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Många väljer Varbergs kommun som livsplats. Det 

finns en attraktionskraft i Varbergs kommun som 

lockar familjer att bosätta sig och företag att etablera 

sig här. Hela kommunen växer och genom att göra 

det på ett hållbart sätt, säkerställs att morgondagens 

invånare kan må bra, känner tillit och trygghet, kan 

säkra sin inkomst och leva ett gott liv med stark 

social sammanhållning.  

Varberg är en kommun med stark positiv utveckling i hela kommunen. Bakgrunden till 

strategin är behovet att lyfta landsbygdens särskilda utmaningar och möjligheter. Nästan 

hälften av kommunens invånare bor på landsbygden. Det är därför viktigt för Varbergs 

kommun att stad och landsbygd bildar en gemensam helhet.  

Syftet med denna strategi är att ge 

landsbygdsfrågorna en riktning. Strategiska 

utvecklingsområden har prioriterats och 

specifika insatser som främjar utvecklingen 

av landsbygden har identifierats. Strategin 

bygger på en gemensam definition av 

landsbygd och utgör ett kunskapsunderlag 

som förtydligar kommunens 

förhållningssätt.  

 

Strategin kommer att utgöra underlag för det regionala serviceprogrammet i Halland som tas 

fram under 2021. Strategin kommer även att ange inriktningen för projektfinansiering för att 

kunna möta landsbygdens utmaningar. Strategins koppling till styrdokument och beslut 

förtydligas i bilaga 1. Utvecklingsområdena är framtagna i samverkan med tjänstepersoner 

och aktiva samhällsengagerade invånare (se bilaga 2). 
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Definitionen av ”Varbergs landsbygd” i denna strategi är allt utom Varbergs tätort. 

Kommunen har olika sorters landsbygder. I kommunens översiktsplan är landsbygden 

indelat i serviceorter, mindre samhällen och övrig landsbygd. Vissa av kommunens tätorter 

utgör serviceorter. Övriga tätorter och småorter ingår i definitionen mindre samhällen (se 

bild). Varberg har också flera typer av landsbygder med olika förutsättningar, beroende på 

antal invånare. Befolkningstätheten är större utmed kusten och i stadsnära områden.    

 

Olika definitioner av landsbygd har gjorts av bland annat Tillväxtverket, Statistiska 

centralbyrån (SCB), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Glesbygdsverket och 

Jordbruksverket. Enligt myndigheten Tillväxtanalys fungerar en definition bäst när den 

relaterar till frågeställningen som definitionen ska besvara. Det finns därför ett behov av att 

förtydliga definitionen i anslutning till de beslut, uppdrag eller riktlinjer som berörs.    

 

För Varbergs kommun är den vida definitionen av Varbergs landsbygd, det vill säga allt 

utanför Varbergs tätort, relevant för insatserna i Landsbygdsprogrammet och andra EU-

program. Översiktsplanens definitioner av serviceorter och mindre samhällen spelar stor roll 

för samhällsplaneringen, och definitioner som tätort och småort kan spela roll som 

avgränsare då offentlig verksamhet utvecklas. Varbergs kommun har enligt Tillväxtverkets 

definition ingen glesbygd, det vill säga att all befolkning har en tätort med mer än 3000 

invånare inom 45 minuters bilresa (se bilaga 3 för fördjupning). 
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Under arbetet med att ta fram landsbygdsstrategin har det identifierats utmaningar, som 

påverkar kommunens leverans. Vissa utmaningar innebär att frågor måste hanteras på ett 

nytt sätt, att nya arbetsmetoder måste testas och samarbeten skapas.   

Kommunen har inte ansvar för majoriteten av vägarna på landsbygden. Det innebär till 

exempel att kommunen inte kan bestämma över cykelvägar om kommunen inte äger marken 

eller har rätten att använda den.   

På landsbygden har ofta en funktion eller nyttighet flera syften. Samnyttjande av exempelvis 

lokaler, skolgårdar och resor kan ge mervärde till platsen och innebär att resurser nyttjas 

effektivt. Utmaningen är som störst då samordningen finns inom olika förvaltningar.   

Varbergs kommun har olika landsbygder, och samma lösning fungerar inte likadant i större 

tätorter som i mindre samhällen. För att lösa utmaningen krävs nytänk och nya arbetssätt 

där effekten och resultatet är i centrum och anpassas efter platsens förutsättningar.  

De fördjupade översiktsplanerna (FÖP) anger kommunens intentioner för hur markområden 

i serviceorterna ska användas. En stor del av FÖP:arna omfattar privat mark. FÖP:en är en 

möjlighet där markägaren måste ta initiativ till att använda marken på det sätt som anges i 

planen, exempelvis för nya bostäder. En utmaning är att skapa de allmänna ytor i 

serviceorterna som parker, grönstråk och lekplatser som är utpekade i FÖP:ar men som 

ligger på privat mark. För att kunna gå från planering till genomförande behöver den 

kommunala planeringen samordnas med en gemensam prioritering. Ett sätt är att 

kommunen köper in mark, men andra nytänkande arbetssätt med olika lokala 

samverkansformer behöver utvecklas. 

En utmaning för landsbygden är att det organiserade engagemanget i organisationer och 

föreningar minskar. 
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Följande områden behöver utvecklas för att uppnå en mer levande landsbygd: 

• Skapa attraktiva livsmiljöer för fler 

• Främja hållbar mobilitet 

• Välfungerande service och välfärd 

• Stärka det lokala näringslivet 

• Stödja lokalt engagemang och främja dialog 

En viktig del i en levande landsbygd är attraktiva livsmiljöer. Kommunen planerar för att fler 

människor ska kunna bo med närhet till arbete, service, handel, kollektivtrafik och kultur. 

För en långsiktigt positiv utveckling av Varbergs landsbygds livsmiljöer krävs nya bostäder, 

tomter för byggnation men även att befintliga byggnader omvandlas till nya boendelösningar. 

Utbyggnad av bostäder i kommunens alla enskilda delar måste ske i takt med säkerställandet 

en välfungerande service och välfärd för att utgöra en attraktiv livsmiljö för fler.  

För att åstadkomma detta krävs goda lösningar för hantering av vattenförsörjning då 

kapacitet för rening av spillvatten och dagvatten är en förutsättning för ny bebyggelse och 

växande turism. 

De gemensamma samlingsplatserna i en ort är väldigt viktig för platsens attraktivitet och 

upplevelsen av livsmiljön. Det är viktigt att utvecklingen av livsplatsen sker i samverkan med 

de som bor på platsen. Fördjupning kring Varbergs kommuns livsmiljöer på landsbygden 

finns i bilaga 5.  
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Insatser för att skapa attraktiva livsmiljöer  

Verka för byggnation och nya boendelösningar i blandade 

upplåtelseformer/boendeformer och rimliga hyresnivåer, på landsbygden främst i 

serviceorterna men även längs med kollektivtrafikstråken och i de mindre orterna.  

 

Planera för och tillhandahålla förskole- och grundskoleplatser samt säkra 

cykelvägar till verksamheterna i takt med utbyggnaden av bostäder på landsbygden.  

 

Synliggöra VA-kapaciteten och vilka förutsättningar landsbygden har att växa. Detta 
avser tillgång till och planer för utveckling av VA-struktur. Utanför verksamhetsområden kan 
enskilda eller samfällighetslösningar vara ett alternativ för att ”landsbygden” ska kunna växa. 
 

Använda dubbel markanvisning som ett verktyg för att främja byggnation, bibehållen 

service och landsbygdsutveckling. Att vara öppen för nya lösningar som främjar en hållbar 

bostadsbyggnation på landsbygden.  

 

Dialog med boende för att främja platsens attraktivitet, till exempel ny byggnation,   

etableringar och utveckling av offentliga miljöer. 

 

Proaktivitet i markförvärv och planering. I kommunens serviceorter ska finnas tomter 

och detaljplanelagd mark för bostadsbyggnation, verksamhetsmark samt mark för service. 

Planeringen görs genom aktuella översiktsplaner, detaljplaner och markförvärv. I 

serviceorterna och mindre samhällen stödjer kommunen privata aktörer som önskar bygga 

bostäder och verksamhetslokaler. Proaktiva markinköp och framtagande av detaljplaner 

underlättar för framtida byggnation och för att kommunen ska kunna investera i fler 

”mötesplatser på landsbygden” där kommunen inte äger mark. Vid mindre insatser sker 

samarbeten och avtal med lokala aktörer.  

 

Marknadsföring av tomtinnehav på ett attraktivt och tilltalande sätt som ger en känsla 

för platsen. Ortens vilja att synliggöra sin livsplats för fler ska uppmuntras. 

 

 

 

 

Mobilitet är ett strategiskt utvecklingsområde som styrs och påverkas från många olika håll. 

För landsbygdens befolkning är en god mobilitet för tillgång till service och rekreation en 

viktig fråga. Det innebär bra vägar, säkra cykelvägar och tillgänglig kollektivtrafik.  

 

Tillgången till bredband i hela Varberg ökar tillgängligheten till nya former av service. 

Varbergs kommun ansvarar inte för alla delar av mobilitetsåtgärderna själv, utan 

utmaningen handlar till stor del om att samordna och utnyttja resurserna så effektivt som 

möjligt. Fördjupning kring Varbergs kommuns mobilitet på landsbygden finns i bilaga 6.  
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Insatser för att främja hållbar mobilitet 

Främjande av transportsamverkan som bidrar till att binda ihop tätort och landsbygd 

på ett hållbart sätt, genom att kombinera olika transportslag utifrån ”hela resan”. 

 

Översyn av kollektivtrafiken på landsbygden. Uppmana Hallandstrafiken att se över 

landsbygdstrafikens sträckningar och avgångar (kollektivtrafikplanen) och testa nya 

mobilitetslösningar där potential till resande finns. Särskild vikt bör läggas vid att få till en 

hållbar arbetspendling till kommunens samtliga serviceorter.  

 

Samordning av de samhällsbetalda resorna. Genom att se över samordningsvinsterna 

i buss i linjetrafik, skolskjutsar, färdtjänst i högre utsträckning kan samhällsnyttan ökas.  

 

Tillgängliggöra service för de som inte har något alternativ till bilen som 

huvudtransportmedel. Detta genom att möjliggöra parkeringsplatser, bytespunkter och 

cykelförvaring i närhet av tågstationer och busshållplatser, och öka tillgång till buss, tåg och 

hyrcyklar. I framtiden kan det även innebära till exempel shuttlebussar eller poolbilar.  

 

Söka nya lösningar för gång- och cykelvägar på landsbygden, främst utanför 

serviceorterna och där kommunen inte är väghållare. Detta bör ske i nära samverkan med 

Region Halland, Trafikverket, vägföreningar och enskilda markägare. 

 

Främja ökat kollektivt resande på landsbygden. Öka kännedomen om beställningstrafik.  
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Närheten till offentlig service och välfärd i form av skola, förskola, äldreomsorg och idrotts- 

och fritidsanläggningar är viktiga faktorer när man väljer boplats. Kommunen har ett 

lagstadgat ansvar att tillhandahålla utbildning. Genom digitalisering och nytänkande kan nya 

möjligheter för en nära och behovsanpassad service på landsbygden utvecklas.  

Kommunens serviceorter utgör ett viktigt nav för service av sin omgivning. För att möta en 

befolkningsökning på landsbygden står kommunen inför en utveckling av den kommunala 

servicen i våra serviceorter. Detta är en förutsättning för utvecklingen av landsbygden som 

helhet.  

Varbergs kommuns tillgång till kommersiell service är relativt god i hela kommunen. Risken 

ligger till stor del i bortfall av exempelvis en eller två butiker och/eller 

drivmedelsanläggningar i inlandet. Det riskerar att leda till en relativt stor försämring av den 

kommersiella servicen och bidra till längre avstånd, med en ökad miljöpåverkan som följd. 

Speciellt sårbart är området i nordöstra och östra Varberg.  

Välplanerade och tillgängliga offentliga miljöer är en viktig del i Varbergs kommuns arbete 

med landsbygdsfrågor. Investering i god offentlig miljö skapar mervärden för både besökare 

och boende på orten. Varbergs kommun strävar efter att möjliggöra investeringsprojekt över 

hela kommunen efter behov som identifierats i nämnder och styrelser. Fördjupning kring 

Varbergs kommuns service och välfärd finns i bilaga 7.  
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Insatser för en välfungerande service och välfärd 

Samordning för ett effektivt nyttjande av lokaler och verksamheter i mindre orter. 

Samordna insatser mellan förvaltningarna och de kommunala bolagen, men även privata, 

ideella, och regionala verksamheter, för att nå en helhet kring offentlig service och för en 

ännu effektivare resursanvändning. Det kan gälla gemensamt nyttjande av platser och 

lokaler, exempelvis genom att undersöka var det är lämpligt att skolgårdar är offentlig 

platsmark och samordnas med lekplatser och rekreationsmiljöer. Det skulle även kunna 

innebära att man nyttjar samordningsvinsterna med anläggning av vatten och 

avloppsledningar, samt återvinningsstationer med cykelbanor och övrig infrastruktur.  

 

Dialog och kommunikation med invånare och anställda vid förändringar i den offentliga 

servicen. Synliggöra landsbygden i kommunala kanaler genom att tydligare berätta om 

satsningar som görs på landsbygden.  

 

Utveckla och bibehålla den kommersiella servicen på landsbygden. Samordna stöd 

till utveckling av service mellan aktörer och program. Värna om en god tillgång till 

kommersiell service och testa nya lösningar för service i samverkan med samhällsföreningar 

och organisationer.    

 

Service för ett aktivt friluftsliv. Utveckla dialogen mellan markägare, invånare, 

besökare, föreningar och företagare för att åstadkomma ett hållbart och utvecklat friluftsliv.   

 

Främja förutsättningarna för idrott-, kultur- och fritidsaktiviteter på landsbygden 

genom tillgång till anläggningar, mobil verksamhet och stöd till föreningslivet. 

 

Se digitaliseringens möjligheter för att tillgängliggöra nya möjligheter inom service, 

som till exempel meröppet. Omvärldsbevaka nya innovativa lösningar som möjliggör service 

som till exempel ”instaboxar”, obemannade livsmedelsbutiker och bilpooler.  

 

Bevaka landsbygdens intressen regionalt genom att vara med och ta fram ett nytt 

regionalt serviceprogram för nästa EU-programperiod. Landsbygdsstrategin, 

Översiktsplanen med fördjupningar samt ortsutvecklingsstrategierna utgör underlag för 

detta arbete.  
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De många företagen på Varbergs landsbygd, av olika storlek och inom olika branscher, är en 

stor tillgång för landsbygdens utveckling. Företagsstrukturen präglas av traditionella 

branscher som lantbruk, service, bygg och hantverk. I och i anslutning till serviceorterna och 

de större vägarna finns industriverksamhet och flera av kommunens större företag. Varberg 

har även ett aktivt småskaligt yrkesfiske. Verksamhetsområdena i serviceorterna gör det 

möjligt för företag att expandera i sina närområden. Stor del av kommunens yta är 

jordbruksmark (betesmark och åker) eller skog. Bevarande av jordbruksmarken för en 

hållbar livsmedelsproduktion är en viktig fråga att ta hänsyn till vid expansion och utveckling 

i anslutning till jordbruksmark (se bilaga 11 om markanvändning).  

 

Några av de viktigaste frågorna för att stärka näringslivet i Varberg ligger inom strategins 

övriga utvecklingsområden. 

 

Näringslivet på landsbygden har många starka värden och är betydelsefullt, inte bara för att 

det erbjuder arbetstillfällen på orten utan också för engagemanget för platsen och lokalt 

föreningsliv. Besöksnäringen på landsbygden är en bransch som är under kraftig utveckling. 

Fördjupning kring det lokala näringslivet finns i bilaga 8.  

 

Insatser för att stärka det lokala näringslivet  

Utveckla företagsservicen genom kommunen och aktörers mötesplatser, och öka 

kännedomen om erbjudanden för företagens utveckling och kompetensförsörjning.  

 

Stötta bildandet av företagskluster och nätverk när behov finns. 
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Synliggöra tillgången på lokaler på landsbygden genom att sprida kunskap om hur 

man marknadsför lediga lokaler på lokalguiden.se. Syftet är att främja ett effektivt nyttjande 

av lokaler och möjligheter att hyra verksamhetslokal, och därigenom också öka möjligheterna 

till distansarbete.  

 

Främja möjligheter för fler lokala leverantörer genom att erbjuda tidiga dialoger 

inför upphandlingar och utbildningar i upphandling. Öka kännedomen om kommunens 

upphandling hos lokala företag och på så vis främja att fler lokala företag blir leverantörer till 

kommunen. 

 

Synliggöra stödinsatser för företagen till exempel genom att informera näringsidkare 

på landsbygden om stödmöjligheter till kommersiell service. Sprida och synliggöra 

aktörernas utbud. Sprida information om möjligheterna i det nya landsbygdsprogrammet. 

Involvera landsbygdsföretag i utvecklingsprojekt och hållbarhetsfrämjande insatser. 

 

Utveckla besöksnäringen genom att satsa på potentialen kring naturturism och 

måltidsturism i samverkan med Region Halland, och att erbjuda affärsutvecklings-

möjligheter av produkter och tjänster. 

 

Värna jordbruksmarken för en framtida hållbar livsmedelsförsörjning.  

 

Varbergs landsbygd har många engagerade invånare. Kommunen har en viktig roll i att ge 

rätt förutsättningar för det lokala engagemanget genom nätverkande, stöd och dialog. Lokalt 

engagemang och lokal kunskap är grundläggande för utvecklingen av landsbygden och det är 

också en demokratifråga. Det finns ett stort intresse för att vara delaktig i beslut som rör den 

egna livsplatsen och hur den utvecklas. Fördjupning kring lokalt engagemang och dialog 

finns i bilaga 9.  

 

Insatser för att stödja lokalt engagemang och främja dialog 

Checkar som främjar lokalt engagemang. Byapengen och landsbygdschecken ger ett 

mindre stöd till lokala insatser och aktiviteter och främjar den lokala demokratin i 

samhällsföreningarna. 

 

Samordna insatser för landsbygden. Stöd till samhällsföreningar, landsbygdsråd och 

boende på landsbygden i kontakten med kommunen genom exempelvis Näringslivs- och 

destinationskontorets landsbygdsamordnare och Varberg Direkt.  

 

Dra nytta av EU-programmens möjligheter genom att vara delaktig i framtagande av 

strategier, program och utvecklingsplaner tillsammans med Region Halland, länsstyrelsen 

och Lokalt ledd utveckling Halland. Bidra till att Varbergs landsbygd blir delaktig i dialogen 

kring programmen. Stödja lokala initiativ som önskar driva projekt. Identifiera och driva 

projekt inom EU-program där efterfrågan och behov finns och är i linje med denna strategi.  
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Ansvaret för att ta fram landsbygdsstrategin ligger hos kommunstyrelsen i verksamhets-

dialog med övriga förvaltningar och bolag. De strategiska utvecklingsområdena ska utgöra ett 

underlag för kommunens förvaltningar i arbetet med planer, riktlinjer och prioriteringar. 

Kommunens verksamheter har ett gemensamt ansvar för att förhålla sig till strategin.  

 

Ställningstagandena är av övergripande karaktär vad gäller funktioner och principer. 

Insatserna är förslag på åtgärder som bidrar till det strategiska områdets utveckling. Detaljer 

som drift, skötsel och utformning hanteras inte i strategin. En handlingsplan som beskriver 

det praktiska genomförandet, roller och ansvar kommer att tas fram. Näringslivs- och 

destinationskontoret samordnar arbetet kring landsbygdsfrågorna. 

 

Landsbygdsstrategin kommer att följas upp vid varje ny mandatperiod. Arbetet med att 

utveckla den kommunala verksamheten utifrån strategierna bedrivs kontinuerligt med ett 

framtidsperspektiv som siktar mot år 2030.  

 

För att landsbygdsstrategin ska bli ett dokument som gör skillnad krävs att de som bor och 

verkar i Varberg engagerar sig och bidrar till utvecklingen av landsbygden. Därför är det 

viktigt att kommunicera landsbygdsstrategin och utvecklingsarbetet genomtänkt och 

anpassat. Landsbygdsstrategin ska presenteras och spridas både inom och utom kommunen; 

muntligt, som tryckt dokument och på kommunens hemsida.  

 

Näringslivs- och destinationskontoret ska löpande kommunicera hur kommunens arbete 

fortskrider i riktning mot landsbygdsstrategins ambitioner. Denna kommunikation går hand 

i hand med budskap och aktiviteter i kommunikationsplanen för landsbygdsutveckling. 
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Att utveckla landsbygden är en del av kommunens utvecklingsarbete och har sin 

utgångspunkt i kommunens centrala styrdokument. Kommunfullmäktiges strategiska 

målområden och prioriterade mål pekar ut riktningen för utvecklingen framåt.  

Hur landsbygdsstrategin är utformad påverkas 

av den kommunövergripande översiktsplanen 

(ÖP) med tillhörande fördjupningar, vilka 

anger den långsiktiga mark-och 

vattenanvändningen samt den kommunala 

VA-planen. Den kommunövergripande 

översiktsplanen beskriver vikten av att 

bibehålla en levande landsbygd. 

Ortsutvecklingsstrategier är ett underlag som 

arbetats fram i ett antal av kommunens 

mindre orter. Dessa ger en samlad bild över 

viktiga utvecklingsfrågor och utmaningar för 

landsbygdens mindre orter.  

 

Varbergs kommuns hållbarhetsinriktningar är ledstjärnor för kommunens hållbarhetsarbete 

och arbetet med Agenda 2030. Landsbygden är en förutsättning för att flera av dessa mål ska 

förverkligas. Målet är till exempel att Varberg långsiktigt ska bevara och stärka de lokala 

ekosystemen, ett hållbart nyttjande av ekosystemtjänster, att främja ekologisk odling och 

klimatsmart mat, ett öppet landskap genom betande djur och hushållning med 

mark/jordbruksmarkens värde. Det kan vidare handla om att erbjuda bostäder för alla 

skeden i livet, göra det enkelt att ta sig till trivsamma och naturnära platser där människor 

vill vistas och mötas, binda ihop tätorter och landsbygd via hållbara system för förflyttning, 

skapa förutsättningar för friluftsliv, rekreation och rörelse samt stimulera ett brett utbud av 

kulturaktiviteter. 

 

Beslut och strategier från EU, på nationell och på regional nivå, påverkar också kommunens 

landsbygdsutveckling. Program och strategier som har betydelse för den närmsta sjuårs-

perioden 2021–2027 är Landsbygdsprogrammet inklusive Leader (en del av 

landsbygdsprogrammet som beslutats av en lokal styrelse), regionalt strukturfondsprogram 

för Västsverige, Regional utvecklingsstrategi, den regionala tillväxtstrategin och det regionala 

serviceprogrammet. Flertalet av programmen är under framtagning (2020).  

 

Landsbygdsstrategin utgör underlag för kommunens prioriteringar kring kommersiell 

service. Det blir tillsammans med ÖP, FÖP:ar och ortsutvecklingsstrategier även ett underlag 

för det regionala serviceprogrammet.  
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Strategin är framtagen i dialog med representanter för samhällsföreningar och 

landsbygdsråd genom dialogforumet ”Låt oss prata landsbygd”. Detta ett forum för att 

diskutera framtidens trender och få samhällsföreningarnas bild av hur Varbergs landsbygd 

kan utvecklas på bästa sätt. Resultatet blir underlag för strategin. Förslag och idéer har också 

samlats in och diskuterats med tjänstepersoner inom kommunens förvaltningar och bolag. 

Genom en enkät har kommunens mobila ungdomsverksamhet samlat in tankar och 

synpunkter från ungdomar i åldern 12-16 år. Strategins fem strategiska utvecklingsområden 

(se kapitel 6) är som helhet ett resultat av de dialoger som förts, och ska spegla vad 

deltagarna anser är landsbygdens viktigaste utvecklingsområden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Med serviceort menas ort utanför stadsområdet där det finns god tillgång till offentlig 

service. Till serviceorter räknas Tvååker, Rolfstorp/Skällinge, Bua, Väröbacka/Limabacka, 

Veddige och Kungsäter. Träslövsläge och Trönninge ingår i stadsområdet. Även om orterna 

ingår i stadsområdet utgör de egna områden av stadsnära landsbygd. Serviceorterna ska 

serva området runt orten och ge goda boendemöjligheter med närhet till service och goda 

kommunikationer. Träslövsläge och Bua är fiskelägen med hamnverksamhet och småskaligt 

yrkesfiske. 

 

Övriga tätorter och småorter ingår i definitionen 

mindre samhällen. Där ska en levande landsbygd 

bibehållas och ge underlag för utveckling av befintlig 

service. Alla mindre samhällen med viss befintlig 

service är inte tätorter, då de är glesare och mer 

utspridda samhällen än SCB:s definition. Exempel på 

sådana är Gödestad och Sibbarp.   

 

SCB:s definition på orter utgår från storlek och närhet mellan husen. Definitionen av tätort 

och småort är vedertagen och kan vara ett relevant mått på avgränsningar då en stor mängd 

uppföljning och statistik utgår ifrån dessa definitioner.  

 

Område utanför småorterna som inte har en större sammanhängande bebyggelse eller 

tillgång till service, identifieras som övrig landsbygd. Övrig landsbygd är av stor betydelse för 

rekreation, friluftsliv och möjligheter till naturupplevelser men även för företagen inom 

skogs- och jordbruk. 
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Kommunen äger vägar och mark framför allt i 

delar av serviceorterna. Trafikverket eller 

vägföreningar är oftast väghållare utanför 

Varbergs tätort och marken där ägs till stor del av 

privata markägare. Detta påverkar kommunens 

roll och ansvar kopplat till marken och hur den 

kan nyttjas. Kommunen kan inte bestämma över 

mark för cykelvägar och andra nyttigheter om 

man inte äger marken eller rätten att nyttja den. 

Man har heller inte rätt att investera på marken 

genom att anlägga lekplats, park eller bevara ett 

grönområde. Kommunen kan i vissa fall skriva 

avtal om markanvändning och medfinansiera 

åtgärder.   
 

I kommunens översiktliga planering skapas förutsättningar för utveckling av privat mark, 

genom att lämpliga områden pekas ut för bland annat service, verksamhetsområde och 

byggnation. Men det är fortfarande den privata markägaren som bestämmer om man vill 

nyttja förutsättningarna som ges.   

I mindre samhällen har en nyttighet ofta flera funktioner. Bygdegårdar fungerar som en 

samlingsplats och kanske även festplats, kontor, butik eller möteslokal för styrelsemöten. 

Stöd och bidrag till verksamheter är ofta utformade utifrån funktion, exempelvis 

samlingslokal, föreningslokal, kulturverksamhet, fritids eller ungdomsverksamhet. Detta gör 

att engagerade på landsbygden måste hålla uppe engagemanget i flera föreningar samtidigt 

för att kunna ta del av bidrag och stöd.  
 

Genom att nyttja gemensamma tillgångar som lokaler, skolgårdar och andra både offentliga 

och privata platser i samverkan ökar upplevelsen av offentlig närvaro på platsen. Detta kan 

innebära effektivare nyttjande av resurser och öka platsens attraktivitet. Goda exempel är 

meröppet på bibliotek och MUVE (mobil ungdomsverksamhet) som använder befintliga 

lokaler i sin verksamhet. Utmaningen till gemensamt nyttjande är som störst när 

verksamheterna som ska samordnas ligger inom olika förvaltningar, eller mellan det 

offentliga och det privata.  

Vissa frågor kan inte lösas på samma sätt på landsbygden som i större tätorter. I glesare 

områden där kommunen ofta saknar rådighet (verktyg) krävs möjligheter och tid att testa 

nya lösningar. Frågor kan behöva samordnas inom och mellan förvaltningar för att uppnå 

resultat. Nya lösningar innebär att man inte kan följa samma arbetssätt, norm eller modell. 

De kräver oftast mer tid i uppstart och en lokal närvaro. Exempel på detta kan vara 

möjligheten att spela ett instrument om det är få deltagare där man bor, möjligheten att 
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anlägga en lekplats där kommunen inte äger marken eller att sätta upp julbelysning utanför 

offentlig plats. Utmaningen är att flytta fokus till effekt och resultat och anpassa lösningarna 

efter platsens förutsättningar.  

De fördjupade översiktsplanerna (FÖP) är väl utarbetade dokument som anger kommunens 

intentioner avseende hur mark kan användas för olika delar av kommunen. En stor del i 

FÖP:arna anger möjlig markanvändningen på privat mark, till exempel om marken anses 

lämplig för utveckling av ny bebyggelse. FÖP:en är en möjlighet där ägaren måste ta initiativ 

till att använda marken på det sätt som anges i planen. En annan del i FÖP:arna är de 

allmänna ytorna, grönstråk, parkbildningar och liknande, där privata initiativ inte kommer 

att uppfylla de möjligheter som planerna ger. På dessa ytor behövs den kommunala 

planeringen samordnas för att uppnå intentionerna i planen som antagits. Kommunala 

markförvärv kan ge bättre förutsättningar att genomföra utpekad markanvändning. 

Utmaningen är som störst på de mindre serviceorterna. Det finns även en utmaning kring att 

kommunicera hur kommunens planering ser ut, prioriteringar och vad som krävs för att det 

skall kunna genomföras.  

Allt fler föreningar och organiserade sammanslutningar på landsbygden men även i staden 

upplever ett vikande engagemang. På landsbygden är det vanligt att samhällsföreningen eller 

idrottsföreningen sköter kommunal mark, kulturinsatser eller fritidssysselsättning. Flertalet 

utvecklingsinsatser på landsbygden sker genom projekt. I de fallen är det viktigt att 

administrationen i projekten inte äter upp de ideella resurserna. Kommunal verksamhet, 

aktiviteter eller ägande som förlitar sig på ideella krafter löper risk att inte fungera optimalt i 

längden, eftersom organiserade ideella krafter minskar i hela samhället. Engagemanget är 

viktigt för landsbygden då samhällen med ett stort engagemang oftast upplevs som mer 

attraktiva och välmående.  
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Bostadsutbudet på landsbygden domineras av enskilda villor och småhus. Det finns ett ökat 

behov av olika slags bostäder för att komplettera befintligt bostadsutbud, vilket ökar 

möjligheterna att bo kvar på landsbygden i alla åldrar och livssituationer. En ort där det finns 

en mångfald av boendeformer som matchar olika preferenser, 

olika skeden i livet och olika plånböcker gör det lättare att 

flytta in och bo kvar. Ungdomar som flyttar hemifrån till eget 

boende efterfrågar i första hand små, billiga hyreslägenheter 

men även tillgång till kollektivtrafik. Andelen äldre, som inom 

de närmsta åren kommer att öka i antal, medför behov av 

bostäder i det ordinarie bostadsbeståndet med god 

tillgänglighet och funktion. Bostäder för äldre kan frigöra 

villor och bidra till att skapa flyttkedjor. 

 

Fokus för planeringen av bostadsbyggandet finns i serviceorterna och i samhällen längs de 

regionala kollektivtrafikstråken. Detta för att öka tillgången till en bra basservice och ett 

hållbart resande. I övriga samhällen och deras omgivningar bör kompletteringar i form av 

bostäder och verksamheter ske i relation till ortens 

storlek. Detta för att bibehålla en levande landsbygd 

och ge underlag för befintlig service. Utbredning av 

tätortsstrukturen bör därför noga övervägas i 

förhållande till bevarande av natur- och kulturarv samt 

friluftsliv och rekreation. Det eftersträvas en 

sammanhållen bebyggelse i orterna för att möjliggöra 

en hållbar samhällsutveckling, bevara natur och 

kulturvärden, värdefull jordbruksmark, långsiktiga VA-

lösningar och kollektivtrafikförsörjning. 

Förutsättningar för en hållbar avvägd planering kräver 

en proaktivitet i markförvärv och planering av tomter.  

 

För att få till stånd nya bostäder på landsbygden kan dubbel markanvisning vara en 

användbar metod. Denna typ av markanvisning har använts för att bygga i hyresrätter i 

Kungsäter.  

 

Platsens attraktivitet påverkas mycket av hur platsen uppfattas. En vacker plats upplevs mer 

attraktiv och de som bor på en vacker plats är mer nöjda med sin livsmiljö. De gemensamma 

samlingsplatserna i ett samhälle blir därför extra viktiga för hur platsen uppfattas. Utveckling 

av mötesplatser, ungdomshäng, lekplatser och badplatser har stor betydelse för platsens 

attraktivitet. Detsamma gäller skötsel av allmänna ytor. Det är därför viktigt att platsen 

utvecklas i dialog med de som bor och verkar på platsen.  

Dubbel markanvisning 

När en byggherre, för att få 
markanvisning i ett centralt ekonomiskt 
fördelaktigt centralt läge, även 
förbinder sig att bygga i ett ekonomiskt 
mindre fördelaktigt läge i någon av 
kommunens mindre orter. Detta kan 
ske både genom markanvisningstävling 
och direktanvisning. 
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Goda lösningar för hantering av vattenförsörjning, och kapacitet för rening av spillvatten och 

dagvatten är en förutsättning för ny bebyggelse och en växande turism. Kommunen ska ha 

god planering för att möta en växande landsbygd, och kommunal VA-anslutning ska alltid 

ges till områden som uppfyller 6§ LAV. Svårigheter avseende VA-anslutningar uppstår när 

landsbygden växer där den strategiska planeringen för bostäder och därmed VA inte finns.  

 
Återvinningsanläggningar och FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen) är något man vill 

ha både nära och långt bort. Det är en service i ett hållbart samhälle men kräver gemensamt 

ansvar och planering kring lämplig lokalisering. Målet är att det ska stimulera till återvinning 

och återbruk och vara så lättillgängligt som möjligt utan att störa boende eller leda till ökade 

transporter. 
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Det är viktigt att det är tillgängligt för landsbygdens befolkning att nå servicen som finns i 

serviceorter och i staden. Möjlighet till goda kommunikationer, bra vägar och säkra 

cykelvägar är viktigt för en levande landsbygd där man har olika närhet till service från 

boendet. Näringslivets transporter är beroende av både hållbara vägtransporter och 

koordinering mellan väg, järnväg och sjöfart. Underlag för kollektivtrafik och 

infrastruktursatsningar styrs till stor del av hur koncentrerat boendet är. I Varbergs 

kommun, främst i de områden som är glesare befolkat, finns många invånare som är 

beroende av bil. Detta är en utmaning och visar ett behov att titta på framtidens hållbara 

mobilitetslösningar för landsbygden. Det finns även goda initiativ att bygga vidare på. Ett 

exempel är MUVE (Mobil ungdomsverksamhet) som ordnar skjuts till olika aktiviteter inom 

sin verksamhet. 

 

Varbergs kommun har definierat viktiga kollektivtrafikstråk utefter kommunens serviceorter 

för att öka det hållbara resandet och för att kunna ersätta hela eller delar av bilresorna med 

färdmedel med mindre miljöpåverkan. Kollektivtrafiken kan därigenom utvecklas som ett 

alternativ till bilen för fler. Kombination av trafikslag och förutsättningar att parkera bil eller 

cykel i anslutning till en busshållplats, kan öka underlaget för kollektivtrafiken på 

landsbygden. Till exempel kan en mindre laddbar bil parkeras och laddas för vidare transport 

med buss. Smartare transporter som inkluderar kombinationstjänster mellan persontrafik 

och godstrafik kan skapa förutsättningar för minskade utsläpp från biltrafik.  

 

Hallandstrafiken ansvarar för buss- och regionaltågstrafik. Utvecklingen i den regionala 

tågtrafiken på Västkustbanan pågår, med ny station i Varberg och planering för en ny station 

i Värö. Viskadalsbanan kommer att rustas upp under de närmsta åren, är en viktig länk för 

orterna längs linjen. Det finns en stor efterfrågan på kollektivtrafik, större än möjligheten att 

tillgodose behoven. Därför är det viktigt att veta att den befintliga busstrafiken på 

landsbygden ger förutsättningar för till exempel arbetspendling. Landsbygdsresorna skulle 

gynnas av en regelbunden översyn för att se till att trafiken är välplanerad utifrån 

landsbygdens förutsättningar. Det finns en stor efterfrågan från unga på bättre kollektivtrafik 

till fritid och rekreation. Fler och tätare avgångar, tvärtrafik mellan orter men även trygga 

busskurer önskas. Det finns också en efterfrågan från besökare på landsbygden att kunna nå 

besöksmål på ett mer hållbart sätt. Erfarenheterna från pilotprojektet Åkturen gav många 

goda erfarenheter kring kollektivt resande till besöksmål och initiativ som nu testas på flera 

platser i Sverige. 

 

Elektrifieringen av fordon kommer att kräva en ny laddinfrastruktur. Majoriteten av 

laddningen kommer att ske i hemmet allt eftersom bilens räckvidd utökas, så även på 

landsbygden. Behov av laddning kommer troligtvis att öka utefter vältrafikerade stråk. Därför 

är det viktigt att i planeringen förutse lämpliga platser för laddning. Landsbygdens tak kan 

utgöra en viktig del av vårt framtida energisystem med utbyggnad av förnyelsebar energi. 

Omvandling av denna energi till vätgas och möjligheten att ladda batterier kan vara en viktig 

utveckling för framtida energilagring. I utvecklingen av exempelvis biogas kan Varbergs 

landsbygd vara en viktig faktor i den gröna omställningen genom att bidra till att minimera 

klimatpåverkan från energiproduktion, resor och transporter. 



22 

 

Vägarnas standard och säkra cykelvägar är viktiga för en levande landsbygd.  I vissa delar av 

serviceorterna har kommunen ansvar för vägarna men övriga vägar på landsbygden ägs och 

sköts av Trafikverket eller enskilda vägföreningar.  

 

De kommunala cykelvägarna ligger främst inom tätbebyggt område. Deras funktion är att 

binda samman bostadsområden med skolor, arbetsplatser och service. Det kommunala 

cykelvägnätet kompletteras av ett regionalt cykelvägnät vars funktion är att binda samman 

tätorter och kommuner. Till de regionala cykellederna inom Varbergs kommun finns 

vägvisning av fyra olika cykelleder: Kattegattleden, Åkullaleden, Cykelspåret och 

Monarkleden (digitalt). Dessa går mestadels i blandtrafik. Lederna sköts av olika huvudmän, 

bland annat Region Halland, Trafikverket, Länsstyrelsen och Gödestads hembygdsförening. 

Utöver dessa finns det många mindre, lågt trafikerade vägar i kommunen som fungerar som 

dagliga cykelstråk mellan olika platser.   

 

Behovet av nya cykelvägar är betydligt större än de statliga, regionala och kommunala medel 

som finns för att bygga cykelvägar. Bättre möjligheter att i större utsträckning kunna cykla på 

cykelväg efterfrågas av den yngre målgruppen. Nya lösningar kan tillkomma genom att 

omvärldsbevaka innovativa sätt att utveckla cykelmöjligheterna på landsbygden. 

 

Varberg Energi fortsätter utbyggnaden av fibernätet i flera delar av kommunen. Genom 

lokalt engagemang har fler fiberföreningar bildats och ytterligare utbyggnad planeras. 

Bredbandsstrategin anger målet för bredbandsutbyggnaden till 99 procent år 2020. 2019 har 

96% av Varbergs befolkning tillgång till fiber. Av de som bor på landsbygd utanför tätort är 

siffran 87%. De kvarvarande procenten består av fastigheter som ligger avlägset och därför 

kräver stora anslutningskostnader.  
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I Varbergs kommun finns en väl fungerade offentlig och kommersiell service. Alla har dock 

inte lika nära till den service som finns. Ingen i kommunen har idag längre än två mil till en 

dagligvarubutik med fullservice, och hemkörning från butiker har god täckning i kommunen.  

Offentlig verksamhet som äldreomsorg, idrotts- och fritidsanläggningar, skola och förskola 

finns i närheten av alla serviceorter och i vissa fall också i våra mindre samhällen (tätorter 

och småorter). Kommunen fäster stor vikt vid yngre barns närhet till skola och strävar efter 

att erbjuda förskola och skolverksamhet för de lägre årskurserna nära barnens hem. MUVE 

(mobil ungdomsverksamhet), meröppna bibliotek och e-tjänster är några exempel på hur 

servicen kommer närmare och blir mer tillgänglig för landsbygdens invånare. 

Digitaliseringens möjligheter kommer att kunna öppna fler möjligheter för en nära, 

utvecklad och behovsanpassad service på landsbygden. I den digitala utvecklingen krävs 

också ödmjukhet för att vissa har svårt att ta till sig den nya tekniken och genom det upplever 

en försämrad service.    

Serviceorterna Bua, Väröbacka/Limabacka, Veddige, Kungsäter, Tvååker och Rolfstorp/ 

Skällinge har ett mer koncentrerat utbud av kommersiell och offentlig service. Detta har 

betydelse för och servar den omgivande landsbygden. Kommunen råder inte över alla 

serviceslag men verkar för att serviceorterna på sikt bör ha följande: 

 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

Serviceortens storlek och omland har en avgörande betydelse för mängden service och 

tillkomst av ny service. En positiv utveckling av boende, service och arbetstillfällen i dessa 

orter gynnar möjligheten till utveckling också av den omgivande landsbygden och mindre 

orter. I många av kommunens mindre samhällen finns det förskola, bredbandsuppkoppling, 

butiker, bygdegårdar, kyrkor, idrottshallar, fotbollsplaner och ett aktivt förenings- och 

kulturliv. Samordning av befintlig service exempelvis i form av servicepunkter kan ge en 

effektivare resursanvändning. Sker förändringar i serviceutbudet på en ort finns det en stark 

vilja att känna sig delaktig och informerad.  



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den kommersiella servicen på landsbygden i Varberg är relativt god. För drivmedel har en 

del invånare avstånd på över två mil till närmsta station. Betaltjänster och 

dagskassehantering är det som har sämst täckning i kommunen. Genom Tillväxtverkets 

program för kommersiell service kan näringsidkare få stöd att utveckla service i landsbygder. 

Flertalet av butiker och en drivmedelsanläggning i Varberg har sökt stöd från länsstyrelsen 

som administrerar detta, och fått pengar. Men en hel del väntar på besked, på grund av 

begränsade medel och långa handläggningstider. Butiken i Kungsäter är den enda butik i 

Varberg som erhåller servicestöd till dagligvaruhandel, då den har mer än en mil till närmsta 

andra livsmedelsbutik. Digitaliseringens utveckling, tillsammans med den goda tillgången på 

bredband på Varbergs landsbygd och det lokala engagemanget, är en möjlighet för nya 

smartare landsbygder. Smarta landsbygder skulle kunna ha tillgång till digitala 

servicelösningar som varuskåp, mobilitetsappar, sensorer för skötsel av grönytor och mycket 

mer.  

 

Landsbygden i Varberg har en lång och stark tradition av aktivt föreningsliv med stor 

variation. Idrotts-, ungdoms-, kultur- hembygds-, samhälls- och andra intresseföreningar 

spelar en stor roll för en aktiv fritid och ger ett stort utbud av arrangemang och aktiviteter. 

Föreningslivet bidar till platsens attraktivitet och aktivitet men har även en stor 

förebyggande effekt avseende brottslighet, missbruk och segregation.  

 

I flera av kommunens orter finns idrottsanläggningar, föreningslokaler, rekreationsspår och 

bygdegårdar som utgör en resurs. Landsbygdens föreningsanläggningar är ofta samlings- och 

mötesplatsen på orten. Det är ofta samhällsföreningar som helt eller delvis ansvarar för drift 

och skötsel av flera av ortens samlingsplatser. I flera fall sker detta med stöd från kommunen. 

Samverkan mellan föreningslivet och kommunen är en nyckel till framgång för landsbygdens 

utvecklade gemenskap och effektivt nyttjande av lokaler.  
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Evenemang och kulturella arrangemang inom konst, teater, dans, musik kan genom 

föreningar och arrangörer förläggas till landsbygden i offentliga lokaler, bygdegårdar och 

föreningslokaler. I flera av kommunens serviceorter och mindre samhällen har kommunen 

genomfört konstnärlig gestaltning genom den pågående satsningen på konst på landsbygden. 

Konstnärlig gestaltning kan vara en viktig faktor i att skapa identitet och gemenskap på en 

ort. 

 

I hela kommunen finns stora möjligheter till rekreation av olika slag. I inlandet finns vackra 

landskap, insjöar och större sammanhängande skogsområden. Flera områden finns utpekade 

som riksintresse inom natur, friluftsliv eller kulturmiljö. Olika vandrings- och cykelleder 

löper genom kommunen. Ett exempel är det välbesökta friluftsområdet kring Åkulla med 

vandringsstigar på sommaren och skidspår på vintern. Kustområdet och havet är en stor 

resurs för friluftslivet i Varberg. Stränderna erbjuder goda rekreationsmöjligheter i form av 

bad, fiske eller upplevelser. För bad i inlandet finns kommunalt skötta badplatser vid sjöarna 

Oklången, Mäsen och Skällingesjön men utöver det otaliga smultronställen för bad en varm 

sommardag. Behov finns av att ta hand om dagvatten lokalt vid byggnation. Detta skulle 

kunna ge vackra miljöer med närhet till vatten där man bor.  

 

Utveckling av välplanerade och tillgängliga offentliga miljöer är en viktig del i Varbergs 

kommuns arbete med landsbygdsfrågor. Investering i god offentlig miljö skapar mervärden 

för både boende på orten och besökare. Varbergs kommun strävar efter att få en jämn 

fördelning av investeringsprojekt över hela kommunen. ”Mötesplats på landsbygd” är ett 

investeringsprojekt med syftet att skapa generations-överskridande mötesplatser. Projekten 

genomförs i samverkan med föreningsengagerade på orten. ”Ungdomshäng” är ett 

investeringsprojekt där nya mötesplatser för ungdomar byggs i serviceorterna i nära 

samarbete med ungdomarna på orten. Offentlig konst på landsbygd är en annan insats som 

då man finner det lämpligt sker i förvaltningsöverskridande samarbete med arbetet med 

mötesplatser och ungdomshäng. Varbergs kommun arbetar löpande med att skapa större 

tätortslekplatser och i småorterna mindre lekplatser. Löpande upprustning av både havs- och 

sjöbadplatser pågår.  Kontinuerlig drift och skötsel är avgörande för att anläggningars 

säkerhet, tillgänglighet och attraktivitet bibehålls.  
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Varbergs landsbygd präglas av ett stort antal små företag inom många olika branscher. Men 

även några av kommunens största företag ligger utanför staden. Besöksnäringen och de 

gröna näringarna är två stora branscher, men även traditionella branscher inom service, bygg 

och hantverk är betydelsefulla. 

 

Utanför Varbergs stad är handel och service i huvudsak koncentrerad till serviceorterna. I 

serviceorterna finns industri och verksamhetsområden med hög tillgänglighet till goda 

transporter. Verksamhetsområdena i serviceorterna gör det möjligt för företag att expandera 

i sina närområden.  

 

 

 

 

 

För att främja näringslivets utveckling erbjuds stöd genom samverkan med aktörer som 

Nyföretagarcentrum, ALMI, Coompanion, TEK, Högskolan i Halmstad och Timbanken. 

Eftersom stödet till stor del är offentligt finansierat, är det viktigt att så många som möjligt 

känner till att stödet finns och att kommunen är lyhörd för näringslivets behov så att det 

fördelas inom rätt områden.  

 

Kommunen för dialog med näringslivet i många olika forum helt oberoende av företagets 

lokalisering. Men 7:27 är en mötesplats för företag inom samma geografiska område. Detta 

genomförs årligen i flertalet av serviceorterna och utifrån företagens behov. Inom 

näringslivsdialogen och besöksnäringsforum är flertalet av landsbygdens 

intresseorganisationer och kluster delaktiga, bland annat LRF Varberg, ”Smaka på Varberg” 

och ”Norr om Varberg”. Kommunen kan genom sina myndighetskontakter, med tydlighet 

och gott bemötande, underlätta och stödja näringslivet att följa lagar och regler.  

 

Allt fler söker sin dröm på landet och det finns ett ökat intresse för att kombinera boende och 

företag på landsbygden. Därför är det viktigt att det finns tillgång till verksamhetsmark i 

serviceorterna. Det kan vara svårt att utan lokalkännedom hitta en verksamhetslokal. Där är 
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Lokalguiden behjälplig, en funktion som ger synlighet åt den som har en lokal att hyra ut. 

Varbergs profil ska vara attraktiv för kreativa människor med hållbara verksamheter.  

 

En stor del av vår tillgång på lokala livsmedel tillskapas på landsbygden. Tillgången till en 

lokal livsmedelsförsörjning med korta transporter blir allt viktigare och tillgodoses genom att 

främja ett hållbart lantbruk med låga CO2-utsläpp, minskat näringsläckage och minskad 

kemikalieanvändning.  

 

Försörjande ekosystemtjänster som produktion av energi, rent vatten, råvaror och mat är 

viktiga för energi- och livsmedelsförsörjningen i omställningen till ett mer hållbart samhälle. 

För uppnå ett långsiktigt hållbart jord- och skogsbruk behövs även andra ekosystemtjänster, 

så som biologisk mångfald, pollinering av grödor, vilda växter och bär, och naturlig reglering 

av skadedjur och klimat. Åtgärder för att stärka de ekosystemtjänsterna kan också bidra till 

att skapa ett mer varierat landskap för rekreation och en attraktiv livsmiljö på landsbygden. 

Här spelar de gröna och blå näringarna en viktig roll. Varberg har en stor andel av 

västkustens småskaliga yrkesfiske, vilket bidrar till aktiva fiskelägen, tillgång till lokala 

råvaror och sysselsättning. Bevarande av jordbruksmarken, kommunens policy kring 

upphandling och inköp, fiskesamverkan Halland och främjandet av cirkulära affärsmodeller 

är frågor av stor betydelse för ett hållbart grönt och blått näringsliv.  

 

Varberg är en attraktiv turistkommun och efterfrågan på verksamheter inom besöksnäringen 

ökar. Besöksnäringen är starkt koncentrerad till sommarsäsongen men utvecklingen tyder på 

att det kan bli en växande näringsgren året om. På Varbergs landsbygd har starka kluster av 

besöksnäringsentreprenörer som ”Smaka på Tvååker” och ”Norr om Varberg” bildats. Åkulla 

bokskogars intresseförening och Kungssjölederna är andra växande varumärken i Varbergs 

inland. När dialogen med landsbygdens besöksnäringsföretag är upplevelsen att de har en 

stark medvind i trender och preferenser hos sina besökare. Besökaren söker det naturnära, 

lokalproducerade och lantliga besöksmålet som erbjuder en upplevelse, gärna kopplat till 

rörelse eller återhämtning. År 2004 utnämndes Grimeton Radiostation till världsarv av 

UNESCO. Radiostationen är unik i sitt slag och har potential för ökat internationellt intresse.  
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Byapengen är ett bidrag för att främja lokalt engagemang. Samtliga samhällsföreningar som 

arbetar för att utveckla samhället får ta del av byapengen. Motkravet är att kommunen får en 

kontaktperson i varje förening. Byapengen ska stimulera medborgarnas deltagande i 

Varbergs utveckling. För mindre investeringar i sin närmiljö finns Landsbygdschecken, som 

är en check som används för att göra livsmiljön på orten mer attraktiv, främja 

bygdesammanhållning och marknadsföra Varbergs landsbygd. Landsbygdsrådet är en 

sammanslutning av landsbygdsintresserande representanter från olika delar av kommunen 

och en viktig dialogpartner för kommunen. I kommunen finns fjorton aktiva 

samhällsföreningar, ett landsbygdsråd och ett antal aktiva företagarföreningar och 

besöksnäringskluster (2019). 

 

Hembygdsgårdar och bygdegårdar har en betydelsefull roll på landsbygden. Det är viktigt att 

säkerställa att det kommunala stödet till dem fortsätter och fördelas på ett jämlikt, väl 

underbyggt sätt. Föreningsägda lokaler och anläggningar är värdefulla för lokalsamhället och 

bidrar till att landsbygden får en mer jämlik service, men kan vara i stort behov av 

upprustning och ha tekniska utmaningar. 

 

Genom en kontinuerlig medborgardialog mellan politiker, tjänsteperson och medborgare kan 

effekterna och konsekvenser av beslut diskuteras och det lokala engagemanget stärkas. 

Genom medborgarnas ökade delaktighet och inflytande kan landsbygdsutvecklingen ske i 

nära kontakt med de som lever och verkar på landsbygden. Ortsutvecklingsstrategierna är ett 

försök att hitta ett bra planeringsunderlag och en utvecklingsprocess som involverar bygden i 

framtagandet.  

 

Det nationella landsbygdsprogrammet för 2021- 2027, som bygger på EU:s 

landsbygdsprogram, kommer att innehålla möjligheter till att stödja utveckling av Varbergs 

landsbygd. Genom Lokalt ledd utveckling Halland (Leader) kommer ideella, privata och 

offentliga aktörer kunna ta del av lokala utvecklingsmedel.     
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Nyckeltalen följs upp årligen för en indikation om hur de olika insatserna i strategin 

utvecklas.    

 När Beskrivning 

Skapa attraktiva livsmiljöer för fler   

Antal inflyttade/utflyttade till landsbygden Årligen  

Antal nya bostäder på landsbygden Vart fjärde år  

Antal kommunala tomter på landsbygden 

som finns tillgängliga för byggnation 

Vart fjärde år Intern uppföljning 

Antal antagna detaljplaner, specificerat 

markanvändning avseende bostad, 

flerbostadshus, verksamheter och natur. 

Årligen Intern uppföljning - 

Serviceort, tätort och övrig 

landsbygd 

Främja hållbar mobilitet   

Andel personer i kollektivtrafiknära lägen Vart fjärde år Kolada 

Antal hållplatser med parkering Vart fjärde år Kolada 

Antal meter ny cykelväg på landsbygden Vart fjärde år Regional cykelplan, 

nationell vägdatabas och 

intern uppföljning, 

exploateringsprojekt 

Välfungerande service och välfärd   

Antal ladd stationer på landsbygden Vart fjärde år Uppladdning.nu 

Antal tankstationer på landsbygden Vart fjärde år Pipos serviceanalys 

Antal utvecklade serviceställen med ny 

teknik 

Vart fjärde år Pipos serviceanalys 

Antal utvecklade mötesplatser, 

ungdomsgäng, lekplatser och badplatser på 

landsbygden 

Årligen Intern uppföljning 

Stärka det lokala näringslivet   

Antal nystartade företag på landsbygden Årligen UC statistik 

Antal deltagare på näringslivsfrämjande 

aktiviteter 

Årligen Lime CRM 

Antal kvm jordbruksmark som tagits i 

anspråk för annan användning  

Årligen Statistik från Region 

Halland 

Stödja lokalt engagemang och främja 

dialog 

  

Antal aktiva samhällsföreningar Årligen Antal ansökningar till 

byapengen 

Antal utvecklingsprojekt inom 

landsbygdsprogrammet i Varberg 

Årligen Jordbruksverket 

Antal sökta landsbygdscheckar Årligen Intern uppföljning 

 

 

 

 


