket länge haft
en central betydelse i de gamla socknarna Bro och Brastad medan
kusten under lång tid har erbjudit goda möjligheter till fiske, vilket
ett flertal fiskelägen från medeltiden och framåt vittnar om.

Handel och sjöfart har gynnats av kommunens läge vid
betydelsefulla vattenleder, och genom kommunens centrala
placering i Bohusläns granitområde utvecklades stenindustrin till att
bli en av de viktigaste verksamheterna i kommunen under 1800-
talet. Under 1800-talet började även bad- och kurortsverksamheten
med sin luftiga träarkitektur växa fram i kommunen.   

 Med tiden började fisket och fiskberedningen industrialiseras och
under 1800-talets andra del utvecklades Lysekil till att, under en tid,
bli ett centrum för konservindustrin i Bohuslän. Under senare delen
av 1800-talet utvecklades även annan viktig mekanisk industri i
staden, bland annat genom att Lysekils mekaniska
verkstad grundandes år 1899. 
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 Under 1800-talets andra del etablerades också intresset för marin
forskning och Gullmarsfjordens vatten fick genom det rika växt- och
djurlivet en betydelsefull roll inom forskningsfältet.
Gullmarsfjordens betydelse visar sig genom att flera fältstationer
och laboratorier etableras i anslutning till Gullmarsfjorden under
perioden 1877 - 1928.   

 Under 1970-talet anlades oljeraffinaderiet Preemraff (tidigare
Scanraff) vid Brofjordens inlopp. Raffinaderiet är idag det största i
Skandinavien och har ca 600 anställda, vilket gör dem till
kommunens största privata arbetsgivare.   

Handel, service och fritidsanläggningar

Merparten av kommunens handel,
sociala service, fritidsanläggningar
och kulturella utbud finns i
kommunens centralort Lysekil. Här
finns till exempel kommunhuset,
bibliotek, gymnasieskola,
högstadieskola, sjukhus,
äldreboende, vårdcentraler och flera idrottsanläggningar. 

I Lysekils tätort finns ett stort utbud av restauranger och butiker.
Tätorten erbjuder också ett brett kulturutbud med bland
annat gallerier, konsthall och biograf. Grundläggande service finns i
varierande grad i samtliga samhällen från Grundsund och
Fiskebäckskil på Skaftö till Brodalen i den norra kommundelen. 

Offentlig service och fritidsanläggningar 

Barnomsorg 

För barn i åldern 0 - 6 finns elva förskolor fördelade över
kommunens samhällen från Grundsund i söder till Brodalen i norr.
En öppen förskola, Familjens Hus, ligger i centrala Lysekil. På alla
grundskolor i kommunen finns fritidshem som erbjuder
skolbarnomsorg för barn i åldern 6 - 13 år. 

Kungsgatan
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Grundskola 

I Lysekils kommun finns sju grundskolor både små och stora. Tre 
av de mindre skolorna har elever i åldersblandade klasser; Bro-, 
Bergs- och Skaftö skola. De tre större skolorna har elever från 
förskoleklass till årskurs 6; Stångenässkolan, Mariedalsskolan och 
Gullmarsskolan F-6.  

Kommunen har en högstadieskola som ligger i Lysekils tätort och 
heter Gullmarsskolan 7 - 9. 

Gymnasium 

Gullmarsgymnasiet ligger i centralorten Lysekil och erbjuder både 
studieförberedande program och yrkesprogram. 

Bibliotek 

Bibliotek finns i Lysekil, Brastad och i Grundsund. 

Idrottsanläggningar 

I centrala Lysekil ligger Gullmarsborg som innehåller både badhus 
och simhall, ishall och gym. I centralorten finns även ett flertal 
idrottshallar och idrottsplaner. I Brastad finns också både idrottshall 
och flera idrottsplaner.  
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Äldreboende

Det finns tre äldreboenden i kommunen. Stångenäshemmet i 
centrala Brastad, Skärgårdshemmet i tätorten Lysekil och ett nytt 
boende i Fiskebäck strax nordost om Lysekil. 

Stångenäshemmet i Brastad är ett vård- och omsorgsboende med 
40 lägenheter och riktar sig till personer med behov av 
demensomsorg och somatisk vård.  

Skärgårdshemmet i Lysekil ligger i samma byggnad som Lysekils 
sjukhus och är ett vård- och omsorgsboende med 48 lägenheter 
som riktar sig till personer med behov av demensomsorg och 
somatisk vård. 

I december 2020 stod Lysekils kommuns nya särskilda boende, 
Fiskebäck äldreboende, klart för inflyttning, med sammanlagt 80 
lägenheter. 

Trygghetsboende 

Det finns två trygghetsboende i kommunen, ett i anslutning till 
äldreboendet på Stångenäshemmet med 14 lägenheter och 
trygghetsboendet Slättegården inne i centrala Lysekil med 33 
lägenheter. 

Sjukhus 

På Lysekils sjukhus i centrala Lysekil finns vårdcentral, 
barnavårdscentral, barn- och
ungdomsmedicin, diabetesmottagning, gynekologimottagning, 
hjärt mottagning, ljusbehandlingsenhet, logoped, röntgen, 
ögonmottagni ng och öron-näsa-halsmottagning. 

Vårdcentraler 

Det finns sammanlagt fyra vårdcentraler i kommunen - två i 
centrala Lysekil, en i Fiskebäckskil på Skaftö, och en i Brastad. 
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Grönstruktur 

I Lysekils kommun har alla invånare
nära till naturen. Ett stenkast från
Lysekils centrum finns sällsynta arter,
vackra naturscenerier och
intressanta, skyddsvärda naturtyper.
Framför allt skärgårdsmiljön gör Vägerödsdalar

kommunen till ett mycket populärt
besöksmål under sommarmånaderna. Naturen är en stark 
anledning till att många väljer att bosätta sig i Lysekils kommun. 
Här finns unika värden i form av det karaktäristiska landskapet och 
många skyddsvärda naturtyper.  

 Grönstrukturen både inom tätorter och på landsbygden har många 
funktioner, så kallade ekosystemtjänster, genom att hantera 
luftföroreningar, skapa mötesplatser och attraktiva utemiljöer och 
ge vila och möjligheter till rekreation och friluftsliv. Den gröna 
strukturen av naturmark, parkområden och gröna stråk bidrar 
sammantaget till att bevara och ge förutsättningar för en ökad 
biologisk mångfald.  

 Jordbruksmark, hav och sjöar skapar förutsättning för 
livsmedelsproduktion och produktionsskogar och berg ger viktiga 
råvaror. I en utveckling med ett förändrat klimat fyller 
grönstrukturen viktiga funktioner genom att fungera som buffert för 
dagvatten och begränsa påverkan av stigande havsnivåer.  

 Den biologiska mångfalden har en avgörande betydelse för 
ekosystemens och i förlängningen människans förmåga
att upprätthålla de livsviktiga funktionerna. Med biologisk mångfald 
menas variationen som finns bland allt levande på land, i hav och i 
sjöar och vattendrag, samt de ekologiska relationer och processer 
som organismerna ingår i.  

Den biologiska mångfalden kan delas in i tre olika nivåer: genetisk 
variation, det vill säga skillnader i arvsanlagen mellan och inom 
olika arter, artdiversitet, det vill säga antalet arter och individer 
inom ett område samt slutligen variationen inom och mellan 
ekosystem och biotoper, alltså hela livsmiljöer.



10/21/21, 11:05 AM 7. Planeringsförutsättningar

https://storymaps.arcgis.com/stories/0178d31744894173acaac6f37ecbc816/print 158/200

Areella näringar 

Jordbruk

Åkerareal 

Den totala åkerarealen i kommunen var 2915 hektar år 2019, en 
minskning med 18 % sedan 1981. Kommunen äger en liten del av 
åkerarealen, 93 ha. Den övervägande delen av arealen (1794 
hektar) används till slåtter- och betesvall, följt av havreodling (248 
hektar) och mark i träda (235 hektar). Övriga grödor som odlas är 
bland annat blandsäd (stråsäd), höst- och
vårvete samt grönfoderväxter.  

Betesareal 

Betesarealen var 735 hektar år 2019,
en ökning med 20 % sedan
2003. Ekologiskt odlad jordbruksmark
har ökat från 591 hektar år 2009 till 969 hektar år
2019. Arealen betesmark var som högst år
2013 med 1167 hektar, men har alltså åter sjunkit något sedan 
dess. 

Livsmedelproduktion 

Mjölk, nötkött och äggproduktion står för huvuddelen av 
animalieproduktionen i kommunen. En förskjutning från 
mjölkproduktion till köttproduktion har skett, vilket förklarar 
ökningen av betesarealen. En ökning av antalet kan också utläsas i 
statistiken. 

Skogsbruk

Nästan hälften av kommunens landareal består av skog där 
barrskog dominerar - endast knappt två procent utgörs av 
lövskog. 2019 var den totala arealen produktiv skogsmark 4300 
hektar fördelat på sammanlagt 437 ägare. 40 procent av skogen 
ägs av kvinnor och 60 procent av män. Huvuddelen av 
skogsägarna, 70 procent, är bosatta i kommunen. Kommunen äger 
cirka 850 hektar skog fördelat på 83 områden.  
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Fiske och vattenbruk 

Yrkesfiske 

Fisket är mycket viktigt för den
nordbohuslänska identiteten och
levande kustsamhällen. Yrkesfisket i
Norra Bohuslän består i huvudsak
av räk- och kräfttrålning samt burfiske
efter kräfta och till viss mån hummer.
Även makrill, sill och skarpsill fiskas
till viss del. En del av våra fiskare
arbetar även med fiske ute på
Nordsjön. Fiskbestånden har de
senaste 30 åren minskat väsentligt framför allt kustnära. Under de 
senaste åren har dock en ökning av bestånden ute i Skagerack 
och på Nordsjön noterats, delvis tack vare kvoteringssystem och 
en bättre förvaltning.  

Det kustnära fisket kan definieras som ett lokalt förankrat fiske som 
uppfyller högt ställda krav avseende miljömässig och social 
hållbarhet. Fisket präglas av korta avstånd från hemmahamn till 
fiskeplatser, i huvudsak dagliga landningar och ett fiske med 
anpassade redskap för maximal selektivitet. Vid årsskiftet
2014/2015 fanns ca 450 fartyg med licens i Bohuslän. Den höga 
medelåldern inom fisket är en utmaning för näringen, och 
nyrekrytering är en viktig fråga för framtiden. 

Vattenbruk 

I dagsläget utnyttjas ett större vattenområde
vid Trälebergs kile norr om Lysekil för ostron- och musselodling. 
Både havs- och landbaserad produktion av fisk, skaldjur och andra 
vattenlevande djur och växter förväntas öka i framtiden.  
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Råvarutillgångar 
Grus, berg och sten
I kommunen förekommer inga större 
tillgångar av naturgrus och sand, och 
således förekommer det inte heller 
någon täktverksamhet av grus eller 
sand i kommunen. 

Det finns däremot flera områden med Bergtäkter

bergförekomster lämpade för brytning  
och krossning. Det finns sex bergtäkter med gällande tillstånd. 
Verksamheten vid fyra av täkterna gäller brytning av sten för 
bergkross, och vid två av täkterna är verksamheten inriktad på 
brytning av blocksten.  

Skyddad och värdefull natur 

Det finns flera naturområden och
naturtyper som inom Lysekils
kommun har några av sina främsta
exempel i hela Sverige. Gullmarn,
Sveriges enda riktiga tröskelfjord, är
ett sådant.  Andra unika värden är de Vägeröds dalar

vidsträckta utmarksbetena på Gåsö,
strandvallarna på Stora Kornö, den röda och extremt näringsfattiga 
bohusgraniten i ytterskärgården, de atlantiska ljunghedarna på 
Islandsberg och Jonsborg samt inte minst de små fragment av den 
ursprungliga bohuslänska ädellövskogen som finns bäst bevarade i 
skogarna kring gården Näverkärr. Strax öster om Fiskebäckskil 
ligger det välbesökta naturreservatet Vägeröd, allra mest känt för 
sina blåsippor. De blommar här i stora mängder under våren innan 
lövträdens krontak sluter sig i ek- och bokskogen. Stora delar av 
Lysekils kommun har så höga naturvärden att de är skyddade 
enligt miljöbalken. Våtmarker är viktiga, dels för biologisk mångfald, 
dels som näringsfällor som minskar belastningen av näringsämnen 
i våra vattendrag. Våtmarker kan också bidra till att reducera 
mängden bakterier, och därmed förbättra badvattenkvaliteten.   
Stora delar av Lysekils kommun har så höga naturvärden att de är 
skyddade enligt miljöbalken.
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Riksintresse för Naturmiljö
Följande områden av riksintresse för naturmiljövården innefattar 

Lysekils kommun: 

Läs mer i avsnittet Riksintressen. 

Natura 2000 

• Ramsvikslandet, Hållö, Kornö och Gåsö skärgård
• Bottnafjorden-Åbyfjorden
• Broälven
• Trälebergs kile
• Gullmarsfjorden
• Islandsberg-Käringöfjorden
• Strömmarna-Koljöfjorden

Ett urval av Europas mest värdefulla
naturområden ingår i ett nätverk inom
EU, Natura 2000. Syftet är att bevara
och skydda den biologiska
mångfalden i ett europeiskt
perspektiv. De områden som ingår i
Natura 2000 har valts ut för att de
innehåller naturtyper och arter som är listade i EU:s fågeldirektiv
(fågelarter) och EU:s habitatdirektiv (naturtyper och övriga arter). 

I Sverige är alla Natura 2000-områden klassade som riksintressen
enligt miljöbalken 4 kap. För att inte skada Natura 2000-områdenas
värden krävs tillstånd för att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i området. Detta kan
även gälla åtgärder som sker utanför Natura 2000-området. 

I Lysekils kommun ingår följande områden i Natura 2000, samtliga
utpekade enligt habitatdirektivet: 

• Gullmarn - havsfjord, estuarium, rev
• Åbyfjorden - smal, grund havsvik, havsstrandäng

Gullmarsfjorden
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Naturreservat 

• Strömmarna - grund havsvik
• Vägeröd - gammal lövskog med bok och ek
• Näverkärr - gammal lövskog med alm, ask och ek
• Gröderhamnsängen - rikkärr nära havsstrand
• Malmöfjord – livsmiljö för knubbsäl samt revmiljöer

Naturreservat beslutas av kommunen
eller länsstyrelsen med syftet
att bevara biologisk mångfald, 

vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer, tillgodose av områden
för friluftslivet, skydda, återställa eller
nyskapa värdefulla naturmiljöer eller för att skydda, återställa eller
nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. I alla naturreservat finns
föreskrifter som reglerar vad man får och inte får göra.
Länsstyrelsen kan lämna dispens från föreskrifterna. 

I Lysekils kommun finns tio naturreservat. Några av de nuvarande
reservaten har från början avsatts som naturvårdsområden med
stöd av 19 § naturvårdslagen, innan miljöbalken trädde i kraft 1999.
Enligt miljöbalken täcker benämningen naturreservat in båda de
tidigare skyddsformerna naturreservat och naturvårdsområde.
Områden som tidigare skyddats som naturvårdsområde ska vid
tillämpningen av miljöbalken därmed anses som naturreservat,
men de föreskrifter som har meddelats för området gäller
fortfarande. Naturreservaten har en sammanlagd areal av 11 938
ha, varav 8 498 ha är landareal. 

 Naturreservat i Lysekils kommun:

• Gullmarn - den största av Bohusläns fjordar och en äkta
tröskelfjord med ett rikt och delvis unikt marint djurliv

• Gåsöskärgården - sälskyddsområde; sydgränsen för
bohusgraniten; strandängar.

• Vägeröd - gammal lövskog med bok, ek, lind och alm
• Stångehuvud - tätortsnära natur med karakteristiska geologiska

bergsformationer
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Landskapsbildsskydd

• Trälebergs kile - uppehållsplats för and- och vadarfåglar vår och
höst

• Gullmarsskogen - strövområde
• Näverkärr - Unik högvuxen kustlövskog
• Ryxö ö - hällmarker och lövskogsmiljöer
• Broälven - värdefull miljö för havsöringen
• Gröderhamnsängen - rikkärr nära havsstrand

Landskapsbildsskyddet är ett skydd
med ursprung i Naturvårdslagen § 19
som gäller till dess Länsstyrelsen
upphäver
det. Landskapsbildsskyddet reglerar
vilka olika typer av byggnation och
arbete som är tillåtet inom området efter tillstånd från
Länsstyrelsen. 

 Landskapsbildsskydd i Lysekils kommun: 

Naturminne 

Ett naturminne är ett särpräglat naturobjekt som behöver skyddas
eller vårdas särskilt. Dispens krävs för åtgärder som inkräktar på
objektet. I Lysekils kommun finns fem naturminnen: 

• Åbyfjorden
• Skaftölandet
• Stora och lilla Kornö
• Stora Bornö - bokskog
• Alsbäck - bokskog
• Holma - två områden med bokskog

• Två ekar vid Brodalen
• Trollhålet i Lysekil
• Gåsevik på Skaftö
• Ett område med jättegrytor vid Skaftö Backa

Kalven, Stora Kornö
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Biotopskydd omfattar små mark- eller
vattenområden som på grund av sina
särskilda egenskaper är värdefulla
livsmiljöer för hotade djur- eller
växtarter eller som annars är särskilt

skyddsvärda. För biotopskyddade
områden gäller särskilda föreskrifter. Ingen verksamhet får
bedrivas och inga åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön. Om
det finns särskilda skäl får dispens från förbudet ges i det enskilda
fallet. 

Generellt biotopskydd gäller för alléer, källor med omgivande
våtmarker i jordbrukslandskap, odlingsrösen i
jordbruksmark, pilevallar, småvatten och våtmarker i
jordbruksmark, stenmurar i jordbruksmark samt åkerholmar.
Länsstyrelsen får lämna dispens för förändringar i områden med
generellt biotopskydd.

 Länsstyrelsen kan även förklara rik- och kalkkärr i jordbruksmark,
ängar eller naturbetesmarker som biotopskyddsområden. På
liknande sätt kan Skogsstyrelsen utfärda biotopskydd för värdefulla
miljöer i skogsmark, till exempel brandfält, äldre naturskogsartade
lövbestånd, ravinskogar och äldre skogsbeten. 

 I Lysekils kommun finns 5 biotopskyddade områden, som
sammantaget upptar ca 21 ha: 

Nyckelbiotoper är ur naturvårdssynpunkt särskilt skyddsvärda
miljöer där det kan förväntas förekomma rödlistade arter. Många
nyckelbiotoper utgör avvikande och känsliga miljöer med arter som
inte tål skogsbruksåtgärder. I Lysekils kommun har 41
nyckelbiotoper identifierats, med en sammanlagd areal på 149,3
ha.

• En örtrik sumpskog i Skottefjället.
• En ras- och bergbrant bevuxen med ädellövskog söder om väg

855 vid Sötorp.
• Två områden med örtrika allundar och ravinskogar med

blandad ädellövskog norr om väg 831 mot Torgestad.
• En ravinskog vid Tuntorp.

Ejder

Biotopskydd 
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Naturvårdsavtal 

Naturvårdsavtalet är ett civilrättsligt avtal som tecknas på 50 år
mellan Skogsstyrelsen och markägare som är intresserade av
naturvård. Syftet med avtalet är att bevara, utveckla eller skapa
skogsområden med höga naturvärden. Numera kan även
länsstyrelserna och kommunerna teckna naturvårdsavtal för
naturvärden i ett område av annan typ än skogsmark. Det finns 7
områden med naturvårdsavtal i Lysekils kommun (2019), alla med
Skogsstyrelsen som part. Den sammanlagda arealen är ca 45 ha. 

Djur- och växtskyddsområden 

Om det behövs särskilt skydd för en
växt- eller djurart inom ett visst
område får länsstyrelsen eller
kommunen inskränka rätten till jakt
eller fiske eller
allmänhetens/markägarens rätt att
uppehålla sig i området.  I Lysekils
kommun finns 16 djurskyddsområden (fågel- och sälskydd) med en
sammanlagd areal av 239 ha, varav 68 ha är på land: 

Ekologiskt särskilt känsliga områden 

Enligt miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt
känsliga från ekologisk synpunkt så långt som möjligt skyddas mot
åtgärder som kan skada naturmiljön. Det kan vara områden som
hyser utrotningshotade växt- eller djurarter eller särskilt ömtåliga
områden som samtidigt är av högt ekologiskt värde.

• En grupp öar sydväst om Brandskären
• Gunnarsskär och Klåveskär sydväst om Stora Kornö
• Gäven och Trillingarna
• Öarna väster om Gåsö från Smedjebrottet till och med Lilla och

Stora Harpö Vrakskären
• Borgmästarna
• Räddjorna
• Bonden

Säl
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I Lysekils kommun finns ett stort antal mark- och vattenområden
som kan anses vara ekologiskt särskilt känsliga, bland annat 25
vattendrag, en sjö (Hällers myr) och flera områden med
ädellövskog, våtmarker och
betesmarker. Broälven, Kvarnebäcken, Färlev älv,
Bärfendalsälven, Skårvebäcken, Holmabäcken, Orme å samt
Fiskebäcksbäcken är tillsammans med sina mynningsområden
viktiga reproduktionsområden. 

Hänsynsområden 

För att bevara lugna områden för besökare och djurliv har
länsstyrelsen tillsammans med kustkommunerna skapat
hänsynsområden på speciellt utvalda, natursköna platser i
skärgården. Hänsynsområdena har ingen juridisk status men en
rad uppmaningar riktas till allmänheten, t ex att hålla låg fart (högst
5 knop), att undvika tomgångskörning och vattenskidåkning, att
dämpa musik och att inte slänga sopor eller släppa ut toalettavfall. 

I Lysekils kommun finns sedan 2008 ett av pilotprojekten,
Vasholmarna sydväst om Gåsö. I Blå ÖP föreslås hänsynsområdet
för Vasholmarna utökas för att omfatta en större del av
Gåsöarkipelagen och kompletteras med ytterligare ett
hänsynsområde för Brandskär, Tån och Borgmästaren i anslutning
till befintliga fågelskyddsområden. Se även Mark- och
vattenanvändningskartan. 

Skyddade arter 

Fridlysta arter 

Regeringen kan besluta om fridlysning av en växt- eller djurart i
hela landet, i ett län eller i en del av ett län. Det innebär oftast att
arten skyddas mot plockning eller dödande och infångande. Artens
frön, ägg, rom eller bon kan också skyddas. I vissa fall är det
endast förbud mot uppgrävning eller plockning för försäljning.
Länsstyrelsen får i särskilda fall ge dispens från
fridlysningsföreskrifterna. 

Fridlysning innebär normalt inte att arten är skyddad mot pågående
markanvändning i form av till exempel jord- eller skogsbruk. Om
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det finns risk för att artens livsmiljö försvinner eller förändras på
grund av markanvändningen, kan en tillsynsmyndighet vid samråd
komma överens med markägaren om att hänsyn ska tas till de
fridlysta arterna. För närvarande är ca 330 arter fridlysta i Västra
Götalands län men det är bara ca 170 av dessa som normalt
förekommer inom länet.  

Rödlistade arter 

Sverige upprättar liksom många andra länder rödlistor över hotade
och sällsynta växt- och djurarter. Ca fem procent av växt- och
djurarterna i Sverige är så hotade att de löper risk att dö ut. Nästan
alla hotade arter är knutna antingen till livsmiljöer med orörd natur,
till natur som under lång tid skötts med traditionella metoder eller
till natur med särskilda, ovanliga förutsättningar.  

Lysekils kommun har ett stort ansvar eftersom det i kommunen
finns så mycket värdefull natur och så många ovanliga eller hotade
arter. Närmare 300 rödlistade arter på land och i sötvatten har
hittills påträffats inom kommunens gränser. Siffran skulle med
största sannolikhet stiga kraftigt om mer noggranna inventeringar
gjordes, inte minst i den marina miljön. 

Naturvärden i övrigt 

En naturvårdsplan för Lysekils kommun antogs 2010. Utöver
formellt skyddade naturområden pekas i denna plan även områden
med tätortsnära naturområden där värdekärnor redovisas i
tregradig klassning: 

Dessa områden har även höga värden för friluftsliv
och närrekreation. 

En grönstrategi för Lysekils stad med kringområden antogs 2019.
Den fastställer utvecklingsmål och inriktningar för tätorternas
utemiljöer, såsom torg, parker, lekplatser och tätortsnära
naturområden. Som underlag för Grönstrategin genomfördes en

• klass 1 - unika naturvärden
• klass 2 - höga naturvärden
• klass 3 - naturvärden



10/21/21, 11:05 AM 7. Planeringsförutsättningar

https://storymaps.arcgis.com/stories/0178d31744894173acaac6f37ecbc816/print 168/200

2016 en naturvärdesinventering. I denna inventering redovisas en
klassning för naturvärdena i Lysekils stad samt spridningsstråk,
såväl fungerande stråk som stråk i behov av förbättringsåtgärder
för en väl fungerande grön infrastruktur. 

Friluftsliv 

Tillgången till friluftsliv och
friluftsområden främjar invånares och
besökares hälsa genom att
uppmuntra till aktiviteter. De har
också en viktig betydelse som platser
för återhämtning och för att uppleva
naturens växlingar. Tillgång till
friluftsområden utgör även tillskott till skolors och förskolors
verksamheter och möjligheter till utomhuspedagogik. 

Lysekils kommun har genom ett varierat landskap med skog, berg
och hav förutsättningar för ett varierat friluftsliv med en bredd av
upplevelser och aktiviteter. För de flesta boende i kommunen är
närheten till naturen och den ständiga kontakten med havet en
viktig anledning till att man vill bo och leva i kommunen. Den
storslagna naturen, ett friskt hav och rena stränder är också av
betydelse för att så många människor har valt och fortfarande
väljer att besöka Lysekils kommun på sin fritid.

Outdoorverksamheter attraherar allt fler boende och besökande.
Bad, klättring, kajakpaddling, vandring, cykling samt besök i unika
naturmiljöer är viktiga delar av kommunens friluftsliv. Lysekils
kommun har med sina fantastiska och delvis unika naturmiljöer
goda möjligheter att utveckla friluftsliv. Kuststigen är en
vandringsled som slingrar sig genom hela Lysekils kommun och på
Skaftö finns flera vandringsleder med varierad
terräng. Infrastrukturen och tillgängligheten till friluftsområden och
aktiviteter är till viss del bristfällig. Det saknas en
sammanhängande struktur med fokus på åtkomst till
friluftslivet. Stora delar av kommunens mark- och vattenområden
omfattas av riksintresse för Friluftslivet. Se kapitel om riksintressen
i avsnittet "värden och hänsyn". 



10/21/21, 11:05 AM 7. Planeringsförutsättningar

https://storymaps.arcgis.com/stories/0178d31744894173acaac6f37ecbc816/print 169/200

Mobilitet 

Vägar 

Tillgång till goda kommunikationer är
av yttersta betydelse för utvecklingen
av näringslivet och för möjligheten att
bo och leva i Lysekil. Väg 161 över
Gullmarn mot Uddevalla, övriga Väg 162, avfart Alsbäcksvägen 

Fyrstad och Göteborg samt väg 162
norrut mot väg E6 är viktiga kommunikationsleder till kommunen 
som behöver kunna erbjuda ett effektivt och säkert
resande.Trafikverket ansvarar för alla åtgärder som rör det 
allmänna vägnätet.  

Länsväg 161 

Västra Götalandsregionen har identifierat ett antal regionala stråk 
som är särskilt viktiga ur ett regionalt perspektiv. Länsväg 161utgör 
en del av regionalt stråk 5 som sträcker sig från Lysekil (Ulseröd) 
till Karlsborg via Uddevalla, Trollhättan, Lidköping och Skövde. 

Fyrbodals kommunalförbund har upprättat en bristlista för 
prioriterade brister i det statliga regionala vägnätet. Bristlistan 
består av 14 objekt där väg 161 Lysekil-Uddevalla står som brist nr 
1 och har såsom Fyrbodals högst prioriterade brist av Västra 
Götalandsregionen redan prioriterats för genomförande (etapp
1: Rotvik-Bäcken) och åtgärdsvalsstudie (etapp 2: Bäcken-Skår).  

Etapp 1 utgör ett namngivet objekt i gällande plan och skulle redan 
påbörjats, men har försenats p.g.a. regeringens upphävande av 
vägplanen för denna etapp. En ny åtgärdsvalsstudie pågår för 
närvarande och var under hösten 2020 ute på remiss för hela 
sträckan Rotviksbro – Skår (färjeläget). Västra Götalandsregionen 
kommer när utredningen färdigställts att fatta beslut om det 
fortsatta arbetet med väg 161. 

Förbindelsen över Gullmarn 

Över Gullmarn utgörs väg 161 idag av färjeförbindelse med bilfärja
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(Finnsbo-Skår). Fast förbindelse som 
bro över eller tunnel under Gullmarn 
har diskuterats i kommunen under

Bilfärjan Gullbritt

olika tidpunkter. Att anlägga en bro
(eller en tunnel) medför många nya frågeställningar i planeringen 
såsom den geografiska placeringen och konsekvenser för miljön, 
ekonomin och markanvändningen. 
En fast vägförbindelse över Gullmarn utgör brist nr 14 i Fyrbodals 
kommunalförbunds bristlista för prioriterade brister i det statliga 
regional vägnätet. En fast förbindelse över Gullmarn är en 
avgörande satsning för en framtida utveckling i Lysekils kommun. 
Att ersätta färjeförbindelsen med en fast förbindelse skulle i ett 
regionperspektiv vara av stor betydelse. Lysekil skulle genom en 
sådan lösning komma tidsmässigt betydligt närmare Göteborg och 
Trestadsområdet, dvs. Uddevalla-Vänersborg-Trollhättan. Den 
regionförstoring som blir resultatet ger en breddad arbetsmarknad 
genom betydligt ökade möjligheter till arbetspendling. 

 Länsväg 162 

Väg 162 finns med i bristlistan för regional transportinfrastruktur i 
det statliga regionala vägnätet för sträckan Hallinden-
Gläborg. Efter att väg E6 färdigställts som motorväg från Gläborg 
genom Bohuslän söderut och norrut kom trafiken att öka på väg 
162 från Lysekil, eftersom denna väg tidsmässigt är ett likvärdigt 
alternativ till att använda färjan från Finnsbo över Gullmarn. 
Kvaliteten och säkerheten på väg 162 från Lysekil och norrut 
genom kommunen varierar för olika sträckor och vägen är som 
helhet mycket olycksdrabbad.  
Sträckorna Buabacken-Gåseberg och Hallinden-Gläborg har 
särskilt dålig standard med avseende på vägbredd, utfarter och 
skymd sikt. På dessa sträckor finns behov av ökad vägbredd och 
höjd standard. Trafikverket har under 2020-2021 tagit fram en 
åtgärdsvalsstudie för sträckan Gläborg-Kungshamn som omfattar 
väg 162, väg 171 och väg 174. Det rekommenderade 
huvudalternativet i åtgärdsvalsstudien är att sträckan mellan 
Gläborg-Hallinden görs om till mötesfri landsväg. 
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Ett sätt att höja trafiksäkerheten är att bygga om hela väg 162 till
en ”1+2 väg” med mitträcken. Rondeller i de mest trafikerade
korsningarna kan bidra till att höja säkerheten och få jämnare
hastighet. Korsningar där rondell kan lösa trafikproblem längs väg
162 är avfarten mot Preemraff och fyrvägskorsningen i Brodalen.   

Brastad 

2004 byggdes en rondell i korsningen mellan väg 162
och Lyckevägen i Brastads samhälle. Detta har förbättrat
trafikmiljön. Med hänsyn till den påverkan som trafikökning trots
förbättringsåtgärder har för Brastad genom en försämring av miljön
kvarstod en redovisning av förbifart väster om Brastad i ÖP 2006
med syfte att avlasta trafiken genom centrum. Efter avstämning
med Trafikverket anses det inte längre rimligt att reservera den
mark som en förbifart förbi Brastad innebär. Vägen delar samhället
i två delar. Genom att anlägga gångbroar/GC tunnlar skulle
Brastad kunna knytas samman bättre än i dag. 

 Ny infart till Lysekil 

Lysekils tätort har endast en in- och utfart, Landsvägsgatan nedför
Åkerbräckan och ner i Södra hamnen. I början av 1970-talet
reserverades mark för en s.k. Norra in-/utfart, som skulle vara en
direkt förbindelse mellan Norra hamnen och väg 162. Vägen skulle
minska trafiken på Landsvägsgatan och i Lysekils centrum genom
att trafikanterna till områdena norr om centrum och till bostäder och
verksamheter i Norra hamnen skulle använda denna nya väg. Den
första etappen mellan väg 162 och Trötemyren byggdes i samband
med utbyggnaden av Trötenområdet. Kommunen har under tiden
genomfört en omfattande ombyggnad av Landsvägsgatan med
gång- och cykelväg och en rondell.  

Sedan vägen planerades på 1970-talet har det skett en omfattande
utbyggnad av både bostäder och verksamheter i Norra
hamnen. Detta har lett till ökad trafikbelastning på Valbogatan och
på den enda in- och utfarten från tätorten. Ett sätt att minska
trafiken på Valbogatan som har dåliga geotekniska förutsättningar
är att leda trafiken runt staden från Dalskogen och ner mot norra
Hamnen.  
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Vägnätet på Skaftö 

Väg 785 mellan Skaftöbron och Fiskebäckskilskrysset har låg
standard i förhållande till den trafikmängd som förekommer under
sommar och storhelger. Trafiken kan vara mer än dubbelt så stor
då som den är under vinterhalvåret. En trafikutredning har
genomförts för delen Skaftöbron till Utmarksvägen på Östersidan i
september 2021. Trafikutredningen föreslår att: 

Parkering 

Vintertid räcker parkeringsplatserna i kommunen till. Parkering på
Skaftö och i Lysekils tätort sommartid är däremot en
utmaning. Kommunen har gjort en inventering av beståndet och
beläggningsmätningar. Dessa visar att det finns en balans mellan
parkeringar för besökare och arbetsplatser i tätorterna. De visar
också att läget är ansträngt på sommaren trots de externa
parkeringsplatserna.  

I Grundsund byggs fler parkeringar vid Bottnahallen. När de är
klara finns en bra kapacitet med parkeringar även på sommaren.  I
Lysekils tätort är det en hög belastning på sommaren. Externa
parkeringar finns i utkanten av centrum som räcker till på
sommaren. Beläggningsmätningar görs och är viktigt i
fortsättningen för att kontrollera att det finns en viss överkapacitet
av parkeringar. En översyn av parkeringssituationen i kommunen
pågår.

Kollektivtrafik 

• antalet enskilda väganslutningar ses över och minskas
• ett vänstersvängfält anordnas vid Evensås
• åtgärder vidtas i kurvan vid Skaftögård
• GC-väg anläggs mellan Evensås och infarten

till Vägeröds dalar
• sidoområdesåtgärder genomförs.

Kollektivtrafiken nyttjas vintertid
främst för
arbetspendling från kommunen och
av gymnasieelever till- och från
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Lysekil mot Uddevalla och till- och från Sotenäs mot Lysekil. Under

sommaren har kollektivtrafiken stor betydelse för turister och 
delårsboende i kommunen.  

Kvaliteten i kollektivtrafiken har stor betydelse för möjligheten att 
bo och leva i kommunen dels för arbetspendling inom och utanför 
kommunen, dels för transporter till service och andra viktiga 
målpunkter.  

Hur kollektivtrafiken är uppbyggd är också avgörande för 
möjligheten att minska bilberoendet och övergå till miljövänligare 
transportsystem. Eftersom den övervägande delen av 
kollektivtransporterna i kommunen sker med buss på det allmänna 
vägnätet är kvaliteten i detta och framkomligheten på vägarna 
liksom turtätheten av stor betydelse för människors möjligheter och 
lust att välja kollektiva färdmedel i stället för den egna bilen.  

Kommunens kollektivtrafikmedel utgörs av bussar och båt för 
persontransporter över Gullmarn mellan Lysekil och Fiskebäckskil -
Östersidan på Skaftö. Busslinjer utgår från Lysekil mot Uddevalla, 
Trollhättan och Göteborg med trafikering över färjeleden Finnsbo -
Skår samt norrut mot Munkedal via Brastad och Hallinden. 
Kollektivtrafik till och från Skaftö försörjs via buss från Grundsund, 
Fiskebäckskil och Rågårdsvik till Bokenäs, Torp, Uddevalla 
Centralstation och Kampenhof (Uddevalla). Turtätheten mot 
Uddevalla och Göteborg från Lysekil är relativt god.  

På Skaftö finns pendelparkeringar i Fiskebäckskil och på 
Östersidan för pendlare med färjan mellan Skaftö och
Lysekil. Pendelparkeringar finns även vid busstationen
i Hallinden och vid busstationen i Brastad. 

I samverkan med Västtrafik tittar kommunen på en lösning för 
angöringsplats med möjlighet till laddning för en laddhybridfärja vid 
Ångbåtsbryggan i Lysekil. Det är personfärjan Carl Wilhelmsson 
som går mellan Lysekil och Skaftö som eventuellt kommer att bytas 
ut till en laddhybridfärja. 
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Gång- och cykelvägnät 

Att säkert och enkelt kunna förflytta
sig till fots och med cykel inom
kommunens orter och mellan dessa
bör vara en rättighet för boende och
besökare i kommunen. Att röra sig till
fots och med cykel är dessutom
mycket betydelsefullt för hälsan och välbefinnandet samtidigt som 
minskat bilberoende gynnar miljön i allmänhet.  

 Gång och cykelvägnätet är mest utbyggt i tätorten Lysekil, men 
även tätorten Brastad har gång- och cykelvägar. Dessutom finns 
delsträckor med gång- och cykelvägar längs 162 och en gång- och 
cykelväg från väg 162 längs väg 839 ut till
oljeraffinaderiet Preemraff. På Skaftö finns gång- och cykelväg 
mellan Fiskebäckskil och Östersidan längs väg 785 och delsträckor 
som binder samman Fiskebäckskil och de södra delarna av Skaftö. 
Det finns dock inga sammanhängande gång- och cykelvägar, 
varken i tätorterna eller mellan tätorterna. En cykelplan är under 
framtagande. 

Trafikverket har ansvaret för flera av de vägavsnitt där 
översiktsplanen visar att utbyggnad av gång- och cykelvägar bör 
genomföras. Det innebär att kommunen och Trafikverket 
tillsammans bör vara överens om prioritering och utbyggnadstakt 
för de vägavsnitt där behovet av utbyggnad är störst. 
Finansieringen kan komma att bli en fråga för kommunen och 
Trafikverket att lösa gemensamt. 

Järnväg 

Persontrafiken
på Lysekilsbanan lades ned 1981
och därmed också stationerna
i Hallinden, Brastad och Lyse, liksom
också stationen i Lysekil med
stationshus och perronger. 2010
upphörde godstrafiken på Lysekilsbanan. Sedan dess finns det
ingen ordinarie trafik på banan.  
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 Sommaren 2015 beviljade Trafikverket dispens för sommartrafik
med persontåg, men fler dispenser kommer inte att ges på grund
av bristande säkerhet. Banan är elektrifierad och har manuell
trafikledning. För att kunna köra persontrafik på ett bra sätt skulle
det behövas ett nytt ställverk och lokal tågklarerare i
Lysekil. Trafikverket beslutade år 2018 att upphöra med underhållet
av Lysekilsbanan (Munkedal-Lysekil) i december det året, då ny
tågplan började gälla.  

 Nu finns det tre framtida scenarion: 

Färjor och båttrafik 

Trafikverkets bilfärjor trafikerar leden Finnsbo - Skår över Gullmarn
med två färjor var tjugonde minut under dagtid och en färja i
timmen under nattetid utom för ett kortare avbrott under den
tidigaste morgonen. Vardagar går färjan med fyra turer i timman
mellan kl. 06-08 och mellan kl. 16-18.  

• Underhållet återupptas, förutsatt att någon vill bedriva trafik i
tillräcklig omfattning

• Banan upplåts till extern part för fortsatt drift
• Banan läggs på sikt ned om ingen visar intresse för att trafikera

den

Genom färjetrafiken över Gullmarn
förkortas restiden och avståndet
mellan Lysekil och Uddevalla -
Trollhättan och söderut avsevärt i
förhållande till om all trafik skulle åka
landvägen runt Gullmarsfjorden.
Färjeleden binder också ihop
kommundelarna Skaftö och Lysekil med biltrafik. Färjetrafiken är en
för kommunen synnerligen viktig förbindelseled, och det är av
väsentlig betydelse att inga inskränkningar görs i trafikeringen.

Personfärjan Carl Wilhelmsson trafikerar leden mellan Lysekil och
Fiskebäckskil-Östersidan på Skaftö. Se även rubriken
Kollektivtrafik.    

Personfärjan Carl Wilhelmsson
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Handelshamnar och sjöfart 

Det finns två kommersiella hamnar i kommunen: oljehamnen i
Brofjorden, som är Sveriges näst största hamn i tonnage
räknat, samt Lysekils hamn, vilken däremot hör till de mindre
kommersiella hamnarna i landet. Brofjorden och Lysekils hamn är
tillsammans en så kallad TEN-T-hamn vilket innebär att den ingår i
det prioriterade transeuropeiska transportnätet.  

I Lysekils hamn bedrivs kommersiell trafik vid Grötökajen samt på
det nyare området Grötö rev. I Lysekil finns även kajer för olika slag
av yrkesmässig trafik i mindre skala samt en fiskehamn. Sedan
2019 har forskningsfartyget Svea sin hemmahamn vid
Gullmarskajen i Lysekil.  

Lysekil har betydelse som hemmahamn för fiskebåtar, vilket även
gäller Grundsund och Norra Grundsund. Goda hamnförutsättningar
finns även i Rixö och Lahälla. En hamnanläggning har byggts
vid Basteviksholmarna som användes för inskeppning av material i
samband med den stora utbyggnaden av raffinaderiet i
Brofjorden.  

Sjöfarten har anspråk på framkomlighet i farleder,
ankringsmöjligheter och goda hamnar. Dessa intressen skall
beaktas vid planering av kommunens vattenområden.
Inseglingsleden till Brofjorden är livligt trafikerad. Fartyg med ett
djupgående av 25 meter kan tas in till råoljekajen. Skyddade
ankarplatser finns både i den inre och i den yttre delen av fjorden. 

Farleden till Brofjordens industriområde och ankarplatserna i
anslutning till farleden är av riksintresse. Farlederna via Gäven till
Lysekil är de som vanligen används för trafiken på hamnen i
Lysekil. Djupgåendet i den norra farleden är 10 m. I de nord -
sydgående farlederna förekommer en livlig trafik med alla sorters
fartyg och båtar; kommersiella fartyg, fiskebåtar, statsfartyg av
olika slag samt sommartid en intensiv trafik av fritidsbåtar. 

IT-kommunikation

Digitalisering skapar helt nya
förutsättningar och möjligheter för
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digitala tjänster inom alla delar av
samhället. För att kunna nyttja dessa
nya möjligheter krävs en väl utbyggd
digital infrastruktur. För den fysiska 

planeringen är den digitala infrastrukturen mycket viktig då säkra 
och snabba uppkopplingar möjliggör mer flexibelt arbete, 
verksamheter och tjänster blir mindre platsbundna och resfria 
möten möjliggörs.  

 Tillgängligheten till information och kunskap ökar och kommunens 
attraktivitet ökar för både näringslivet och kommuninvånare. För 
den kommunala verksamheten finns många nya 
användningsområden som kan ge bättre service och ökad 
tillgänglighet för medborgarna.  

I oktober 2018 hade 100 procent av hushållen i Lysekils kommun 
tillgång till fast bredband. 73 procent av hushållen i Lysekils 
kommun hade tillgång till fast bredband med hastigheten 100 Mbit/
s. Kommunen strävar efter att nå målen i den nationella
bredbandsstrategin ”Sverige helt uppkopplat 2025”. Målen innebär
att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i
hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till
minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s
senast år 2025. Målen innebär också att alla bör ha tillgång
tillstabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig
senast år 2023.

Teknisk försörjning

Dricksvatten 

Dricksvattnet från den allmänna VA-
anläggningen i Lysekils kommun
kommer idag från Kärnsjön i
Munkedals kommun. Råvattnet
transporteras via en drygt tre mil lång
råvattenledning till vattenverket i
Lysekil för dricksvattenproduktion. Det är det kommunala bolaget 
LEVA som ansvarar för dricksvattenledningarna i kommunen.
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Möjligheten till vattenuttag från Kärnsjön kan försämras i framtiden
på grund av ett antal faktorer. Förändrade nederbördsförhållanden
medför risk för mer intensiva skyfall samt längre perioder med
torka. Skyfall kan medföra ökad avsättning av organiskt material i
vattentäkten. Analyser av råvattenkvaliteten ur ett längre
tidsperspektiv visar att försämring sker över tid. Längre torrperioder
innebär risk att inte kunna tillhandahålla erforderlig
dricksvattenmängd.

Det finns flera intressenter kring Kärnsjön som konkurrerar om
vattnet. Den hydrologiska regimen, som handlar om hur Kärnsjön
och Örekilsälven regleras, påverkar miljökvalitetsnormerna för
vatten. Länsstyrelsen ser därför över den aktuella tappningsplanen
vilket medför att förutsättningarna för framtida vattenuttag kan
försämras.

Det kommunala vattenverket är i behov av omfattande ombyggnad.
LEVA planerar därför att ersätta befintligt vattenverk med ett nytt. I
detta sammanhang utreds möjligheten att producera dricksvatten
med havsvatten som råvattenkälla. Lokalisering för det framtida
vattenverket är ej fastställd. Det kan eventuellt placeras invid det
befintliga vattenverket, men ytterligare utredningar krävs och ett
antal lokaliseringsalternativ behöver värderas.

Fastigheter på landsbygden är inte anslutna till det kommunala
dricksvattennätet, utan har istället så kallad enskild
dricksvattenförsörjning i form av antingen en helt egen brunn eller
en gemensam brunn som försörjer ett antal fastigheter. Det finns
idag ingen samlad bild över hur vattentillgången och
vattenkvaliteten ser ut i dessa områden, men i vissa av områdena
förekommer problem med tidvis vattenbrist och/eller dålig
vattenkvalitet förekommer.

Avlopp

Det kommunala bolaget LEVA ansvarar för det kommunala vatten-
och avloppsnätet och de tre avloppsreningsverken i Långevik
(Lysekil), Loddebo (Brastad) och Stockevik (Skaftö). Det är främst
tätorterna som är anslutna till det kommunala avloppsnätet. En
successiv utbyggnad sker till nybyggda områden samt till befintliga
områden med samlad bebyggelse. LEVA utreder förutsättningarna
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för att koncentrera all avloppsvattenrening till Långeviks
avloppsreningsverk. Loddebo och Stockeviks avloppsreningsverk
kan då avvecklas. Det är mer resurseffektivt att koncentrera all
avloppsvattenrening till ett avloppsreningsverk, sett till bland annat
transporter av avloppsslam, energiförbrukning,
kemikalieförbrukning etcetera. 

På samma sätt som för dricksvatten har fastigheterna på
landsbygden enskilda lösningar, antingen i form av en egen
anläggning för fastigheter eller i form av gemensamhetslösningar
som omfattar ett mindre antal fastigheter. I kommunen finns det
uppskattningsvis ca 4 000 enskilda avlopp. Vid enskild
avloppsförsörjning ansvarar fastighetsägarna för att avloppsutsläpp
inte orsakar skada på miljö eller på människors hälsa, exempelvis
genom förorening av andras vattentäkter. Uppskattningsvis
uppfyller mindre än hälften av de enskilda avloppen dagens krav
på enskilda avloppsanläggningar.

Dagvattenhantering

Dagvatten ska vara en naturlig del i planeringen och utvecklingen
av Lysekils kommun och dagvattnet ska tillvaratas som en positiv
resurs i stadsbyggandet. Utgångspunkten för planering och arbete
med dagvatten ska vara ”Riktlinjer för dagvattenhantering i Lysekils
kommun”. 

Avfallshantering

 I Lysekils kommun sköts avfallshanteringen av det kommunägda
miljöföretaget Rambo AB. Bolaget samägs av Lysekils, Sotenäs,
Munkedals och Tanums kommuner. Rambo samlar in
hushållsavfall och slam från enskilda avloppsanläggningar i
samtliga ägarkommuner. Rambo tar också emot verksamhetsavfall
av olika slag. Verksamheten bedrivs på fyra avfallsanläggningar, en
i varje ägarkommun, samt på ytterligare tre mindre
återvinningscentraler (Skaftö, Bohus-Malmön och
Hunnebostrand). 

Lysekils kommuns avfallsanläggning Sivik drivs sedan 1989 av
Rambo. Den är högt belägen omedelbart norr om Lysekils tätort
och anlades officiellt i början på 1960-talet som upplagsplats och
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deponi för hushållsavfall och verksamhetsavfall som uppstått i
kommunen. Rambo arrenderar och bedriver idag
avfallsverksamheten på en yta som omfattar 130 000 m2. 

På avfallsanläggningen tas hushållsavfallet från Lysekils kommun,
liksom producentansvars-materialet förpackningar och tidningar
från samtliga ägarkommuner, emot och omlastas. Rambo tar på
Sivik också emot verksamhetsavfall för sortering, mellanlagring,
kompostering och/eller omlastning för transport till annan
slutmottagare.

Sivik inrymmer också Rambos enda deponi för inert material med
en kapacitet för mångårig ytterligare användning. Deponeringsplan
framtagen 2018-09-18 (bifogas) visar att den av länsstyrelsen
tillståndsgivna deponin har utrymme för minst 30 års ytterligare
användning, med nuvarande deponeringstakt. Därefter kan
ytterligare deponeringsetapper öppnas. 

Energiproduktion och distribution

Det kommunala bolaget LEVA ansvarar för den lokalt producerade
energin och för energidistributionen .

Distribution av el

Elnätet på Stångenäset har idag ingen direkt kapacitetsbrist men
utmaningen för nätet med tillhörande mottagningsstationer är den
framtida elektrifieringen av transport- och industrisektorn. Ett ökat
effektuttag kan innebära utökat behov av reinvestering av elnätet
än vad som är planerat. 

Fjärrvärme

Fjärrvärmenätet försörjer området från Lyse industriområde via 
Dalskogens industriområde samt stora delar av Lysekils tätort. 
Utbyggnadsmöjligheter finns men kräver tilläggsinvesteringar i 
bland annat nya pumpar för att öka överföringskapaciteten från 
Preemraff. Behovet i Lysekil är idag begränsat då stora delar av 
potentiella bostäder och anläggningar redan är anslutna till 
fjärrvärmenätet. 
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Energiproduktion

Av det aktuella energibehovet står kommunens samlade 
produktion av förnyelsebar el för ca 16 %. Produktionen kommer i 
huvudsak från vindkraft och en mindre del från solkraft. 
Mikroproduktion från elanvändare med solcellsanläggningar 
motsvarar knappt 0,3 % av totala produktionen.

LEVA har en ambition att öka den förnyelsebara elproduktionen till
50 % av kommunens energiuttag till 2030 vilket kräver en starkt 
ökad utbyggnadstakt med start redan 2020. Produktionen planeras 
i huvudsak komma från vindkraft och solkraft. 

I kommunen finns 10 vindkraftverk,
vilka är driftagna under perioden
1992-2008. I Skalhamn samt Lyse
Hogen finns tillstånd att bygga 7 nya
vindkraftsverk. Projektet har
intensifierats under 2019 och
byggnation planeras starta inom ett par år.

Vindkraft

Etablering av vindkraftverk få lokal påverkan på landskapet och
orsaka störningar för enskilda och allmänna intressen i dess
närhet. God planering för lokalisering av vindkraftsanläggningar är
därför viktig både för att minska störningar och intrång på allmänna
och enskilda intressen, men också för att etableringen skall vara
lämplig utifrån vindenergisynpunkt. 

Solkraft

Förutsättningar för solcellsproduktion i Lysekil är mycket god.
Solstrålningen i kommunen ligger på dryga 50% direkt- och 50 %
diffusinstrålning, vilket är mycket gynnsamt för solcellsproduktion.

Det finns sedan 2018-08-01 inte längre bygglovskrav vad gäller
solceller/-fångare i områden som inte är intressanta ur
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt vilket får ses
positivt för mikroproduktion utav förnyelsebar energi. Det saknas
dock riktlinjer för hur storskalig produktion skall hanteras, och vilka
markarealer som ur ett fysiskt planeringshänseende kan anses
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vara lämpliga, inte minst utifrån kapacitet mm på det befintliga
elnätet och sett till skyddet av brukningsvärd jordbruksmark.
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Miljökonsekvenser

Vägeröds dalar

8. Konsekvenser
I denna del beskrivs de (miljömässiga, sociala och ekonomiska) konsekvenser

som ett genomförande av översiktsplanen bedöms få.

8. Konsekvenser

https://www.lysekil.se/
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Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till översiktsplan för Lysekils
kommun hittar du i sin helhet här. Miljökonsekvensbeskrivningen är
framtagen av AFRY på uppdrag av Lysekils kommun. 

Sammanfattning

Nollalternativet utgår från befintlig översiktsplan samt
aktualitetsförklaringen av den samma som gjordes 2010, inklusive
genomförande av Fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden och Blå
översiktsplan för norra Bohuslän.  

Planförslaget utgår från kommunens framtidsvision, Vision 2030,
där översiktsplanen kan sägas vara det fysiska avtrycket av
visionen. Lysekils kommun har inom framtagandet av planen
arbetat fram utvecklingsstrategier inom tre strategiområden:
Bebyggelse, Grönstruktur samt Infrastruktur. Utvecklingskoncept
har tagits fram för fem prioriterade geografiska områden för vilka
utvecklingen inom de tre strategiområdena beskrivs: 

• Lysekils stad.
• Brastad – Bro – Brodalen.
• Lysehalvön.
• Hallinden.
• Skaftö

Den huvudsakliga skillnaden mellan befintlig ÖP för Lysekils
kommun och planförslaget är att förslaget införlivar och
harmoniserar med de planer och program som tagits fram inför
översiktsplanens formulering, med mer tydlighet kring klimat- och
översvämningsfrågor, grön infrastruktur och fokuserad utbyggnad
av VA i utpekade områden. Strategierna har sin grund i en
ekosystemansats, dvs att utveckling av kommunens
markanvändning sker genom att ta tillvara naturens nyttor och
tjänster för att få ett motståndskraftigt och robust samhälle. 

Utgångspunkten för översiktsplanen är att planera för en svag
befolkningsökning men också utveckling av nya verksamheter
samt utveckling av befintliga, med fler anställningstillfällen som
följd och därmed fler människor som kommer att bo och verka i

https://gisinfo.sml-it.se/LYK/agol/oversiktsplan/dokument/MKB_OP_Lysekil.pdf


10/21/21, 11:06 AM 8. Konsekvenser

https://storymaps.arcgis.com/stories/33b24a10d98c4a2ead4461809f57342d/print 185/200

Lysekil. Planeringen skall både hantera den förväntade ökningen
av befolkning och verksamheter, samt stödja och gynna denna
utveckling. 

En viktig skillnad mellan gällande ÖP och det nya planförslaget är
att planförslaget i högre utsträckning förordar förtätning och
nyttjande av befintliga bebyggelsemiljöer.  

Det finns en tydlig ambition att utveckla gång- och cykelvägar och
öka tillgängligheten till grönområden, kust och hav samt
ställningstaganden kring infrastrukturens utveckling. 

Betydande miljöaspekter för planförslaget har bedömts vara: 

• Hushållning med naturresurser.
• Klimat och hållbara transporter.
• Naturmiljö.
• Vattenmiljö.
• Risk.
• Rekreation

Hushållning med naturresurser 

Planförslaget och nollalternativet har liknande markanspråk, vilket
medför ungefär liknande förutsättningar avseende fysisk påverkan
på markbundna lokala naturresurser. Planförslagets
planeringsprinciper medför dock en ökad effektstyrning utifrån ett
grönstruktur- och ekosystemtjänstperspektiv, samt att
jordbruksmark och viktiga samband för naturmark värnas, vilket
kan ge positiva konsekvenser. Det finns en risk för att bygga in
behov av resursanvändning i utvecklingsområden där infrastruktur
och samhällsservice inte finns idag, om satsningar inte görs på
hållbara lösningar, exempelvis avseende transporter och
energiförsörjning. För att minska konsekvenserna till följd av
energiförbrukning, transporter, uppvärmning osv krävs omfattande
satsningar på dessa områden om helårsbefolkningen här
ökar. Sammantaget bedöms planförslaget medföra liten negativ
konsekvens för naturresurser som helhet, med hänsyn till den
påverkan som bedöms uppstå på havets och skogens
naturresurser. 
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Klimat och hållbara transporter 

Sammantaget bedöms planförslaget på kort sikt ge måttligt eller
t.o.m. stor ökad klimatpåverkan genom exploatering i byggskede
och uppförande av byggnationer och anläggningar, samt
exploatering av tidigare obebyggd mark. Jämfört med
nollalternativet bedöms den kortsiktiga påverkan på klimatet bli
ungefär likvärdig då utbyggnad och de stora projekten hos
Trafikverket genomförs även i nollalternativet.

På längre sikt är exploatering med ny bebyggelse och infrastruktur
en investering för en växande befolkning och om förutsättningarna
för en hållbar och klimatanpassad livsstil och verksamhetsutövning
tas till vara under exploateringen finns möjligheten att det på lång
sikt – med nytillkommen bebyggelse centrerad kring kollektivtrafik
och service samt lösningar för urban och industriell symbios – finns
förutsättningar för att konsekvenserna av planförslaget avseende
klimatpåverkan kan bli positiva jämfört med nollalternativet. Om
konventionell utbyggnad sker, där hänsyn inte tas till cirkulära
flöden och gemensamma lösningar, och satsningar på hållbara
transporter uteblir, finns risk för stora negativa konsekvenser för
klimatet. Utbyggnad av bro över Gullmarn samt järnvägens
utveckling har också mycket stor betydelse för slutlig
klimatpåverkan. 

Naturmiljö 

Flera av planförslagets utvecklingsstrategier bedöms ge goda
förutsättningar för att minska negativa konsekvenser för
naturmiljön. Planförslaget och nollalternativet bedöms ha ungefär
liknande markanspråk, varför planförslagets konsekvenser jämfört
med nollalternativet i det hänseendet bedöms bli små. Jämfört med
nollalternativet bedöms planförslaget som helhet medföra positiva
konsekvenser i och med de utvecklingsstrategier som föreslås, den
s.k. 4-stegsprincipen, samt de grön- och blåstrukturer som pekas
ut.

Jämfört med nuläget bedöms konsekvenserna av planförslaget för
naturmiljön bli måttligt negativ då det medger utbyggnad av idag
orörda områden och förtätning i flertalet områden. Eftersom det



10/21/21, 11:06 AM 8. Konsekvenser

https://storymaps.arcgis.com/stories/33b24a10d98c4a2ead4461809f57342d/print 187/200

inte finns några naturvärdesinventeringar eller någon kartläggning
av ekosystemtjänster för berörda områden är det svårt att i det här
skedet bedöma effekterna av den planerade utvecklingen i
respektive område, samt om samtliga föreslagna områden
ianspråktas. Vid detaljerad planering där naturmark tas i anspråk
bör inventeringar göras, som underlag för anpassningar och
möjlighet att skydda värdefull natur. 

Vattenmiljö 

Planförslaget medför en påverkan på yt- och dagvatten. Med
skyddsåtgärder för dagvattenhantering, VA-utbyggnad och
bevarande av vattenmiljöer som en tillgång vid exploatering
bedöms planförslaget medföra låga effekter och små negativa
konsekvenser för vattenmiljön jämfört med nuläget.
Konsekvenserna av nollalternativet bedöms vara likvärdiga med
konsekvenserna av planförslaget. Försiktighetsmått måste också
vidtas vid byggskeden för att undvika större negativa
konsekvenser.  

Risk 

De risker som hanteras i denna miljökonsekvensbeskrivning utgörs
i första hand av risker förknippade till förutsättningar inom
kommunen. De delaspekter som bedöms ge betydande
miljöpåverkan är framförallt klimatrisker/klimatanpassning (stigande
havsnivåer, översvämning/skyfall, värmeböljor, skred) samt farligt
gods. Aspekterna miljöfarlig verksamhet och förorenad mark
beskrivs och bedöms endast översiktligt. 

Planförslagets konsekvenser för riskläget är svårt att bedöma. I
stort kommer riskbilden styras av yttre omständigheter som inte
kan styras genom översiktsplaneringen, exempelvis investeringar i
väg 162, nyetableringar av verksamheter och eventuella ändringar
i verksamheten hos raffinaderiet. Planförslagets
utvecklingsstrategier ger dock förutsättningar för och föreskriver
åtgärder som skulle medföra positiva konsekvenser för riskläget
om de genomförs, framförallt avseende infrastruktursatsningar.
Utpekade verksamhetsområden nära bostäder kan dock innebära
negativa konsekvenser avseende riskläget.  
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Vad gäller klimatanpassning och risker avseende översvämning,
skyfall och ras bedöms planförslaget innebära positiva
konsekvenser jämfört med nollalternativet då föreskrivna åtgärder
kan få genomslag i fortsatt detaljplanering.  

Rekreation 

Enligt planförslaget ska viktiga naturområden och vatten bevaras
och utvecklas genom att göras mer tillgängliga för friluftslivet,
t.ex. med vandringsleder och förbättrade kommunikationer till och
från områdena. För att grönområden ska hänga samman har stråk
och kopplingar pekats ut mellan dem. Att utveckla och stärka
kopplingarna syftar till att öka möjligheterna att röra sig mellan
områdena lättare för både människor, djur och växter, vilket
bedöms bidra positivt till värden för rekreation samt landskapsbild.

Genom planförslaget ska tillgängligheten till flera naturområden
stärkas, vilket främjar och ökar möjligheterna till rekreation jämfört
med nuläget och nollalternativet. Nya vägar, ny bebyggelse och
befolkningsökning kan bidra till mer buller i närliggande
friluftsområden vilket leder till minskade upplevelsevärden i berörda
områden och negativa miljöeffekter. Nya infrastrukturer kan också
skapa barriärer i rekreationsområden och utgöra störande inslag i
landskapsbilden i en i övrigt orörd miljö. Även barriäreffekter
minskar områdens upplevelsevärde. Barriäreffekter kan minskas
med noggrann planering, val av lokalisering och skyddsåtgärder.  

Sammantaget bedöms konsekvenserna för rekreation bli positiva
jämfört med nollalternativet och nuläget till följd av de främjande
åtgärder som planeras. 

Kumulativa effekter 

Det föreligger många osäkerhetsfaktorer kring planförslagets och
nollalternativets kumulativa effekter varför konsekvenserna endast
bedöms översiktligt. Nedan listas ett antal områden där risk för
kumulativa effekter har identifierats för planförslaget.  

• Exploatering
• Påverkan på vatten
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Exempel: Ökad tillförsel av näringsämnen inom området kan ihop
med andra flöden skapa en ökad belastning nedströms, t.ex. som
en följd av fler åretruntboende, fler verksamheter, fler hårdgjorda
ytor.  

• Påverkan på naturmiljö

Exempel: Klimatförändringar i kombination med planförslagets
störningar på naturmiljön kan ge ökad negativ påverkan på
naturvärden och arter inom området. Skogsavverkning inom
området ger förlust av skogsområden vilket i sin
tur medför negativa kumulativa effekter och konsekvenser för de
arter som lever inom området. Exempelvis nya vägar och
infrastruktur skapar barriäreffekter, nya utvecklingsområden tar
naturmark i anspråk. I samverkan med nya
industrier/verksamheter, klimatförändringar kan kumulativa effekter
uppstå. 

• Påverkan på naturresurser.

Exempel: Nya etableringar av verksamheter inom marin miljö,
exempelvis livsmedel eller energiproduktion, i kombination med
ökat kollektivt resande med båt kan medföra negativa kumulativa
effekter på de marina naturvärdena och havets naturresurser. 

• Trafik.
• Hållbart resande.

Exempel: Möjligheter att genom en god planering av kollektivtrafik
öka kollektivt regionalt resande, genom att samordna framtida
plan- och programarbete med kranskommunerna. Utveckling av
Hallinden som nod medför positiva kumulativa effekter även för
kringliggande kommuner.  

Slutsatser 

Jämfört med nollalternativet bedöms planförslaget i stort medföra
positiva eller små negativa/oförändrade miljökonsekvenser. De
största positiva effekterna medför de utvecklingsstrategier som
planförslaget pekar ut, som om de följs kan ge positiv
miljöpåverkan för flera aspekter. Markanvändningen skiljer sig
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något mellan planförslaget och nollalternativet, framförallt genom
att utpekade utvecklingsområden som i nollalternativet tar
jordbruksmark i anspråk har tagits bort i det nya planförslaget. Till
följd av detta har en viss utökning av områden i skogsmark pekats
ut istället. Flera utvecklingsområden har också minskats i storlek i
jämförelse med nollalternativet. En skillnad är också att fler
grönytor i Lysekils tätort lämnas orörda i det nya planförslaget.  

De största negativa miljökonsekvenserna av planförslaget jämfört
med nollalternativet bedöms vara konsekvenser för hushållning
med naturresurser (hav och skog), som bedömts medföra liten –
måttliga negativa konsekvenser. Detta framförallt till följd av de
markanspråk som pekas ut. Effekterna bedöms främst bli lokala,
varför konsekvenserna bedöms som små - måttliga. Ur
resursanvändningsperspektiv bedöms dock planförslaget medföra
positiva konsekvenser med hänsyn till planens
utvecklingsstrategier.  

För klimat och hållbara transporter bedöms måttligt negativa
konsekvenser uppstå under anläggnings- och byggskede, medan
det på lång sikt ges goda förutsättningar för minskad
klimatpåverkan och hållbara transporter genom planförslagets
utvecklingsstrategier, under förutsättning att potentialen för hållbart
resande samt urban- och industriell symbios tas tillvara i
kommande planering och utveckling. Nollalternativet bedöms ge
liknande konsekvenser i byggskede, men medför inte samma
styrning och möjligheter för hållbart resande och andra åtgärder för
minskad klimatpåverkan. 

Avseende naturmiljö och ekologisk hållbarhet bedöms
planförslaget medföra positiva konsekvenser jämfört med
nollalternativet. Detta härrör till de utvecklingsstrategier som
föreslås, där 4-stegsprincipen ska gälla för ianspråktagande av
orörd mark, att utpekade områden för markanvändning minskats
jämfört med nollalternativet samt de grön- och blåstrukturer som
pekas ut. Detaljerad utredning och anpassning krävs dock i
kommande detaljplanering vid eventuell utveckling av
nybyggnadsområden för att främja ekologisk hållbarhet och att
konsekvenser inte uppstår för lokala naturvärden. Planförslaget
bidrar även positivt till ekologisk hållbarhet jämfört med
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nollalternativet genom strategier för hållbar mobilitet och minskad
klimatpåverkan. 

Generellt bedöms planförslaget innebära positiva konsekvenser
jämfört med nollalternativet framförallt genom de utpekade
utvecklingsstrategierna och specifika ställningstaganden inom olika
utvecklingsområden, som omhändertar ett brett spektrum av
hållbarhetsaspekter med fokus att värna ekologiska värden,
rekreation och hållbart resande samtidigt som utveckling för
verksamheter, landsbygd och bostäder främjas. Markanvändning
har fokus på förtätning i utvecklingsområden och utpekande av
viktiga ekologiska samband för naturvärden och rekreation.  

Planförslaget bedöms generellt innebära bättre förutsättningar
för uppfyllnad av nationella, regionala och lokala miljömål jämfört
med nollalternativet.  

Sociala konsekvenser

De sociala konsekvenserna som ett genomförande av
planförslaget bedöms få kan sammanfattas under
utvecklingsstrategins riktlinjer.

De vackra landskapet- att äta kakan och ha den kvar

Livskvalitet är ett viktigt begrepp för kommunens dragningskraft för
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boende och besökare. Planförslaget syftar till att säkerställa
tillräckligt stora naturområden i tillräcklig omfattning, med varierat
innehåll och i strategiska lägen för att långsiktigt säkerställa de
grundläggande förutsättningarna som landskapet har för
livskvaliteten. Ur ett socialt perspektiv innebär det säkerställande
av miljöer för närrekreation, friluftsliv och återhämtning. I Lysekils
kommun innebär det inte minst att säkerställa en god åtkomst till
en variation av platser i och vid havet - mötesplatser, badplatser,
vandringsleder och kajer där identiteten i att vara invånare i en
kustkommun blir tydlig. 

I planförslaget redovisas stora markområden som utifrån olika
värden ska prioriteras som obebyggd mark. För att den obebyggda
marken ska nyttjas och utvecklas på ett så effektivt sätt som möjligt
föreslår planen att en kommunomfattande ekosystemtjänstanalys
ska genomföras. Analysen är ett viktigt underlag i den fortsatta
planeringen och i övriga beslut som rör användningen av mark och
vatten, dels för att säkerställa områden och viktiga samband för
befintliga ekosystemtjänster, och dels för att öka förståelsen för var
nya ekosystemtjänster bäst kan utvecklas och hur flera
ekosystemtjänster kan samordnas.

En kommun för alla - under hela året

Planen lyfter vikten av att Lysekils kommun ska vara en god plats
att bo och leva på under hela året. Både genom att befintliga
fritidshusområden ges förutsättningar att fungera som goda
boendemiljöer under hela året och genom att lyfta vikten av att
mötesplatser i alla delar av kommunen utvecklas utifrån de
helårsboendes perspektiv och behov för en attraktiv och väl
fungerande vardag. En utveckling som gynnar helårsboende är
med få undantag positiv även för delårsboende och besökare,
vilket därmed gynnar besöksnäringen. 

En omvandling av fritidshusområden till ett ökat nyttjande under
hela året kan bidra till nya ”levande” boendemiljöer med ökad
trygghet utifrån en ökad närvaro av människor. Planförslaget pekar
ut de mest tätortsnära fritidshusområden för omvandling, vilket ger
förutsättningar för en integrering av områdena som en del i
tätortens utveckling. Kompletteringar i form av servicefunktioner
och en utbyggnad av gång- och cykelvägar kan dock vara
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nödvändiga för att säkerställa hållbara boendemiljöer där god
tillgång till skola, arbetsplatser, kollektivtrafik och service finns och
ett bilberoende därmed kan begränsas.

Planen ger förutsättningar för bostäder i en variation av miljöer
inom alla delar av kommunen. Därmed finns goda möjligheter att
tillgodose kvalitativa bostäder för människor i alla åldrar och utifrån
ett brett spektra av livsmiljöer.

Inom begreppet en kommun för alla ligger viljan att säkerställa
goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar. I den tidiga dialogen
inför att programmet till översiktsplanen togs fram deltog
högstadie- och gymnasieelever, vilket har gett viktiga inspel i
planarbetet. Under samrådet kommer särskilda insatser göras för
att även involvera barn i åldrarna 10-12 i dialogen kring
kommunens utveckling av den fysiska miljön. Dialog och inkomna
yttranden under samrådet ska nyttjas för att ta fram en
barnkonsekvensanalys av planen, som ska utgöra en del av
utställningshandlingens konsekvensavsnitt.

Att bygga kvalitativt och bohuslänskt- i ny tappning

Planen lyfter fram värdet av de kulturhistoriska miljöerna av god
kvalitet. Värnandet av dessa miljöer, såväl byggda som
obebyggda, är en viktig del av kommunens identitet och i
förankringen till vår plats historia. Ett samhälle är samtidigt i
ständig förändring och förutsättningarna för varje generation att
göra avtryck i sin tid är viktig. 

Gör närheten tillgänglig - och hållbar 

Att ”allt är nära” är en viktig kvalitet i Lysekils kommun. Planen
lyfter behovet av utbyggnad av gång- och cykelvägar som ger
långsiktigt hållbar och trygg åtkomst till målpunkter i olika delar av
kommunen. För ökad livskvalitet är, utöver högprioriterade
målpunkter som skola och arbetsplatser, även tillgången till
badplatser, friluftsområden och fritidsaktiviteter viktiga att bygga ut i
det sammanhängande g/c-vägnätet. Utbyggnaden av gång- och
cykelinfrastrukturen är en långsiktig process där prioriteringar
behöver göras. Dessa prioriteringar görs i den cykelplan som är
under framtagande. I denna översiktsplan görs inspel med förslag
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till sträckningar och principer för utbyggnaden som bidrar till
samhällsutvecklingen i stort. Planen lyfter viljan av en utveckling av
persontransporter med båt för att nyttja kommunens läge vid vatten
och korta transportvägarna. Befintliga hamnar värnas i förslaget,
liksom säkerställande av utrymme för knutpunkter där land- och
sjötransporter kan samordnas. Den önskvärda utvecklingen
påverkas dock i stor utsträckning av frågeställningar och beslut
som inte ryms inom översiktsplanens mandat. En samordning
mellan processer och även mellan kommuner och andra instanser
är därmed avgörande för att förverkliga viljan.

Ekonomiska konsekvenser

Nyttja befintliga strukturer och värden

Planen utgår huvudsakligen från avvägningen om vilken mark som
är lämplig att bebygga och vilken mark som är som mest värdefull
obebyggd. Dessa avvägningar lägger även grunden för de
samhällsekonomiska konsekvenser som ett genomförande av
planen får. Att bevara och utveckla obebyggd mark som innefattar
befintliga ekosystemtjänster eller har stor potential att tillföra nya
ekosystemtjänster är grunden för en långsiktig samhällsekonomisk
hållbarhet. Det gäller bevarandet av områden med höga
naturvärden och områden av värde för folkhälsa. Det gäller även
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ställningstaganden om att undvika byggnation inom områden som
riskerar att översvämmas till följd av ett förändrat klimat.

Att nyttja befintliga strukturer för bebyggelse, mobilitet och teknisk
försörjning för förändring, förtätning och utbyggnad innebär
begränsade kostnader i förhållande till en spridd
bebyggelseutveckling där utvecklingen av ny bebyggelse till stor
del tar oexploaterad mark i anspråk och kräver omfattande
utbyggnad av vägar och ledningar.

Planen lyfter en 4-stegsprincip för bebyggelseutvecklingen som
främjar hushållningen av mark för bebyggelseutveckling och
bedöms ha positiva samhällsekonomiska konsekvenser. Principen
innebär på kort sikt kostnader för analyser kring var tillgängliga
byggrätter och byggbar mark finns att tillgå samt utredningar kring
förutsättningar för förtätning och omvandling av exempelvis
fritidshusområden.

Behovet av fortsatta utredningar

Planen redovisar tre utredningsområden - strategiskt viktiga
geografiska områden där någon form av fördjupad studie krävs
som med utgångspunkt i översiktsplanens viljeinriktning kan
klargöra konkreta förslag kring den långsiktiga mark- och
vattenanvändningen. De tre områdena är:

• Södra hamnområdet, Lysekil.
• Brastads centrum.
• Brofjordens verksamhetsområde.

Sådana fördjupade studier innebär kostnader, men förväntas på
sikt ge samhällsekonomiska fördelar genom att områdenas
strategiska resurser nyttjas på bästa sätt.

Klimatanpassningsåtgärder

Planen föreslår som huvudprincip strategin att undvika
exploatering inom markområden där påverkan av ett förändrat
klimat med stigande havsnivåer och översvämningar till följd av
skyfall riskerar att ge konsekvenser (bland annat
samhällsekonomiska konsekvenser). Planen redovisar dock två
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områden i centrala Lysekil, Norra och Södra hamnområdena, där
en mer offensiv inriktning föreslås då dessa omvandlingsområden
är av strategiskt värd för stadens och stadskärnans utveckling.
Inom och i anslutning till dessa områden krävs fysiska
klimatanpassningsåtgärder för att säkra nya och befintlig
bebyggelse och infrastruktur. Sådana åtgärder innebär stora
kostnader och därmed stora ekonomiska konsekvenser.

Ett antal befintliga bebyggda miljöer och vägsträckningar behöver
skyddas från konsekvenserna av ett förändrat klimat. För dessa
områden krävs utredningar och på sikt åtgärder med stora
kostnader som följd.

Nya vägar

För att minska sårbarheten i vägnätet och öka effektiviteten och
trafiksäkerheten redovisas i planen flera förslag till
förändringar/kompletteringar i vägstrukturen som kortsiktigt innebär
stora kostnader, men som är viktiga investeringar på lång sikt. Det
gäller följande vägförändringar:

• Ny infart i norra delen av Lysekils stad. Genomförbarhet
(kostnad och framkomlighet) kommer att utredas inför
framtagande av utställningshandlingen av denna översiktsplan.

• Förbindelsen över Gullmarn. Första steget innebär förbättringar
på befintlig väg och på färjeförbindelsen. Ett andra steg innebär
en fast förbindelse över Gullmarn.

• Väg 162. Förbättringsåtgärder krävs bland annat för att öka
trafiksäkerheten genom Brastads centrum och förbi
Häggvallsbacken väster om Brastad.
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Samråd
Det här är samrådsförslaget till ny 
översiktsplan för Lysekils kommun. Vi 
vill gärna veta vad du tycker! 

Under samrådet kan alla lämna
synpunkter på förslaget och bidra med kunskap till det framtida 
arbetet. Det innebär att boende, föreningar, markägare, företagare, 
myndigheter och andra intresserade är välkomna att tycka till. 

Du kan lämna synpunkter på förslaget i formuläret nedan, du kan 
markera i kartan vilket område i kommunen det gäller. Om du 
önskar går det bra att fylla i flera formulär.

Vill du inte använda det digitala verktyget nedan eller vill skicka filer 

går det bra att delge oss dina tankar och förslag via e-post till 
registrator@lysekil.se . Ange ”Översiktsplan” i ämnesraden.

Du kan även skicka ett brev till:

Översiktsplan, Lysekils kommun, 453 80 Lysekil

10. Vad tycker du?
Här kan du lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan!

10. Vad tycker du?

https://www.lysekil.se/
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Samrådshandlingen kommer även att finnas tillgänglig som en 
utställning på kontaktcenter i kommunhuset, på Brastad Folkets 
Hus och Skaftö Folkets Hus. 

Lämna dina synpunkter senast den 31 december 2021.

Vad händer sedan?
När samrådet är slut kommer kommunen att sammanfatta alla 
synpunkter som kommit in. De sammanställs i ett dokument som 
heter samrådsredogörelse och som du kan ta del av på 
kommunens hemsida. Alla synpunkter granskas men det innebär 
inte att alla kan uppfyllas. 

Under våren 2022 kommer förslaget till ny översiktsplan att 
bearbetas. Under våren/sommaren 2022 planeras för att förslaget 
ställs ut för granskning. Då finns det återigen möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget. Under hösten/vintern 2022 kommer 
förhoppningsvis den nya översiktsplanen antas i 
kommunfullmäktige.
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Besökande

Annat

Vill inte uppge

0-19

20-64

65+

Vill inte uppge

Hur gammal är du?

Jag godkänner att kommunen lagrar mina personuppgifter

GDPR Information
För att kunna lagra dina synpunkter behöver du godkänna att vi hanterar dina uppgifter, 
vänligen kryssa i nedan för att godkänna detta.  

Läs mer om hur kommunen behandlar dina personuppgifter här

*

Skicka in mitt bidrag

https://www.lysekil.se/kommun-och-politik/sa-har-hanterar-lysekils-kommun-dina-personuppgifter
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