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  Markförsörjningsplan del 1 
 

SAMMANFATTNING 

Detta dokument utgör del 1 av en markförsörjningsplan för Lysekils kommun.  

Markförsörjningsplanen kan ses som ett verktyg för att kunna genomföra intentionerna i 

översiktsplanen. Den ska ge vägledning för hur kommunen ska agera vid markförvärv och 

markförsäljning.  

 

Ett långsiktigt mål är att etableringar och bostadsbyggande ska underlättas. 

 

I dokumentet ges en bakgrundsbild och beskrivning av nuläget. Det ska användas som underlag då 

strategier, mål och åtgärdsprogram för kommunens markförsörjning arbetas fram tillsammans med 

kommunens politiker.  Det ska ses som ett levande dokument som ska kunna uppdateras och 

justeras.  

 

Några frågeställningar att ha som diskussionsunderlag vid det fortsatta arbetet har samlats i 

gråmarkerade rutor i slutet av vissa avsnitt.  
 

Verksamheter och industri 

Lysekils kommun inleder inom kort (försommar 2015) försäljningen av tomter i Dalskogen 3-området, 

men därefter finns mycket lite mark för verksamheter och industri att erbjuda. Flera av 

grannkommunerna har mer mark till salu och ibland till lägre pris. De har därmed en högre 

beredskap än Lysekil för att hjälpa intresserade företag att etablera sig. 

 

Några branscher som växer i Västsverige är besöks- och aktivitets-/friluftsnäringar, maritima 

näringar, handel, logistik och lager. Olika typer av företag har olika behov av tomtstorlek eller läge i 

förhållande till infrastruktur och kommunikationer, tätorter, kajer eller rent havsvatten. 

 

Det finns behov av att hitta Lysekils kommuns konkurrensfördelar och att marknadsföra dem, 

samtidigt som man arbetar för att kunna erbjuda ”rätt” mark till etablerare. Mycket kunskap finns att 

hämta i olika projekt och samarbeten, t ex Blå ÖP och Maritim näringslivsstrategi samt Position Väst. 
 

Bostäder 

En god och varierad tillgång till bostäder och en attraktiv boendemiljö är en förutsättning för att 

kunna hejda befolkningsminskningen och behålla och locka kompetent arbetskraft till kommunen. En 

bra boende- och livsmiljö kan också locka driftiga personer som har egna företagsidéer att bosätta sig 

i kommunen. 

 

Ett stort antal personer är anmälda till kommunens tre tomtköer men de få kommunala tomter som 

finns till salu lockar få eller inga köpare. Havsnära boende, gärna med tillgång till båtplats, men med 

rimlig prisnivå är det som mest efterfrågas, men just det är svårt både för kommunen och för privata 

exploatörer att åstadkomma. 

 

Det är brist på lägenheter i Lysekils stad. Centralt placerade mindre lägenheter med hiss efterfrågas 

av många, inte minst av äldre. Lyckas man att få fram fler sådana kan det bidra till en flyttkedja som 

friställer enfamiljshus, lämpliga för yngre familjer. 
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Kommunens arbete med markförsörjningen 

I kommunens gällande översiktsplan, ÖP 2006, står det att mark ska reserveras för ett differentierat 

näringsliv som utgår från Lysekils speciella förutsättningar. Trots det föreligger idag ett stort behov av 

att få fram mer mark för verksamhetstomter. Planering och exploatering tar lång tid och det finns 

många skiftande intressen som man måste ta hänsyn till.  

 

Strategier och riktlinjer för markförsörjningen behöver utvecklas. Ska Lysekils kommun till exempel 

ha riktlinjer för vilka typer av etableringar man önskar? Hur säkerställer man att det som gör Lysekil 

attraktivt behålls samtidigt som staden och kommunen utvecklas? Sambandet mellan den nya 

översiktsplanen, där arbetet inletts 2015, och markförsörjningsplanen är starkt och arbetet kommer 

att bedrivas parallellt. I översiktsplanen kommer att finnas strategier för var och hur kommunen vill 

utveckla/exploatera, och man kommer att identifiera möjlig verksamhetsmark. I markförsörjnings-

planen kommer det att framgå var det finns möjlighet till detta – eller om kommunen kanske 

behöver köpa mark. 

 

Processbeskrivningar för inköp och försäljning av mark behöver uppdateras. Det saknas också i 

många fall strategier och riktlinjer för hur förvaltning och skötsel av kommunal mark ska gå till. 

Slutligen finns det idag oklarheter vad gäller gränsdragningen mellan olika kommunala enheters 

ansvarsområden vad gäller skötsel av mark, vilket gör att samarbetet försvåras och att resultatet i 

vissa fall blir sämre.   
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1. INLEDNING 

 

I Översiktsplan för Lysekils kommun 2006 formulerades Vision 2015 - det goda samhället: 

"Lysekils kommun skall vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som 
inspirerar varandra till nya idéer, visar tolerans och känner framtidstro."  
 
Det framtida samhället i Lysekil ska bygga på: 

 en positiv dialog mellan medborgare, företag och kommunen 
 ett livskraftigt och hållbart näringsliv 
 ett rikt kulturliv 
 goda möjligheter till utbildning 
 god kommunal service 
 en god tillgång till attraktivt boende 
 en hälsosam miljö 

Vidare står det i ÖP 2006:  
”Havet är den största tillgången för Lysekils kommun och har sedan lång tid givit arbete genom 
fiske, sjöfart och förädlingsindustri och genom forskning, turism och friluftsliv. Havet har varit en 
grundförutsättning för att orten Lysekil kunnat utvecklas till en riktig stadsbildning längst ute i 
havsbandet. Närheten till havet har hittills varit ett starkt skäl för många att bosätta sig i kommunen, 
trots att traditionella havsanknutna näringar svikit, och att en begränsad arbetsmarknad tvingar till 
pendling till arbetsplatser utanför Lysekils kommun.” – ”Kommunen avser också fortsättningsvis att 
använda det unika läget för att förstärka och utveckla befintliga och nya verksamheter med marin 
anknytning och det lokala näringslivet.” 
 
Kapitlet Vision, mål och utgångspunkter i ÖP 2006 avslutas med några punkter att utgå från vid 
planeringen, bland annat: 
• I planen skall reserveras mark för attraktiva bostäder och utbyggd social service i alla 
kommundelar. 
• I planen skall reserveras mark för verksamheter och industri som tillgodoser ett differentierat 
näringsliv och som utgår från Lysekils speciella förutsättningar. 
• Kommunen vill pröva en minskad omfattning av det sedan tidigare avsatta området för tung 
industri i Brofjorden. Också annan typ av industri än tung industri skall kunna förläggas till området. 
• I planen skall reserveras mark- och vattenområden för utveckling av turism och besöksnäringar som 
gästhamnar, campingplatser och stugbyar. 

 
1.1 Bakgrund och syfte  

 
Kommunfullmäktige i Lysekils kommun tog inför verksamhetsåret 2014 ett beslut om att det ska 
upprättas en markförsörjningsplan, bland annat för att underlätta etableringar. Att kommunen 
saknar en markförsörjningsplan leder i många fall till ineffektiva arbetsprocesser och en otydlighet 
såväl inom organisationen som utåt. 
 
Markförsörjningsplanen ska behandla både verksamhetsmark och mark för bostadsändamål samt 
övrig mark av allmänt intresse. I detta skede avgränsas arbetet till att beröra kommunens 
landområden. 
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I markförsörjningsplanen ska fastläggas de politiska mål och riktlinjer som ska gälla för att säkerställa 
mark för samhällets expansion. Planen ska också innehålla mål och riktlinjer för hur kommunägd 
mark ska förvaltas och avyttras. Planen ska därigenom klarlägga Lysekils kommuns markpolitiska 
målsättning för den egna organisationen men även för marknadens aktörer. 
 
Markförsörjningsplanen ska: 

 skapa en aktuell nulägesbild av kommunens markinnehav 

 vara underlag för och ha en direkt koppling till kommunens översiktsplan 

 bidra till kommunens möjlighet att vara en aktiv aktör i samhällsbyggandet 

 vara underlag för övergripande långsiktiga markstrategiska vägval 

 skapa en bild av hur mark ska hanteras i kommunen, t ex bytesmark, avyttring och markköp  
 
Markförsörjningsplanen ska varje mandatperiod ses över i samband med aktualitetsförklaring av 
översiktsplanen eller vid behov. 
 
 

1.2 Markförsörjningsplanen del 1 
 
Arbetet med att ta fram en markförsörjningsplan för Lysekils kommun sker i fyra delprojekt: 
 
1: Inventering och analys 

2: Mål och strategier 

3: Riktlinjer och åtgärdsprogram 

4: Uppföljning och budgetimplementering  

Delprojekt 1, inventering och analys, omfattar: 

 inventering av kommunens markinnehav (med koppling till nuvarande markanvändning) 

 beskrivning av hur förvaltning, förvärv och avyttring hanteras 

 omvärlds- och trendanalys (lokalt och regionalt) 

 behovsanalys (marknadens respektive allmänhetens efterfrågan och behov) 

 koppling till kommunens visioner, mål och strategier 
 
Detta dokument, tillsammans med digitala kartor över kommunens markinnehav, är resultatet av 
delprojekt 1 och ska utgöra ett underlag för delprojekt 2 och 3. Det är ett levande dokument som kan 
behöva dateras upp under arbetets gång. 
 
 

1.2.1 Arbetsgrupp 
 

Arbetet med delprojekt 1 har skett i samarbete mellan kommunens utvecklingsenhet, planenhet, 
mätenhet samt näringslivsenhet. Arbetsgruppen har utgjorts av: 

 
Sonja Carlberg, projektledare för del 1, utvecklingsenheten  
Nina Hansson (t o m december 2014), utvecklingsenheten  
Sara Norén (januari-maj 2015), utvecklingsenheten 
Emelie Greiff (t o m april 2015), planenheten  
Malin Karlsson (fr o m juni 2015), planenheten 
Ulrika Lindahl (juli 2015), praktikant på planenheten 
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Leif Fredriksson och Klara Persson, mätenheten, har bistått med inventering av kommunens 
markinnehav och bearbetning av kartskikt i GIS.  

 
 
1.2.2 Styrgrupp 

 
Styrgruppen för delprojekt 1 har bestått av 
Marie-Louise Bergqvist chef samhällsbyggnadsförvaltningen 
Michael Johansson chef näringslivsenheten 
Josefin Kaldo  chef plan-, bygg- och mätenheten 
Johan Thylén  chef utvecklings- och småbåtshamnsenheten (projektägare) (t o m
  augusti 2015) 
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2. LAGSTIFTNING OCH MILJÖMÅL 

2.1 Lagstiftning 
 
Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) 
Enligt lagen är varje kommun skyldig att planera för bostadsförsörjningen i kommunen i syfte att 
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att 
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Kommunen är skyldig 
att minst en gång under varje mandatperiod upprätta och redovisa riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. 
 
Kommunallagen, KL (1991:900) 
Lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen är grundläggande principer som har 
betydelse för kommunal verksamhet. Självkostnadsprincipen är normalt inte tillämplig vid 
marköverlåtelser. Kommuners handlingsutrymme vid upplåtelse eller överlåtelse av mark styrs i 
stället främst av likställighetsprincipen.  
 
Likställighetsprincipen innebär att kommunen skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns 
sakliga skäl för något annat. Principen innebär att prisdiskriminering inte är tillåten och det är inte 
tillåtet att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar. Principen 
omfattar endast relationen till de egna medlemmarna och ger därför kommunen möjlighet att 
särbehandla icke-kommunmedlemmar. Likställighetsprincipen sätter gränser för kommunens 
handlingsutrymme vid försäljning av mark. Kommunen har relativt stor frihet att utveckla sin egen 
prispolitik under förutsättning att den gäller lika för alla. 
 
Expropriationslagen, ExL (1972:719) 
Expropriationslagen innehåller grundläggande bestämmelser om rätt att ta mark och rättigheter i 
anspråk för olika samhällsviktiga ändamål.  Lagen ger kommunen möjlighet att tvångsvis inlösa mark 
för vissa i lagen uppräknade ändamål där det viktigaste, och mest använda, är mark för 
tätbebyggelse. Det får även ske för kommunikationsändamål, elektrisk kraft, värme, vatten och 
avlopp, naturreservat m.m. Mark kan tas i anspråk med äganderätt, nyttjanderätt eller servitut. Det 
åligger kommunen att visa att marken behövs för det avsedda ändamålet för att 
expropriationstillstånd ska fås. Expropriation får inte ske om ändamålet lämpligen bör tillgodoses på 
annat sätt eller olägenheterna av expropriationen från allmän eller enskild synpunkt överväger de 
fördelar som kan vinnas genom den.  
 
Det är idag sällsynt att expropriationslagen används för att lösa in mark, men den är dock fortfarande 
viktig då andra lagar hänvisar till ExL när det gäller regler om ersättning. Andra lagar som används för 
markåtkomst är bl.a. Fastighetsbildningslagen och Anläggningslagen. 
 
Fastighetsbildningslagen, FBL (1970:988) 
Fastighetsbildningslagen innehåller regler om ändringar i fastighetsindelningen. Den kan till viss 
utsträckning tillämpas för tvångsförvärv av mark och rättigheter för såväl allmänna och enskilda 
ändamål. 
 
Fastighetsbildningslagen reglerar hur indelningen av marken i fastigheter får förändras och under 
vilka omständigheter, hur marken får byta ägare med mera. Genom lagen kan mark överföras från en 
fastighet eller samfällighet till en annan; andelar i samfälligheter överföras från en fastighet till en 
annan; samfälligheter bildas; servitut bildas, ändras eller upphävas; byggnader eller andra 
anläggningar som hör till en fastighet överföras till en annan fastighet, och avstyckning genomföras.  
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Samf%C3%A4llighet_(juridik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Andel
http://sv.wikipedia.org/wiki/Samf%C3%A4llighet_(juridik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Servitut
http://sv.wikipedia.org/wiki/Byggnad
http://sv.wikipedia.org/wiki/Avstyckning
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Anläggningslagen, AL (1973:1149) 
Enligt Anläggningslagen kan en anläggning inrättas som gemensam för flera fastigheter 
(gemensamhetsanläggning). Fråga om gemensamhetsanläggning prövas vid förrättning av 
Lantmäteriet. För detta ändamål får mark eller annat utrymme tas i anspråk med servitutsrätt. 
Rätten till utrymme är samfälld för de fastigheter som deltar i anläggningen. AL innehåller villkor till 
skydd för såväl allmänna som enskilda intressen. Det allmänna intresset är i första hand att 
upplåtelsen överensstämmer med planer och bestämmelser. 
 
Plan- och bygglagen, PBL (2010:900)  
PBL fastslår att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten, 
det s.k. kommunala planmonopolet. Verktygen i planeringsprocessen är översiktsplan, detaljplan, 
områdesbestämmelser och fastighetsbildningsbestämmelser. Vid planläggning skall både allmänna 
och enskilda intressen beaktas. PBL ger kommunen rättighet och skyldighet att lösa in mark som i 
detaljplan med kommunalt huvudmannaskap är redovisad som s.k. allmän platsmark (gator, parker 
etc.). Detsamma gäller mark som planläggs som kvartersmark för allmänt ändamål såsom skolor, 
förskolor etc.  
 
EG-rättens statsstödsregler 
EG-rätten tillåter olika former av statsstöd men förbjuder sådant stöd som kan anses 
konkurrensbegränsande. Reglerna gäller för staten, kommuner och landsting. Statsstödsreglerna kan 
bli tillämpliga både vid köp och försäljning av fast egendom. Företag eller viss produktion får inte 
gynnas. Exempel på statsstöd är försäljning som understiger marknadspris eller köp till ett pris som 
överstiger marknadspris. Reglerna blir tillämpliga först när stödet till ett företag överstiger 200 000 € 
under en treårsperiod. Kommunen har en upplysningsskyldighet till regeringen om transaktioner som 
kan bli aktuella att prövas av EG-kommissionen. För att undvika statsstöd bör försäljning ske enligt 
villkorslöst anbudsförfarande eller efter oberoende expertvärdering. 

 

2.2 Nationella och regionala miljömål 
 
De nationella och regionala miljökvalitetsmålen definierar ett önskvärt miljötillstånd år 2020. Av de 
16 målen är det framför allt målet God bebyggd miljö som berör markförsörjningen: 
 

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 till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

Naturvårdsverket framhåller på www.miljomal.se (webbplats om det svenska miljömålssystemet) att 
kommunerna är de viktigaste aktörerna för att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ska uppnås, 
eftersom de har huvudansvaret för den fysiska planeringen.  
 
Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra till 
en hållbar utveckling. De senaste decennierna har städerna brett ut sig och köpcentra har etablerats 
utanför stadskärnorna, vilket ökar behovet av transporter. Samtidigt sker en förtätning av städers 
centrala delar. En förtätning av städerna minskar transportbehovet vilket ger klimatvinster, men 
förtätningen medför även en större risk för buller. Ibland har förtätningen skett genom att 
grönområden har bebyggts, vilket minskar möjligheterna till rekreation utomhus nära bostaden. 

 
Åtgärder behövs på alla nivåer i samhället. Det gäller allt från internationella överenskommelser om 
buller från fordon till ökad miljöhänsyn när vägar och bostadsområden planeras och byggs. 

http://www.miljomal.se/
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Länsstyrelsen i Västra Götalands län säger i en analys att det saknas tillräckliga styrmedel både för att 
ingripa mot exploateringar som är olämpliga utifrån hållbarhetssynpunkt, och för att premiera de 
som är lämpliga och bra. PBL:s krav på att kommunerna ska beakta nationella och regionala mål, 
planer och program är inte ett tillräckligt styrmedel. Det finns ett fortsatt behov av att ta fram 
planeringsunderlag samt att sprida metoder och goda exempel på planering och en 
bebyggelsestruktur som främjar en hållbar utveckling. 

 

Arbetet med lokala miljömål för Lysekils kommun har pågått en tid. Kan det finnas mål och åtgärder 
som är relevanta både för markförsörjningsplanen och för lokala miljömål? 
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3. KOMMUNALA STYRDOKUMENT 

Det finns en rad kommunala styrdokument som måste beaktas när strategier, mål och 
handlingsprogram tas fram för markförsörjningen. 
 
Kommunövergripande mål  
Antagna av KF 2013-11-28. Gäller även för 2015 enligt KF 2014-11-27. 
 
Fyra kommunövergripande målområden antogs av kommunfullmäktige i november 2013 och följs 
upp i samband med budgetprocessen.  
Lärande: Verksamheter som utgår från individens, samhällets och näringslivets behov. De bedrivs 
kunskapsbaserat, med gott omdöme och nytänkande. 
Livsmiljö: Ett varierat utbud av alternativ för boende och rekreation som ger livskvalitet till 
medborgare och besökare i alla åldrar. 
Ekonomi: En ekonomi i balans med utrymme för utveckling. 
Näringsliv: Ett hållbart och mångsidigt näringsliv med goda förutsättningar att utvecklas och växa.  
 
Varje målområde har brutits ner i ett antal målsättningar. Följande målsättningar har nära koppling 
till markförsörjningsplanen: 
 

Målområde Målsättning Koppling till 
markförsörjningsplanen 

Näringsliv Upprätta en markförsörjningsplan för att 
underlätta företagsetablering. 
Samordningsansvaret ska ligga hos 
Kommunstyrelsen - 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
berörda förvaltningar är 
Samhällsbyggnadsförvaltning och 
Näringslivsenhet. 

Upprättande av en 
markförsörjningsplan  

Lärande Medborgarnas upplevelse av kommunens 
verksamheter ska förbättras.  

Mer struktur och tydlighet i 
arbetsprocesser och vid kontakter 
med medborgarna  

 
 
Reglemente för kommunstyrelsen 
Antaget av KF 1999-02-18, senast reviderat 2014-12-18 
 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat  

 den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten  

 mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande mark- och planberedskap 
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas  

 energiplaneringen 
 
Process vid försäljning av mark och andra tillgångar  
Antagen av KF 2012-10-25 
 
I februari 2012 fick kommunstyrelsen i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en kvalitetssäkrad 
process vid försäljning av mark och andra tillgångar. Förslaget antogs i oktober 2012 av KF och har 
syftet att snabba upp försäljningsprocessen samt förbättra dokumentationen.  
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Processen innebär att: 
 

 Alla förfrågningar om köp ska vara skriftliga och diarieföras för att beaktas. 

 Pris sätts efter värdering, marknadsmässig analys eller så att t.ex. kostnaderna för en 
exploatering täcks. Statsstödsregler ska beaktas. 

 I de fall pris/taxa för tomt, industrimark eller annan mark fastställts av kommunfullmäktige 
delegeras beslutsrätten till förvaltningschef (med rätt till vidaredelegering). 

 I de fall kommunen väljer att inte själv exploatera ett område (kommunal mark med färdig 
detaljplan) ska försäljning ske på lämpligt sätt. När kommunfullmäktige behandlar ett sådant 
ärende kan ett lägsta försäljningspris fastställas samt rätten att anta anbud delegeras till 
kommunstyrelsen. 

 Mark, byggnader och bebyggda fastigheter utan fastställt pris säljs av kommunstyrelsen, upp 
till 1 miljon kr, eller av kommunfullmäktige. Vid försäljningspris upp till 10 basbelopp kan 
rätten att anta bud delegeras till förvaltningschefen. 

 Dokumentationen ska vara tydlig och diarieföras. Genomförda försäljningar anmäls till 
kommunstyrelsen. 

 
Översiktsplan med Vision 2015 
Antagen av KF 2006-06-21. Aktualitetsförklaring antagen 2010-10-28. 
 
Översiktsplan 2006 utgör det övergripande styrdokumentet för kommunens långsiktiga fysiska 
planering. Översiktsplanen visar på den gemensamma synen på hur kommunen skall utvecklas. 
Planen anger strategiska utgångspunkter och handlingsberedskap för att skapa gynnsamma 
förutsättningar för en positiv utveckling och för en attraktiv och långsiktigt hållbar kommun. 
Översiktsplanen anger generella och områdesvisa rekommendationer för bebyggelse och mark- och 
vattenanvändning. Den innehåller också hänsynsregler och viljeriktningar för den byggda miljöns 
karaktär, turism och friluftsliv, natur- och kulturmiljöer samt fiske, vattenbruk, jordbruk och 
skogsbruk. Översiktsplanen kompletteras med fördjupade översiktsplaner för delar av kommunen 
samt tematiska tillägg. Översiktsplanen ska aktualitetsförklaras en gång varje mandatperiod av 
kommunfullmäktige. 
 
2015 har arbetet med en ny översiktsplan påbörjats. Markförsörjningsplanen kommer tillsammans 
med andra tematiska planer såsom boendestrategi (2013), naturvårdsplan (2010), tematiskt tillägg 
för vindbruk (2012), Blå översiktsplan (arbete pågår), VA-plan (arbete pågår) och grönstrukturplan 
(arbete pågår) att ligga till grund för och komplettera den nya översiktsplanen. 
 
Näringslivsstrategi 
Antagen av KF 2014-01-30 
 
Näringslivsvisionen är att Lysekils kommun ska ha ett hållbart och mångsidigt näringsliv med goda 
förutsättningar att utvecklas och växa. Ett av målen är Attraktiv närmiljö. I dagens samhälle är såväl 
människor som företag mer lättrörliga än tidigare. Det blir allt vanligare att man väljer bostads- och 
etableringsort utifrån attraktiva närmiljöer.  Detta innebär att kommunen måste fokusera på att se 
till att det finns tillgång till såväl verksamhetsmark som mark för boende och att kommunen som 
boendeort upplevs som attraktiv. 
 
I handlingsplanen nämns bland annat färdigställande och försäljning av tomter för industri och 
verksamheter, fler parkeringsplatser, lokalisering av mark för vattennära verksamheter samt 
upprättande av en markförsörjningsplan för att säkerställa en nivå av tillgänglig verksamhetsmark. 
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Boendestrategi för Lysekils kommun 
Antagen av KF 2013-06-27 
 
I Lysekils boendestrategi påvisas vad kommunen ska fokusera på för att attrahera nya och befintliga 
invånare att verka, leva och bo i Lysekils kommun.  
 
Mål och strategier som har koppling till markförsörjningsplanen är bl a: 

 Underlätta nyetablering av företag. 

 Varierat utbud av verksamhetslokaler och bostäder. 

 Upprätta en strategi för kommunens ägande av mark och t.ex. aktivt söka mark i ”billiga 
lägen” med potential att bli helårsboende. 

 Aktivt leta efter exploatörer och mark till de som vill ta fram billigare boende t.ex. i de norra 
kommundelarna. 

 Hushålla med de lägen och markområden som gör vår kommun attraktiv. 
 
Naturvårdsplan för Lysekils kommun 
Antagen av KF 2010-12-16 
 
Naturvårdsplanen innehåller bland annat riktlinjer för hur naturvärdena ska beaktas vid fysisk 
planering och exploatering. Områden med hänsynsnivå 1 - dvs områden med olika slag av naturskydd 
samt övriga områden med unika naturvärden - har identifierats, och enligt riktlinjerna ska ingen 
exploatering förekomma där. I områden med hänsynsnivå 2 ska stor försiktighet råda vid eventuell 
exploatering. 
 
Strukturplan/överenskommelse avseende användning av mark och vatten kopplat till 
Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän 
Antagen av KF december 2009 
 
Kustzonsprojektet som involverade ett stort antal personer i Lysekils, Munkedals, Sotenäs, Tanums 
och Strömstads kommuner utmynnade i en strukturplan/överenskommelse som antogs av de fem 
fullmäktigeförsamlingarna 2009. Man kom överens om viktiga utgångspunkter för formulering av 
gemensamma planeringsbeslut.  
 
Några exempel ur överenskommelsen är: 
Kustnära områden:  

• Vi ska inte belasta kustnära områden med nya verksamheter och anläggningar som med 
fördel kan lokaliseras i inlandet 

• Kustnära områden rymmer naturresurser som ska utvecklas för naturbruk 
Infrastruktur: 

• Lokalisera ny bebyggelse som stöder ny och befintlig kollektivtrafik 
Inland: 

• Utveckla boendemiljöer, verksamhetsmiljöer och besöksnäring i inlandet 
• Värna basnäringarna jord och skog för en levande landsbygd och viktiga miljövärden 

 
Blå översiktsplan och Maritim näringslivsstrategi för Norra Bohuslän 
Kommunernas ansvar för översiktsplanering omfattar all mark och vatten. Många intressen 
konkurrerar om havet som resurs. Därför ansåg kommunerna i Norra Bohuslän att det fanns behov 
av ett gemensamt förhållningssätt som långsiktigt både skyddar och utvecklar livet på, i och vid havet 
i norra Bohuslän. Det är anledningen till att Strömstads, Tanums, Sotenäs och Lysekils kommuner tar 
fram Blå översiktsplan och Maritim näringslivsstrategi tillsammans.  
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Blå ÖP behandlar området från stranden ut till Sveriges gräns. Den innefattar en territorialdel och en 
kustvattendel. Arbetet påbörjades 2013 och beräknas vara färdigt 2016.  

Fokusområden för Blå ÖP är: 
1. Marina livsmedel 
2. Maritim turism och rekreation 
3. Sjöfart och båtnäring 
4. Marin energi 

 
I Blå ÖP kommer områden lämpliga för maritim verksamhet att pekas ut och rekommendationer ges 
för vilken typ av verksamhet som är mest lämplig. I Lysekil kommer resultatet att tas tillvara bl a i den 
kommande nya översiktsplanen. 

Markförsörjningsplanen kommer i första hand att behandla Lysekils kommuns landområden men 
samråd med representanter för Blå ÖP har skett under arbetet med delprojekt 1. 

 

Behöver den gällande ”Process vid försäljning av mark och andra tillgångar” revideras?  
 
Hur förankrar vi riktlinjer och regelverk hos alla berörda så att de verkligen används i arbetet?  
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4. MARKINNEHAV OCH MARKFÖRVALTNING 

4.1  Lysekils kommuns markinnehav  
 

4.1.1 Markinnehavet januari 2015 

Kommunens totala areal (exklusive havsområden) är 20 930 ha, varav 20 845 ha land och 85 ha 
sötvatten.  
 
Arealen av de kommunalägda fastigheterna på land uppgår till 1 662 ha. Av landytan i Lysekils 
kommun är alltså 7,9% i kommunal ägo. Kommunen äger även 570 ha vattenområden, huvudsakligen 
bestående av strandnära havsområden. 648 ha av kommunens ägor ligger inom detaljplanelagt 
område. 
 
Kommunens markinnehav har undersökts med hjälp av de uppgifter från Lantmäterimyndigheten 
som fanns i kommunens GIS-karta sommaren 2015. En översyn när det gäller mark för industri, 
verksamhet och handel har gjorts under hösten 2015.  
 
Kartorna i bilagan ger en bild av nuläget. De fem kartorna visar kommunens markinnehav i olika delar 
av kommunen från norr till söder. I kartorna har följande markslag färgmarkerats: Odlad åker, öppen 
mark, skog, vatten, tätorter samt industri-, verksamhets- och handelsområden. För mer information 
hänvisas till kommunens digitala GIS-karta som uppdateras fortlöpande och där man kan zooma in på 
valda områden.  
 
Kommunens markreserv finns i första hand i de områden som klassats som öppen mark, åker eller 
skog men i mindre utsträckning även inom tätorterna. Det förutsätts att detaljstudier kommer att ske 
av utvalda, begränsade områden i ett senare skede.  Behovet av sådana detaljstudier kommer att 
behandlas i del 2 och 3 av markförsörjningsplanen samt i anknytning till den kommande 
översiktsplanen. 
 
Markanvändning inom kommunalägda fastigheter (enligt GIS-karta juli 2015): 
 

 

 

 Yta 
(ha) 

Andel (%)  Anmärkning 

Totalt fastighetsinnehav 2 232 -  

    

Odlad åker 101 4,5  

Skog 581 26,0  

Öppen mark  907 40,6 Skiktet ”tätort” (se kartor i 
bilaga) inkluderas i arealen för 
öppen mark 

Vatten 570 25,5  

Industri, verksamhet 
och handel (utanför 
tätort) 

75 3,4  

Industri, verksamhet 
och handel (i tätort) 

82  Skiktet ”tätort” (se kartor i 
bilaga) inkluderas i arealen för 
öppen mark 
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4.2 Grannkommunernas markinnehav 
 

Markanvändningen på kommunal mark i Munkedal och Sotenäs kommuner redovisas översiktligt. 
 
4.2.1 Munkedals kommun  

Munkedals kommuns yta uppgår till 63 400 ha land och 3 370 ha sötvatten. 
 
Det kommunala markinnehavet (landområden) är totalt 1 260 ha, dvs ca 2% av kommunens 
landareal. 399 ha ligger inom detaljplanelagt område. 
 
Markanvändning inom kommunalägda fastigheter (enligt GIS-karta juli 2015): 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2.2 Sotenäs kommun  

Sotenäs kommuns yta uppgår till 13 820 ha land och 1 200 ha sötvatten. 
 
Det kommunala markinnehavet (landområden) är totalt 2 247 ha, dvs ca 16,3% av kommunens 
landareal. 543 ha ligger inom detaljplanelagt område.  

 Yta 
(ha) 

Andel (%)  Anmärkning 

Totalt fastighetsinnehav 1 300 -  

    

Odlad åker 144 11,1  

Skog 831 63,9  

Öppen mark  289 22,2 Tätorterna inkluderas i 
arealen för öppen mark 

Vatten 40 3,1  
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Markanvändning inom kommunalägda fastigheter (enligt GIS-karta juli 2015): 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I flera av grannkommunerna finns mer verksamhetsmark till salu än i Lysekil. I Munkedal finns t ex 
över 100 000 m2 färdig verksamhetsmark att erbjuda medan Lysekil har 22 000 m2 (i Dalskogen 3). 
Det saknas inte markreserv i Lysekil. Vilka är då orsakerna till skillnaden? Se även kap. 5.2.8. 

 
 

4.3 Markförvaltning i Lysekils kommun 
 

4.3.1 Förvaltning och skötsel 

Ansvaret för förvaltningen av den mark som ägs av Lysekils kommun ligger huvudsakligen på 
kommunstyrelsen och arbetet är uppdelat på flera enheter: Utvecklingsenheten, småbåtsenheten, 
fastighetsenheten samt fritidsenheten (den sistnämnda ligger under utbildningsnämnden). 
 
Kommunstyrelsen/Utvecklingsenheten 
Utvecklingsenheten ansvarar för förvaltningen av kommunalägda naturområden och skogar men 
även för detaljplanelagd oexploaterad mark och en del övriga ytor. Vissa av kommunens 
naturreservat samt strandstädning ingår i ansvaret.  Riktlinjer för arbetet finns i naturvårdsplan, 
skötselplaner och skogsbruksplan men en komplettering och översyn behövs. På senare år har 
resursbristen varit påtaglig och arbetet är på många håll starkt eftersatt. 
 
Utvecklingsenheten har även ansvaret för parker, gator, lekplatser och övriga allmänna ytor i 
tätorterna. Leva i Lysekil AB utför skötseln och det finns en funktionsbeskrivning (skötselprogram) för 
allmän platsmark till grund för arbetets utförande. 
 
Arrenden och andra upplåtelser samt köp och försäljning av mark handläggs av utvecklingsenhetens 
mark- och exploateringsingenjörer. Befintliga riktlinjer är sjöbodspolicyn samt Process vid försäljning 
av mark och andra tillgångar (se kap. 3). 
 
Kommunstyrelsen/Småbåtsenheten 
Småbåtsenheten ansvarar för driften av småbåtshamnar, upplag samt centrala färjelägen. 
 
Kommunstyrelsen/Fastighetsenheten 
Fastighetsenheten ansvarar för alla kommunala anläggningar med byggnader på samt för skötsel av 
kommunala badplatser. Styrdokument är Tillämpningsföreskrifter för internhyror av kommunala 
lokaler. 
 

 Yta 
(ha) 

Andel (%)  Anmärkning 

Totalt fastighetsinnehav 2 728   

    

Odlad åker 78 2,9  

Skog 395 14,5  

Öppen mark  1 774 65 Tätorterna inkluderas i 
arealen för öppen mark 

Vatten 481 17,6  
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Utbildningsnämnden/Fritidsenheten 
Fritidsenheten ansvarar för kommunens fotbollsplaner. Skötseln utförs av Leva i Lysekil AB enligt ett 
skötselavtal. 
 

4.3.2 Problem och utvecklingsområden 

Strategier och riktlinjer för förvaltningen saknas i många fall. Sådana behöver utvecklas, förankras 
och ajourhållas. 
 
Avsaknaden av riktlinjer medför att det är svårt att planera arbetet och att bedöma behovet av 
resurser. Risken finns att man får göra ”brandkårsutryckningar” i stället för att ha en långsiktig plan 
för drift och underhåll. 
 
Ett annat problem är oklara gränsdragningar mellan olika enheters ansvarsområden. Det finns 
gråzoner på många håll – det kan gälla små såväl som större ytor men medför ibland att samarbetet 
försvåras samt i värsta fall att underhåll och skötsel blir lidande eller uteblir. 
 
 

Vilka nya riktlinjer behöver tas fram och vilka behöver uppdateras? 
 
Det finns gråzoner idag med oklarheter mellan de olika enheternas ansvarsområden. Hur kan vi 
förtydliga och skapa klara gränser för att underlätta samarbetet? 
 
Ligger ansvaret på rätt ställe eller behövs nytänkande? 
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5 OMVÄRLDS- OCH TRENDANALYS 

 
5.3 Trender i Västra Götaland 
 
5.1.1 Befolkningsutveckling 

Både Lysekil och grannkommunen Sotenäs har tappat påtagligt i invånarantal under den senaste 
tioårsperioden. Gemensamt för de två kommunerna är läget vid kusten med ett relativt stort avstånd 
till en större arbetsmarknad och till E6. Av Lysekils grannkommuner har Uddevalla ökat mest, medan 
Tjörn och Orust (pendlingsavstånd till Göteborg), Tanum (närhet till Strömstad och Norge) och 
Munkedal (vid E6) har haft mindre förändringar.  
 

Befolkningsförändringar under de senaste 10 åren 
 

  
2004 2014 

förändring 
10 år 

förändring 
10 år % 

Lysekil 14 767 14 299 -468 -3,2 

Munkedal 10 318 10 243 -75 -0,7 

Sotenäs 9 336 8 931 -405 -4,3 

Tanum 12 317 12 346 29 0,2 

Uddevalla 50 068 53 517 3 449 6,9 

Orust 15 160 15 054 -106 -0,7 

Tjörn 15 019 15 135 116 0,8 
 

    

 
Många kommuner har som vision att befolkningen ska öka. Man talar ofta om vikten av en bra 
infrastruktur för att locka till nyetablering, underlätta för befintliga företag och underlätta för 
pendlare. Det kan röra sig om vägar, järnväg och flyg, men även om effektivt och snabbt bredband.  
 
Kommuner inom pendlingsavstånd till stora städer har ett försprång när det gäller 
befolkningsutvecklingen. Exempelvis har Göteborgsregionen tagit fram en strategi för utveckling i 
Göteborgs kärna samt i fem stråk, bl a i Göta Älvdalen där pendeltåget möjliggör snabba transporter. 
 
Forskning visar att befolkningsutvecklingen i en kommun många gånger är beroende av 
internationella trender, nationell politik och sociologiska förändringar. En minskande befolkning har 
varit en realitet i ungefär hälften av alla Sveriges 290 kommuner de senaste åren, och om Sverige inte 
hade haft någon invandring skulle hela 220 kommuner ha en minskande befolkning (Arena för tillväxt 
december 2014). 
 
Trots de storskaliga trenderna finns det åtgärder som en enskild kommun kan vidta. Att underlätta 
för företag att etablera sig och ha en bra kontakt med de som redan finns här är viktigt med tanke på 
arbetstillfällen.  I enkäter som gjorts i Lysekil under senare år visar det sig också att närheten till hav 
och vacker natur, fin boendemiljö och ”den lilla staden” är kvaliteter som uppskattas mycket. Det ska 
vara lätt och tryggt att ta sig fram t ex genom ett nät av gång- och cykelvägar.  En tanke som 
återkommer på flera håll hos andra kommuner är att planera så att avståndet mellan olika 
verksamheter och bostäder blir så kort som möjligt. Bra skolor, förskolor och vårdmöjligheter är 
viktigt vid val av boende.  Mötesplatser och kulturella aktiviteter liksom ett bra kommersiellt utbud är 
också positiva faktorer. En utveckling av det som gör Lysekils kommun attraktiv kan kanske hjälpa till 
att vända trenden med en vikande befolkning.    
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5.1.2 Omvärldsanalys i Kustzonsprojektet (2008) 

I en omvärldsanalys som gjordes i samband med projektet Kustzonsplanering och 
landsbygdsutveckling i Norra Bohuslän (nedan kallat Kustzonsprojektet) identifierades ett antal 
trender som påverkar attraktiviteten i norra Bohuslän och användningen av mark och vatten.  

 Ökad samverkan mellan kommunerna i vår region. Minskade resurser och större 
konkurrens mellan olika regioner är en drivkraft för samverkan mellan små kommuner. 

 Ökad rörlighet och förändrade mentala och fysiska gränser. Pendlingen ökar, bostadens 
betydelse ökar och administrativa gränser får mindre betydelse. Det bir allt viktigare med 
samverkan över kommungränser samt snabba, billiga och miljöanpassade förbindelser för 
både människor och gods. 

 Brist på utbildad arbetskraft. Kravet på utbildning ökar inom många 
arbetsmarknadssektorer, vilket inte motsvaras av den lokala tillgången på arbetskraft. Det är 
svårt att rekrytera högskoleutbildad personal liksom att behålla dem. Problemet kan mötas 
på två sätt: Bättre möjligheter till utbildning lokalt, t ex genom distansutbildning, samt en 
satsning på attraktiv boendemiljö med bra bostäder, skola, omsorg och kultur- och 
fritidsutbud. 

 Havets hälsa försämras. Både för fiske, vattenbruk och fritidsmöjligheter/turism är det av 
avgörande betydelse att arbeta för en bra havsmiljö. Det handlar t ex om ansvarfullt 
utnyttjande, bra avloppslösningar och minskad kemikalieanvändning. 

 Förändrade semestervanor. Mer fritid och bättre ekonomi och ett allt större utbud av 
fritidsaktiviteter. Den förändrade fritidskonsumtionen påverkar kommuner såväl som 
näringsliv. Tysta och ostörda naturområden blir en bristvara. 

 Ökad konkurrens om resurser. Konkurrens om mark och vatten ökar vilket gör det allt 
viktigare för kommuner med hushållning och långsiktigt hållbara politiska beslut. 
Naturområden måste skyddas, mark för samhällsbyggnad och produktion av el och livsmedel 
måste identifieras. 

 Ett alltmer individorienterat samhälle.  Privatisering av strandområdena ökar och det finns 
risk för motsättningar mellan helårs- och delårsboende eller mellan delårsboende och 
kommunen. 

 En åldrande befolkning med allt sämre tillgång till sjukvård. Medelåldern ökar, och det är en 
utmaning att få fler unga att stanna eller flytta till kommunen. En äldre befolkning samt 
många delårsboende kan öppna möjligheter för verksamheter inom vård-, friskvårds- och 
servicesektorn. 

 Klimatpåverkan. Mark- och vattenanvändningen måste planeras med utgångspunkt från en 
höjd havsvattensnivå och kanske mer extrema väderlekstyper. 

 
 

5.1.3 Ur rapporten ”Granitkusten”: Ett allt större tryck från friluftslivet (2013) 

Tillväxtverket har utsett Bohuslän till en av fem prioriterade destinationer, turistmagneter, och har 
satt upp som mål att turismen i Sverige år 2020 ska sysselsätta dubbelt så många människor som 
idag. 
 
2013 utkom rapporten Granitkusten - Attraktiv natur i norra Bohusläns kustband – Värdefulla 
områden för naturinriktade friluftsaktiviteter. Rapporten togs fram av Naturcentrum AB på uppdrag 
av Tillväxt Norra Bohuslän. Det pekas ut områden som är särskilt värdefulla för friluftslivet och som 
dessutom lämpar sig väl för ett starkt ökande tryck från besökare.  Några områden med mycket höga 
naturvärden men som inte tål ett högre besökstryck än idag har valts bort. 
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I de flesta fall räcker inte vare sig kvantitet eller kvalitet på de faciliteter i form av parkeringsplatser, 
stigar, toaletter, information, fågeltorn m m som finns i de utvalda områdena, om man på ett bra sätt 
ska klara en ökande besöksmängd. 
 
I Lysekils kommun har följande områden valts ut som särskilt lämpade för friluftsliv: 
1A Skaftö Norra delen 
1B Skaftö Vägeröds dalar 
1C Skaftö Sydöstra delen 
1D Skaftö Islandsberg till Stockevik 
1E Skaftö Gåsevik-Gröderhamn 
2 Gåsöarkipelagen 
3 Stångehuvud 
4 Kornöarna 
5 Strandängar vid Trälebergs kile 
6 Gullmarsskogen 
7 Färlevfjordens inre del 
8 Näverkärr 
9 Åbyfjordens inre del 
 
     

Vad säger omvärldsspaningen om framtiden i vår kommun – vilka kommer att vilja bo här, vilka vill 
besöka oss och vilken inriktning på näringslivet kan man vänta sig? Hur påverkar det vårt strategiska 
tänkande när det gäller marken och vattenområdena som en resurs?   
 
Behöver vi riktlinjer för hur företag inom frilufts- och besöksnäringen ska få använda kommunalt ägd 
naturmark? 
 
Ska vi undvika att exploatera åkermark som kan komma att behövas för livsmedelsproduktion i 
framtiden? 
 
Hur säkrar man att hänsyn tas till en stigande havsnivå vid planering och exploatering? 

 
 
 

5.2 Omvärldsanalys näringsliv och verksamhetstomter 

5.2.1 Ur VGR:s Fakta om Västra Götaland 2011  

• Tjänstesektorn sysselsätter flest och växer. 
• Mer tillverkningsindustri i Fyrbodal än i riket: fordon, livsmedel. 
• Öppenhet, internationalisering, stor varuexport. 
• Lägre nyföretagande än i riket. 
• Ledande inom miljödriven affärsutveckling/miljöteknik. Snabbt växande bransch. 
• Viktig och växande besöksnäring. 
• Satsningen på forskning och utveckling är större än genomsnittet för EU. Den är ofta knuten 

till industrin. 
 
 
5.2.2 Position Väst – tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo  
 
Omställningskontoret+ är en del av det omställningsprogram som tillkom i samband med Saab 
Automobiles konkurs i december 2011. Syftet med satsningen har varit att öka förutsättningarna för 
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nyanställningar genom insatser som stärker och utvecklar företag i alla branscher och samtidigt 
förnyar och breddar näringslivet i 18 västsvenska kommuner. 
 
Delprojektet Etableringsservice ska leda till fler företagsetableringar genom att göra etableringsfasen 
tids- och kostnadseffektiv för både företagen och kommunerna.  
 
Genom portalen www.positionvast.se marknadsför sig kommunerna gemensamt. Det sägs bland 
annat att området till skillnad mot storstadsregionerna har: 

 Ett fördelaktigt kostnadsläge 

 Möjlighet att lokalisera vid hamn, flygplats, järnväg, motorväg, omlastningsläge, högskola, 
teknikpark, centrumkärnor… 

 Många alternativa lokaliseringslägen 

 Ett brett utbud av mark och lokaler 

 Hög framkomlighet och närhet i en infrastruktur utan köer 

 Hög lojalitet och lägre personalomsättning på arbetsplatserna 

 Livs- och näringslivsmiljöer med stor variation och fantastiska lägen 
 

I de 18 kommunerna i Position Väst finns 39 000 företag (52% handels-/tjänsteföretag, 32% areella 
näringar och 16% industriföretag). De största branscherna är handel, tillverkningsindustri, 
besöksnäring, maritima näringar, kreativa näringar och gröna näringar.  
 
Enligt Ann Palmnäs, projektledare vid Omställningskontoret, är det för närvarande (2015) en hel del 
handelsetableringar på gång i Bohuslän, men också etablering av andra tjänstenäringar samt ett ökat 
intresse från lager- och logistikbranschen. Etablerare söker ofta lägen nära bra kommunikationer. Det 
gäller både gods- och persontransporter, varför både E6 och Lysekils hamn är intressanta. De söker 
också tillgång till kompetens av specifikt slag, varför närhet till tätort/stad alternativt bra 
pendlingsmöjligheter för personal ofta är viktigt. Mindre företag kan önska ett läge med utsikt över 
havet för att kunna locka svårfångade och eftertraktade experter.  
 
Hur viktigt är då priset på mark för en etablerare? Enligt Ann Palmnäs kan priset på mark användas 
som marknadsföring av kommunerna i Position Väst eftersom det är lägre än i Göteborg och Oslo. 
Det krävs dock att investeraren ser att en satsning ger god avkastning inom en rimlig tidsperiod, 
annars hjälper det inte med lågt pris. Vid sidan av priset på mark är det också viktigt med tillgång till 
rätt personal och närhet till kunderna. 
 
Det blir en allt hårdare konkurrens om etableringar. Ann Palmnäs bedömer att Position Väst bland 
annat kommer att fokusera på branscher som offshore, biogas och logistik under det närmaste året. 
En annan bransch, som i synnerhet Bohuskommunerna kan göra mer av, är handeln. I Bohuslän kan 
nya koncept och varumärken erbjudas både svenska och norska kunder. 
 

Vilka är våra styrkor/konkurrensfördelar jämfört med närregionen? 
 

Vilket är vårt upptagningsområde för handel? Vilka typer av verksamheter inom handel har 
förutsättningar att etablera sig här? Ska vi eftersträva köpcentra eller mer småskalig handel? 
 
Hur ser kompetens/utbildningsprofil ut bland våra invånare och i närregionen? Vilken typ av företag 
har goda förutsättningar utifrån denna kompetens att etablera sig här?   

 
 

http://www.positionvast.se/
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5.2.3 Lokalisering av företag: Ur slutrapport för Kustzonsprojektet (2010)  
 
Arbetsgruppen Verksamhetsområden i Kustzonsprojektet gjorde en indelning av olika verksamheter 
efter deras behov av lokalisering: 
 
Exempel på verksamheter med behov av läge vid havet: 

 Yrkesfisket behöver hamnar, landningsplatser, verksamhetslokaler  

 Småskaligt fiske, plats för båtar och redskap  

 Fiske som en aktivitet inom besöksnäringen: ”Turistfiske”, hummersafari etc 

 Havsbruk - odling av musslor, ostron, fisk etc kräver nära avstånd till havet och/eller kajplats  

 Havsbaserad energiproduktion - kräver landningsstationer  

 Värdefull natur/kulturmiljöer för rekreation - badplatser, skyddade områden, kajakramper, 
segling, båtuthyrning etc 

 Fritidsbåtssektorn (hamnar och hamnservice, marinor). Eftermarknaden: båtförvaring på 
land, spolplattor, sugtömningsstationer  

 Tillverkningsindustri kan ha behov av sjötransporter  

 Hotell och restaurangverksamhet - bör dock inte lokaliseras så att de förhindrar tillgänglighet 
för allmänheten till stranden/kustlinjen  

 Sjöfart - handelshamnar, färjetrafik, kryssningsfartyg, charterbåtar, turbåtar, transporter till 
öarna  

 Camping - bör dock inte lokaliseras så att den förhindrar tillgänglighet för allmänheten till 
stranden/kustlinjen  

 Publika verksamheter - behov av ett attraktivt läge för publika/offentliga verksamheter - 
samlingslokaler, möteslokaler, teater etc 

 Tjänsteföretag – det kan vara attraktivt för vissa tjänsteföretag att lokalisera sin verksamhet 
utifrån ”en vacker utsikt mot havet/ horisonten” 
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Exempel på transportintensiva verksamheter (landbaserade transporter och kommunikationer): 

 Tillverkningsindustri med stor godshantering  

 Transport- och logistiknäringen: Planerade kombiterminaler, dryport etc 

 Tjänsteföretag med stora verksamhetsområden och beroende av närhet till 
kommunikationsberoende företag samt väg och järnväg  

 Bygg- och anläggningsbranschen  

 Handel: Köpcentra med stora volymer gods samt behov av parkeringsytor  
 

Exempel på verksamheter som inte har behov av lokalisering vid kusten:  

 Tjänsteföretag  

 Handel  

 Övriga verksamheter och tillverkningsindustri  

 Bygg- och anläggningsbranschen  

 Boende för besöksnäringen  
 

Exempel på verksamheter som bedriver störande verksamhet: 

 Landbaserad energiproduktion: Vindkraft  

 Natursten: Ianspråktagande av gamla täkter samt nya stentäkter och grustäkter 
 

 

Bör kommunen ha en policy för vilka branscher/företag man vill ska etablera sig, bl a med tanke på 
miljöpåverkan, konkurrens om mark för olika ändamål, transporter, säkerhet och trängsel?  

 
 
 
5.2.4 Näringslivsstrategi för Lysekils kommun (2014) 
 
Näringslivsvisionens mål är att Lysekils kommun ska ha ett hållbart och mångsidigt näringsliv med 
goda förutsättningar att utvecklas och växa.  
 
I dagens samhälle är såväl människor som företag mer lättrörliga än tidigare. Det blir allt vanligare att 
man väljer bostads- och etableringsort utifrån attraktiva närmiljöer. Detta innebär att kommunen 
måste fokusera på att säkerställa att det finns tillgång till såväl verksamhetsmark som mark för 
boende och att kommunen som boendeort upplevs som attraktiv. 
 
För att nå näringslivsvisionen har en handlingsplan tagits fram. I handlingsplanen för 
utvecklingsområdet Infrastruktur nämns bland annat följande mål: 
 

 Nå/överträffa nationella och regionala mål angående fiberutbyggnad  

 Bevaka och bedriva lobbying så att väg 161 behåller sin plats som den högst prioriterade 
vägen i den regionala trafikförsörjningsplanen samt att den byggs som en ”2+1”-väg  

 Upprätta en markförsörjningsplan för att underlätta företagsetablering 

 Bevaka och bedriva lobbying så att väg 162 sträckan Hallinden - Gläborg förbättras  

 Bevaka och bedriva lobbying för att bevara Lysekilsbanan 
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Några åtgärder i handlingsplanen för infrastrukturen är: 
 

  Uppdatering (november 2015) 

Färdigställande och 
försäljning av Dalskogen 3: 

Sälja marken, få 
etableringar 

4 av 7 tomter är sålda och 
kontraktskrivning pågår. Dessa tomter 
har fördelats inom tomtkön. De 
återstående tomterna kommer att bli 
tillgängliga för övriga intressenter efter 
nyår. 

Försäljning av Grönskult: Sälja marken, få 
etableringar 

Försäljning av tomter kan 
förhoppningsvis komma i gång inom en 
snar framtid. 

Identifiera/planera för 
vattennära 
verksamhetsmark: 

Lokalisera mark som 
ligger vattennära 

Ny tjänst för maritima näringar vid 
näringslivsenheten.  Arbete pågår även 
inom Blå ÖP och Maritim 
näringslivsstrategi. 

Upprätta 
markförsörjningsplan: 

Säkerställa en optimal 
nivå av tillgänglig 
verksamhetsmark 

Arbete med markförsörjningsplan pågår 

 
 
En SWOT-analys av Lysekils kommuns näringslivsutveckling har gjorts av näringslivsenheten. Mycket i 
analysen hänger samman med mark och infrastruktur: 
 

Styrkor Svagheter 

• Attraktiv livsmiljö 
• Stor industrisektor 
• Lägre arbetslöshet än VGR och riket 
• Stora oexploaterade markområden 

(ÖP) 
• PREEM 
• Växande blå näring - Maritima Lysekil 

(utbildning, forskning, näring) 
• Stad - året runt 

• Avsaknad av färdig verksamhetsmark 
• Minskande, åldrande befolkning 
• Avstånd till större 

arbetsmarknadsregion 
• Äger inte infrastrukturfrågan 
• Kan inte erbjuda högre utbildning 

(undantaget maritima) 
• Låg andel företagare 
• Sällanköpsvaruhandeln (Torp) 
• PREEM 
• Kompetensförsörjningen 

Möjligheter Hot 

• Vidareutveckling av besöksnäringen 
• Blå elproduktion 
• Distansutbildningar 
• Gullmarsbron 
• Invandringsintegration som arbetskraft 
• Lysekils hamn  
• PREEM 
• Riksintresse (djuphamn, tung industri) i 

Brofjorden 

• Ungdomsflykt 
• Fortsatta nedläggningar i handeln 
• Inget lyft för infrastrukturen 
• Växande försörjningsbörda 
• Publicitet om företagsklimatet (Sv. 

Näringsliv) 
• PREEM 
• Sämre resultat i skolorna 
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5.2.5 Pris på verksamhetsmark (januari 2015) 
 
Exempel på aktuella priser på kommunala verksamhetstomter hittades på några kommuners 
hemsidor i januari 2015. Kommunerna listas i bokstavsordning. Priset är vanligen utan 
anslutningsavgifter. Listan kan endast ge en liten fingervisning om prisnivån. Det framgår tydligt att 
priserna varierar mycket, bland annat beroende på läge i respektive kommun. De allra flesta 
kommuner där hemsidan undersöktes har valt att inte nämna ett pris utan hänvisar intresserade 
företag till kontaktperson på kommunen.  Någon kommun skriver till och med att priset är 
förhandlingsbart. 
 
Kommun  pris kr/m² 
Emmaboda  25-50  
Gnosjö  39-93  
Hallstavik  100 
Holmen, Vargön 130  
Kristianstad  50-400  
Linköping  150-1 200 
Lund  150-1 200  
Munkedal  20-150 
Strömstad  450 
Tierp  50-120  
Tjörn  325 
Torsås  10-25  
Trollhättan  75-110 
Ulricehamn  255-315 
 

5.2.6 Riksintressen för industriell produktion 
 
I Sverige är det respektive kommun som bestämmer över hur mark- och vattenområden ska 
användas. När Tillväxtverket anger ett område som riksintresse för industriell produktion innebär det 
att staten gör anspråk på markanvändningen. Det är sedan Länsstyrelsens uppgift att se till att 
statliga markanspråk beaktas i kommunernas planering.  
 
Området för raffinaderiet vid Brofjorden i Lysekils kommun är idag utpekat som riksintresse för 
anläggningar för industriell produktion. 
 
 
5.2.7 Lediga verksamhetstomter i Lysekils kommun (januari 2015) 

Utvecklingsenheten vid Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar för försäljning av tomtmark till företag 
och verksamheter. En blankett för intresseanmälan finns på hemsidan. I januari 2015 fanns inga 
verksamhetstomter till salu. Försäljning av industriområdet Dalskogen 3 som omfattar ca 22 000 m² 
inleds 2015. Priset är 370 kr/m². (Se tabell s. 23 för uppdatering angående försäljning). 
 
Lysekils kommun erbjuder också tillsammans med fastighetsägarna söktjänsten Lokalregistret på 
hemsidan. Där presenteras privatägda lediga lokaler eller tomter.  I januari 2015 angavs att det fanns 
tomter/mark till salu dels vid Brodalens station (ca 3 700 m2), dels i Ulseröd (56 000 m²).   
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5.2.8 Lediga verksamhetstomter i grannkommuner (januari 2015) 
 
Uppgifterna avser kommunal mark, men eventuella söktjänster som finns på hemsidorna har 
omnämnts.  Informationen är hämtad vid ett tillfälle från respektive kommuns hemsida och kan 
snabbt bli inaktuell.  
 
Munkedal 
Kommunen har ambitionen att ständigt ha gott om mark för nya etableringar och det jobbas aktivt 
med nya områden mellan Munkedal och Håby. Munkedal-Säleby-området ligger mellan nya och 
gamla E6 mellan Håby och Munkedal och har nära till Håbymotet. Smedbergs industriområde i 
Munkedal har med sin närhet till E6 ett strategiskt läge i regionen. Tomter kan styckas, delvis efter 
önskemål. Avgifter för vatten och avlopp tillkommer på tomtpriset. 
 
  pris kr/m² tillgänglig areal (m²) 
Munkedal-Säleby 150 49 000 
Munkedal-Smedberg 150 26 000 
Hedekas  20 8 000 
Hällevadsholm 20 23 000  
 
Sotenäs  
Kommunen genom kommunstyrelsen svarar för genomförande av all exploatering. Det gäller 
utbyggnad av bostadsområden på både privata och kommunala markområden samt kommunala 
industriområden. 

Kommunen har verksamhetstomter på olika platser, bland annat Guleskär och Hogenäs. Nya 
verksamhetstomter tas fram allteftersom behov framkommer. 
 
Tanum 
I Tanums kommuns samtliga större samhällen är målsättningen att det ska finnas tillgång till mark för 
företagsetableringar. Efterfrågan är för närvarande större än tillgången, men flera nya områden är 
under planering (länk finns till sida om verksamhetsområden under planering). En blankett för 
intresseanmälan finns på hemsidan. 
 
Tanumshede: Planering för nya områden pågår, bland annat utmed E6:an.  
Grebbestad: Planering för nya områden pågår.  
Fjällbacka: Planering för nya områden pågår.  
Hamburgsund: Planering för nya områden pågår.  
Rabbalshede: Planering för nytt område pågår. 
Östad, Bullaren: Tillgänglig mark finns. 
 
Uddevalla  
På en karta på Uddevalla kommuns hemsida kan man klicka på olika områden för att få information 
om lediga verksamhetstomter på kommunal mark. Lediga tomter finns f n i Björbäcks, Hogstorps 
samt Hovhults industriområden. 
 
I Lokalregistret kan man söka efter tillgängliga privata verksamhetstomter. I januari 2015 fanns fyra 
lediga tomter. 
 
Orust  
I Orust kommun finns fem områden för industri/verksamhet: i Henån, Ellös, Svanesund, Mollösund 
och Varekil.  Områden är väl utspridda på Orust och industriområdena i Mollösund och Ellös ligger 

http://www.munkedal.se/byggaochbo/industrimark/munkedalhaby.4.584d9dbb1482cbc15e254c5c.html
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nära havet.  Det finns för närvarande tomter till salu för småindustri, kontor eller annan verksamhet 
på Elvägen i Varekil samt på Slätthult i Ellös. Intresseanmälan kan göras på hemsidan. 
 
  pris kr/m² tillgänglig areal (m²) 
Varekil  260 16 200 
Ellös  260 34 000 
 
Tjörn 
Just nu finns det begränsat med mark för näringslivet, något som man från kommunens sida försöker 
ändra på genom att köpa upp mark och planlägga denna för olika ändamål. Blankett för 
intresseanmälan finns på hemsidan.  Det går att söka efter lämplig mark i en databas som drivs av 
Business Region Göteborg. Länk finns dessutom till söktjänsten Lokalnytt. 
 
Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för att möjliggöra utökning av befintligt industriområde i 
Vallhamn för exempelvis verksamheter med marin anknytning, kontor och hantverk. Tomter skapas 
utifrån intressenters önskemål. Kommunal va-anslutningsavgift tillkommer på priset. 
 
  pris kr/m² tillgänglig areal (m²) 
Vallhamn  325 55 000 
 
 
 

Vad kan man säga om utbudet i grannkommunerna på verksamhetsmark och om prisnivån jämfört 
med Lysekil? Hur ska vi kunna få fram mer mark att erbjuda? Vet vi att vi exploaterar på rätt ställen i 
kommunen? Behöver vi köpa mark? 
 
Hur kommer det sig att andra kommuner har fler verksamhetstomter att sälja? Äger kommunerna 
mer strategiskt belägen mark? Har de fler anställda som arbetar för att få fram färdiga tomter?  
 
Ska vi utöka informationen på hemsidan, t ex om planer på gång och kommande erbjudanden? Hur 
kan vi garantera att informationen på kommunens hemsida är korrekt och uppdaterad? 

 

 

5.3  Omvärldsanalys bostadstomter  
 

5.3.1 Önskemål om boende: Ur enkäter (2008-2012) 

Flera enkäter har gjorts under senare år riktade till medborgare, företag, delårsboende samt 
personer i tomtkön i Lysekil. Ett av syftena har varit att få en klarare bild av människors önskemål om 
boende. 
 
Några exempel ur resultaten är: 

 Företagare på Skaftö anser att tillgång till ekonomiskt överkomliga bostäder är det enskilt 
viktigaste för att kunna utveckla företagen på orten och anställa fler (2008-2009). 

 Ur en enkät till tomtkön 2008 framgår att de mest attraktiva lägena för bostadstomter är 
Vigerna, området S Kristinebergsvägen (numera Utsiktsberget) samt Tronebacken.  Man vill 
ha närhet till havet, helst bo i ett mindre samhälle eller i utkanten av en tätort och gärna ha 
tillgång till båtplats. 

http://www.businessregion.se/4.1b3ace7611c0d71b88b800012971.html
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 År 2009 ändrades tomtkösystemet från en till fyra separata tomtköer; Skaftö, Lysekil och 
Lyse och Brastad. En ny enkät gick ut till tomtköerna 2012. På Skaftö blev resultatet att 
Vigerna ansågs mest attraktivt följt av Utsiktsberget, i Lysekil var det Långeviksberget följt av 
Tronebacken och i Lyse var det Kyrkeby som var mest populärt. De flesta föredrog en 
tomtstorlek på 500 – 1 000 m².  Majoriteten av de som svarade önskade en friliggande villa 
på mellan 100 och 150 m² och total accepterad/planerad byggkostnad var 3,2 - 3,9 mkr. 

 
 
5.3.2 Lokalisering av bostadstomter: Ur slutrapport för Kustzonsprojektet (2010) 
 
I slutrapporten för Kustzonsprojektet gjorde arbetsgruppen Boende delår och helår en 
sammanställning av flera äldre enkäter till befolkningen i Norra Bohuslän.  En sammanfattning av 
önskat boende enligt enkäterna ser ut så här: 

 Rimlig boendekostnad 

 God tillgång till basservice, offentlig och kommersiell 

 God livsmiljö: närhet till naturen inom gångavstånd från bostaden. 

 Närhet till havet; en kortare bilresa kan vara acceptabelt för många människor. 

 Goda kommunikationer kopplat till vardagsaktiviteter, bland annat pendling. 

 Tillgång till båtplats inom rimligt avstånd. 

 Ett bra kultur- och fritidsutbud. 
 
Det är värt att notera att för det stora flertalet var havsutsikt från bostaden inte bland de faktorer 
som hade högst prioritet. 
 
I projektet diskuterades bebyggelsens lokalisering kopplat till hur attraktiv den blir för att bebos året 
runt. Ett sätt att beskriva olika lokaliseringar är att karaktärisera dem som ”livsmiljöer” och dela upp 
dem i t.ex. tätort, bebyggelsegrupperingar utanför tätort och landsbygd. Livsmiljöerna har var för sig 
betydande kvaliteter som kan stimulera till en ökad andel helårsboende. Olika lokaliseringsprinciper 
tillämpas med utgångspunkt från kvaliteterna i respektive livsmiljö. 
 
Nytillkommande bebyggelse ska utgå från den attraktivitet som platsen har och anpassas efter den. 
Bebyggelsen bör lokaliseras med hänsyn till att möjliggöra en långsiktigt hållbar utveckling, vilket 
innebär att man bör: 

 Undvika fragmentering av landskapet 

 Utnyttja befintliga strukturer såsom vägar, VA-nät m m 

 Begränsa behovet av transporter 

 Förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik 

 Utnyttja befintlig service och förstärka underlaget för denna 

 Åstadkomma goda och attraktiva boendemiljöer utifrån ett brett spektra av behov. 
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5.3.3 Lokalisering av bostadstomter: Ur Boendestrategin (2012) 

Arbetet med Boendestrategin bedrevs bland annat genom diskussioner i fokusgrupperna 
Bostadsmarknaden, VA, Barnfamiljer, Tillgänglighet & äldre samt Miljö, energi & klimat. 
Flera av grupperna diskuterade lokalisering av ny bebyggelse:  
 

 Att bygga på berg, som i vissa tidsperioder varit vanligt, medför flera problem: Det blir dyrare 
att exploatera, svårare med VA-lösningar och mindre energieffektivt i blåsiga lägen  

 Man bör planera efter naturens förutsättningar och bevara grönområden och närnatur så 
långt det är möjligt. 

 Skogs- och jordbruksmark innebär en resurs i sig med värden som bör värnas på lång sikt. 

 En förtätning av bebyggelsen är ofta till fördel, då det kan bli kostnadseffektivt och samtidigt 
ge utrymme för större oexploaterade områden, vilket är ett av våra stora attraktionsvärden. 
Det kan också ge utrymme för gemensamma lösningar som kollektivtrafik, 
närvärmecentraler, VA-anläggningar, odlingslotter mm. 
 

 

Hur kan vi använda oss av resultat från tidigare enkäter, projekt och tematiska planer, t ex när vi 
arbetar med nya ÖP? 

 
 
 
5.3.4 Bostadstomter till salu i Lysekil (januari 2015) 

Uppgifterna är hämtade vid ett tillfälle från kommunens hemsida och kan snabbt bli inaktuella. 

Kommunala bostadstomter i Lysekil  
Område  antal pris/tomt (kr) 
Mariedal, Lysekil  2  200 000  
Blötan, Lyse   2  500 000  
Tuntorp, Brastad  12  95 000  
Torvemyr, Grundsund 5  750 000  
Summa  21 
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Under det senaste året har endast en tomt sålts; i Grundsund. 
 
Tomter till salu via mäklare i Lysekil (privata markägare) 
Område  antal pris/tomt (kr) 
Grönskult, Skaftö 17 1 400 000  
Härmundsröd, Brastad 1 200 000  
Sämstad  1 375 000 
Mariedal, Lysekil mark 2 ha 4 500 000  
Norra Hamnen 1 2 400 000  
Tegen, Brastad 1 450 000  
Vrångebäck, Brastad 1 340 000  
Fiskebäckskil  1 4 000 000  
 
 
5.3.5 Kommunala bostadstomter till salu i grannkommuner (januari 2015) 
 
Uppgifterna är hämtade vid ett tillfälle från respektive kommuns hemsida och kan snabbt bli 
inaktuella. 
 
Munkedal 
Område  antal pris/tomt (kr) 
Dingle  5 102 000  
Hedekas   8  52 000  
Hällevadsholm: 13  32 000-175 000  
Munkedal   34 127 000-340 000  
Summa  60 

Sotenäs 
Område  antal pris/tomt (kr) 
Askum-Hällebo 3 525 000-625 000  
Hedalen-Öster 2  261 000  
Summa  5 

Tanum 
Område  antal pris/tomt (kr) 
Tanumshede  8  215 000  
Kville  1 95 000  
Rabbalshede  4 95 000  
Östad   6 95 000  
Lur   3 95 000 
Grebbestad  11 1 000 000-1 100 000  
Summa  33  
 
Uddevalla 
Område  antal pris/tomt (kr) 
Sundskogen etapp 1 11 524 000-784 000   
Summa  11 
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Orust  
I Orust kommun säljs de kommunala tomterna genom mäklare. 
 
Område  antal pris/tomt (kr) 
Ellös  12 400 000-750 000  
Svanesund  1 
Varekil  24 795 000  
Summa  37 
 
Tjörn 
Område  antal pris/tomt (kr) 
Kållekärr  2 250 000-375 000  
Höviksnäs  8 600 000  
Nordviksgärde, s. Skärhamn 19 600 000-900 000  
Dyrön  1 650 000  
Summa  30 

 

Hur skiljer sig utbudet av bostadstomter (tillgång och prisnivå) i grannkommunerna från det i Lysekil?  
 
Hur stämmer ”verkligheten”, dvs befintliga och planerade tomter med människors önskemål enligt 
enkätsvar (5.3.1)? Se även kap. 6.2. 
 
Varför går det inte att sälja de tomter vi har? Hur stor betydelse har t ex avsaknad av bra GC-vägar så 
att barn kan ta sig tryggt till skolan? Är priserna för höga? Går det inte alls att sälja tomter i Brastad 
med omnejd på grund av utbudet av äldre hus till relativt låga priser? 
 
Bör tomter säljas av kommunen eller via mäklare? 

   

 

  

http://www.tjorn.se/byggabomiljo/bostaderlokalerochmark/ledigatomter/kallekarrlilldalsberget.4.6319523e128d93e56fa800034955.html
http://www.tjorn.se/byggabomiljo/bostaderlokalerochmark/ledigatomter/hoviksnas.4.6124dac144d2fdd784124c.html
http://www.tjorn.se/byggabomiljo/bostaderlokalerochmark/ledigatomter/skarhamnnordviksgarde.4.38d4766a131cfd55c4b80004978.html
http://www.tjorn.se/byggabomiljo/bostaderlokalerochmark/ledigatomter/dyron.4.6124dac144d2fdd784176d.html
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6 BEHOVSANALYS  

Behovet av mark i Lysekils kommun för industri och verksamheter samt för bostäder har undersökts 
genom intervjuer och enklare enkäter i januari 2015. 

 
 
6.1 Behov av verksamhetstomter i Lysekils kommun 

 
6.1.1 En beskrivning av nuläget (januari 2015) 

Detta avsnitt bygger huvudsakligen på ett samtal med näringslivschef Michael Johansson i januari 
2015. 
  
Behovet när det gäller lokalisering ser olika ut för olika branscher. Tillverkningsindustrin tittar på 
infrastruktur, bra kommunikationer och kollektivtrafik, fiber och låga VA-kostnader.  Företag inom 
maritima branscher som marin energi, vattenbruk och fiske söker vattennära lägen (vatten- och/eller 
landområden). Besöksnäring och handel efterfrågar synlighet och ett läge som är centralt eller där 
många människor vistas. Vissa typer av tjänsteföretag söker ett attraktivt läge med havsutsikt. 
 
Prisnivån på verksamhetsmark är relativt hög i Lysekil, t ex kommer Dalskogen 3 att kosta ca 370 
kr/m². Som jämförelse kan nämnas att Munkedal säljer mark vid E6 för 150 kr/m² (se 5.2.8). Vi kan 
alltså inte konkurrera med priset utan måste hitta andra konkurrensfördelar. 
 
På kommunens hemsida finns en blankett för intresseanmälan för verksamhetstomt. Många hör dock 
av sig via andra kanaler. 
 
Tomtkön (intresseanmälan) i januari 2015: 
 
Lysekil (inklusive östra kommundelarna):  
Antal företag  Total efterfrågad yta (m²) 
22  31 000-39 000 
 
Skaftö: 
Antal företag  Total efterfrågad yta (m²) 
13   16 000-21 000 
 
Andra företag som visat intresse (men inte står i tomtkön/inte lämnat intresseanmälan):  

• 6-7 maritima företag/verksamheter som söker vattennära mark.  Efterfrågad yta totalt 
118 000-135 000 m². 

• 4 större företag som hört av sig bland annat genom Position Väst. Efterfrågad yta för tre av 
dem totalt 300 000 m², för det fjärde mer. 

 
De fyra sist nämnda företagen hade alltså för etablering krävt att kommunen skulle haft stora 
markreserver.  
 
Det är vanligt att stora företag hör sig för i flera kommuner. Det geografiska läget är ofta inte så 
känsligt. Ibland tycks inte heller priset på tomtmark vara så viktigt för de stora företagen – markpriset 
är en mindre del när det gäller en dyr etablering – utan andra faktorer fäller avgörandet. 
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Företag som vill etablera sig just i Lysekil 
En särskild grupp av företag är de, oftast med lokal förankring, som vill etablera sig just i Lysekil. 
 
Nyligen gjordes en rundringning till de företag som står i tomtkön. Av de 22 företagen i Lysekilskön 
var det 10 som var intresserade av mark i Dalskogen 3-området och ytterligare 6 som var 
intresserade men tyckte priset var för högt.  
 
Det finns goda förutsättningar att allt kommer att bli sålt i Dalskogen 3. Därefter finns ingen färdig 
mark till salu. Det är alltså brist på verksamhetstomter, och särskilt i vattennära områden.  
 
En rundringning gjordes också till Skaftökön. Grönskultsområdet är ett frågetecken för närvarande. 
Säljs marken till privat exploatör kommer tomter att kunna erbjudas i stort sett alla företag på ön 
som är intresserade. Ett annat område där detaljplan håller på att tas fram är Lönndal, där ny mark 
för verksamheter tillkommer och befintliga verksamheters byggrätter utökas. Om dessa områden 
färdigställs ger det utrymme för att kunna planera för framtida behov på Skaftö med eftertanke. Är 
det kanske främst maritima näringar som behöver mark på ön?  
 
 

Hur blir vi bättre på att förstå företagens önskemål och behov av tomtmark avseende läge, storlek 
mm? Kan vi få mer information genom t ex Position Väst eller måste vi göra egna undersökningar? 
Hur kan det göras i så fall? 
 
Hur ser behovet av verksamhetsmark i tätortsnära lägen ut? Behövs det verksamhetsmark i alla 
samhällen, inte bara i Lysekil?  
 
Hur kan man tillgodose behovet av mark för vattennära verksamheter och samtidigt skydda den 
känsliga miljön längs kustlinjen? Kan man dra nytta av det unika rena djupvattnet i Gullmarn utan att 
äventyra havsmiljön?  
 
Hur samverkar vi med Blå ÖP?  
 
Vad är kommunens vision för Grötö 
 
Ska vi satsa på några specifika branscher och låta det avspeglas i vilken verksamhetsmark vi tar fram? 
 
Vilka är Lysekils konkurrensfördelar och hur kan vi bli bättre på att marknadsföra dem mot företag? 
 
Hur lyckas vi med omvärldsbevakningen? Hur ser framtidens näringsliv ut i ett snabbt föränderligt 
samhälle? 
 

 
 

”Det är en stor variation på de typer av tomter som efterfrågas. Störst är efterfrågan på tomter med 
goda skyltlägen, nära stora trafikleder samt stora, lättåtkomliga tomter för t ex logistikföretag. Små 
tomter (1 000 - 2 000 kvm) är även de attraktiva för att komplettera områdena med t ex 
drivmedelsstationer och snabbmatkedjor. Gemensamt för de flesta kunder är att de förväntar sig att 
kunna välja mellan flera alternativa lägen. Vid en etablering är kravet även en snabb 
ärendehantering och tilltalande prisbild.” 

www.vasteras.se 
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6.1.2 Om exploatering och prissättning på verksamhetsmark 

Utvecklingsenheten ansvarar för försäljning av kommunal mark. Enligt utvecklingschef Johan Thylén 
innebär nuvarande policy att kommunen ska få kostnadstäckning vid försäljning. Kommunen kan 
antingen exploatera själv eller sälja till privat exploatör. Vid scenariot med privat exploatör läggs all 
vinstmöjlighet hos exploatören. Om kommunen exploaterar sker det däremot till självkostnadspris, 
dvs ingen vinst görs. Samtidigt styrs kommunen av regelverk som tenderar att göra exploateringarna 
lite dyrare än då privata aktörer tar över. 
 
Ett alternativ för att minska de ekonomiska riskerna för kommunen skulle kunna vara att eftersträva 
kostnadstäckning vid 90-95% sålt i stället för vid 100%. 
 

Finns det behov och möjlighet att göra en känslighetsanalys kopplat till försäljnings-
/etableringskostnader så att vi får veta vad det är för marknadsläge som vi slåss emot? 
 
Bör kommunen ha en strategi för hur verksamhetsområdena ska användas? Vilken typ av verksamhet 
vill vi ha på respektive område? Måste t ex båtupplag vara placerade på strategiskt viktig, vattennära 
mark? 
 
Kan och bör man hålla nere priset på verksamhetsmark genom att exploatera i ”billigare” lägen, t ex 
på åkermark? 
 
När bör kommunen exploatera själv och när ska marken säljas till privat intressent? Vilka är för- 
respektive nackdelarna? 

 
 
6.1.3 Enkät till fastighetsmäklare om verksamhetstomter (januari 2015) 

Några korta frågor skickades via e-post till fastighetsmäklare med verksamhet i Lysekils kommun. 
Frågorna samt en sammanfattning av ett inkommet svar redovisas nedan. 
 
Fråga 1. Händer det att företag hör av sig till er och frågar efter verksamhetstomter? I så fall, vad är det de söker 
(område i kommunen, läge i förhållande till vägar/havet eller annat, storlek, prisnivå etc)? Vilken/vilka branscher 
har hört av sig? 
 
Fråga 2. Har ni någon uppfattning om prisnivån på verksamhetstomter i Lysekils kommun kontra 
grannkommunerna? 
  
Fråga 3. Ser ni någon trend, dvs är det fler eller färre som hör av sig och frågar om verksamhetstomter? Är det 
något område i kommunen som blivit mer attraktivt med tiden? 
 
 

Svar på fråga 1(mäklaren har ingen uppfattning om fråga 2 och 3) 
Det händer – men ganska sällan – att intressenter till verksamhetsmark i Lysekil hör av sig. Framförallt är det 
fastighetsspekulanter som kan tänka sig att bygga för att hyra ut, snarare än företagare som är ute efter egna 
lokaler (även om ett par sådana fall också har förekommit). 

Det har också hänt att företag som vill etablera sig bett mig hitta någon som bygger och sedan hyr ut till dem 
enligt ett forwardkontrakt. Den senaste sådana kontakten av detta slag valde sedan att etablera sig i en 
grannkommun till Lysekil.  

Jag har uppfattningen att det finns ett behov av mindre, anpassningsbara lokaler för mindre hantverkare. 
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6.2 Behov av bostäder i Lysekils kommun 
 

6.2.1 Ur Boendestrategin (2012) 

Under arbetet med Boendestrategin diskuterade fokusgruppen Bostadsmarknaden frågor runt 
tillgång och efterfrågan på bostäder i Lysekil.  
 
Lokala mäklare ansåg att allt fler frågar efter enplanshus samt centralt placerade tomter för 
nyproduktion. Några särskilda förhållanden som gör det svårare att hitta en lämplig bostad i Lysekil 
än på andra håll framkom vid diskussionen. Dessa var: 

 Åldersstrukturen, med en ökande andel äldre i befolkningen. 

 Inte tillräcklig bostadsrotation. Äldre flyttar inte ifrån sina hus till lägenheter, vilket i sin tur 
kan bero på att många äldre bor billigt i sina hus. 

 Det behövs större lägenheter med bra läge för dem som vill sälja sina hus 

 För få hyreslägenheter.  

 Det saknas billiga bostäder för unga. 

 Ingen lönsamhet i att bygga hyresrätter (ett riksproblem). 

 Efterfrågan från delårsboende drar upp huspriserna. 

 Många detaljplaner blir överklagade. 

 Det kostar mycket att få fram byggklara tomter (berg, vatten, avlopp). Man planerar på ”för 
dyra” ställen där det är svårexploaterat. 

 Långa processer att få fram nya markområden. 

 ”För bra” lägen, t.ex. havsnära, exploateras, vilket leder till sommar-/delårsboende. 
 

6.2.2 Bostadsmarknadsenkäten 2015 

Lysekils kommun har svarat på Boverkets årliga Bostadsmarknadsenkät under ett antal år. Den 
senaste enkäten besvarades i januari 2015. Från Lysekilsbostäder avlämnades bl a följande svar, som 
främst avser deras bestånd av hyreslägenheter: 

 I kommunen som helhet är det balans på bostadsmarknaden 

 I centralorten är det brist på bostäder 

 I övriga kommundelar är det överskott på bostäder 

 Om fem år råder sannolikt samma förhållanden som ovan 

 Det saknas små lägenheter för unga och äldre 
 
På frågan om vilka faktorer som för närvarande begränsar bostadsbyggandet i kommunen nämndes 
höga tomtpriser av handläggare på planenheten.  Detta skulle dock kunna påverkas genom ett 
medvetet val av läge. Att detaljplaner ofta överklagas gör att tiden fram till byggklar tomt blir lång. 
Även detta kan påverkas i positiv riktning genom en inkluderande process. 
 
 
6.2.3 Lysekilsbostäders bostadsbestånd 
 
I mars 2015 hade det kommunala bostadsbolaget Lysekilsbostäder AB endast 18 outhyrda lägenheter 
av 1 244, dvs en vakans på 1,44%. Sedan bolaget ändrade sin hemsida så att det är lättare att anmäla 
intresse har antalet anmälningar ökat kraftigt och är nu uppe i över 2 000. De allra flesta söker 1 eller 
2 r o k med hiss i Lysekils centrum.  
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Bolagets avsikt är att anpassa och öka sitt bestånd enligt de sökandes önskemål. Sannolikt är det 
många äldre kommuninvånare som skulle lämna sina villor om de fick den lägenhet de önskar, vilket 
skulle sätta igång en flyttkedja som underlättade för yngre familjer att få boende i kommunen. 
 
 
6.2.4 Lysekils kommuns tomtkö 
 
Lysekils kommun har fyra tomtköer uppdelade på olika områden i kommunen. Det är en årlig avgift 
på 300 kr för var och en av tomtköerna, men trots detta är det svårt att veta hur stort det verkliga 
intresset för att köpa tomt är.  
 
Tomtkön juli 2011 
Skaftö  139 
Lysekil  82 
Lyse  41 
Brastad/Bro  2 
 
I jul 2011 fanns 2 kommunala tomter till salu i Lysekil (Mariedal) och 12 i Brastad. 
 
Tomtkön jan 2013 
Skaftö  140 
Lysekil  86 
Lyse  44 
Brastad/Bro  2?  
 
Tomtkön jan 2015 
Skaftö 110  
Lysekil 70  
Lyse 34  
Brastad/Bro  2  
 
I januari 2015 fanns 5 tomter till salu på Skaftö, 2 i Lysekil, 2 i Lyse och 12 i Brastad (se 5.3.4). 
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6.2.5 Enkät till fastighetsmäklare om bostadstomter (januari 2015) 

Några korta frågor skickades via e-post till fastighetsmäklare med verksamhet i Lysekils kommun. 
Frågorna samt en sammanfattning av tre inkomna svar redovisas nedan. 
 
Fråga 1. När det gäller försäljning av bostadstomter (för småhus): Hör personer av sig och frågar efter tomter? I 
så fall, vad söker de oftast (område i kommunen, läge, storlek, prisnivå etc)? 
 
Fråga 2. Ser ni någon trend, dvs är det fler eller färre som hör av sig och frågar om bostadstomter? Är det något 
område i kommunen som blivit mer attraktivt med tiden? 

 
 
Svar på fråga 1 
Nyckelfärdiga hus är lättare att sälja än tomter. Fina tomter i attraktiva lägen går dock alltid att sälja. Tomter 
efterfrågas ibland inom centrala staden, men även på landet samt på Skaftö, Fiskebäckskil.  
 
I staden önskas havsutsikt och soligt läge, och Kyrkvik är mest attraktivt. En tomtstorlek på ca 800 kvm brukar 
vara acceptabelt. De flesta kunder söker boende för 2,5-4,5 milj kr totalt (tomt och hus). På landsbygden söks 
billigt boende. På Skaftö söks havsutsikt, och prisnivån är mindre intressant. 

 
Svar på fråga 2 
Eftersom det finns så lite att erbjuda är det allt färre kunder som frågar efter tomt, men mäklarna tror att det finns 
ett dolt intresse. Man upplever att kunder är frustrerade över den låga tillgången på nya bostadsområden och 
svårigheten att få bygga nära vattnet. Exempel som nämns på attraktiva områden som har varit aktuella för 
bostadsbyggande är Fiskebäck och Långevik. Kunder klagar på att det pratas om att utveckla Lysekil och skapa 
en attraktiv bostads- och livsmiljö. Förutsättningarna för detta är det sämre med. 
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Finns det anledning till en ny enkät till tomtkön eller är det bättre att avvakta när vi har så få tomter 
att erbjuda? Om nya enkäter görs: Hur tar vi tillvara på resultaten?  
 
Det finns 216 personer/hushåll i tomtkön och 21 lediga tomter. Varför säljs inte de tomter som finns? 
Är det marknadsföringen som brister? Vilka sätt finns att marknadsföra tomterna? Är havsutsikt en 
nödvändighet? Ligger befintliga tomter på fel ställen? Saknas trygga GC-vägar, lekplatser mm?  
 
Hur möter vi den efterfrågan på nyckelfärdiga hus som mäklaren nämner? 
 
Finns det anledning att kommunen ska sälja tomter via mäklare? Ska det göras under vissa 
förutsättningar, t ex om det varit svårt att sälja via hemsidan under lång tid?  
 
Intresset i tomtkön är störst på Skaftö. Är det för åretruntboende eller för fritidsboende som man 
står i kö? 
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7. FORTSATT ARBETE  

Delprojekt 2 – Mål och strategier 
Delprojekt 2 syftar till att formulera mål och strategier för Lysekils kommuns markförsörjning med 
stöd av kunskapsunderlaget som detta dokument utgör. Arbetet kommer att inledas med en 
workshop med bland annat politiker och styrgrupp.  Workshopen ska genomföras i anslutning till 
arbetet med översiktsplan och grönstrukturplan som pågår parallellt. Mål och strategier bör antas av 
kommunfullmäktige.  
 
En preliminär tidplan kan se ut så här: 
 
Bemanning och ny projektbeskrivning   december 2015 
Information till kommunstyrelsen   januari 2016 
Planering av workshop    januari 2016 
Workshop (med bland annat politiker och styrgrupp)  februari 2016 
Förslag på mål och strategier    maj 2016 
Mål och strategier redovisas för politiker och antas  september 2016
   
 
Delprojekt 3 – Riktlinjer och åtgärdsprogram 
Delprojekt 3 består i att beskriva utvecklingsmöjligheter och formulera riktlinjer för hanteringen av 
kommunens markinnehav utifrån beslutade mål och strategier. Ett åtgärdsprogram innehållande en 
handlingsplan och en prioriteringsordning tas fram. Ett budgetförslag ska finnas för respektive 
åtgärd. Budgetförslagen bör förankras i de berörda förvaltningarna samt i kommunfullmäktige.  
 
”Kvalitetssäkrad process vid försäljning av mark och andra tillgångar” antogs av KF 2012-10-25. Detta 
dokument kommer att ersättas av de riktlinjer som tas fram i delprojekt 3 av markförsörjningsplanen. 
 
Preliminärt kommer arbetet att inledas hösten 2016. 
 
 
Delprojekt 4 – Uppföljning och budgetimplementering 
Uppföljning är ett kontinuerligt arbete och innefattas inte av någon tidsram på samma vis som de 
övriga delprojekten. Det kan vara lämpligt med en årlig uppföljning av åtgärdsprogrammet för att se 
till att det hålls aktuellt. 
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