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En utmaning för kommunerna i norra 
Bohuslän är att andelen helårsboende 
minskar. Trots att flera både stora och 
små bostadsprojekt färdigställts har 
folkmängden minskat medan de del-
årsboende blir allt fler. Under perioden 
1975-2005 har antalet helårsbostäder i 
norra Bohuslän ökat med 32 % medan 
befolkningen ökat med bara 6 %. Lyse-
kils kommun har som målsättning att ha 
en svagt ökande helårsbefolkning och en 
av kommunens strategier är Vision 2015:

”Lysekils kommun skall vara ett levande 
samhälle året runt och präglas av posi-
tiva människor som inspirerar varandra 
till nya idéer, visar tolerans och känner 
framtidstro.” 

Det framtida samhället i Lysekil ska 
bland annat bygga på en god tillgång till 
attraktivt boende.

För att uppnå det visionen strävar efter 
pekas boendemiljö och livsmiljö ut som 
två viktiga fokusfrågor. Områden att 
utveckla är bl.a.: 

• Ett brett utbud av attraktiva bostäder 
  för åretruntboende i vacker och hälso-
  sam miljö med närhet till bad, båtplats 
  och strövområden
• Boende för äldre och funktionshindra-
  de i alla kommundelar
• Centrummiljöer som inbjuder till mö-
  ten året runt

För att nå målsättningarna är det strate-
giskt viktigt att ha kontroll över bostads-
byggandet och planera för attraktiva 
och ändamålsenliga boenden för såväl 
den nuvarande befolkningen som för 
blivande kommuninvånare. Var i kom-
munen man bygger bostäder, vad man 
bygger och för vem man bygger påver-
kar hela samhället för lång tid framöver. 
Ett ändamålsenligt bostadsbyggande blir 
viktigt för att kunna främja såväl tillväx-
ten som välfärden för kommunen och 
dess invånare.

1. INLEDNING OCH BAKGRUND

1.1 Uppdraget
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått 
i uppdrag att ta fram en strategi för bo-
endeplanering. Uppdraget består bland 
annat av att kortfattat och faktamässigt 
redovisa exempelvis befolkningsutveck-
ling, framtida bostadsbehov, aktuella 
bostadsprojekt och signaler från mark-
naden. Vidare skall strategin redovisa 
och analysera sådana förhållanden som 
kommunen behöver förhålla sig till och 
konkretisera i en strategi för boendepla-
neringen, såsom områdesvisa obalanser, 
olika boendekategoriers behov, förny-
else av befintliga områden, bostadsutbud 
och folkmängdstillväxt. Det råder stor 
faktabrist inom dessa områden varpå en 
samverkan mellan olika förvaltningar 
och externa kontakter med intressenter 
och aktörer på bostadsmarknaden har 
behövts utvecklas.

Strategin skall dels vara ett styr- och 
planeringsinstrument för nämnder, för-
valtningar och kommunala bolag när det 
gäller planering och beslut kring bostä-
der och boendeplanering, samt dels vara 
ett informationsmaterial till intressenter 
och allmänhet. Lysekils boendestrategi 
är uppdelad i två dokument, ett måldo-
kument och ett underlagsdokument.

Underlagsdokumentet innehåller statistik 
och annan information kring byggande, 
boende, befolkning osv. Underlagsdoku-
mentet är uppbyggt för att årligen kunna 
uppdateras och justeras med den nya 
statistik och information som tas fram. 

Måldokumentet ska presentera de rikt-
linjer och mål som kommunfullmäktige 
antar för kommunens bostadsförsörj-
ning. Målen och riktlinjerna ska tas 
fram i en bostadspolitisk diskussion 
med utgång från underlagsdokumentet. 
Måldokumentet uppdateras och antas 
sedan en gång varje mandatperiod efter 
de nya förutsättningar som framkommer 
i underlagsdokumentet. 
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1.2 Syfte 
Syftet med boendestrategin är dels att 
skapa ett underlagsdokument med infor-
mation och fakta, samt dels ett måldo-
kument som formulerar kommunens bo-
stadspolitiska ambitioner och samordnar 
kommunens verksamheter och insatser 
inom bostadssektorn. 

1.3 Metod
Arbetet med att ta fram underlagsdoku-
mentet för boendestrategin har skett för-
valtningsövergripande för att få en bredd 
i kunskapsunderlaget. Arbetet har drivits 
av en projektgrupp bestående av tjänste-
män från olika förvaltningar i kommu-
nen och med kommunens ledningsgrupp 
som styrgrupp.

Kommunen har samarbetat med Sotenäs 
kommun i arbetet med att ta fram en 
boendestrategi. Samarbetet innebar ett 
gemensamt upplägg för projektet och 
underlagsdokumentet samt att föra en 
diskussion kring gemensamma fråge-
ställningar som rör boendet. Kommunen 
har under projektets gång även haft 
kontakt med Länsstyrelsen för att få syn-
punkter och råd avseende strategin. 

Underlaget utgår främst från statistik 
från Statistiska Centralbyrån (SCB). 
För att bredda kunskapsunderlaget har 
arbetet delvis skett med fokusgrupper 
bestående av tjänstemän från kommu-
nen, representanter från kommunala och 
privata bolag samt medborgarrepresen-
tanter som kunnat bidra med en fördju-
pad förståelse inom ett specifikt ämnes-
område. Fokusgrupperna som använts 
under arbetet är Bostadsmarknaden, VA, 
Barnfamiljer, Tillgänglighet & äldre 
samt Miljö, energi & klimat. 

Till grund för arbetet har även resultatet 
från projektet ”Kustzonsplanering och 
landsbygdsutveckling” (IZCM) använts. 
Projektet drevs av Länsstyrelsen ihop 
med kommunerna i norra Bohuslän 
2007-2009. Projektet resulterade i en 
gemensam strukturplan för en hållbar 
planering av kommunerna.  
Detta underlagsdokument kommer att 
ligga till grund för det fortsatta arbetet, 
ihop med kommunens politiker, för att 
utarbeta en målformulering för kom-

munens boendestrategi. Arbetet kommer 
att startas i början av 2012 och bedrivas 
genom workshops och politiska diskus-
sioner, men också med möjlighet för 
övriga kommuninnevånare att komma in 
med synpunkter och tycka till.

1.4 Läsanvisning
Kapitel 2 ”Befolkning” och 3 ”Bostads-
bestånd” bygger främst på statistiska 
underlag, enkäter och dylikt. Kapitel 4 
”Helårs- och delårsboende” och 5 ”Det 
hållbara boendet” är mer resonerande till 
sin karaktär. Kapitel 6 är en uppföljning 
av kommunens bostadsplanering efter 
2006. Varje kapitel eller längre avsnitt 
avslutas med ett antal frågeställningar 
som lyfter en del av problematiken som 
politikerna har att ta ställning till i det 
fortsatta arbetet med att utarbeta en 
boendestrategi.

1.5 Lagstiftning
Ett kommunalt bostadsförsörjningspro-
gram, eller en boendestrategi, är inte 
bara ett utvecklingsstrategiskt program 
som gynnar kommunen utan även ett 
lagstiftat åtagande. I svensk bostadspo-
litik är det staten som sätter de rättsliga 
och finansiella förutsättningarna medan 
kommunerna har ansvaret för planering-
en och genomförandet. Lag (2000:1383) 
om kommunernas bostadsförsörjnings-
ansvar, med tillägg (2002:104), innebär 
bland annat att varje kommun skall 
planera sin bostadsförsörjning så att alla 
i kommunen kan leva i goda bostäder. 
2002 kom tillägget att riktlinjer för bo-
stadsförsörjningen skall antas av kom-
munfullmäktige varje mandatperiod.

1.6 Miljömål
Att utarbeta en boendestrategi innebär 
också en möjlighet att verka för ett 
långsiktigt arbete med våra miljömål. De 
nationella miljökvalitetsmålen beskriver 
den kvalitet och det tillstånd för Sveri-
ges miljö, natur- och kulturresurser som 
är ekologiskt hållbara på lång sikt. 

Miljömål nummer 15 är God bebyggd 
miljö som innebär att städer, tätorter och 
annan bebyggd miljö ska utgöra en god 
och hälsosam livsmiljö samt medverka 
till en god regional och global miljö.  
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2.BEFOLKNING

2.1 Demografi  och 
befolkningsutveckling

2.1.1 Befolkningsutvecklingen 
i kommunen
Lysekils kommun hade 14 521 invånare 
vid 2010 års utgång. Folkmängden öka-
de från ca 14 000 till ca 15 000 i början 
på 70-talet i samband med etableringen 
av oljeraffinanderiet Scanraff. Sedan 
början på 1990-talet har trenden varit en 
långsam minskning. Trenden generellt 
i Sverige är att befolkningstillväxten är 
koncentrerad till storstadsregionerna.

Folkmängd Lysekils kommun 1968-2010. Observera 
att diagrammet bara visar intervallet 12 500 -16 000 
invånare (källa SCB):

Förändringar i folkmängden beror på 
skillnader i in- och utflyttning samt 
skillnader mellan antalet födda och 
döda. Under de senaste 15 åren har 

Födelseöverskott (födda – döda), Lysekils kommun 
1968-2010 (källa SCB):

födelsetalen i Lysekils kommun gått ner. 
Det är huvudorsaken till den minskande 
befolkningen.

2.1.2 Befolkningsutvecklingen 
i olika kommundelar
Drygt hälften av kommunens invånare 
bor i Lysekils tätort. Brastad är den näst 
största tätorten i kommunen och uppvi-
sar en svag ökning de senaste fem åren 
efter att tidigare ha minskat.

Flyttningsöverskott (inflyttning – utflyttning), Lysekils 
kommun 1968-2010 (källa SCB):

Folkmängd i tätorter och småorter, Lysekils kommun 
1990-2010 (källa SCB, Västdatabasen):
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2.1.3 Åldersfördelning i 
kommunen
I Lysekil är andelen äldre (65 år och 
uppåt) större och andelen unga och 
medelålders mindre än i riket som 
helhet. I slutet av 2010 var medelål-
dern 45,7 år jämfört med 41,1 år i riket. 
Andelen invånare som är utrikes födda 
eller har utländsk bakgrund är betydligt 
mindre än i riket (källa SCB).

2.1.4 Åldersfördelningen i 
olika kommundelar
Den största andelen barn och ungdomar 
(upp till 20 år) finns i Skalhamn, Broda-
len och Rixö, den minsta i Fiskebäckskil 
och Rågårdsvik. Den största andelen 
äldre (65 år och uppåt) finns i samhälle-
na på Skaftö - Rågårdsvik, Fiskebäckskil 
och Grundsund - och den minsta finns i 
Skalhamn och Rixö.

På figuren över åldersfördelningen i 
kommunen ser man en tydlig topp av 
15-18-åringar, dvs ungdomar i gym-
nasieåren, medan de yngre barnen är 
betydligt färre.  Samma topp syns även 
på figuren som visar hela riket – födel-
setalen var höga runt 1990 och några år 
framåt.  Lysekil har också många invå-
nare i åldrarna 50-65 år. En storstad som 
Göteborg med stor inflyttning  har en 
åldersfördelning som ser helt annorlunda 
ut, med många små barn och många 
unga vuxna.

Åldersfördelningen i riket som helhet, Lysekil och Göte-
borg (källa SCB):

Jämförelse av befolkningsstrukturen i Lysekil och riket 
som helhet samt åldersfördelning i olika kommundelar 
(källa SCB):
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fler flyttade in i kommunen än ut. Under 
2000-talet är det framför allt invandring-
en som har bidragit till ett övervägande 
positivt flyttningsnetto.

Flyttnettot (inrikes flyttningar) ger en 
indikation på ett områdes attraktivitet.

De flesta flyttar inom Västra Götalands 
län.  Det gäller både in- och utflytt-
ningen. 

De flesta som flyttar, både in- och utflyt-
tare, är i åldern 20-35 år. Utflyttningen 
har en kraftig topp för 20-åringar, dvs 
efter gymnasietiden.  När det gäller in-
flyttning syns också en topp för personer 
i åldern 60-65 år, dvs nyblivna pensio-
närer.

Flyttningsöverskott, Lysekils kommun 1968-2010 (källa 
SCB):

Inrikes flyttningsöverskott samt invandraröverskott, 
Lysekils kommun 1997-2010 (källa SCB):

Inrikes flyttning (mellan Lysekil och andra kommuner 
i landet) samt  in- och utvandring (mellan Lysekil och 
utlandet) 1968-2010 (källa SCB):

Flyttning till/från Lysekil 2009 (källa SCB):

Flyttning efter ålder, Lysekils kommun 2010 (källa 
SCB):

2.1.5 Flyttning
Ungdomar är mest flyttbenägna och flyt-
tar huvudsakligen längre sträckor och 
då till större städer. Medelåldersgene-
rationens val av boende är en fråga om 
val av livsstil. Påfallande många i denna 
generation föredrar att bo på landsbyg-
den. Flyttningarna är i huvudsak lokala, 
dvs. inom samma kommun. I synnerhet 
i åldersgruppen 40-64 år flyttar fler till 
landsbygden än vad som flyttar därifrån. 
Gruppen äldre, över 65 år, flyttar lokalt 
och från landsbygd och glesbygd in till 
tätorter (källa: ICZM 2010).

I början av 1970-talet flyttade många 
till Lysekil i samband med Scanraffs 
etablering. Även i början av 1990-talet 
var flyttningsnettot tydligt positivt, dvs 

I en enkät till delårsboende i norra 
Bohuslän 2009 lämnades svar av 1106 
personer med fritidshus i Lysekils kom-
mun. Cirka 300 av dem säger att de 
säkert eller kanske kommer att flytta till 
Lysekil i framtiden. Skäl för att flytta 
hit (finns idag eller önskvärda) är närhet 
till hav och natur, båtplats, pensionering, 
goda kommunikationer, attraktiva kul-
turmiljöer samt fritidsaktiviteter. Dess-
utom nämns närhet till släkt och vänner, 
tillgång till hälso- och sjukvård samt 
landsbygdslivet. Cirka 4 av 5 som över-
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väger att flytta hit skulle i så fall bosätta 
sig i fritidshuset och nästan alla övriga i 
ett annat småhus. De flesta tänker sig en 
flytt inom fem år.

Bland skälen för att inte flytta till Ly-
sekil överväger stort att man känner sig 
hemma och har släkt och vänner någon 
annanstans och man tycker att det är 
dåliga kommunikationer till och från 
Lysekil.

Noterbart är att 76% av de delårsboende 
från norra Bohuslän som svarat på enkä-
ten tror att barn eller barnbarn kommer 
att ta över fastigheten så småningom. 
Endast 19% tror att den kommer att 
säljas.

2.1.5.1 INVANDRING
Av Lysekils befolkning är ca 1 400 per-
soner födda i ett annat land än Sverige. 
Jämfört med den inrikes födda befolk-
ningen är en större andel i arbetsför 
ålder och är en viktig resurs för Lysekils 
kommun.

En lång rad nationaliteter är represen-
terade. Det finns högutbildade arbets-
kraftsinvandrare såväl som flyktingar 
som saknar arbete och utbildning. Det 
går inte att generellt peka på önskemål 
beträffande bostad och boendemiljö. I 
stapeldiagrammen nedan och på nästa 
sida kan man få en uppfattning av var 
personer från olika länder/grupper av 
länder bor i kommunen resp. i Lysekils 
tätort. Observera att invandrare från de 
nordiska länderna inte redovisas i stapel-
diagrammen.

En i viss mån frivillig segregation kan 
uppstå då det finns lediga lägenheter i 
ett område med samtidigt många boende 
med samma bakgrund eller språk som 
den bostadssökande. Det kan t ex gälla 
Badhusberget där det för närvarande 
finns lediga lägenheter i Lysekilsbostä-
ders bestånd.

Om invandringen fortsätter i nuvarande 
takt kan bostadsbrist uppkomma inom 
några år.

Utrikes födda, Lysekils kommun 2001-2010 (källa 
SCB):

Utrikes födda i åldersklasser, Lysekils kommun 2001-
2010 (källa SCB):

Utrikes födda (utom födda i Norden) bosatta i Lysekils 
kommun 2010-12-31. Födelseland efter församling 
(källa SCB, Västdatabasen):



10

2
.B

E
FO

LK
N

IN
G

2.1.5.2 INVANDRING TILL 
LANDSBYGDEN
Det sker en invandring till Sverige 
från gamla EU-länder, främst Holland, 
Tyskland och Polen. Personer från dessa 
länder flyttar i högre grad till glesbygd 
och landsbygd. Det lokala arbetsmark-
nadsutbudet verkar spela mindre roll. 
Egenföretagande tycks vara en bety-
dande strategi i dessa invandrares för-
sörjningsstrategier, framförallt kopplat 
till gles- och landsbygdens resurser. 
Denna frivilliga invandring till Sveriges 
gles- och landsbygder är ett relativt nytt 
fenomen som inte fanns för 15 år sedan. 
(Källa: Glesbygdsverkets årsbok 2008).
Denna typ av invandring är inte så van-
lig i Lysekils kommun. 

Kommunfullmäktige har antagit ett mål 
för befolkningsutvecklingen, där invå-
narantalet år 2015 ska ha ökat till 15500. 
Även med förbehållet att ovanstående 
befolkningsprognos kan vara felaktig 
och att inflyttningen till kommunen kan 
bli större, ser det ut som om målet kom-
mer att bli mycket svårt att uppnå.

FRÅGESTÄLLNINGAR 2.1:

-Hur kan vi planera för att jämna 
ut åldersfördelningen?

-Hur bör vi planera för att anpassa 
bostadsmarknaden för andelen 
ökande äldre?

-Hur kan vi planera för att få unga 
att stanna/återvända?

-Är målet med 15 500 inv år 2015 
rätt vision? 

-Bör planeringen ha en annan 
inriktning än att öka befolknings-
mängden i kommunen?

Antal personer bosatta i Lysekil 2010-12-31 efter födel-
seland (källa SCB, Västdatabasen):

2.1.6 Befolkningsprognos
En befolkningsprognos gjordes 2010 av 
enheten för analys och uppföljning vid 
regionutvecklingssekretariatet, Västra 
Götalandsregionen. Antaganden om 
födda och döda samt in- och utflyttning 
baseras på SCB:s riksprognos 2010 samt 
nivån vid basåret i kommunen.  Enligt 
denna prognos fortsätter invånaranta-
let i Lysekils kommun att minska och 
kommer år 2015 att ligga på ca 14 300 
personer och 2020 på ca 13 900. Antalet 
äldre kommer att öka medan både barn 
och ungdomar och personer i arbetsför 
ålder blir färre.

Utrikes födda (utom födda i Norden) bosatta i Lysekils 
kommun 2010-12-31. Födelseland efter valdistrikt i 
Lysekil (källa SCB, Västdatabasen):

Lysekil 1 = Kyrkvik

Lysekil 2 = Bansvik

Lysekil 3 = Centrum

Lysekil 4 = Slätten

Lysekil 5 = Dalskogen
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2. 2 Pendling och 
arbetsmarknad

2.2.1 Utbildningsnivå och 
köpkraft
Utbildningsnivån i Lysekil och grann-
kommunerna utmed kusten (norra 
Bohuslän samt Orust) är betydligt lägre 
än i en storstad som Göteborg. I Lysekil 
har t.ex. drygt 50 % av befolkningen 
25-64 år en utbildning kortare än 3-årigt 
gymnasium.

Lönen är i genomsnitt påtagligt högre i 
Göteborg än i Lysekil och våra grann-
kommuner.  I Lysekil och Uddevalla 
är lönenivåerna något högre än i norra 
Bohuslän och Orust.

2.2.2 Pendling
Rörligheten i samhället ökar. Männis-
kor rör sig längre sträckor i vardagen 
både för att arbeta och för att roa sig på 
fritiden. Under de senaste 20 åren har 
arbetspendlingen fördubblats. Boendet 
värderas allt högre och människor är vil-
liga att pendla för att kombinera arbete 
med drömbostaden. Norra Bohusläns 

strategiska geografiska position mel-
lan de två ekonomiska naven Oslo och 
Göteborg kommer att stärkas ytterligare 
när E6:an står klar och de tidsmässiga 
avstånden minskar. 

Ökad rörlighet där en majoritet av re-
senärer och arbetspendlare färdas med 
bil ökar koldioxidutsläppen. Efterfrågan 
på kollektiva resmöjligheter kommer 
att tillta. En förändring av människors 
fysiska och mentala gränser kan inne-
bära att befintliga administrativa grän-
ser upplevs som förlegade. Detta kan 
innebära ökade krav på samverkan över 
administrativa gränser som kommun-
gränser och nationsgränser men även 
mellan olika aktörer inom den offentliga 
sektorn (källa: ICZM).

För Lysekils del är det geografiska läget 
och beroendet av färjetrafik över Gull-
marn en negativ faktor då det tar lång 
tid att ta sig söderut mot Trestads- eller 
Göteborgsområdet. Toleransen för långa 
pendlingsavstånd och pendlingstider 
tycks dock öka med tiden.

Det är fler som pendlar ut från kommu-
nen än som pendlar in. Sedan 1993 har 
utpendlingen ökat med 49% och inpend-
lingen med 46%. 

Antalet personer som både bor och arbe-
tar i kommunen har varit ungefär kon-
stant under lång tid men minskat under 
de allra senaste åren. Samtidigt har även 
utpendlingen minskat något. Antalet 
invånare med förvärvsarbete har alltså 
minskat. 

Utbildningsnivå 25-64 år 2009 (Källa V. Götalandsre-
gionens statistikdatabas):

Lönesumma per förvärvsarbetande 2008-12-31 (källa V. 
Götalandsregionens statistikdatabas):

Arbetspendling Lysekils kommun 1993-2009 (förvärvs-
arbetande 16 år och uppåt; källa SCB):
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2.2.3 Arbetsmarknad

2.2.3.1 ARBETSTILLFÄLLEN
2010 fanns det nära 6 000 arbetstillfällen 
i Lysekils kommun fördelade på 1 478 
arbetsplatser. Av arbetsplatserna kan de 
flesta, 61,3%, räknas till tjänstesektorn.

gare sex-sju företag i storleksordningen 
50-80 anställda samt ca tio med 30-40 
anställda. Många mindre företag arbe-
tar i besöksnäringen eller drar, liksom 
handeln, nytta av den stora turismen 
i kommunen. Näringslivet är relativt 
mångsidigt och därmed mindre sårbart.

Genom sitt läge vid Gullmarn och 
västerhavet har Lysekil sedan lång tid 
varit ett centrum för marin forskning. På 
Sven Lovéns centrum för marina veten-

Pendling till och från Lysekils kommun 2009. I ”övriga 
riket” ingår bl a de kommuner och regioner där antalet 
pendlare understiger 5 personer (källa: V. Götalandsre-
gionens statistikdatabas):

Näringsställen i Lysekils kommun 2010 (källa region-
fakta.com):

Arbetstillfällen i Lysekils kommun 2009 fördelat på 
näringsgren:

De 25 största företagen i Lysekils kommun i juli 2011 
(källa Foreg):

1 282 personer pendlade in över kom-
mungränsen år 2009. Av dem som ar-
betspendlar till Lysekil bor huvuddelen 
i Uddevalla, Sotenäs, Munkedal samt 
Göteborg. De nära 1 300 personer som 
arbetspendlar till Lysekil är en viktig 
grupp då de kan ses som potentiella 
kommuninvånare.

2009 var det 1 678 personer som pend-
lade ut över kommungränsen. Från Ly-
sekil pendlar man i stor utsträckning till 
Uddevalla. Göteborg kommer tvåa följt 
av Munkedal och Sotenäs.

De två största arbetsgivarna i kommunen 
är Lysekils kommun (ca 1 330 med-
arbetare) samt V. Götalandsregionen. 
Preemraff är kommunens största företag 
med 650 anställda, och det finns ytterli-



13

2
.B

E
FO

LK
N

IN
G

skaper vid Kristineberg arbetar drygt 
50 personer permanent medan 300-400 
personer årligen vistas där mer tillfäl-
ligt. På Havsfiskelaboratoriet arbetar 43 
personer. Det finns också små och större 
företag med marin prägel i kommunen, 
allt ifrån konsultfirmor till båtbyggare 
och konservindustri. 

2.2.3.2 FÖRVÄRVSFREKVENS
2009 var det 5 993 personer (bofasta 
eller inpendlare) som förvärvsarbetade 
i Lysekils kommun.  Det fanns runt 80 
lediga platser och ca 700 arbetssökande 
i slutet av året (varav drygt 300 öppet 
arbetslösa, övriga sysselsatta med någon 
form av stöd från arbetsförmedlingen).

Förvärvsfrekvensen hos Lysekilsbor 
20-64 år var 74% år 2009. Det är unge-
fär lika stor andel som förvärvsarbetar i 
övriga kommuner i norra Bohuslän och 
något större andel som förvärvsarbetar i 
riket som helhet (77,5%).

mindre inflyttning. Ungdomarna söker 
sig till större städer där det finns bättre 
karriärmöjligheter. Nya näringar till 
hamnen föreslogs som ett område med 
utvecklingspotential. Man konstaterade 
även att det kommer uppstå problem 
om turistbranschen bromsar eller inte 
utvecklas i takt med andra kommuner.

2.2.3.3 DISTANSARBETE
Tack vare den tekniska utvecklingen 
har det funnits förväntningar och för-
hoppningar på en ökande omfattning av 
distansarbete. Det skulle kunna innebära 
en fördel för orter som Lysekil med 
längre avstånd till en större arbets-
marknad. Färre arbetsresor vore också 
en miljömässig fördel. Men ökningen 
av distansarbete tycks gå långsamt. 
Många människor säger sig vilja arbeta 
mer på distans, men ändå verkar arbete 
från hemmet förekomma i relativt liten 
utsträckning. 

År 2009 förekom distansarbete regel-
bundet i fyra företag av tio i Sverige. 
Omfattningen i arbetstid eller antal 
arbetstagare som arbetar på distans är 
inte klarlagd. Enligt undersökningar 
tycks det i huvudsak vara personer med 
fria yrken som utnyttjar möjligheten att 
arbeta på distans: konsulter, försäljare, 
konstnärer, forskare, lärare och chefer.

FRÅGESTÄLLNINGAR 2.2

-Vad kan göras för att underlätta 
pendling och då framförallt ut-
pendling?

-Hur kan kommunen locka in-
pendlare att bosätta sig här?

-Hur bör kommunen satsa på 
t.ex. bredbandsutbyggnad för att 
underlätta distansarbete?

-Vilken utvecklingspotential fi nns 
på arbetsmarknaden? Vilka om-
råden bör utvecklas för att skapa 
fl er arbetstillfällen?

Förvärvsfrekvens 20-64 år Lysekils kommun (källa 
regionfakta.com):

74%

7%

6%

13% förvärvsarbetande

arbetslösa

studerande

förtidspensionärer

Sysselsättning 20-64 år Lysekils kommun 2009 (källa 
SCB/Västdatabasen)

I fokusgruppen för bostadsmarknaden 
diskuterades att det är svårt för många 
att hitta ett fast arbete eftersom det inte 
finns tillräckligt med arbetstillfällen. 
För få arbetstillfällen leder också till 
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2.3 Önskemål om bostad

I detta kapitel diskuteras olika katego-
riers önskemål om bostad och boende-
miljö, nu eller i framtiden. Det är inte 
alltid önskemålen sammanfaller med den 
faktiska efterfrågan, som den beskrivs i 
kapitlet om bostadsmarknaden (se 3.3). 
Brist på vissa typer av bostäder, höga 
kostnader, långa pendlingsavstånd eller 
avsaknad av service kan göra att man får 
nöja sig med något annat än förstahands-
valet, drömbostaden.

2.3.1 Begreppet attraktivitet
I projektet Kustzonsplanering och 
landsbygdsutveckling i norra Bohuslän 
(ICZM) sammanställdes flera enkäter 
till nyinflyttade och delårsboende samt 
synpunkter från samhällsföreningar. 
Där bedömdes följande faktorer vara 
av störst betydelse för om man vill bo i 
norra Bohuslän:

tätort” är ett populärt val. Olika aspekter 
på läget för boendet kunde poängsättas. 
Högst totalpoäng fick ”havsutsikt” samt 
”gångavstånd till havet”, medan närhet 
till service, orörd natur, kollektivtrafik, 
skola och dagis fick något lägre poäng. 
När det gäller egenskaper för boendet 
fick energisnålt och billigt boende topp-
poängen, följt av möjlighet till båtplats. 
Något lägre poäng fick storlek på tomt 
respektive byggrätt, möjlighet att odla 
och möjlighet att jobba hemifrån. Nära 
40% av de som svarat på enkäten bodde 
inte i kommunen men var alltså potenti-
ella inflyttare.

• Rimlig boendekostnad
• Tillgång till basservice, offentlig och   
   kommersiell
• Livsmiljön och bostaden, närhet till 
   naturen inom gångavstånd från bo-
   stad.  
• Närhet till havet, en kortare bilresa 
   kan vara acceptabelt för många män-
   niskor.
• Goda kommunikationer kopplat till 
   vardagsaktiviteter, bland annat pend-
   ling.
• Tillgång till båtplats inom rimligt 
   avstånd.
• Kultur- och fritidsutbud.

Det är värt att notera att för det stora 
flertalet var möjlighet till havsutsikt från 
bostaden inte bland de faktorer som hade 
högst prioritet. Detta skiljer sig från den 
enkätundersökning som gick ut till Lyse-
kils kommunala tomtkö 2008.

I enkäten till tomtkön 2008 ställdes bl.a. 
frågan ”-Varför vill man bo i Lysekils 
kommun?”. Det vanligaste svaret var 
”närheten till havet”. Många ville också 
bo i Lysekils kommun av sociala skäl, 
t.ex. för att man var uppvuxen eller hade 
släkt och vänner i kommunen. I valet 
mellan landsbygd, mindre samhälle 
eller tätort, har en stor majoritet öns-
kat ”mindre samhälle”. Även ”nära en 

2.3.2 Ungdomar
På medborgardialoger/cafédialoger har 
flera förslag på åtgärder lyfts.  Bland 
annat att det bör byggas enklare boenden 
så att ungdomarna kan flytta hemifrån. 
Ett billigare boende, gärna i lägenhet, 
behövs på bl.a. Skaftö för att få behålla 
ungdomarna på hemorten. Även för att 
rädda skolan är det viktigt med bostäder 
och arbetsplatser för yngre.

I LUPP-undersökningen 2007, en under-
sökning initierad av regeringen för att 
följa upp de ungdomspolitiska målen, 
ställdes en rad frågor till gymnasister 
och högstadieelever i Lysekil.

På frågan ”-Vad tror du att du kommer 
att göra direkt efter gymnasiet?” trodde 
26% av flickorna och 24% av pojkarna 
att de skulle studera på högskola. Mot-
svarande siffror för hela landet är 71% 
(flickor) och 52% (pojkar). 20% av 
Lysekilsflickorna och 27% av Lysekils-
pojkarna trodde att de skulle jobba i 
hemkommunen eller i en grannkommun.

På frågan ”- Om du hade alla möjlighe-
ter, var vill du bo om tio år?” svarade
15% av flickorna och 19% av pojkarna i 
högstadiet  att de vill bo kvar i Lysekils 
kommun. 14% av flickorna och 17% av 
pojkarna i gymnasiet vill bo kvar.

På frågan ”-Tror du att du kommer att 
flytta från Lysekils kommun?” svarade
57% av flickorna och 47% av pojkarna i 
högstadiet ja och 34-36% vet inte.
70% av flickorna och 69% av pojkarna 
i gymnasiet svarade ja och 20-24% vet 
inte.



15

2
.B

E
FO

LK
N

IN
G

Svaren få frågan ”- Om du tror att du 
kommer att flytta, vad tror du skulle 
kunna få dig att flytta tillbaka?” är svåra 
att tolka eftersom man kryssat för många 
alternativ. Men det är uppenbart att bo-
stadssituationen inte är något som lockar 
de unga. Närhet till släkt och familj är 
den viktigaste faktorn för en eventuell 
flytt tillbaka till hemorten.

I en enkät till Skaftös företagare fram-
kommer att de önskar fler, varierade och 
ekonomiskt överkomliga bostäder på 
Skaftö, bl a hyreslägenheter för unga. 
De anser också att tillgång till båtplats 
är viktigt.

2.3.3 Barnfamiljer
I fokusgrupp ”Barnfamiljer” diskutera-
des vad de viktigaste faktorerna var för 
ett bra boende som barnfamilj i Lyse-
kil, nu och i framtiden. Det som främst 
lyftes var utbudet i form av fritid, kultur, 
handel och mötesplatser. Tryggheten och 
säkerheten var också en viktig aspekt 
och då främst trafiksäkerheten som an-
ses vara ett stort problem. Man upplever 
en osäkerhet i att släppa iväg barnen 
själva när de skall ta sig till skola och 
fritidsaktiviteter. 

Något som var viktigt var även att kom-
munen kunde erbjuda en skola med 
kvalitet. Gärna mindre skolor i närheten 
av hemmen. Överhuvudtaget var närhe-
ten en viktig faktor. Närheten till andra 
barnfamiljer inom området man bor i. 
Närhet till aktiviteter, fritidsaktiviteter, 
skola och kvalitativa utemiljöer. En för-
del med Lysekils stad är att det är nära 
till mycket men det är för dåliga cykel-
vägar. Brastad lyftes fram som en bra ort 

med framförallt ett bra föreningsliv. 

Ett problem som man såg var kostnader-
na för bostäder. Många av de bostäder 
som finns till salu är t.ex. alldeles för 
dyrt för den normala barnfamiljen. Man 
ansåg att det borde satsas mer på bostä-
der som byggs där de inte riskerar att bli 
attraktiva sommarbostäder. 

2.3.4 Äldre och funktions-
hindrade
Befintliga bostäder kan byggas om för 
att passa äldre eller funktionshindrade 
med hjälp av bostadsanpassningsbidrag. 
Under 2010 beviljades 101 sådana bi-
drag med ett sammanlagt bidragsbelopp 
på ca 1,7 Mkr av Lysekils kommun.

En enkät till äldre skickades 2009 ut 
till 1 000 slumpvis utvalda personer i 
åldern 55-85 år. De flesta bodde vid det 
tillfället i villa. 90% av de som svarat 
säger att det är viktigt att kunna bo kvar 
hemma så länge som möjligt. 68% tror 
att de i framtiden kan vilja flytta till 
seniorboende. Hyresrätt är i så fall mest 
intressant. När det gäller seniorlägenhet 
önskar de flesta 2 rok, men både mindre 
och större lägenheter efterfrågas också. 
De viktigaste funktionerna i det framtida 
boendet är: balkong/uteplats, stort bad-
rum, egen tvättmaskin, allt-i-allo-vakt-
mästare, förråd och kabel-tv. Man vill 
ha nära till service som affär, allmänna 
kommunikationer, vårdcentral och apo-
tek samt gärna närhet till havet.

Om det så småningom blir aktuellt med 
särskilt boende vill 98% av de som sva-
rat själva välja vilken anläggning de ska 
flytta till. 

Svar ur LUPP-undersökningen 2007 på frågan ”- Om du tror att du kommer 
att flytta, vad tror du skulle kunna få dig att flytta tillbaka?”:
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En kommentar ur svaren på enkäten var:

”- Det viktigaste är att mina egna öns-
kemål tas till vara, så att man inte blir 
utlämnad till andras tyckande.”

Från cafédialog för äldre 2009 fram-
kom fler önskemål om boende för äldre, 
bland annat:

FRÅGESTÄLLNINGAR 2.3:

-Är det rätt att planera så 
många områden med havsutsikt 
när det inte verkar vara en så 
viktig parameter för de som är 
intresserade av åretruntboende?

-Hur kan planeringen styras för 
att bättre svara mot ungas öns-
kemål?

-Var fi nns lämpliga lägen för 
äldreboende, 55+-boende och 
äldrecentra?

-Kan fl er kolonilottsområden öka 
attraktiviteten för boende?

-Hur bör vi planera för att skapa 
billigare boenden?

• 55+ boende med ettor och tvåor är   
  bra!
• Tänk om man kunde bygga ett seni-
  orboende med möjlighet till egen liten 
  täppa för odling. Tala om livskvalité!
• Ju äldre man blir desto mer centralt 
  vill man bo. Placera boende för äldre  
  centralt och nära till serviceinrätt-
  ningar
• 55+ boende på Skaftö önskas.
• Mycket positivt med planförslag för 
  ”plus-boende” i Brastad. Oro för stör-
  ning från järnvägen.
• Bygg om Läkarvägen 1 i Brastad till 
   boende för äldre!
• Boende för äldre på Härnäset önskas.
• Anpassa bostäder för handikappade 
  vid nybyggnation för att senare slippa 
  anpassning.
• Blanda inte gamla och unga för 
  mycket!

Från cafédialog för äldre 2010 framhöll 
ett flertal av mötesdeltagarna att en av 
de viktigaste faktorerna för livskvalitet 
på äldre dagar är boendet. Många ut-
tryckte önskningar om ett äldrecentrum 
och vissa önskade att kommunen ska se 
över kriterierna för kön till de boenden 
som finns idag. Några oroade sig över 
huruvida man får fortsätta att bo tillsam-
mans om den ene behöver vård eller ett 
anpassat boende.

Kommunfullmäktige har beslutat om 
utveckling av nya äldreboenden i för-
eningsform i Brastad och Lysekil. Detta 
innebär att nya äldrecentra kommer att 
utvecklas och drivas genom en koopera-
tiv förening som också äger boendena.
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3.1 Befi ntliga bostäder

3.1.1 Bostadsbeståndets 
ålder
En stor del av bostadsbeståndet i Lyse-
kils kommun utgörs av äldre hus. I flera 
kommundelar, särskilt i glesbygden samt 
i Fiskebäckskil och Rixö, överväger hus 
som är byggda 1929 eller tidigare. 

Bostadsbeståndets ålder i tätorter, småorter och 
glesbygd i Lysekils kommun. Observera att skalorna är 
olika (källa SCB, Västdatabasen):

3.BOSTADSBESTÅND
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3.1.2 Kalkylerat bostads-
bestånd
Vid 2010 års utgång fanns 4 153 småhus 
och 3 301 lägenheter i flerbostadshus i 
det kalkylerade bostadsbeståndet i Lyse-
kils kommun (källa: SCB).  Siffrorna av-
ser bostäder för permanentboende.  Man 
har inte tagit hänsyn till permanentning 
av fritidshus eller motsatsen, dvs att per-
manentbostäder blir fritidshus. Det kan 
också finnas småhus som rivits, och där 
rapport inte har nått SCB. Med småhus 
avses bostadshus för 1-2 familjer. 

3.2 Byggande

Bostadsbyggandet var omfattande på 
1970-talet och 1990-1992. Under de 
perioderna byggdes ungefär lika många 
småhus som lägenheter, medan det under 
övriga perioder byggdes mest småhus. 
2006 var ett undantag, då byggdes mest 
flerbostadshus.

Bank- finans- och fastighetskrisen i 
början av 90-talet, som en följd av bl.a 
ett antal olika reformer från regeringen 
som förändrade förutsättningarna för 
bankvärlden, innebar en kraftig nedgång 
inom fastighetsbranschen vilket även 

Nybyggda bostäder, Lysekils kommun 1975-2010 *:

*Lägenheter i flerbostadshus 1975-1988: Källa 
SCB, färdigställda lägenheter i nybyggda hus. 
Lägenheter i flerbostadshus 1989-2011: Källa 
Lysekils kommun, bygglov eller förhandsbesked. 
Småhus 1975-2010: Källa SCB.

Kalkylerat bostadsbestånd, Lysekils kommun (källa 
SCB):

3.1.3 Lägenhetsregistret
I Lantmäteriets lägenhetsregister finns 
uppgifter på antalet lägenheter i småhus 
resp. övriga hus (2010-11-08): 

Antal lägenheter i småhus 7 817 
Antal lägenheter i övriga hus 3 254
Totalt    11 071

3.1.4 Fastighetstaxerings-
registret
I fastighetstaxeringsregistret från 2010 
finns uppgifter på hur småhusen i 
kommunen är taxerade, om det är som 
helårsbostäder eller som fritidshus. Där 
framgår att 2009 och 2010 utgjorde 
fritidshusen 44,3% av samtliga småhus 
(källa SCB)

Under perioden 1975-2005 har antalet 
helårsbostäder i norra Bohuslän ökat 
med 32 % medan befolkningen ökat med 
bara 6 %. 

Bostadsbeståndet i Lysekils kommun 
(för permanentboende) har ökat med ca 
20% sedan 1970-talet. Under samma tid 
minskade befolkningen med ca 3,5%. 
Eftersom det inte ser ut som om vi blivit 
färre personer per hushåll (se 4.1.4.1) 
måste förklaringen vara en annan. Det 
mest sannolika är att många hus avsedda 
för permanentboende används som fri-
tidshus.
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Utveckling av bostadsbestånd och folkmängd i      
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avspeglar sig i diagrammet. Under 2000-
talet varierar antalet byggda lägenheter 
mycket från år till år och det som döljer 
sig bakom statistiken är flera större fler-
bostadshusprojekt som genomförts och 
ger utslag i statistiken. 

Det förhållandevis låga antalet småhus 
från början på 90-talet och framåt kan 
utöver den ekonomiska krisen på 90-ta-
let eventuellt även förklaras med att det 
varit brist på tomter och nya detaljplaner 
för småhus.

3.3 Efterfrågan

Lokala mäklare ser idag en större 
efterfrågan på hyreslägenheter, främst 
bland äldre som lämnar sina hus. Kun-
derna önskar 2 och 4 rum och kök med 
centralt läge och hiss. Fler frågar även 
mer frekvent efter enplanshus samt 
centralt placerade tomter för nyproduk-
tion. Lysekilsbostäder menar att många 
ungdomar söker lägenhet centralt och då 
främst 1 och 2 rum och kök. Väntetiden 
till de mindre lägenheterna är relativt 
lång. Lysekilsbostäder har också en 
väldigt lång kö av pensionärer/blivande 
pensionärer till de centrala boendena på 
Drottninggatan och Järnvägsgatan 5. De 
äldre söker 2 och 3 rum och kök. Vän-
tetiden på en 3 rum och kök till dessa 
adresser ligger på 2-5 år.

3.3.1 Tomter
Lysekils kommun har fyra tomtköer med 
följande antal köande (juli 2011): 

Skaftö  139
Lysekil 82
Lyse 41
Brastad/Bro 2

Det är förbundet med en årlig kostnad 
att stå i var och en av tomtköerna, men 
trots detta är det svårt att veta hur stort 
det verkliga intresset för att köpa tomt 
är. För närvarande finns två kommunala 
tomter till salu i Lysekil (Mariedal) och 
tolv i Brastad.

3.3.2 Småhus
Småhuspriserna har ökat kraftigt. De 
senaste 30 åren har ökningen varit i ge-
nomsnitt ca 7 gånger för permanentbos-

täder och något mer för fritidshus. Under 
samma tid har konsumentprisindex stigit 
ca 3 gånger. I hela Västra Götalands län 
ökade småhuspriserna (permanentbos-
täder) något mindre, 6,2 gånger, under 
samma 30-årsperiod.

Ur mäklarnas statistik kan man utläsa 
hur stor köpeskillingen varit den senaste 
tiden för fastigheter sålda via mäklare, 
vilket är ca 70% i landet som helhet. Ett 
fritidshus kostade under det senaste året 
i genomsnitt 1,4 gånger mer per kvadrat-
meter än en villa. Skillnaden återspeglar 
bl.a. läget eftersom många fritidshus lig-
ger i attraktiva havsnära lägen. Vissa ob-
jekt säljs till mycket höga priser. Under 
de senaste tio åren har småhuspriserna i 
Lysekil ökat med drygt 100%.

I fokusgruppen för bostadsmarknaden 
lyftes flera frågor som ansågs som 
problem med läget på dagens bostads-
marknad. Bl.a. den åtstramade utlå-
ningspolitiken och den höga prisnivån 
på bostäder, särskilt i attraktiva havs-
nära lägen. Höga priser på tomtmark på 
Skaftö och i Lysekil samt dyra produk-
tionskostnader vid nybyggnation gör det 
svårt för bl.a. yngre att bygga nytt. Även 
den höga kommunalskatten ansågs med-
föra en risk för att det är mindre attrak-
tivt att bosätta sig i kommunen.

3.3.2.1 NYA FORMER AV BOENDE
Diskussioner förekommer idag på många 
håll om nya former av boende utifrån 
lokala förutsättningar. Det skulle kunna 

Genomsnittlig köpeskilling, småhus i Lysekils kommun 
1981-2010 (källa SCB):

Köpeskilling för bostäder sålda juni 2010-maj 2011, 
Lysekils kommun (källa mäklarstatistik.se):
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röra sig om temaboende av olika slag, 
exempelvis på landet för hästägare, el-
ler ekologiskt boende i passivhus med 
odlingsmöjligheter.

I slutrapporten från ICZM 2010 står bl.a. 
att landsbygdsutveckling tenderar som 
planeringsfråga generellt att vara mer 
oprecis och oförutsägbar än tätortsut-
veckling. Tätortsutveckling har oftast sin 
utgångspunkt i en kommersiell drivkraft 
genom dess läge invid större kommuni-
kationsnoder (historiskt vägkorsningar/
vattendragsmöten) och successivt genom 
dess befolkningsökning (större underlag 
för näringsliv, service, kultur m.m.), 
en självgenererande spiral. En utveck-
ling på landsbygden är i mycket högre 
grad beroende av enskildas initiativ och 
drivkraft med utgångspunkt i och attrak-
tion genom de lokala värden som platsen 
erbjuder. För att understödja en lands-
bygdsutveckling som en motvikt till de 
starkare kommersiella intressena kring 
tätorterna, som i ett längre perspektiv 
kan bidra till en utarmning av landsbyg-
den, behövs kommunala och regionala 
stödinsatser och planeringsförmåner. 

Landsbygdens attraktionskraft bygger 
på att människan måste vara i centrum. 
Hennes närmiljö och sociala livsbeting-
elser måste vara så förmånliga, attrak-
tiva och långsiktiga att hon väljer att 
stanna, återvända eller nyinflytta. De 
faktorer som påverkar landsbygdens 
attraktionskraft är bl.a.:

Det ingår 1 222 lägenheter i Lysekils-
bostäders bestånd. Storleken är mellan 
1 och 5 r o k. I juli 2011 hade Lysekils-
bostäder 19 lediga lägenheter. Samtidigt 
fanns ca 20 lediga lägenheter hos privata 
fastighetsägare.

3.4 Upplåtelseform och 
ägandeförhållanden  

3.4.1 Hushållsstorlek och 
hushållsstruktur
I februari 2011 var antalet hushåll i 
Lysekils kommun 5 800. Av dessa bodde 
3 579 hushåll i småhus.  Antalet fritids-
hushåll var 2 963 (källa: posten.se).

Ur postens uppgifter på antalet hushåll 
i Lysekils kommun samt invånarantalet 
går det att räkna fram en genomsnitt-
lig hushållsstorlek på ca 2,5 personer/
hushåll. Hushållsstorleken i Lysekils 
kommun har sedan 1970-talet varierat 
mellan 2,3 och 2,5. I riket som helhet 
är hushållsstorleken betydligt lägre än i 
Lysekil.  Under de senaste 20 åren har 
den sjunkit från 2,05 till 1,97 personer/
hushåll.

Det kan vara så att antalet ensamhus-
håll är lägre i Lysekil än i landet som 
helhet. Men kunskapen om hushållens 
sammansättning och boendet har länge 
varit bristfällig . Den senaste folk- och 
bostadsräkningen genomfördes 1990. 

Lägenheter i allmännyttans bestånd, Lysekils kommun 
2011:

• Kulturlandskapet
• Den fria allemansrätten
• Goda kollektiva kommunikationer
• Sociala mötesplater
• Möjlighet till utövande av intressen 
   t.ex. häst, odling, jakt eller fiske
• Orörd natur
• Närhet till strand
• Möjlighet till hästgård eller ekologiskt 
   boende ev. gemensamt med andra

3.3.3 Lägenheter
I fokusgruppen för bostadsmarknaden 
framkom bl.a. att det råder brist på vissa 
typer av hyreslägenheter. Det behövs 
mindre lägenheter med rimlig hyra för 
unga samt större lägenheter med bra läge 

för ”yngre äldre” som vill sälja sina hus. 
Om fler villaägare lämnar sina hus för 
att bo i lägenhet kan det ge upphov till 
en flyttkedja som gynnar yngre bostads-
köpare.
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Arbete pågår med en ny hushålls-, bo-
ende- och bostadsstatistik. I dag är alla 
personer folkbokförda på den fastighet 
där de bor. Nu kommer de som bor i 
flerbostadshus att även bli folkbokförda 
på lägenheten. SCB räknar med att ny 
statistik kommer att börja publiceras 
under 2012. Statistiken kommer att bli 
ett viktigt faktaunderlag för bland annat 
kommunal och statlig verksamhet inom 
bostadsbyggande och social välfärdspo-
litik. 

3.4.2 Hushållens boende
Ungefär 2/3 av Lysekilsborna (64 %) 
bodde i småhus vid 2010 års utgång. 
Boendet skiljer sig mycket mellan kom-
mundelarna. I Lysekil bodde till exempel 
44% i småhus medan motsvarande siffra 
i Lyse och Bro församlingar var 93%, i 
Skaftö församling 85% och i Brastads 
församling 77% .

3.4.3 Bostadsstorlek
Småhusen tycks bli allt större. Antalet 
rumsenheter i nybyggda hus har från 
1991 till 2010 ökat från cirka fem till 
sex-sju. Med rumsenhet menas såväl bo-
stadsrum som kök. När det gäller bostä-
der byggda fram till 1990 finns uppgifter 
ur den Folk- och bostadsräkning som 

Boende (antal personer) i Lysekils kommun efter bo-
stadens ägarkategori 2010-12-31 (källa SCB, Västdata-
basen):

Bostadsstorlek, Lysekils kommun 1990 (källa FoB 
1990). Observera att skalorna varierar:
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genomfördes 1990. Där registrerades 
bland annat bostadsstorleken. (fyra rum 
och kök i FoB motsvarar fem rumsenhe-
ter i figuren nedan.)

FRÅGESTÄLLNINGAR 3.0:

-Hur kan kommunen påverka ut-
budet av hyresrätter och bostä-
der för ett billigare boende? 

- Bör kommunen styra typ av 
boende, lägenhetsstorlekar och 
upplåtelseformer hårdare gente-
mot privata exploatörer i sam-
band med att detaljplaner tas 
fram?

-Hur ska vi planera för att få 
igång fl yttkedjor?

3.4.5 Särskilda förhållanden i 
Lysekil
Några särskilda förhållanden som gör 
det svårare att hitta en lämplig bostad 
i Lysekil framhölls i fokusgruppen för 
bostadsmarknaden. Dessa var:

• Åldersstrukturen, med en ökande andel 
   äldre i befolkningen.
• Inte tillräcklig bostadsrotation. Äldre 
   flyttar inte ifrån sina hus till lägenhe-
  ter, vilket i sin tur kan bero på att 
  många äldre bor billigt i sina hus.
• För få hyreslägenheter.
• Det saknas billiga bostäder för unga.
• Ingen lönsamhet i att bygga hyresrät-
  ter (ett riksproblem).
• Efterfrågan från delårsboende drar 
  upp huspriserna.
• Många detaljplaner blir överklagade.
• Det kostar mycket att få fram bygg-
  klara tomter (berg, vatten, avlopp).  
  Man planerar på ”för dyra” ställen 
  där det är svårexploaterat.
• Långa processer att få fram nya mark-
  områden.
• ”För bra” lägen, t.ex. havsnära, ex-
   ploateras, vilket leder till sommar-
   /delårsboende.

Antal rumsenheter per nybyggd lägenhet/småhus, Lyse-
kils kommun 1991-2010 (källa SCB):
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4.1 Delårsboende i Lyse-
kil

Delårsboende i norra Bohuslän är ofta 
äldre än 55 år gamla, oftast med en 
tyngdpunkt över 60 år. Tonårsbarn är 
vanliga bland delårsboende i Norra 
Bohuslän, medan däremot antalet små-
barn är begränsat. Dessa demografiska 
mönster bland delårsboende innebär 
att kommunerna huvudsakligen får 
ett befolkningstillskott som förstärker 
redan existerande mönster. På 10 års sikt 
kan detta innebära stora förändringar 
i samband med generationsväxlingen. 
Alternativt kan situationen också för-
orsaka utmaningar för äldreomsorg och 
sjukvård. 

De delårsboende har i genomsnitt högre 
utbildning och högre inkomst än de 
helårsboende. Majoriteten har sina hem 
i Göteborgsområdet men många kommer 
också från Stockholm.

Det tycks som om fritidsbostäder i allt 
högre grad används också utanför som-
marmånaderna. Därför talar man idag 
om delårs- eller deltidsboende istället 
för fritidsboende. Den språkliga föränd-
ringen speglar också en situation där fler 
och fler hushåll har multipla boenden. 
Dagens administrativa system tvingar 
dock hushållen att välja en plats där de 

ska vara folkbokförda, och förhindrar på 
så vis att deltidsboende blir synliga i den 
kommunala och statliga förvaltningen. 

Denna osynlighet innebär svårigheter för 
kommuner att ta tillvara den potential 
för regional utveckling som den deltids-
boende befolkningen är. (Källa: Enkät 
till delårsboende i norra Bohuslän 2009).

4.2 Fritidshusen

År 2010 var det 3 253 småhus i Lysekils 
kommun som taxerades som fritidsbo-
städer. Det motsvarar 44,3% av småhu-
sen. Det är sannolikt fler hus än så som 
används för fritids- eller delårsboende.

2009 genomfördes en enkät till delårs-
boende i norra Bohuslän. 1 028 delårs-
boende i Lysekils kommun svarade bl.a. 
på frågan om var deras fritidshus var 
lokaliserat (se cirkeldiagrammet nedan). 
Nästan alla anger att huset ligger vid 
eller nära kusten, antingen i ett kustsam-
hälle, i ett havsnära fritidsområde eller 
utanför tätbebyggt område vid kusten.

Demografisk struktur i Lysekil (Källa: ”Delårsboende 
som resurs för tillväxt och utveckling i Norra Bohus-
län” 2010, Kulturgeografiska institutionen)

4.3 Problematiken med en 
stor andel delårsboende

Sommartid är det ca 10 000 delårsbo-
ende i Lysekil. Vi ökar då vår befolkning 
med ca 70%. 

Det kan vara uppskattningsvis runt 40 
000 personer som vistas i kommunen en 
vanlig julidag (helårsboende, delårsbo-
ende, släkt- och vänbesökare, campare, 

4. HELÅRS- & DELÅRSBOENDE
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båtturister, hotell- och vandrarhemsgäs-
ter samt dagsbesökare). Det är nästan 
tre gånger så många som vistas här en 
sommardag som en vinterdag. (Källa: 
ICZM).

Detta medför utmaningar när det gäller 
kommunikation och transport, parkering, 
VA-frågor, säkerhet och mycket annat. 
Samtidigt är självklart både besökare 
och delårsboende viktiga inslag i kom-
munen som skapar jobb och ger under-
lag för service, kultur och fritidsarrang-
emang som gynnar alla.

Fokusgruppen för bostadsmarknaden tog 
upp ett antal risker med det stora antalet 
delårsboende. Vissa delar av kommunen 
står öde på vintern men är kanske alltför 
stökiga på sommaren. Det finns en risk 
att delårsboende köper upp nyprodu-
cerade bostäder, eftersom det finns få 
möjligheter att styra till helårsboende. 
Någon tyckte att köpstarka sommargäs-
ter hamnar i A-lägen och de åretruntbo-
ende i B-lägen vilket riskerar att leda till 
en viss segregation.

4.4 Handlingsmöjligheter 

4.4.1 Lagar och styrmedel
I slutrapporten från ICZM 2010 beskrivs 
att med nuvarande lagstiftning har kom-
munen begränsade möjligheter att styra 
om nya bostäder används för helårsbo-
ende eller inte. 

Förfoganderätt och nyttjanderätt till 
mark, byggnader och bostäder sker 
enligt svensk lagstiftning i huvudsak 
genom följande ägar- och upplåtelsefor-
mer: äganderätt (privat ägande), ägarlä-
genheter (fr.o.m. 1 maj 2009), bostads-
rätt, hyresrätt, kooperativ hyresrätt, 
tomträtt och arrende. 

I upplåtelseformerna hyresrätt, koo-
perativ hyresrätt och bostadsrätt finns 
möjlighet att ställa krav på att bosta-
den nyttjas för helårsboende, d.v.s. att 
bostadsinnehavaren är folkbokförd på 
bostadsadressen. Tomträtt ger eventu-
ellt också vissa möjligheter. Vad gäller 
tomträtt finns dock osäkerheter avseende 
tolkning av lagbestämmelser och brist på 
rättspraxis.

När det gäller hyresrätt och kooperativ 
hyresrätt finns möjligheten att ange krav 
på att hyresgästen ska vara folkbokförd 
på adressen. Detta ger kommunen möj-
lighet att i egenskap av fastighetsägare 
ställa sådana krav. Denna regel tillämpas 
av ett flertal kommunala bostadsbolag.

Möjligheten att koppla hyresrätten till 
krav på folkbokföring har fungerat även 
i områden med hög efterfrågan på fri-
tidsboende. Däremot har det varit betyd-
ligt svårare att hitta former för kommu-
nal styrning i andra upplåtelseformer. 

Ett par kommuner har prövat att tillämpa 
en vitesklausul kopplat till folkbokföring 
vid försäljning av kommunala tomter. 
Rättsläget är för närvarande oklart, 
vilket har lett till att dessa försök har 
minskat i omfattning. Lysekils kommun 
tillämpar vitesklausul där köparen bl.a. 
förbinder sig att bosätta sig och skriva 
sig på fastigheten inom två år och inte 
överlåta fastigheten till annan inom fem 
år från tillträdesdagen. Detta styrmedel 
har dock försvagats i och med att allt 
fler bostadsplaner tas fram av privata 
exploatörer och inte av kommunen. 
Kommunen kan fortfarande få genom att 
den privata exploatören erbjuder tomter 
till den kommunala tomtkön men efter-
som exploatören sköter försäljningen har 
kommunen ingen möjlighet att teckna 
avtal med vitesklausul. 

Ett förslag till riktlinjer för ökat hel-
årsboende, från boendegruppen inom 
ICZM, föreskriver att kommunerna 
använder de befintliga verktygen såsom 
plan- och bygglagen, aktivt ägande, 
kommunala bostadsbolag och upplå-
telseformer på ett konsekvent sätt samt 
agerar gemensamt och enhetligt utifrån 
följande:

• Att kommunerna ska samordna sina 
  resurser och processer kring översikts-
  planearbete. 
• Att kommunerna aktivt ska samverka 
  med samhällsföreningar och stödja   
  bildandet av lokala bostadsstiftelser. 
• Att kommunerna ska ta fram strate-
  giska planer för bostadsförsörjning och 
  byggande med fokus på de åldersgrup-
  per där befolkningen i nuläget minskar.
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• Att i alla fysiska planer (ÖP, FÖP, 
  detaljplan) ska kommunerna göra en 
  analys av möjligheten att främja hel-
  årsboende. I de bostadsområden som 
  pekas ut i ÖP/FÖP där trycket på del-
  årsbostäder är stort ska endast bostäd-
  er medges om de garanteras bli helårs-
  bostäder.

Vissa frågor ligger utanför kommuner-
nas beslutsmandat. I frågor som berör 
lagändringar bör kommunerna gemen-
samt framföra följande slutsats:

”Enbart befintliga verktyg för styrning 
mot helårsboende kan inte lösa proble-
met fullt ut. En lagändring av PBL som 
ger möjlighet att i detaljplan skilja på 
helårsbostäder och delårs-/fritidsbo-
städer vore ett värdefullt tillskott i den 
verktygslåda som kommunerna behö-
ver.”

4.4.2 Markförvärv 
Kommunen har för närvarande ingen 
markförsörjningsplan. En sådan kan 
innehålla mål för strategiska markför-
värv och markförvaltning. Syftet är att 
långsiktigt säkerställa möjligheten att 
kunna erbjuda goda bostadsområden och 
plats för verksamhetsutveckling. I det 
fall intresse finns från privata exploatö-
rer att själva bygga ut ett bostadsområde 
kan en aktiv markpolitik innebära att 
kommunen förvärvar delar av denna 
mark och att kommunen därefter tilläm-
par striktare helårsstrategier på den del 
som kommunen äger.

4.4.3 Exploateringsavtal 
I slutrapport från ICZM 2010 föreslås 
även att exploateringsavtal kan användas 
för att i viss omfattning styra upplåtel-
seformer. Det kan handla om att en viss 
del av ett planerat bostadsbestånd skall 
upplåtas med hyresrätt för att detta ger 
en ökad förutsättning för att lägenhe-
terna kommer att användas för helårs-
boende. Denna möjlighet för kommunen 
att via exploateringsavtal ”styra” mot 
helårsboende förutsätter att kommunen 
besitter mark som skall överlåtas till en 
enskild exploatör. Styrning av upplåtel-
seform kan naturligtvis också göras via 
ägardirektiv till kommunägda bostads-
bolag eller stiftelser.

4.4.4 Marknadsföring
Om Lysekils kommun ska kunna öka 
mängden helårsboende krävs arbete på 
flera plan. En del i arbetet är att mark-
nadsföra kommunen bättre.

Flera av fokusgrupperna diskuterade 
detta tema under sina möten. När det 
gäller marknadsföring av kommunen 
är det viktigt att definiera målgruppen. 
Vilka vill vi locka, och hur? Man talade 
om vikten av att se nya möjligheter och 
att tänka nytt. Det bör finnas en stor 
bredd och valfrihet när det gäller bo-
endeformer. Båtplatsfrågan är viktig, 
men däremot är strandnära lägen för nya 
bostadsområden ingen nödvändighet. I 
Lysekils kommun har man aldrig lång 
väg till vattnet. 

4.4.5 Bebyggelsens placering
I avsnitt 5.8 om ”Det hållbara boendet” 
beskrivs hur bebyggelsens placering kan 
påverka möjligheterna till åretruntbo-
ende.

FRÅGESTÄLLNINGAR 4:

-Hur kan vi planera för att skapa 
attraktivare miljöer som kan 
locka fl er helårsboende?

-Hur kan vi attrahera delårsbo-
ende att bosätta sig i Lysekils 
kommun året runt?

-Hur ska man arbeta för att få 
småorterna i de norra kom-
mundelarna, t.ex. Brastad, mer 
attraktiva för boende? 

-Planerar vi i för attraktiva och 
dyra lägen med havsutsikt idag?

-Vilka blir konsekvenserna på 
lång sikt om det som byggs nytt 
till stor del blir fritidsbostäder?

-Var i kommunen fi nns störst 
möjlighet att lyckas med plane-
ring för åretruntboende?

-Hur väl följer vi överenskom-
melserna i ICZM?
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5.1 ICZM-Kustzons-
planering och 
landsbygdsutveckling

2007-2009 pågick projektet Kustzons-
planering och landsbygdsutveckling 
(IZCM). Projektet drevs av Länssty-
relsen ihop med fem kommuner i norra 
Bohuslän: Strömstad, Tanum, Sotenäs, 
Munkedal och Lysekil. Resultatet blev, 
förutom ett antal delrapporter, att en ge-
mensam strukturbild avseende använd-
ningen av mark och vatten för de delta-
gande kommunerna antogs av respektive 
kommuns fullmäktige. I beslutet ingick 
att strukturplanen skulle vara vägledan-
de för den fysiska planeringen. 

Strukturplanen pekar på det som är att-
raktivt i regionen, som exempelvis stora 
orörda områden. Områdena hotas idag 
av ett högt exploateringstryck i framfö-
rallt kustzonen. Samtidigt upplevs ett 
problem i kommunernas inlandsområden 
där man har en liten byggnation och 
utveckling samt ett litet befolkningsun-
derlag som stöd för närservice. 

För att möta de aktuella problemen har 
man beslutat att arbeta för att stärka och 
utveckla de kvalitéer som ger kom-
munerna attraktivitet för boende och 
besökare. Några av överenskommelserna 
som har träffats är:

• Att arbeta för en attraktiv infrastruktur 
  och kollektivtrafik.
• Att gå från kortsiktig följsamhet till 
  långsiktig styrning i kommunernas 
  planarbete.
• Att allmänhetens tillgång till strandzo-
  nen alltid skall säkerställas.
• Att tydliggöra, bevara och utveckla de 
  natur- och kulturvärden som de kust
  nära områdena hyser.
• Att lokalisera ny bebyggelse som stöd-
  jer ny och befintlig kollektivtrafik.
• Att utveckla boendemiljöer i inlandet.
• Att inlandet rymmer stora opåverkade 
  områden med värden som ska skyddas. 

5.2 Miljömålet En god 
bebyggd miljö

Ett av de sexton miljömål som antagits 
av riksdagen är ”En god bebyggd miljö”. 
Definitionen på miljömålet lyder:

”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 ut-
vecklas. Byggnader och anläggningar 
ska lokaliseras och utformas på ett mil-
jöanpassat sätt och så att en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas.”

2009 definierades miljömålet ytterligare 
med bland annat att:

• Den bebyggda miljön ger skönhetsupp-
  levelser och trevnad samt har ett va-
  rierat utbud av bostäder, arbetsplatser, 
  service och kultur så att alla människor 
  ges möjlighet till ett rikt och utvecklan-
  de liv och så att omfattningen av män-
  niskors dagliga transporter kan mins-
  kas. 
• Städer och tätorter planeras utifrån ett 
  sammanhållet och hållbart perspektiv 
  på sociala, ekonomiska samt miljö- och 
  hälsorelaterade frågor.
• Infrastruktur för energisystem, trans-
  porter, avfallshantering m.m. integre-
  ras i stadsplaneringen och utformas för 
  att minska resurs- och energianvänd-
  ning samt klimatpåverkan.
• Miljöanpassade kollektivtrafiksystem 
  är tillgängliga och av god kvalitet samt 
  att förutsättningarna för säker gång-   
  och cykeltrafik är goda.

Kommer vi att nå målet ”En god be-
byggd miljö” fram till 2020?
Det är möjligt att förbättra kvaliteten 
och förutsättningarna inom många områ-
den, men bedömningen är ändå att tiden 
fram till 2020 är för knapp för att nå 
miljökvalitetsmålet.

5. DET HÅLLBARA BOENDET



27

6
.U

P
P
FÖ

L
JN

IN
G

 A
V

 K
O

M
M

U
N

E
N

S
 B

O
S

TA
D

S
P
LA

N
E

R
IN

G
5

.D
E

T
 H

Å
LL

B
A

R
A

 B
O

E
N

D
E

T

Byggnader och bebyggelsestrukturer har 
lång livslängd. Ur hushållningssynpunkt 
är den långa livslängden positiv, men 
det gör också att de problem som finns i 
dag troligtvis dröjer kvar under lång tid. 
Städerna har anpassats till dagens biltra-
fik och redan givna förutsättningar för 
inomhusmiljö, energieffektivisering och 
kollektivtrafik kommer att finnas kvar. 
Det finns också en tröghet i vår vilja att 
ändra livsstil, till exempel när det gäller 
transportsätt, bostadsyta och konsum-
tion. Politiska beslut om åtgärder som 
försöker påverka detta kan vara svåra att 
acceptera.

Den fysiska planeringen kan användas 
som styrmedel för att vi ändå ska närma 
oss målet med en god bebyggd miljö.  
Genomtänkta strategier för lokalisering 
av bostäder och industrier, transporter, 
natur- och kulturvärden, hushållning 
med naturresurser, avfallshantering, en-
ergiförsörjning samt hälsofrågor (radon, 
buller med mera) kan vara till hjälp i 
arbetet för att uppnå miljömålet. (Källa: 
Naturvårdsverket 2011).

5.3 Energiförbrukning

Bebyggelsen står för cirka 40 procent 
av den totala användningen av energi i 
Sverige. (Källa: Naturvårdsverket).

Uppvärmning med eldningsolja har 
minskat kraftigt. Hushållen i Lysekils 
kommun använder till största delen el 
för uppvärmning, men även biobränslen 
och fjärrvärme.

i exploateringsavtal för byggnation på 
kommunal mark, samt information om 
energieffektivt byggande till bygglovs-
sökande.

I Lysekil kommuns energiplan från 2008 
finns en lokal strategi för långsiktigt 
hållbar utveckling med bland annat ett 
antal punkter för hur bostadsplaneringen 
bör se ut.

5.4 Höjd havsnivå

Länsstyrelsen i Västra Götaland och 
Värmland har tagit fram en handbok i 
översvämningsplanering som heter Sti-
gande vatten. Tyngdpunkten i handboken 
ligger på en planeringsmodell i fem steg. 
Den kan användas från början till slut 
eller steg för steg beroende på behov. De 
fem stegen i planeringsmodellen är:

1. RISKANALYS - Kartläggning av över-
    svämningsrisk. 
2. MARKANVÄNDNING - Lämplig 
    markanvändning vid nyexploatering.
3. RISKREDUCERING - Åtgärder för att 
    förhindra att en översvämning inträf-
    far.
4. KONSEKVENSLINDRING - Minime-
    ring av konsekvenser när en över-
    svämning inträffar.
5. UTVÄRDERING - Analysera planför-
    slagets inverkan.

Vid riskanalysen gör man en zone-
ringskarta för de områden som riskerar 
översvämning från kust, vattendrag eller 
sjö. Riskzonerna är fyra till antalet, i 
riskzon 1 är det lägst sannolikhet att en 
översvämning inträffar och i riskzon 4 
är risken högst. Riskzonerna bedöms 
oberoende om det finns ett översväm-
ningsskydd eller ej eftersom områden 
bakom skyddet fortfarande ligger i risk 
om vattnet stiger över skyddet eller om 
skyddet kollapsar.

I steg 2 tittar man på vilken markan-
vändning som är lämplig inom respek-
tive riskzon genom att göra ett markan-
vändningsdiagram. Man ser på en typ av 
markanvändning och sedan på respektive 
riskzon för en bedömning om en place-
ring inom zonen är acceptabel. Exempel-
vis kan grönytor bedömas som lämpliga 

Hushållens slutliga energianvändning (MWh) (inkl 
hushållsel), Lysekils kommun 2008 (källa: Energimyn-
digheten): 

Fokusgruppen för miljö- och energifrå-
gor diskuterade vilka möjligheter kom-
munen har att styra mot energieffektiv 
bebyggelse med ett större antal lågen-
ergihus/passivhus. Det skulle kunna ske 
genom krav på energieffektivt byggande 
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att placeras inom alla riskzoner medan 
bedömningen för permanent boende är 
att den inte bör placeras inom zon 3 och 
4. För zon 2 är det acceptabelt med bo-
stadsbebyggelse om man samtidigt gör 
en riskreducering eller konsekvenslind-
ring för en eventuell översvämning och 
det är okej att placera den inom zon 1. 

I steg 3 tittar man på riskreducering. 
Vilka förebyggande skyddsåtgärder för 
att reducera risken för översvämning 
som är möjliga? I steg 4 tittar man på 
hur kan man lindra konsekvenserna om 
en översvämning trots riskreducering 
sker och för att göra det rekommende-
ras man att göra ett funktionsdiagram. 
Funktionsdiagrammet innebär att man 
går igenom varje typ av markanvänd-
ning och ser på vilka funktionskrav man 
har för den typen av markanvändning. 
Exempelvis bör funktionskravet för per-
manent boende vara att funktionen, dvs 
boende, ska fungera vid en översväm-
ning som når upp till högsta beräknade 
flöde/dimensionerande nivå. Byggnaden 
skall vara så robust att den fungerar och 
inte skadas vid en översvämning. Även 
infrastruktur som värme, el, VA osv. ska 
fungera. Byggnaden skall vara tillgäng-
lig för räddningstjänst. 

Steg 5 Utvärdering är ett hjälpmedel 
för att säkerställa att rätt beslut är tagna 
under planeringens gång. Man bör utvär-
dera de val som är gjorda samt utvärdera 
konsekvenserna om en översvämning 
skulle inträffa. Rådet är att arbetet med 
översvämningsplanering ska ses som 
dynamisk och att det ibland är nödvän-
digt att gå tillbaka i planeringsmodellen 
och ändra gjorda val för att uppnå ett 
tillfredsställande resultat.

Rekommendationen är att en övergripan-
de översvämningsstrategi på kommun- 
eller tätortsnivå föregår framtagande av 
strategier för stadsdelar eller utveck-
lingsområden. Detta eftersom man inom 
en detaljplan eller tomt inte alltid kan 
hantera tillräckliga säkerhetsåtgärder 
därför att problemet ligger utanför plan-
området. 

5.5 Vatten och avlopp

Fokusgrupp VA diskuterade vatten-, 
spillvatten och dagvatten och där var 
man överens om att VA- och dagvatten-
frågorna är för stora för att enbart hante-
ras inom detaljplaneringen. Exempelvis 
berörs ofta områden utanför planområdet 
av dagvattenhanteringen. Samtidigt är 
ansvarsfrågan oklar. Ofta kan problemet 
för ett översvämningsdrabbat område 
ligga i ett helt annat område och då är 
det oklart vem som bär ansvaret. Med 
framtagandet av en dagvattenpolicy 
hoppades man lösa en del av de oklarhe-
terna, både hanteringen av dagvatten och 
ansvarsfrågan. En policy för dagvatten-
hantering har därefter tagits fram och 
antogs av Kommunfullmäktige 22 juni 
2011. Frågan om ansvarsfördelning är 
dock ännu ej löst.

Sammanfattningsvis var man i fokus-
gruppen överens om att det finns en stor 
avsaknad av en kommunal VA-plan, 
som hanterar VA- och dagvattenfrågorna 
på ett mer övergripande sätt, eftersom 
sambanden ofta sträcker sig över större 
områden. Ansvarsfördelningen mellan 
kommunen och det kommunala bolaget 
LEVA är heller inte helt klarlagd. 

5.6 Transporter och kom-
munikation

Under de senaste 40 åren har tätorter-
nas befolkning och yta ökat kraftigt och 
därmed har avstånden och behovet av 
transporter ökat. Det krävs satsningar på 
miljövänliga, säkra, bekväma och tidsef-
fektiva transportmedel. (Källa: Natur-
vårdsverket).

Bilinnehav och körsträcka, Lysekils kommun 1998-
2009 (källa SCB)
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Vi blir alltmer beroende av bil. Både 
antalet registrerade bilar och den totala 
körsträckan ökar i kommunen. I Lysekil 
finns något fler bilar per 1 000 invånare 
än i landet som helhet. Det är svårt att 
säga om ökat bilåkande framtvingas 
av en minskad service, eller om det är 
tvärtom.

Fokusgruppen för miljö önskade att man 
planerar för ett minskat bilberoende i 
framtiden. Cykel- och gångbanenätet bör 
byggas ut och man bör verka för en väl 
fungerande kollektivtrafik. I Energistra-
tegi för Lysekils kommun, framtagen 
2011 av Samhällsbyggnadsförv., står att:
 
” Kommunens planering ska sträva 
efter en sådan lokalisering av bostäder, 
arbetsplatser, service och rekreations-
områden att transporter minimeras och 
möjligheter till kollektivtrafik finns.”

5.6.1 Kollektivtrafi k
Västtrafiks mål är att fram till 2025 
fördubbla antalet kollektivresor i Västra 
Götaland. (Källa: vasttrafik.se 2011). 
Inom Lysekils kommun pågår planering 
för att etablera ett attraktivt beläget 
resecentrum. Idag servar regionbussarna, 
som exempelvis går direkt till Göteborg, 
större delen av centralorten genom att gå 
i en slinga runt staden. Med ett resecen-
trum tar man bort den möjligheten och 
låter istället resenärer ta sig till bussen 
med bil, taxi, cykel eller stadsbuss för 
att minska busstrafiken genom staden. 

5.6.2 Gång- och cykelvägar
Lysekils energiplan från 2008 efterfrågar 
förbättringar för cyklister och fotgäng-
are. En gång- och cykelplan föreslås 
utarbetas men har ännu inte tagits fram. 
Vidare föreslås de befintliga gång- och 
cykelbanorna inom kommunen bindas 
samman till ett sammanhängande nät. 
Ett av målen är att förbinda Lysekils 
centrum med Preemraff och Lysekils rid-
verksamhet.

5.7 Kulturmiljön 

Kulturmiljön i en kommun kan enkelt 
uttryckas som kommuninvånarnas ge-
mensamma historia så som den avspeg-
las i landskapet och bebyggelsen. Inom 

kommunen finns fem stycken riksintres-
sen för kulturmiljön. I kommunens kul-
turminnesvårdsprogram från 1992 finns 
det 22 utvalda och inventerade kultur-
miljöer redovisade med kartor och text. 

Mindre fokus har hittills legat på de äld-
re fritidshusområden som finns runt om i 
kommunen. Ingen inventering/utredning 
har gjorts som värderar dessa områden 
ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

I en kommun som Lysekil, med en 
rik kulturmiljö men också ett vikande 
befolkningsunderlag, så kan åtgärder 
för att  hålla samhällen levande ibland 
hamna i konflikt med bevarandet av 
kulturmiljön. En avvägning av de båda 
intressena måste göras och vid föränd-
ringar så styrs ofta utformningen så 
att stor hänsyn till den kulturhistoriskt 
intressanta miljön tas. Bygger vi bort 
kvaliteterna i vår kulturmiljö så riskerar 
vi också att bygga bort en viktig del av 
kommunens attraktivitet. 

5.8 Naturmiljön

Lysekils vackra och värdefulla natur är 
för kommunens invånare och besökare 
en viktig attraktionskraft som inte får 
byggas bort. Det är en politiskt antagen 
målbild i och med IZCM.

Gröna stråk med parker och gräsytor 
som bryter mot byggnader och hårdgjor-
da markytor är inslag i bebyggelsen som 
bidrar till en bättre miljö och ökar män-
niskornas välbefinnande. I en stad som 
Lysekil, omgiven av berg och klippor, 
är grönytor och planteringar av särskilt 
stort värde. Grönytorna omfattar cirka 
70 ha inom Lysekils tätort. Det är också 
viktigt att det finns tätortsnära naturom-
råden för rekreations- och friluftsända-
mål vilket bl.a. slås fast i vår översikts-
plan.   

Lysekils kommun hyser många sällsynta 
arter, vackra naturscenerier och intres-
santa, skyddsvärda naturtyper. Stora 
delar av kommunen omfattas av olika 
former av naturskydd. Vi har till exem-
pel tio naturreservat med en sammanlagd 
yta av cirka 12 000 ha, varav cirka 8 500 
ha på land.  
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I Naturvårdsplan för Lysekils kommun 
2010 finns riktlinjer för hur naturvärde-
na ska tas tillvara vid planering, exploa-
tering och tillståndsärenden. För de om-
råden som har högst naturvärden, bland 
annat Natura 2000-områden, naturre-
servat och områden med strandskydd, 
är riktlinjen att ny exploatering inte får 
förekomma. Exploatering i närheten får 
inte ske så att natur- eller friluftslivsvär-
den hotas.

5.9 Lokalisering av ny 
bebyggelse

Flera av fokusgrupperna diskuterade 
lokalisering av ny bebyggelse. Att bygga 
på berg, som i vissa tidsperioder varit 
vanligt, medför flera problem: dyrare att 
exploatera, svårare med VA-lösningar, 
mindre energieffektivt i blåsiga lägen 
o.s.v. 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 oex-
ploaterade områden, vilket är ett av våra 
stora attraktionsvärden. En förtätning av 
bebyggelsen kan också ge utrymme för 
gemensamma lösningar som kollektiv-
trafik, närvärmecentraler, VA-anlägg-
ningar, odlingslotter mm.

I rapporten från ICZM tittade gruppen 
”Boende helår/delår” på frågan om be-
byggelsens lokalisering kopplat till hur 
attraktiv den blir för att bebos året runt. 
Ett sätt att beskriva olika lokaliseringar 
är att karaktärisera dem som ”livsmil-
jöer” och dela upp dem i t.ex. tätort, 
bebyggelsegrupperingar utanför tätort 
och landsbygd. Livsmiljöerna besitter 
var för sig betydande kvaliteter som kan 
stimulera till en ökad andel helårsboen-
de. Olika lokaliseringsprinciper tilläm-
pas med utgångspunkt från kvaliteterna i 
respektive livsmiljö. 

Nytillkommande bebyggelse skall utgå 
från den attraktivitet som platsen besitter 

och anpassas efter den. Den bör loka-
liseras med hänsyn till att möjliggöra 
en långsiktigt hållbar utveckling, vilket 
innebär att man bör:

• Undvika fragmentering av landskapet
• Utnyttja befintliga strukturer såsom 
  vägar, vatten- och avlopp mm.
•  Begränsa behovet av transporter
• Förbättra förutsättningarna för kol-
  lektivtrafik
• Utnyttja befintlig service och förstärka 
  underlaget för denna
• Åstadkomma goda och attraktiva bo-
  endemiljöer utifrån ett brett spektra 
  och behov.

5.10 Miljö- och 
hälsoskydd

Ett stort antal människor utsätts för bul-
ler över riktvärdena både utomhus vid 
sin bostad och inomhus. Därför upplevs 
trafikbuller ofta som det största mil-
jöproblemet i tätorter. Man känner sig 
dock mindre störd om man har en ”tyst 
sida” i bostaden, alltså en sida mot en 
ostörd gård.  (Källa: Naturvårdsverket).

Det byggs fler och fler vindkraftverk 
vilket ibland kan leda till konflikter med 
närboende som anser sig störda av bul-
ler. En vindbruksplan håller på att tas 
fram i kommunen som pekar ut områden 
lämpliga för vindkraft.

Fokusgruppen för miljö framhöll vikten 
av god information om radonrisken i 
inomhusluft och dricksvatten. Det bör 
även vara enkelt för alla att lämna sitt 
avfall för återvinning. 

5.11 Service

Vid mötet med fokusgruppen ”Bostads-
marknaden” diskuterades betydelsen av 
närhet till god service för att göra områ-
den attraktiva. Det gäller både samhälls-
service och handel. Deltagarna befarade 
att nedmontering av service i mindre 
orter som t.ex. Brastad medför att allt 
färre vill flytta dit.
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5.12 Tillgänglighet

I ”Dags att handla nu (Boverket 2004)” 
står att tillgänglighet för alla innebär att 
samhället ska vara användbart och till-
gängligt för alla. Människor med funk-
tionshinder i alla åldrar, både flickor 
och pojkar, kvinnor och män, ska kunna 
delta fullt ut i samhällslivet. Detsamma 
ska gälla för människor från andra kul-
turer och för de 25 procent av hushållen 
som inte har tillgång till bil.

5.13 Integration 

Integrationsperspektivet utgår från en 
norm som säger att det ska finnas så 
pass mycket förbindelser mellan olika 
sociala grupper att samhället som helhet 
framstår som en enhet.

Boverket menar att boendet är en central 
del av människors vardagsliv. Att ha en 
bostad som passar ens behov och som 
man trivs i är avgörande för hur livet 
kan fungera. 

Integration på bostadsmarknaden bi-
drar till integration i samhället i vidare 
mening. Om människor har en bostadssi-
tuation som fungerar ökar möjligheterna 
att klara av andra delar av livet såsom 
arbete, utbildning och fritid. Hur barn 
har det i sin inre och yttre bostadsmiljö 
kan vara avgörande för möjligheterna 
senare i livet. (Källa: Boverket 2011).

5.14 Jämställdhet

Jämställdhet i boendeplaneringen är till 
stor del en fråga om trygghet. En otrygg 
miljö hämmar framför allt kvinnors sätt 
att utnyttja staden eller boendemiljön. 
Enligt Nationella Trygghetsundersök-
ningen (Brå 2009) uppger var sjätte per-
son att de känner sig otrygga på kvällen 
när de vistas ute i området där de bor. 
Kvinnor känner sig mer än fyra gånger 
så otrygga som män. Kön är den mest 
utslagsgivande faktorn när det gäller 
otrygghet, men samspelar många gånger 
med t ex ålder, etnicitet, funktionsförmå-
ga, ekonomi, boendeort och utbildning.

FRÅGESTÄLLNINGAR 5.

- Hur kan kommunen jobba mer 
strategiskt med VA-planering?

- Hur bör vi planera för att mi-
nimera riskerna med stigande 
vattennivåer?

- Hur kan vi planera för att 
skapa tryggare miljöer?

- Hur kan vi planera för att un-
derlätta för integration?

- Finns fritidshusområden som 
bör ses som kulturhistoriskt 
intressanta miljöer? Kan dessa 
utvecklas för att underlätta året-
runtboende? 

- Hur kan vi planera och på 
andra sätt främja och styra mot 
ett mer energisnålt byggande?

- Hur och var bör kommunens 
serviceutbud utvecklas?

- Hur kan vi planera för att 
främja ett minskat bilberoende?

Exempel på åtgärder för en tryggare 
miljö är (källa: Boverket):

• God utformning av den fysiska miljön.
• Överblickbarhet och fri sikt.
• God belysning.
• Platser i miljön som främjar spontana 
  möten.
• Entréer som vänds mot gatan eller 
  fönster i marknivå.
• Öppningar till tunnlar är vida och 
  belysta.
• Större byggnaders fasader saknar 
  ”gömställen”.
• Jämställd planering.



32

6
.U

P
P
FÖ

L
JN

IN
G

 A
V

 K
O

M
M

U
N

E
N

S
 B

O
S

TA
D

S
P
LA

N
E

R
IN

G

För att få en överblick över var ny 
bostadsbebyggelse tillkommit de se-
naste åren via beviljade förhandsbesked, 
detaljplanering samt andra större bygg-
projekt har följande sammanställningar 
genomförts. De ger en indikation på hur 
vi följer vår översiktsplan från 2006 (ÖP 
06), samt illustrerar var bebyggelse-
trycket i kommunen finns.

6.1 Bostadsplanering i de-
taljplaner och större projekt 
efter ÖP06

Den första sammanställningen är ge-
nomförd sommaren 2011 och redovi-
sar hur områden som pekats ut som 
utbyggnads-/förtätningsområden, eller 
i övrigt överensstämmer med intentio-
nerna i ÖP06, har planerats eller byggts 
ut (varma färger på kartorna). Även de 
områden som planerats eller byggts ut 
utan stöd i ÖP06 redovisas (kalla färger 
på kartorna). 

Alla detaljplaner med inriktning mot bo-
städer, samt övriga större bostadsprojekt 
genomförda efter 2006, har illustrerats 
för att visa var ny bostadsbebyggelse 
tillkommit eller planeras i kommunen 
sedan översiktsplanen antogs. Förhands-
besked och bygglov för enstaka bostäder 

6.UPPFÖLJNING AV KOMMU-
NENS BOSTADSPLANERING

UTBYGGNADS-/ FÖRTÄTNINGSOMRÅDEN I ÖP06 DÄR PLANERING EJ PÅBÖRJATS

PÅGÅENDE DETALJPLANER I ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖP06

FÄRDIGA DETALJPLANER I ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖP06

PÅBÖRJADE/ FÄRDIGSTÄLLDA OMRÅDEN I ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖP06

OMRÅDEN UTPEKADE I ÖP06 SOM EJ LÄNGRE ÄR AKTUELLA FÖR UTBYGGNAD

PÅGÅENDE DETALJPLANER I OMRÅDEN EJ I ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖP06

PÅBÖRJADE/ FÄRDIGSTÄLLDA OMRÅDEN EJ I ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖP06

har ej räknats med. Observera att siffror-
na som anges är ungefärliga och att nya 
projekt kan ha tillkommit efter det att 
sammanställningen gjordes sommaren 
2011. I sammanfattningen har ett med-
elvärde av antalet uppskattade bostäder 
angivits.

Sammanställningen visar att bostadspla-
neringen i kommunen nästan uteslutande 
är koncentrerad till Lysekils tätort och 
Skaftö. 

Drygt 1000 bostäder är på gång att tas 
fram sedan ÖP06 antogs varav 58% pla-
neras i anslutning till Lysekil och 32% 
på Skaftö. Endast 10% av planeringen är 
förlagd till de norra kommundelarna. Av 
den totala mängden bostäder är bara runt 
130 färdigställda och ca 70 på gång att 
byggas. 

Färdiga detaljplaner finns för Spjösvik, 
Slättegården, Broberg 1:1, Ö.Skolberget, 
Torvemyr etapp 1 och detaljplanerna vid 
Bansvik. Totalt pågår arbete med 29 de-
taljplaner med sammanlagt runt 720 nya 
bostäder. Inom närmsta året beräknas 
drygt 300 av dessa nya bostäder möj-
liggöras genom färdigställandet av ett 
flertal detaljplaner (ev. överklagandetid 
ej medräknat).
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LYSEKIL
1. N. Hamnstranden: 150-200 lägenheter
2. Gamlestan 22:1: ca 18 lägenheter
3. Bansviksbrottet: ca 50 bostadsrätter
4. Bansvik: ca 60 + 23 lägenheter samt 11 villatomter
5. Vattentornet: 25-30 lägenheter
6. Gamla Färgareskolan: 11+15  bostadsrätter
7. Kv. Banken: 42 hyreslägenheter
8. S.Hamnen 6:3 och 14:7: 6 hyreslägenheter samt 14 bostadsrätter
9. Slättegården äldreboende: ca 33 lägenheter
10. Slättevallen: 8-15 lägenheter/villatomter
11. S. om vattentornet: ca 23 gruppbyggda småhus/villor
12. N.Tronebacken: 70-100 radhus/villatomter/lägenheter

* Där utbyggnad ej påbörjats d.v.s. Spjösvik, Ö. Skolberget och Slättegården.

**Varav 158 i Lysekil och 153 på Skaftö beräknas ha en färdig detaljplan inom ett år (ev. överklagandetid ej medräknad)
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SKAFTÖ
13. Rågårdsvik: 10 gruppbyggda småhus/villor
14. Vattentornet Rågårdsvik: 1 lägenhet
15. Fossa 1:33: ca 6 villatomter
16. Östra Skolberget: 39 lägenheter/villor
17. Torvemyr etapp 2: 25-50 lägenheter/parhus/radhus/villor
18. Torvemyr etapp 1: 14 lägenheter i parhus/villor
19. Vigerna:15-25 lägenheter/parhus/radhus/villor
20. Ö.Stockevik: 27-30 villatomter
21. Fiskebäckskils C: ca 50 lägenheter/parhus
22. Område s. om Kristinebergsv.: ca 100 lägenheter/parhus/villor
23. Evensås 1:4: ca 30 lägenheter/ gruppbyggda småhus/villor
24. Evensås 1:134: 2-3 villatomter
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BRASTAD/BRO
25. Tuntorp 4:26 seniorboende: 8-10 lägenheter
26. Tuntorp 4:90: 6-8 lägenheter
27. Broberg 51:1: ca 3 lägenheter

LYSE
28. Spjösvik: 40-50 lägenheter/gruppbyggda småhus/villatomter
29. N.Skalhamn: ca 40 radhus/tomter



36

6
.U

P
P
FÖ

L
JN

IN
G

 A
V

 K
O

M
M

U
N

E
N

S
 B

O
S

TA
D

S
P
LA

N
E

R
IN

G
6.2 Beviljade förhandsbesked 

Ansökan om att bygga ett bostadshus 
utanför detaljplanelagt område hanteras 
med förhandsbesked. Ansökan lämplig-
hetsprövas för att bland annat se om den 
föreslagna placeringen av tomten och 
huset är i överensstämmelse med över-
siktsplanens intentioner samt om Plan- 
och bygglagen efterlevs med hänseende 
till utformning och placering i landska-
pet. Med ett positivt förhandsbesked har 
man sedan två år på sig att söka bygglov.

En analys av positiva förhandsbesked 
för nybyggnad av bostadsbebyggelse ger 
indikationer på var det finns intresse att 
bosätta sig i kommunen. Mellan 2005 
och början av 2011 har drygt 70 stycken 
positiva förhandsbesked lämnats för 
nybyggnad av helårshus och fritidsbo-
städer. 

Förhandsbesked har från 2005 lämnats 
i stora delar av kommunen. Endast två 
förhandsbesked har lämnats norr 
om Brodalen. Även Härnäset har 
ett litet antal positiva förhands-
besked. Sex områden sticker ut 
med ett större antal (se ljusblå 
markeringar på översiktskartan 
till höger) varav Lyse/Skalhamn 
utmärker sig med drygt 20 
stycken förhandsbesked.

Positiva förhandsbesked för året runt 
boende är markerade med gröna prickar 
medan röda prickar märker ut förhands-
besked som initialt söktes för fritidsbe-
byggelse.
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3. Lyse/Skalhamn 24 st

5. Norr om Lysekil 8 st

1. Öster om Brastad/Bro 13 st

4. Nolby/Häggvall/Tor-
gestad 12 st

2. Holländaröd/Rixö/La-
hälla 8 st

6. Norra Skaftö 10 st
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I kommunens översiktsplan (ÖP06) 
redovisas regler och rekommendationer 
för lämplig markanvändning (se karta på 
nästa sida). Nedan följer en kort sam-
manställning över hur många förhands-
besked som har beviljats inom några av 
dessa områden, samt kommentarer till 
hur dessa förhandsbesked förhåller sig 
till vad översiktsplanen föreskriver:

R 1 - Utbyggnadsområde för tätort 
eller område med sammanhållen be-
byggelse lämplig för förtätning. Inget 
nybyggande som kan försvåra en fram-
tida lämplig planläggning får genom-
föras. Detaljplan krävs för all förändrad 
markanvändning.

Antal förhandsbesked = 16 st
Kommentar: Att nya bostäder tillkommer 
stämmer överens med ÖP06 intentioner, 
däremot har kravet på detaljplan från-
gåtts.

R 9 - Skyddszon för Brofjordens indu-
striområde. Ingen ny bostadsbebyggelse 
eller andra anläggningar som förhindrar 
industrins lämpliga utveckling medges.

Antal förhandsbesked = 3 st
Kommentar: Förhandsbeskeden ligger 
alla i ytterkanten av skyddszonen.

R 13 - Område särskilt värdefullt för 
rekreation. Ny bebyggelse som inte är 
kopplad till områdenas funktion som 
friluftsområden får inte tillkomma annat 
än i undantagsfall.

Antal förhandsbesked = 14 st
Kommentar: Anmärkningsvärt många 
förhandsbesked har beviljats, vilket står 
i strid med ÖP06 intentioner om de inte 
kan anses vara undantagsfall.

R 19 - Glesbygdsområde i de inre 
delarna av kommunen. Spridd bebyg-
gelse, jordbruk, skogsbruk och häll-
marker. Nya enstaka och mindre grup-
per av bostadshus för helårsändamål får 
uppföras efter lokaliseringsprövning.

Antal förhandsbesked = 20 st
Kommentar: Att bevilja förhandsbesked i  
dessa områden stämmer helt med ÖP06 
intentioner.

Sammanfattningsvis kan konstateras att 
flera förhandsbesked har beviljats helt 
eller delvis i strid med kommunens gäl-
lande översiktsplan. En trolig förklaring 
är att de generella skrivningarna i över-
siktsplanen inte varit tillräckligt flexibla 
när man ser till de enskilda ansökning-
arna. Ofta beviljas nya förhandsbesked i 
anslutning till befintlig bebyggelse och 
det kan då vara svårt att motivera att 
en tredje bostadsfastighet skulle ge en 
betydligt mer negativ inverkan, på t.ex. 
R 13 områden, istället för de redan be-
fintliga två.

Det finns en risk i hanteringen av för-
handsbesked eftersom de bara hanteras 
ett åt gången och ibland med långa 
tidsintervall mellan ansökningar inom 
samma område. Det blir då svårt att få 
en överblick över hur utvecklingen sker 
över tid inom ett visst område och i 
kommunen i stort.

I kommunens översiktsplan finns inte 
utpekat ”tysta/orörda områden” eller 
”mellanrum”, något som man har job-
bat med i en del andra kommuner. Dessa 
områden syftar till att bevara större 
naturområden och hindra ny bebyggelse 
från att fragmentisera och störa natur-
upplevelsen.



39

6
.U

P
P
FÖ

L
JN

IN
G

 A
V

 K
O

M
M

U
N

E
N

S
 B

O
S

TA
D

S
P
LA

N
E

R
IN

G



40

6
.U

P
P
FÖ

L
JN

IN
G

 A
V

 K
O

M
M

U
N

E
N

S
 B

O
S

TA
D

S
P
LA

N
E

R
IN

G

1

2

Backa, Grundsund (-76): villor, grupp-
hus och flerbostadshus (lgnht ej medräk-
nade). 
• 48 helår
• 18 delår 
Bebodda helår =73%

6.3 Uppföljning av detaljpla-
ner

Ett stort antal detaljplaner med syfte 
att skapa bostäder för åretruntboende 
har tagits fram i Lysekils kommun. En 
utvärdering av åtta av dessa detaljplaner 
har gjorts för att följa upp om syftet med 
planen har uppnåtts. Sammanställningen 
ger också en viss indikation på hur bo-
stadens läge påverkar dess möjlighet att 
utnyttjas som hel- eller delårsboende. 

För varje område anges detaljplanens 
laga kraftdatum inom parentes, samt en 
kort beskrivning av bebyggelsens läge 
och förutsättningar i förhållande till ha-
vet. Slutligen anges hur många av fast-
igheterna som har ägare som är skrivna 
på fastigheten och därför kan antas bo i 
kommunen som helårsboende. 

Tre av områdena: Bansvik, Bansviksber-
get och Pinneberget, ligger mycket nära 
havet och med fin havsutsikt. I dessa 
områden bor i genomsnitt 64% åretrunt. 
I de fyra områden som ligger relativt 
nära vatten och med viss till ingen havs-
utsikt så bor i genomsnitt 83% åretrunt. 
I Gunnesbo, som är ett fritidshusområde 
som givits utökade byggrätter, bor 31% 
åretrunt.  

Sammanställningen indikerar att närhet 
till hav och havsutsikt tenderar att i stör-
re utsträckning övergå till delårsboende 
än områden i mindre attraktiva lägen.

1. Pinneberget (-90): villor och parhus 
med havsutsikt (lgnht och brf ej medräk-
nade) 
• 5 helår
• 5 delår
Bebodda helår = 50%

2. Fiskebäck (-77): blandade bostads-
former (lgnht ej medräknade) 
• 30 helår
• 10 delår 
Bebodda helår =75% 

Gunnesbo (-75,-95): Ädp för havsnära 
fritidshusområde 
• 29 helår
• 66 delår 
Bebodda helår =31%
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FRÅGESTÄLLNINGAR 6.

- Har vi för hög utbyggnadstakt 
för att nya områden ska bli hel-
årsboende?

- Vilken utvecklingspotential har 
de olika kommundelarna och hur 
kan vi jobba vidare med dem 
för att öka möjligheterna till fl er 
helårsboende?

- Planerar vi på rätt ställen?

- Är vi för generösa med att be-
vilja förhandsbesked?

- Bör vi peka ut ”mellanrum” 
där nya bostadsfastigheter ej får 
medges?

- Bör vi styra in planeringen mer 
på omvandling av befi ntliga fri-
tidshusområden samt förtätning 
för att spara markresurser? 

1

2

3

4

1. Dona (-72): bostadsrätter med varie-
rande havsutsikt. 
• 85 helår
• 15 delår 
Bebodda helår =85% 

2. Bansvik (-96): bostads-och hyresrät-
ter med havsutsikt. 
• 31 helår
• 26 delår 
Bebodda helår =54% 

3. Bansviksberget (-02): grupphus med 
havsutsikt. 
• 15 helår 
• 2 delår 
Bebodda helår =88% 

4. Område öster om vattentornet (-
04): villor med viss havsutsikt. 
• 16 helår 
• 0 delår 
Bebodda helår =100%
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