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Förord
Varbergs kommun har en vision om att vara Västkustens kreativa mittpunkt. Det innebär
att kommunen bejakar nytänkande, framåtanda, kunskap och mod. Visionen skapar
förutsättningar för tillväxt i hela kommunen och en fantastisk livsmiljö. En fantastisk
livsmiljö handlar bland annat om att kunna erbjuda bostäder i olika former i attraktiva
miljöer.
Varbergs inneboende attraktivitet och geografiska läge skapar förutsättningar för en god
livskvalitet och gör att många vill flytta hit. Varbergs kommun tar ansvar för att hela
kommunen ska växa, på ett målmedvetet och planerat sätt och med social, ekonomisk
och ekologisk hållbarhet i fokus.
Genom att växa skapar vi förutsättningar för ett hållbart samhälle, ett intressantare,
mer inspirerande och attraktivt Varberg, för invånare, företagare och besökare. En stark
tillväxt över lång tid innebär utmaningar för organisationen, till exempel att hinna med
exploateringstakten, bygga nya bostäder, utveckla den kommunala servicen och rekrytera
och behålla befintliga medarbetare. För att möta utmaningarna arbetar vi aktivt med
prioriterade mål och strategiska inriktningar, bland annat att för att uppnå
kommunfullmäktiges mål om fler bostäder.
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Alla foton är tagna av Varbergs kommun om inget annat anges.
Utbyggnadsplan för bostäder i Varbergs kommun 2019 har tagits fram av
kommunstyrelsen förvaltning i samarbete med stadsbyggnadskontoret, hamn- och
gatuförvaltningen samt Vivab.
Utbyggnadsplan för bostäder i Varbergs kommun 2019 utgör tillsammans med bebyggelsestrategin kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning.
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Sammanfattning

Utbyggnadsplan för bostäder i Varbergs kommun 2019 är ett övergripande dokument
som föreslår när i tiden kommande planer är lämpliga att starta, utifrån de
förutsättningar som finns och där även genomförbarhet, nytta och hållbarhet har
vägts in.
I närtid pågår ett flertal planer och projekt som kommer att ge kommunen ett stort
tillskott av bostäder på både kommunala och privata initiativ. Projekten innehåller
olika upplåtelseformer och är spridda över kommunen, i linje med uppställda mål av
kommunfullmäktige. Bland de största projekten märks Västerport, Södra
Trönninge, Väröbacka, Gamla Köpstad/Östra Träslövsläge och Östra Träslöv. Även i
Veddige och Tvååker pågår större projekt. De närmaste fem åren beräknas drygt 500
bostäder färdigställas årligen, med en variation på mellan 300 och 800 bostäder per
år.
Varbergs kommun har en hög planeringsberedskap som ger förutsättningar för
bostadsbyggnation över lång tid vilket kommer att säkerställa både kommunens
bostadsförsörjning samt att nytta dras av de investeringar som görs på infrastruktur
och kommunal service. De sista tio åren av prognosperioden beräknas ca 600
bostäder färdigställas årligen. Dessa år är också spridningen över kommunen större
än tidigare. Ett flertal av kommunens serviceorter får nya fördjupade
översiktsplaner i närtid och de kan antas få en positiv inverkan på viljan och
möjligheterna att bygga bostäder.
Utbyggnadsplan för bostäder i Varbergs kommun 2019 har tagits fram av
kommunstyrelsen förvaltning i samarbete med stadsbyggnadskontoret, hamn- och
gatuförvaltningen samt Vivab. För de samhällsbyggande förvaltningarna och bolagen
utgör Utbyggnadsplanen ett planeringsunderlag inför kommande budgetprocess. För
de förvaltningar som ansvarar för utbildning och omsorg i olika former är
utbyggnadsplanen tillsammans med befolkningsprognosen ett viktigt verktyg.
Sammantaget är utbyggnadsplanen en viktigt pusselbit för att säkerställa kommunens
fortsatta positiva utveckling.
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INLEDNING

Bakgrund
Befolkningstillväxten i Varberg har varit positiv under sex decennier och ökar i
stadig takt. Det är viktigt att kommunens bostadsförsörjning har beredskap för den
planerade befolkningstillväxten. Varberg behöver fler bostäder, såväl i staden som på
landsbygden.
En förutsättning för att klara en hög tillväxt och fortsätta vara en attraktiv kommun
är att hela kommunen växer och att vi kan erbjuda tillgång till både stad och
landsbygd. Varbergs kommun har identifierat ett behov av att det byggs 400-600 nya
bostäder om året, fördelat över kommunen. Genom att förtäta i tätorterna bygger vi
hållbart, drar fördel av befintlig samhällsservice och infrastruktur samt bidrar till
en tryggare och mer tillgänglig stadsmiljö. Nybyggnation i kommunens serviceorter
är ett annat viktigt tillskott där varje ny bostad bidrar till att behålla eller öka både
kommunal och privat service, och därmed levandegöra orten. Och genom att bygga
längsmed regionala kollektivtrafikstråk nyttjar vi även där befintlig infrastruktur,
skapar ett stabilare underlag för samhällsservice och företag utanför centralorten
och stärker serviceorternas utbud.
Boverket beskriver i sin handbok Kommunernas bostadsförsörjning hur bra bostäder
och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter i en kommun och ger
förutsättningar för såväl tillväxt som välfärd. Bostadsförsörjning handlar både om
att bygga nytt och om att utveckla det befintliga beståndet.
För att får till en god bostadsförsörjning krävs väl förankrade riktlinjer, så att
kommunen kan fatta snabba beslut när det behövs. Riktlinjerna ökar kommunens
handlingsberedskap när en aktör visar intresse för att bygga bostäder. Kommunen
är då förberedd och har en fastställd strategi för i vilken riktning kommunen bör
utvecklas. Att arbeta med riktlinjer för bostadsförsörjningen är med andra ord en
viktig del av kommunens strategiska planering för utveckling och tillväxt.
Kommunen ska enligt lag planera för att alla i kommunen ska få möjlighet att leva
i goda bostäder, men kommunerna själva bygger normalt sett inte några bostäder.
Rollen är i stället att skapa goda förutsättningar för tillkomsten av bostäder.
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige varje
mandatperiod (Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 18§§).
För att de framtagna riktlinjerna ska få genomslag i kommunens planering bör det
finns en strategi för hur de ska införlivas i de olika förvaltningarnas arbete.
I Varbergs kommun består riktlinjerna för bostadsförsörjning av två dokument:
• Bebyggelsestrategi
• Utbyggnadsplan
Kortfattat kan det beskrivas som att översiktsplanen svarar på frågan om var vi ska
bygga, bebyggelsestrategin svarar på hur och utbyggnadsplanen svarar på när vi
ska bygga.
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Syfte

Syftet med Utbyggnadsplanen är att vara ett verktyg för att leda och samordna
samhällsbyggnadsprocessen. Utbyggnadsplanen ska peka ut när i tiden kommande
planer är lämpliga att starta, utifrån de förutsättningar som finns. Utbyggnadsplanen
ska föreslå tidsmässig prioriteringsordning av framtida planer utifrån genomförbarhet,
nytta och hållbarhet.

Utbyggnadsplan för bostäder ska uppdateras och beslutas årligen av kommunstyrelsen
för att kunna vara ett planeringsunderlag för alla kommunens förvaltningar och bolag.
Målet är att utbyggnadsplanen ska leda och samordna den långsiktiga planeringen för
utbyggnad av nya bostadsområden och de investeringar som följer på ett sätt som är
hållbart för kommunen och dess organisation. Ansvaret för utbyggnadsplanen ligger
på Kommunstyrelsen.
Utbyggnadsplanen ska:
•
•
•
•

Vara ett verktyg för ledning och samordning av samhällsbyggnadsprocessen
Utgöra en planeringsförutsättning inom budgetprocessen
Redovisa förutsättningar för nybyggnation
I tid ange när utbyggnation är lämplig

Läsanvisning
Utbyggnadsplan för bostäder i Varbergs kommun 2019 är indelad i två delar:
•
•
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Kunskapsunderlag
Förutsättningar och utbyggnadstakt

INLEDNING
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Mål och inriktningar
Detta kapitel beskriver Utbyggnadsplan
för bostäder i Varbergs kommun i
förhållande till nationella, regionala och
kommunala mål och strategier, samt
de inriktningar och strategier som finns
framtagna i Varbergs kommun.
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MÅL OCH INRIKTNINGAR

Nationell planering

På nationell nivå finns inget fastslaget mål gällande bostadsbyggande. Istället är det
enligt lag på kommunerna som ansvaret för bostadsförsörjningen ligger.
Regeringen gett i uppdrag till Länsstyrelserna att stötta kommunerna på olika sätt i
deras arbete med bostadsförsörjningen. Länsstyrelserna har bidragit och tagit
initiativ till samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra aktörer.
Regeringen har också gett i uppdrag åt Boverket att ta fram en nationell
byggbehovsprognos.

Regionala strategier

Ur Regions Hallands Tillväxtstrategi för Halland 2014 – 2020:
I den Tillväxtstrategi som tagits fram för Halland ska god ledning och styrning ges i
det regionala tillväxtarbetet. Målet för tillväxtstrategin i Halland är att Halland ska
vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än år 2014.
Ett antal strategiska val och prioriteringar har tagits fram. Tre av dessa prioriteringar
nämns nedan:
Utvecklade former för samverkan och samplanering mellan kollektivtrafik,
infrastruktur, samhälls-och bebyggelseplanering. Här kan till exempel läsas att det
för ökad tillgänglighet behövs samverkan mellan aktörer på statlig, regional och lokal
nivå. Planering av kollektivtrafik, infrastruktur, samhälls- och bebyggelseplanering
behöver gå hand i hand. Därför behöver former för samverkan och samplanering
utvecklas.
Attraktiva stadsmiljöer med mötesplatser som främjar företagsamhet, innovationer
och kultur. Här beskrivs att de halländska städerna är unika och kompletterar
varandra och en fortsatt utveckling av innerstäderna är viktigt för att de ska fungera
som levande mötesplatser. Attraktiva stadsmiljöer påverkar inflyttningen positivt
vilket i sin tur innebär att marknaden för tjänster och företagande ökar.
Utveckling av livsmiljön för boende och arbete
på landsbygden. Under denna rubrik kan bland
annat läsas att de mindre tätorterna och den
halländska landsbygden med jämförelsevis små
avstånd och goda kommunikationsmöjligheter ger
förutsättningar för att utveckla en attraktiv livsmiljö
i hela Halland.

UTBYGGNADSPL AN FÖR BOSTÄDER 2019 | VARBERGS KOMMUN

11

Kommunala mål

Detta kapitel redovisar de mål kommunen har övergripande som påverkar
förutsättningarna för bostadsbyggnation.

Vision 2025 - En gemensam färdriktning

Vision Varberg 2025, antagen av kommunfullmäktige 2011 slår fast att kommunen
fram till 2025 ska utvecklas mot att bli Västkustens kreativa mittpunkt. Vägen dit
kräver en gemensam insikt om att inte bara göra det som är nödvändigt. Där det är
möjligt ska nya vägar prövas för att i varje steg göra framtiden lite bättre.
Visionen kommer att sätta sin prägel på allt arbete i kommunen.
Västkustens kreativa mittpunkt
Varberg har unika möjligheter med sitt läge, havet och naturen. För att utnyttja den
fulla potentialen ska Varberg utvecklas till ”Västkustens kreativa mittpunkt”. För att
lyckas krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod. Visionen skapar
förutsättningar för tillväxt i hela kommunen och en fantastisk livsmiljö.
Verksamhetsidé
Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar.
Förhållningssätt hållbarhet och delaktighet
• Vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
• Vi har ett öppet klimat och ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas av
mångfald, inflytande och omtanke. Tänk, tyck, fråga! Delaktighet är en av
visionskonceptets viktigaste beståndsdelar

Kommunfullmäktiges målområden och inriktningsdokument 2016 - 2019

Kommunfullmäktige har antagit fyra strategiska målområden som hela kommunen ska
arbeta med. De strategiska målområdena är kommunövergripande. För 2016 - 2019
har fullmäktige fastställt följande strategiska målområden:
•
•
•
•
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Miljö och Klimat
Bostäder
Utbildning och Arbete
Hälsa och Social sammanhållning

MÅL OCH INRIKTNINGAR

Kommunfullmäktige har inom respektive strategiskt målområde fastställt prioriterade
mål som förtydligar kommunfullmäktiges intentioner. För bostäder lyder det
prioriterade målet: ”Fler bostäder med olika upplåtelseformer ska byggas i hela
kommunen”.
För ökad måluppfyllelse ska alla nämnder som är delaktiga i
samhällsbyggnadsprocessen, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning
inom målområdet, ha formulerade relevanta nämndmål som styr mot det strategiska
målområdet.

Hållbarhetsmål 2017–2025

Kommunens gemensamma vision för 2025 om att Varberg ska vara Västkustens
kreativa mittpunkt anger att hållbarhet och delaktighet ska genomsyra all
verksamhet. Det förutsätter att alla nämnder och kommunägda bolag tar del i
genomförandet av Varbergs kommuns hållbarhetsarbete.
För att vägleda detta arbete har fyra inriktningar valts ut som allra viktigast att
fokusera på i arbetet för att bli en hållbar kommun:
•
•
•
•

Varberg visar vägen
Livskraftiga ekosystem
Hållbar resursanvändning
Välmående Samhälle

För att tydliggöra och konkretisera hållbarhetsinriktningarna, samt skapa
möjligheter för analys och uppföljning har kommunen tagit fram
hållbarhetsmål för perioden 2017–2025. En viktig skillnad mot de tidigare
lokala miljömålen är att kommunen nu väljer att behandla alla tre
dimensioner av hållbarhet.
Hållbarhetsmålen är vägledande för hur Varbergs kommun
ska arbeta med frågor som rör ekologisk, ekonomisk och
social hållbar utveckling. Målbilder och fokusområden
ska betraktas som ledstjärnor för att styra
kommunkoncernens hållbarhetsarbete i rätt riktning
och vara ett stöd för nämnder och kommunägda bolag
i allt från målformuleringar till genomförande – det vill
säga vilka mål som sätts för kommunens olika verksamheter,
som sedan omsätts till åtgärder och aktiviteter. En viktig
fördel med detta upplägg är möjligheten att kombinera
långsiktig och kortsiktig målsättning. Hållbarhetsmålen
antogs av kommunfullmäktige 2016.
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Kommunala
förutsättningar och
verktyg

Kommunen är skyldig att följa en mängd
olika lagar och många av dem påverkar,
i olika utsträckning, förutsättningarna
för bostadsbyggnation. För att kunna ta
sitt ansvar för bostadsförsörjningen har
kommunen även ett flertal verktyg att
använda vilka redovisas i detta kapitel.
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KOMMUNALA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH VERKTYG

Lagar och förordningar
Det finns en gemensam kommunallag för Sveriges kommuner och landsting. Den nu
gällande kommunallagen trädde i kraft den 1 januari 1992. Enligt kommunallagen får
kommuner och landsting själva ta hand om angelägenheter av allmänt intresse. Det
gäller sådant som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller
deras medlemmar. En kommun kan normalt inte åta sig uppgifter som staten eller
annan kommun eller landsting ansvarar för. De flesta av kommunernas och
landstingens uppgifter regleras i det som kallas speciallagstiftningen.
Till speciallagstiftningen hör till exempel:
•
•
•
•
•
•

Socialtjänstlagen
Hälso- och sjukvårdslagen
Plan-och bygglagen
Miljöbalken
Skollagen
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV)

Strategier och riktlinjer

Strategi, riktlinjer och policy syftar alla till att styra verksamheten mot Vision och
övergripande politiska mål/prioriteringar.

Kopplingen mellan kommunens planer och strategier.

Översiktsplan (ÖP)

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan
som omfattar hela kommunens yta.
Minst en gång under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till
översiktsplanen är aktuell eller om den behöver revideras. Varbergs översiktsplan
antogs 15 juni 2010 och aktualitetsförklarades 16 januari 2018.

UTBYGGNADSPL AN FÖR BOSTÄDER 2019 | VARBERGS KOMMUN

15

Bebyggelsestrategin

Bebyggelsestrategin antogs av kommunfullmäktige 18 2013. Strategin är ett
politiskt styrdokument som utgör en planeringsvägledning för nämnder, styrelser
och bolag. Det är av stor vikt att strategin samordnas med kommunens övriga
verksamhetsplanering, investerings- och exploateringsbudget. Bebyggelsestrategin
omfattar ett flertal politikområden, till exempel bostadsförsörjnings-, näringslivs-,
skol och utbildnings-, samt markpolitik.
Utbyggnad ska ske hållbart enligt översiktsplanens inriktning. Huvudinriktningen
är:
• Förtätning i stadsområdet, i serviceorterna eller i orter
längs med regionala kollektivtrafikstråk. Planförfrågningar
som inte överensstämmer med översiktsplanens inriktning
ska behandlas restriktivt.
• En betydande del av utbyggnaden bör ske i stadsområdet
där efterfrågan är som störst. Flerbostadshusprojekt och
andra större projekt prioriteras.
• Utbyggnad i tätorterna ska ske inifrån och ut. Utbyggnad
ska i stor utsträckning ske intill befintlig bebyggelse vilket
inte kräver nya stora infrastrukturinsatser.
• Så långt som möjligt prioriteras bostadsprojekt där gjorda
investeringar och befintlig kapacitet i förskola, grundskola,
annan service och teknisk infrastruktur kan utnyttjas.
Bebyggelsestrategin kommer att ersättas under 2019/2020
av riktlinjer för bostadsförsörjning.

Trafikstrategi

Trafikstrategin för Varbergs kommun pekar ut kommunens inriktning vid arbete
med trafik- och stadsplanering. Den skall konkretiseras med tidshorisont 2030.
Trafikstrategin har tagits fram av Hamn- och Gatuförvaltningen på uppdrag av
kommunstyrelsen och antogs av kommunfullmäktige 2015. Ett hållbart
transportsystem är en övergripande målsättning för trafikstrategin. Med hållbara
transportsätt avses gång, cykel och kollektivtrafik. Prioriteringsordning i strategin
för olika färdmedel: gång, cykel, kollektivtrafik, bil.
För att nå ett transportsystem för hållbar utveckling krävs bland annat förändring
av samhällsplanering, resandet och godstransporter. Baserad på detta innehåller
trafikstrategin ett antal ställningstaganden som delar i tre kategorier:
1)
•
•
•
•
•
•
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Hållbart resande
Det ska vara enkelt och attraktivt att resa hållbart
Ett trafiksystem för alla
Barn ska kunna ta sig till och från skolan på ett tryggt sätt
Inriktning på att minska transportbehoven
Vid exploatering av nya bostadsområden ska det vara enkelt att resa hållbart
Förnybar energi ska vara förstahandsvalet i Varbergs trafiksystem

KOMMUNALA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH VERKTYG

2) Hållbara godstransporter
• Godstransportsystem som är hållbart effektivt och trafiksäkert
• Hamnen ska vara modern, hållbar och effektiv
3) Hållbart stadsrum
• Trafiksystem som tar hänsyn till miljön och människors hälsa
• Tydlighet i vilka fordon som är prioriterade
• Varbergs innerstad ska anpassas till människor, inte bilen
• En god tillgänglighet till Varbergs stadsområde
Trafikstrategin ska också vara vägledande vid verksamhetsplanering
och budget genom att peka ut viktiga prioriteringar vid
beslut om verksamhetens inriktning, investeringar
och åtgärder. Det här övergripande dokumentet
kommer att aktualitetsförklaras vid varje mandatperiod
samt revideras allt eftersom omvärld och förutsättningar
ändras.

Grönstrategi (Simma, svärma, lek)

Grönstrategin, som antogs av kommunfullmäktige 2013, är ett svar på hur vår gemensamma utemiljö ska kunna bidra till att uppnå Varbergs Vision 2025 ”Varberg
- västkustens kreativa mittpunkt”.
För att ta vara på de möjligheter som landskapet,
bebyggelsen och natur- och kulturmiljöerna erbjuder
finns i grönstrategin fem delstrategier formulerats.
Den första delstrategin handlar om att ta vara på och
utveckla kontakterna med alla naturvatten,
havsstränder såväl som insjöar och vattendrag.
Den andra strategin utmanar till att skapa meningsfulla,
gröna platser och områden. Den tredje strategin vill fästa
uppmärksamhet på betydelsen av större
rekreationsområden och värdefulla naturmiljöer.
Den fjärde strategin vill påminna om betydelsen av
människors delaktighet och medverkan vid planering
och genomförande. Slutligen handlar den femte strategin
om att möjligheter till olika rörelser är en
viktig förutsättning för folkhälsa.
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Förtätningsstrategin

Förtätningsstrategin för Varbergs tätort har tagits fram på uppdrag av
kommunstyrelsen och antogs 19 december 2017. Med hjälp av förtätningsstrategin
tydliggörs översiktsplanens intentioner avseende förtätning samtidigt som ett
helhetsgrepp tas för frågan. Förtätningsstrategin kommer utgöra ett viktigt
underlag, dels internt för kommunens förvaltningar i det fortsatta arbetet med
stadens utveckling, men även externt i dialogen med allmänheten, fastighetsägare
och byggherrar med flera.
Syftet med förtätningsstrategin är att:
• Kartlägga förutsättningarna för förtätning inom Varbergs tätort.
• Ange en strategisk inriktning för hur Varberg ska förtätas så att en långsiktigt
hållbar stadsutveckling uppnås.
• Utgöra underlag vid prioritering och genomförande av den fortsatta planeringen
av staden.
Förtätningsstrategin har avgränsats till att omfatta Varbergs tätort, det vill säga det
som benämns som ”staden” i den fördjupade översiktsplanen för stadsområdet.
För att få en tydligare inriktning i planeringsarbetet, ska därför kommunens
förtätningsstrategi kompletteras med riktlinjer var det går att bygga och på vilket
sätt det kan ske i olika delar av staden. Dessa riktlinjer ska samlas och presenteras i
ett särskilt stadsbyggnadsprogram. Programmet, som tas fram av
stadsbyggnadskontoret, beräknas vara färdigt hösten 2019.

Ortsutvecklingsstrategi

I samband med aktualitetsprövningen av översiktsplanen 2017 gjordes bedömningen att de fördjupade översiktsplanerna från 1990 (FÖP 90) inte längre var aktuella
och därför skulle upphöra att gälla. För de orter som tidigare omfattades av FÖP
90 behövde därför nya planeringsunderlag tas fram. Kommunstyrelsen beslutade
då att nya fördjupade översiktsplaner skulle tas fram för kommunens serviceorter,
medan ett nytt arbetssätt i form av så kallade ortsutvecklingsstrategier skulle
kunna testats för de mindre orterna. Sammantaget ska ortsutvecklingsstrategier
tas fram för Hunnestad (antagen), Gödestad (pågår), Valinge, Sibbarp, Derome,
Karl-Gustav och Himle.
Ortsutvecklingsstrategier tas fram av kommunen i nära samarbete med de boende
och verksamma på orten. Strategierna ska utgöra aktuella planeringsunderlag för
orterna med gemensamma och förankrade framtidsbilder, och kunna användas som
vägledning för den framtida utvecklingen. Till skillnad från fördjupade översiktsplaner är ortsutvecklingsstrategier inte framtagna utifrån plan- och bygglagen, och
omfattar även andra typer av utvecklingsfrågor än just mark- och
vattenanvändning. Ortsutvecklingsstrategierna ska i första hand ses som ett sätt
att möjliggöra ytterligare byggnation på landsbygden och får inte användas för att
begränsa dessa möjligheter.
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VA-policy

VA-policyn ska fastställa kommunens övergripande förhållningssätt vad gäller
VA-arbete, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde för VA. Med
VA-arbete menas planering och drift av dricksvattenförsörjning samt
omhändertagande av avloppsvatten. Avloppsvatten innefattar spillvatten samt
dagvatten och ibland även dräneringsvatten. Dokumentet antogs av
kommunfullmäktige 2015.
VA-policyn med tillhörande strategi och riktlinje ska vara vägledande för att uppnå
en långsiktig hållbar dricksvattenförsörjning och avloppshantering. Policy med
tillhörande strategi och riktlinje utgör underlag för framtagandet av en VA-plan
som skyddar miljön och människors hälsa samtidigt som exploatering och tillväxt
Policyn utformas efter Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) och ska ligga i linje
med Allmänna Bestämmelserna för brukande av den allmänna Vatten- och
Avloppsanläggningen (ABVA).

Strategiska planer och utredningar

Utöver kommunens antagna strategier finns ett flertal planer och utredningar som
ligger till grund för arbetet med utbyggnadsplaner och nedan redovisas några av dem.

Markanvisningsplan

Markanvisningsplanen antogs av kommunstyrelsen 27 november 2018. Planen ska
fungera som ett underlag för kommande markanvisningar i Varbergs kommun, med
fokus på stadens centrala delar.
Syftet med markanvisningsplanen är att ge ett gott underlag för en kontinuerlig
bostadsbyggnation med olika upplåtelseformer på den mark som är i kommunal
ägo. Markanvisningsplanen har en tidshorisont på cirka fyra år, och omfattar
perioden 2019–2023.
I planen identifieras ett antal fastigheter i kommunal ägo vilka bedöms som
intressanta att studera vidare för exploatering.
Avsikten är att planen ska skapa transparens och förutsägbarhet för exploatörer
och byggherrar med intresse av att delta i Varbergs kommuns utveckling och bidra
till bostadsförsörjning som svarar mot kommunens målsättningar avseende såväl
upplåtelseformer, boendekvalitéer, miljöhänsyn och hyresnivåer.

Fritidshusutredningen

Varbergs kommun har tagit fram en fritidshusutredning, antagen 11 juni 2013, som
ett följduppdrag från ÖP 2010. Uppdraget var att undersöka i vilka
detaljplanelagda fritidshusområden en höjning av byggrätten kan
anses vara lämplig, vilket kan främja ett ökat helårsboende.
Vid närmare studier av utpekade områden har framkommit att
särskild hänsyn till hanteringen av dagvatten, inte tagits, varför
det är oklart om byggrätterna verkligen kan höjas. Skyfallskartering
saknas för de flesta områden. Även tillämpning av LAV6 har
tillkommit efter att fritidshusutredningen togs fram,
vilket kom komma att påverka möjligheterna till ökad
byggrätt.
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Lokalförsörjningen för Varberg kommuns lokalbestånd

Riktlinjer för strategisk lokalförsörjning syftar till att säkerhetsställa
lokalförsörjningsprocessen inom Varbergs kommun och skapa en enhetlig syn på
ansvar, lokalfrågor och processer.
Syftet med lokalförsörjning är att tillgodose behovet för kommunens verksamheter när
det gäller ändamålsenliga lokaler. För att tillgodose detta behov äger och
förvaltar eller hyr kommunen mark, fastigheter och/eller byggnader.
Lokalförsörjningen presenteras i ett samlat dokument, Lokalförsörjningsplanen, som
antas i kommunstyrelsen under december månad varje år. Lokalförsörjningsplanen
revideras årligen i samråd med Lokalberedningsgruppen enligt rådande
Lokalförsörjningsprocess och grundar sig på facknämndernas respektive
Lokalrevisioner och kommunens övergripande strategier för lokaler.
Det övergripande målet för lokalförsörjning skall vara att:
• Ha en uppdaterad och god planering för lokalbehovet.
• Trygga verksamheternas behov av lokaler på ett kostnadseffektivt sätt genom att
synliggöra den ekonomiska hushållningen.
• Använda kommunens resurser på bästa sätt.

VA-strategi

VA- strategin ska fastställa strategiska vägval och prioriteringsgrunder för kommunens
VA-arbete, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde för VA. VA-strategin
antogs 2015 och är uppdelad i följande fyra områden:
•
•
•
•

Riktning och prioritering för VA
Dricksvattenförsörjning
Spillvattenhantering
Dagvattenhantering

VA-plan

VA plan föregicks av en VA-översikt samt av VA-riktlinjer.
VA-planen utgörs av ett antal olika handlingsplaner som tas fram utifrån VA-översikten
och VA- policy. Handlingsplanerna skall fungera som vägledning i det dagliga arbetet
och även ange åtgärder som krävs för att uppfylla de ställningstaganden som gjorts i
VA-strategin. VA-planen antas av kommunstyrelsen.
VA-planen är under framtagande och förväntas antas av kommunstyrelsen under 2019.
VA-planen har flera ingående delar:
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Ekonomi- och budgetprocess
All verksamhet kräver god planering. Planering handlar om att värdera, prioritera och
välja bort och på så sätt ge kommunens olika verksamheter tydliga förutsättningar. På
alla nivåer i kommunens organisation tar planeringen sin utgångspunkt i:
• politiska mål
• lagar och andra författningar
• nyttan för kommuninvånarna och för alla som använder kommunens tjänster.
Genom den årliga planerings- och budgetprocessen beslutar fullmäktige om mål och
uppdrag, fördelar resurser till nämnderna och fastställer kommunens plan för
investeringar och exploateringar. Syftet med budgetprocessen är att, i enlighet med
kommunens styrmodell, bidra till ett långsiktigt förhållningssätt och en god
ekonomisk hushållning där såväl verksamhetsmål som finansiella mål uppnås.
Utbyggnadsplan och befolkningsprognos är två viktiga underlag för kommunens
långsiktiga ekonomiska planering och för budgetprocessen. Genom dessa dokument
tydliggörs behovet av exploateringar och investeringar för planperioden och ger en
vägledning till när i tiden inkomster och utgifter, intäkter och kostnader förväntas
uppstå. Det är med utgångspunkt från dessa dokument som nämnderna utarbetar
behovsanalyser och förslag på investeringsplan. Befolkningsprognosen är även ett
viktigt underlag för beräkning av kommunens skatteintäkter för planperioden.

Samhällsbyggnadsprocess

Varbergs kommun ska i samhällsbyggandet ha en tydlig koppling mellan
hållbarhetsfrågorna, mark- och bostadsförsörjningen, handels- och
näringslivsutvecklingen, samt behovet av kommunal service såsom utbildning, vård
och omsorg, infrastruktur, för att vara strategiskt rustade för hållbar tillväxt.
Samhällsbyggnadsprocess grundar sig i den strategiska plattform för
samhällsbyggande som Varbergs kommun tagit fram. Den strategiska plattformen
utgår ifrån översiktsplanen och dokument som tagits fram för att kunna för att på en
djupare nivå förstå översiktsplanen intentioner, som exempelvis
fördjupade översiktsplaner, bebyggelsestrategi, trafikstrategi med flera.
Översiktsplaneringen är ett viktigt instrument för kommunen när det gäller att
förbereda och genomföra kommunens bostadspolitiska intentioner. Både
översiktsplanen och riktlinjerna för bostadsförsörjningen behövs för att nå
kommunens bostadspolitiska mål. I översiktsplanen anger kommunen var den tänker
tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. I riktlinjerna för bostadsförsörjning
konkretiserar man hur behovet ska tillgodoses.
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Årshjul utbyggnadsplan med koppling till
budgetprocessen
Utbyggnadsplan för bostäder ska uppdateras och beslutas årligen av
kommunstyrelsen för att kunna vara ett planeringsunderlag för alla kommunens
förvaltningar och bolag. Målet är att utbyggnadsplanen ska leda och samordna den
långsiktiga planeringen för utbyggnad av nya bostadsområden och de investeringar
som följer på ett sätt som är hållbart för kommunen och dess organisation.
Nedan visas årshjul för utbyggnadsplan med koppling till budgetprocessen.

Årshjul
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Planeringsberedskap

För att kunna nå fullmäktiges mål om fler bostäder i hela kommunen arbetar
organisationen aktivt med planeringsberedskap. Arbetet omfattar samtliga nämnder,
förvaltningar och bolag för kommunen ska få samsyn, effektivare
samhällsbyggnadsprocess och ökad genomförbarhet av detaljplaner.
Planeringsberedskap avser hela samhällsbyggnadsprocessen medan planberedskap
avser antal färdiga detaljplaner som behövs för att uppfylla kommunens och
marknadens behov inklusive ett visst mått av flexibilitet.
Kommunen satsar på att prioritera detaljplaner innehållande fler bostäder, alternativt
bostäder i strategiskt viktiga lägen som har påtagligt mervärde för sitt område. Även
detaljplanernas geografiska läge samt det tidsmässiga förhållandet spelar stor roll för
genomförbarheten och för vilka resurser som krävs i hanteringen.
Boverket konstaterar dock i sin rapport ”2012:10, Kommunernas planberedskap” att
kommunen inte styr själva bostadsbyggandet eller marknaden innebär en stor
svårighet att uppfylla kommunens målsättning om antal byggda bostäder. Det
kommunen kan göra är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna genom god
planberedskap.

Planprocess

Planprocessen regleras formellt i plan- och bygglagen (PBL) och syftar till att pröva
om ett förslag till markanvändning är lämpligt. I processen skall allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra, inte minste i förhållande till gällande lagstiftning
inom miljö och hälsa samt vatten och avlopp.
Utöver de i PBL reglerade stegen i processen kan kommunen välja att göra fler
mellansteg för att öka dialog och samsyn kring ett tänkt utbyggnadsområde.

Översiktsplanering

Översiktsplanen ska ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och
vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Vidare ska
ÖP redovisa hur riksintressena tillgodoses samt hur gällande miljökvalitetsnormer
beaktas.
Översiktsplanen anger att den övergripande utvecklingsinriktningen är att
kommunens största utbyggnad främst ska ske i staden, i serviceorterna eller i
samhällen längs de regionala kollektivtrafikstråken. I staden och i serviceorterna
eftersträvas en tät bebyggelse och effektivt utnyttjande av mark och tekniska
resurser. Den övergripande utvecklingsinriktningen bidrar därmed till att skapa en
hållbar samhällsutveckling.
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Följande riktlinjer för bostadsbyggnation finns med i kommunens översiktsplan:
• Bebyggelsegrupper ska lokaliseras så att det finns goda förutsättningar att
utnyttja kollektivtrafik och cykel för att nå skola, service och arbetsplatser.
• Ny service, exempelvis förskola, skola och äldreboende ska i så stor utsträckning
som möjligt integreras i bostadsbebyggelse och ingå i planering av nya
bostadsområden.
• Full tillgänglighet ska eftersträvas vid nybyggnation av flerbostadshus.
• I staden och i serviceorterna ska det finnas tillgång till planlagd mark för
bostäder.
• Ett varierat utbud av bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas i staden
och i serviceorterna för att underlätta kvarboende och mångfald.
• Utbyggnad av mindre samhällen och kyrkbyar kan ske genom kompletterande
bebyggelse i form av bostäder och verksamheter för att behålla en levande
landsbygd.

Fördjupade översiktsplaner

En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) upprättas för en del av kommunens
geografiska yta, till exempel en tätort, när ett mer detaljerat underlag behövs som
grund för beslut än vad den kommunomfattande översiktsplanen kan ge. Den
fördjupade översiktsplanen behandlas och processas på samma sätt som den
kommunomfattande översiktsplanen. Likt den kommunomfattande översiktsplanen
är en fördjupning vägledande vid beslut om den långsiktiga mark- och
vattenanvändningen. En fördjupning innebär att översiktsplanen ändras för det
område som fördjupningen omfattar.
Varbergs kommun har fördjupade översiktsplaner för:
•
•
•
•
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Norra Kusten (2017)
Stadsområdet (2010)
Veddige (2005)
Södra kusten och Tvååker (2001)
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Kommunen håller på att ta fram fördjupade översiktsplaner för serviceorterna öster
om E6:an:
•
•
•
•

Kungsäter
Rolfstorp – Skällinge
Tvååker
Veddige

Planeringsdirektiv

Som ett första steg i planeringen för ett nytt område kan ett planeringsdirektiv tas
fram när behovet finns vid ett större eller mer komplext utbyggnadsområde.
Syftet med planeringsdirektivet, utöver att utgöra beställning av fortsatt
planläggning, är att sammanställa strategiska utgångspunkter som har betydelse
för den fortsatta planeringen samt ange strategiska ställningstaganden för den
fortsatta planeringen. Målet med planeringsdirektivet är att ta fram en produkt som
svarar upp till kommunens vision, målsättningar och strategiska
ställningstaganden för det aktuella området.
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Planprogram

För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen välja att upprätta ett särskilt
program där planens utgångspunkter och mål framgår. När ett planprogram
utarbetas ska ett samråd genomföras efter samma regler som då ett planförslag
tas fram. Om ett planprogram har upprättats ska detta redovisas vid samrådet om
förslaget till detaljplan.

Detaljplan

En ny planprocess infördes den 1 januari 2015. Planärenden som är påbörjade före
detta datum följer planprocessen från 2011.
Planprocessen inleds med ett planbesked. Ett positivt planbesked innebär att
kommunen ställer sig positiv till att påbörja detaljplanläggning. Ett planavtal
upprättas mellan stadsbyggnadskontoret och beställare. I planavtalet fastställs
fördelningen av kostnader och åtaganden mellan beställare och kommun. När ett
planavtal är upprättat tas ett planförslag fram av stadsbyggnadskontoret i
samverkan med exploatör och andra förvaltningar. I planförslaget framgår mer i
detalj hur marken får användas, hur stora byggnader får vara och var de ska
placeras. Planförslaget skickas på samråd till berörda sakägare: grannar,
myndigheter och organisationer. Efter samrådstiden sammanställs synpunkterna
och ligger till grund för justeringar av planförslaget.
Efter bearbetning av planförslaget utifrån de synpunkter som har kommit in under
samrådet, tar byggnadsnämnden beslut om att det bearbetade planförslaget ska
ställas ut för granskning. Det finns då möjlighet att åter lämna synpunkter på
planförslaget. Om inga större ändringar görs efter granskningen antar kommunen
planen. Efter att kommunens beslut att anta en detaljplan har anslagits, kan
beslutet överklagas till mark- och miljödomstolen. Om ingen har överklagat
kommunens beslut att anta en detaljplan, vinner den laga kraft tre veckor efter att
beslutet anslagits. Vid överklagande kan detaljplanen vinna laga kraft först efter att
domstolen har fastställt kommunens beslut.
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Bygglov

Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar
av byggnader. Bygglov krävs även för vissa andra anläggningar än byggnader. Det
är hos byggnadsnämnden i kommunen som man ansöker om bygglov, rivningslov,
marklov och förhandsbesked. I PBL finns bestämmelser om vad beslut om förhandsbesked, bygglov, marklov eller rivningslov ska innehålla och vilken giltighetstid dessa beslut har.

Genomförande

Till en detaljplan ska fogas en beskrivning av hur planen ska förstås och
genomföras. Av beskrivningen ska det bland annat framgå vilka organisatoriska,
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska
kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. Det ska också framgå
vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda.
Planbeskrivningen ska även innehålla information om kommunen avser att ingå
exploateringsavtal, avtalens huvudsakliga innehåll samt vilka konsekvenser avtalen
får för genomförandet.
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Utvecklingstendenser
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Omvärldsanalys

Ur Boverkets rapport 2018:24 - Behov av nya bostäder 2018–2025:
Prognoser är alltid förenade med ett visst mått av osäkerhet. Det gäller inte minst
befolkningsframskrivningar där migrationen är särskilt svår att förutse både på kort
och på lång sikt. In- och utvandringen till och från Sverige har varierat kraftigt mellan
åren och beror bland annat på den ekonomiska konjunkturen, näringslivets
globalisering, oron i världen och svensk invandringspolitik. Migrationen till och från
Sverige beror också på situationen och konjunkturen i andra länder och vilken
invandringspolitik andra länder har.
Det är det väl känt att byggbranschen är en mycket konjunkturkänslig bransch vilket
framgår av ryckigheten i produktionskurvan. Denna omständighet innebär således
också en utmaning då det förestående byggbehovet inte bara är stort utan dessutom
gäller över en längre tidsperiod. Detta är väsentligt att ha i åtanke när prognosen över
antalet färdigställda bostäder 2018–2020 betraktas och relateras till det långsiktiga
genomsnittliga behovet.
Bostadsförsörjningen i landet är en ekonomisk och finansiell utmaning då bostäder
på en marknad inte produceras i förhållande till behoven utan för efterfrågan och
således inte kommer att uppföras om de behövda bostäderna inte också kan
efterfrågas på marknaden till där gällande pris- och kostnadslägen. Denna utmaning
förstärks också genom att en stor andel av den framtida förväntade hushållstillväxten
sker i grupper där de ekonomiska förutsättningarna många gånger är begränsade.

Befolkningsutveckling

Sverige har haft en snabb befolkningstillväxt under en lång tid. I januari 2017 blev
Sveriges fick 10 miljoner invånare. Så sent som 2006 hade SCB:s prognoser sagt att
10 miljoners-gränsen skulle nås år 2029. Idag säger istället SCB:s prognoser att vi
kommer att passera 11 miljoner 2028. Befolkningsökningen har alltså varit väldigt
mycket större än av prognoserna har kunnat förutspå. Sverige befolkning ökade 2017
med 125 089 personer vilket motsvarar en procentuell ökning med 1,25 procent.
SCB spår att befolkningen kommer fortsätta öka med 100 000 invånare varje år
under överskådlig framtid. Det innebär att det behöver fortsätta byggas mycket
bostäder och det behöver byggas bostäder för de med normala inkomster och mycket
hyresrätter. Ändå är läget på bostadsmarknaden osäkert. Flera indikatorer tyder på
att byggandet minskar i år och Boverket har därför sänkt prognosen för antalet
påbörjade bostäder under 2018. I Storstockholm förväntas en kraftig inbromsning,
medan byggandet kan komma att öka bland annat i Storgöteborg.

Hallands län

Befolkningen i Halland fortsätter att öka i hög takt. Ökningen under 2017 var inte
lika hög som under 2016, men är fortsatt hög. Hallands befolkning uppgick den 31
december 2017 till 324 825 invånare. Det är en ökning med 4492 personer eller 1,4
procent gentemot föregående år.
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Varbergs kommun

Varje år tar Varbergs kommun fram en befolkningsprognos som visar hur
kommunen antas växa på fem års sikt samt att den ger en bild av hur kommunen
förväntas växa under nästkommande tio-årsperiod. Osäkerhetsfaktorn ökar ju
längre tidsperiod prognosen sträcker sig men prognosen kan ändå ge en indikation
på hur kommunen vill växa på längre sikt.
Varbergs kommuns befolkningsprognos 2018 – 2033 är en byggbaserad prognos för
att visa på att det finns ett nära samband mellan bostadsbyggnation och
befolkningsökning. Marknadsläge, konjunktur och efterfrågan påverkar
bostadsbyggandet och därmed också den potentiella befolkningsökningen.
Under 2018 ökade folkmängden i Varbergs kommun med 875 personer, från 62755
till 63630 invånare. Befolkningstillväxten de senaste åren har ökat till 1,4 procent
och förväntas fortsätta öka.

Tabell 1. Varbergs befolkningsökning fråm 2009-20128.

År

2009

2010

2011

2012

Invånarantal

57 439

58 084 58 576

59 186 59 936 60 422 61 030 61 868 62 755 63 630

Faktisk
ökning
Tillväxt %

+ 776

+ 645

+ 492

+ 610

+ 750

+ 486

+ 608

+ 838

+ 887

+ 875

+ 1,4

+ 1,1

+ 0 ,8

+ 1,0

+ 1,2

+ 0,8

+ 1,0

+ 1,4

+ 1,4

+ 1,4

Illustrationsbild över kajstråket i Västerport
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Bostadsbehov

Ur Boverkets rapport 2018:24 - Behov av nya bostäder 2018-2025:
Byggbehovet i Sverige under de närmaste åren är historiskt högt på grund av den
förväntat höga befolkningstillväxten. Samtidigt kan osäkerheten i
befolkningsprognosen inte nog betonas. Befolkningen kan således komma att öka
både mer eller mindre framöver än vad som varit utgångspunkten i Boverkets prognos över behovet av nya bostäder. Sambandet är mycket starkt så skulle befolkningen
visa sig bli mindre än befolkningsprognosen indikerar – följer att behovet av nya
bostäder framöver blir lägre än prognostiserats.
Ökar befolkningen däremot mer, ökar således behovet av fler bostäder. Osäkerheten
gäller framför allt på några års sikt då säkerheten i behovsprognosen för de par närmaste åren får bedömas som relativt hög. Det beror på att vi vet vad som redan har
hänt och har en bra bild över vad som kommer att hända de allra närmaste åren. Det
latenta bostadsbehovet är ett faktum och den förväntade befolkningsökningen i år och
nästa år beror i hög grad på de asylsökande som redan finns i landet och som kommer
beviljas asyl den närmaste tiden även om det finns osäkerhet inblandad även i denna
process. Att det finns ett stort behov av nya bostäder i Sverige de allra närmaste åren
får således betraktas som säkert.
Trots att behovet av nya bostäder är mycket stort under de närmaste åren, kommer
vi även i framtiden i hög grad att bo i de bostäder som redan är byggda, det vill säga i
det befintliga bostadsbeståndet. Det är därför avgörande för vårt framtida
bostadsbehov att det befintliga bostadsbeståndet vid behov underhålls och renoveras
så att det även i framtiden kan fortsätta att nyttjas. I byggbehovsprognosen ingår ett
visst ersättningsbyggande i framtiden på grund av förväntade rivningar men detta är
förhållandevis lågt så det är avgörande för de framtida behoven att befintligt bestånd
tas om hand vilket naturligtvis också fordrar resurser för ombyggnad, renoveringar
och reparationer.

Bostadsbehov i Sverige

Ur Boverkets rapport 2018:24 - Behov av nya bostäder 2018–2025:
Enligt Boverkets prognos påbörjas i år 60 000 bostäder, varav cirka 56 500 genom
nybyggnad och 3 500 genom ombyggnad. Det är en minskning med 11 procent
jämfört med år 2017, då knappt 68 000 bostäder påbörjades enligt preliminära
uppgifter från SCB. Behovet av nya bostäder fram till 2025 beräknas vara 66 900 i
genomsnitt över hela perioden.
Tabell 2. Boverkets reviderade byggbehovsprognos 2018-2025

Tidsperiod

Årligt behov

2018-2025

66 900

2018-2020

93 000

2021-2025

51 200
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Bostadsbehov i Halland

Ur rapporten Bostadsmarknad 2018 framtagen av Länsstyrelsen:
Under de senaste årtiondena har Halland gått från att vara ett av Sveriges minsta
län sett ur befolkningssynpunkt till att nu vara det sjunde största.
Befolkningsökningen skapar en positiv känsla av förändring, tillväxt och
framtidstro. Inflyttning och inflöde av idéer bidrar till dynamik och nytänkande
inom alla samhällssektorer. Halland har många naturligt goda förutsättningar. Det
varierande landskapet och kustområdets attraktionskraft är en viktig tillgång.

Strandpromenaden i Varberg. Foto: Mikael Pilstrand.

Boverket har i sin rapport 2016:32 (En metod för bedömning av bostadsbehovet)
angivit att som en tumregel är det ett behov generellt på 0,6 nya bostäder per ny
invånare. Enligt denna mycket enkla bedömningsövning skulle
befolkningsökningen i Halland 2017 generera ett behov av 2 695 lägenheter. Utfallet
är att det byggdes 1 369 lägenheter, nästan hälften av behovet.
I Hallands län 2017 är boendetätheten i genomsnitt 2,3 personer per bostad. I
Varbergs kommun är boendetätheten 2,2 personer per bostad.
Utifrån SCB regionala befolkningsprognos för Halland från 2017 och ovan angivna
enkla bedömningsmetod behövs det ett byggande i genomsnitt på ca 2 100
lägenheter per år under perioden fram till 2 037. Eftersom folkökningen i SCB´s
prognos är störst de närmsta åren för att sedan avta fram till år 2037 gör
länsstyrelsen bedömningen att det behövs byggas ca 2 500 – 3 000 lägenheter varje
år de närmsta åren för att sedan avta.
Generellt i länet råder det brist på lägenheter för ungdomar och nyanlända. Denna
brist beror på att det saknas hyresrätter med rimliga hyror. Det som nyproduceras
kan på grund av höga kostnader inte efterfrågas av dessa grupper.
Bostadsbyggandet behöver inriktas på billigare bostäder.

32

UTVECKLINGSTENDENSER

Bostadsbehov i Varbergs kommun

Behov av bostäder
Det finns olika sätt att mäta behovet av bostäder, och en enkel formel som bland
annat Boverket använder, är att det bör tillkomma 0,6 nya bostäder per ny
invånare. För Varbergs kommun 2018 skulle det betyda 525 bostäder. I själva verket
byggdes det betydligt färre, drygt 300. En sådan enkel formel tar ingen hänsyn till
det befintliga bostadsbeståndet och hur fördelningen av boende är per bostad där.
I Varberg finns en stor andel ensamstående i stora bostäder, inte minst bland den
äldre befolkningen.
Kommunen har gett WSP i uppdrag att analysera bostadsmarknaden i kommunen.
Analysen visar att bostadsbyggandet har hållit jämn takt med bwefolkningsökningen. Varbergs kommun anser ändå att det är en bostadsbrist i alla delar av
kommunen och för alla upplåtelseformer och storlekar. Utifrån kommunens positiva
utveckling bedöms bostadsbehovet vara stort framöver. De största bostadsbehoven
finns hos ungdomar, nyanlända, äldre med speciella behov och personer i behov av
gruppbostäder. Bostäder som passar dessa grupper finns enligt analyser men upptas
främst av äldre som i sin tur inte hittat bostäder tillräckligt attraktiva att vilja flytta
till. Särskilda boenden har varit högt prioriterade av kommunen och de som
planeras att byggas ligger i linje med behovsanalysen.
Kommunen har en hög planerings- och planberedskap vilket borgar för att
bostadsbehoven i kommunen kan tillgodoses samt att tillväxten kan säkras även
över tid. Kommunens planeringsberedskap och exploateringsprognos är hög
men rimlig både för att säkra tillgången på byggrätter och för att kunna erbjuda
flexibilitet åt marknaden. Det är av största vikt att de bostäder som byggs har rätt
avvägning avseende omfattning, etappvis indelning, läge, pris, kvalitet och innehåll
i det som erbjuds.

Efterfrågan av bostäder
Bostadsbeståndet i Varberg kommun består till stor del av småhus, men även en del
flerbostadshus. Flerbostadshusen har en spridd ägarstruktur. Det har byggts bostäder konsekvent i kommunen och det finns bostäder från många olika tidsperioder
representerade. I genomsnitt har det byggts 260 nya bostäder per år de senaste tio
åren och i alla upplåtelseformer. Sedan 2000-talet har Varberg byggt mycket i
förhållande till sin befolkning, strax efter Kungsbacka och Kungälv, och mer än i
andra jämförbara kommuner. Kommunen bedömer ändå att det finns en
bostadsbrist.
På hyresmarknaden ligger hyrorna för det befintliga beståndet lågt i Varberg i
relation till jämförbara kommuner, i synnerhet inom allmännyttan, jämförelse som
WSP har gjort i studie 2019. Detta påverkar sannolikt flera delar av
bostadsmarknaden. Det är bra att ha kvar en del bostäder med relativt låga hyror
så att det finns bostäder av många prisklasser att välja mellan. Risken finns dock
att ”för” låga hyror i delar av beståndet hämmar rörligheten på bostadsmarknaden
och att de ”billiga” bostäderna aldrig kommer ut på marknaden och därmed inte
kommer de hushåll till del som faktiskt skulle ha mest nytta av dem. Det behövs
något fler vakanser på hyresmarknaden än vad Varberg har för att marknaden ska
fungera. Frihetsgrader behövs av flera skäl – såväl för akuta behov när lägenheter
plötsligt blir oanvändbara, men också för att kunna erbjuda bostäder till hushåll
med särskilda behov.
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Antalet bostäder från det befintliga beståndet som erbjuds marknaden är lågt, från
alla upplåtelseformer. Noterbart är att även andelen småhus som kommer ut till
försäljning är låg. Efterfrågan är alltså högre än tillgången.

Apelvikshöjd i Varbergs tätort.

Förutsättningar för nybyggnation

Den bostadsmarknadsanalys som WSP gjort för Varbergs kommun visar på att
förutsättningarna för nybyggnation hänger dels ihop med marknaden generellt, om
det är högkonjunktur osv, men också med befolkningens betalningsvilja och
betalningsförmåga. När priserna är höga är det lätt för investerare att bygga bostäder
i kommunen eftersom det finns hushåll som är villiga att betala relativt mycket för
nyproducerade bostäder i kommunen. Samtidigt är det svårt för många hushåll att ha
råd med en bostad i kommunen eller på orten. I Varberg har långt ifrån alla hushåll
råd med att köpa en nyproducerad bostad till de genomsnittliga priser som råder på
marknaden idag.
Prisnivåerna i Varbergs kommun följer geografin. De dyrare bostadsrätterna finns i
tätorten Varberg. Priserna sjunker ju längre från tätorten bostaden är belägen och ju
längre inåt landet den finns. De högsta prislägena för villor finns i tätorten Varberg
och vid kusten i Apelviken och på Getterön. Inåt landet i Tvååker och i Rolfstorp är
det betydligt lägre prisläge. Prisläget för fritidshus är högst vid kusten, speciellt i
Apelviken och i tätorten Varberg. Lägst prisläge finns i de östra delarna av
kommunen. Även Väröbacka har relativt låga fritidshuspriser.
Det är mycket lönsamt att bygga bostäder i Varberg kommun, jämfört med andra
kommuner på västkusten visar WSPs studie, speciellt med hänsyn tagen till
kommunens storlek. Det har också blivit mycket lönsammare att bygga bostäder i
kommunen de senaste åren. Bostadspriserna har ökat kraftigt i kommunen, och det
har även utbudet av nyproducerade bostäder. Det är dock en mycket liten andel av
befolkningen i kommunen som har råd med en nyproducerad lägenhet, och det har
byggts en mycket liten andel små lägenheter passande ensamstående, till både yta och
ekonomi.
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Förutsättningarna för nybyggnation är alltså till stor del beroende på vad som byggs
och till viss del även var. Längs kommunens kust, i pendlingsstråken och i tätorterna
är betalningsviljan störst sett till betalningsförmågan. Förutsättningarna för
betalningsvilja kan dock komma att ändras om olika värden tillskapas av kommunen,
exempelvis möjlighet att åka kollektivt eller möjlighet till god omsorg.
Planeringsberedskap ger möjlighet för kommuner och aktörer att möte marknadens
vilja och behov.

Illustrationsbild över Varberg Bostad nybyggnadsprojekt vid Södra vägen i Varberg.
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Bostäder i olika utbyggnadsområden

En kommun ska skapa förutsättningar för hållbar samhällsbyggnad, vilket innebär en
samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. De tre aspekterna ekologisk,
social och ekonomisk hållbarhet ska beaktas och balanseras mot varandra. De tre
hållbarhetsaspekterna ska lyftas fram och genomsyra såväl samhällsplanering som
varje enskilt projekt.
För kommande bostadsbyggnation ska varje projekt stämmas av mot kommunens
inriktningar i översiktsplanen och de riktlinjer som tagits fram i bebyggelsestrategin
och vid behov vägas mot varandra. Områdena som planeras ska vara hållbara över
tid, både etappvis och fullt utbyggda. Förutom bostäder ska varje område vara
attraktivt gällande livsmiljö, friytor och olika typer av service. Det är viktigt att de
kommunala investeringar som görs kan nyttjas av flera generationer.
I exempelvis översiktsplanerna och bebyggelsestrategin framgår det tydligt att
utbyggnad ska ske genom anläggandet av nya stadsdelar, utbyggnation av
serviceorter samt förtätning inom stadsområdet eller serviceorterna. Sammanhållen utbyggnad kan ge ekonomisk fördel med tydlig finansiering och möjlighet till
täckning för generalplanekostnader. Med en etappvis utbyggnad erhålls underlag
för service under lång tid. Ekologisk fördel vinns genom att mindre yta behöver tas i
anspråk genom effektivt nyttjande av marken samtidigt som underlag finns för lokal
service vilket minskar resorna. De samordnade planeringen gör det också möjligt att
arbeta med kompensationsåtgärder. Även vid utbyggnad av stadsdelar eller vid
förtätning kan utredningar om den tekniska infrastrukturen, som trafik och VA,
komma att behövas inom ramen för planarbetet för att säkerställa att den är
tillräcklig eller kan kompletteras
För övriga typer av byggnation gäller att bygglov beviljas med restriktion, inte minst
med hänsyn tagen till möjligheter att kunna erbjuda kommunal service och
möjligheterna till vatten, avlopp och omhändertagande av dagvatten.

Övrig bostadsbyggnation

Enligt kommunens översiktsplan ska det i Varbergs kommun finnas ett varierat
utbud av goda boendemiljöer i staden, serviceorterna och på landsbygden. Målet om
att effektivt utnyttja resurser och minska det framtida transportbehovet ska
genomsyra lokaliseringen av nya bostäder. Därför ges bygglov restriktivt utanför
planlagt område. Särskild hänsyn behöver tas till tillgång eller begränsningar inom
teknisk infrastruktur och dagvattenhantering.
Exempel på övrig bostadsbyggnation kan vara exploatering som, enskilda lov:
• Strövillor utanför detaljplanelagt område
• Fritidshusomvandling
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Strövillor
Med strövillor räknas här enstaka bebyggelse som tillkommer utanför tätort och
detaljplanelagt område. I utbyggnadsplanen och befolkningsprognosen har
Varbergs kommun utgått ifrån statistik över var positiva förhandsbesked getts
under perioden 2016-2017. Under denna period låg genomsnittet på 23 strövillor/år.
Dessa 23 villor har i utbyggnadsplanen och prognosen spridits ut över
nyckelkodsområden där positiva planbesked getts under angiven period.
Exempelvis är Hunnestad, Valinge och Tvååkers omland sådana områden.
Kommunen räknar med att antalet tillkommande strövillor är konstant över hela
prognosperioden d.v.s. 2019-2033.

Antal positiva och negativa förhandsbesked på strövillor i Varbergs kommun 2016-2017.
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Permanentning av fritidshus
Utbyggnadsplanens och befolkningsprognosens antaganden om permanentning av
fritidshus bygger på SCB:s statistik om permanentning av fritidshus 2012-2017. Permanentning har minskat kraftigt de senaste åren från ca 75/år till ca 20/år med en
brytpunkt runt år 2013/2014. Kommunen antar att permanentningen av fritidshus
kommer att vara fortsatt låg under perioden 2019-2033, där 20/år bedömts vara
en rimlig nivå. Kommunen har fördelat ut dessa 20 permanentningar i de nyckelkodsområden där det statistiskt sett varit vanligast förekommande, det vill säga i
exempelvis Södra Näs, Björkäng, Apelviken och Träslövsläge.

Potentiell bebyggelse

I den senare delen av prognosperioden finns ännu bara ett fåtal kända planer och
projekt men baserat på erfarenhet och analyser kommer utvecklingen inte att
avstanna. Därför är den senare delen av prognosperioden kompletterad med
potentiell bebyggelse.
Potentiell bebyggelse utgörs i detta fall av sådan bostadsbebyggelse som inte
innefattas i kommunens planerade planprogramsområden eller räknas som
strövillor (20/år) eller fritidshus (23/år). Potentiell bebyggelse är inlagd för perioden
2029–2033, som utgör de sista fem åren av prognosperioden, då kommunen hittills
endast har programområden i sina planer.
Kommunen har antagit att den potentiella bebyggelsen tillkommer i kommunens
serviceorter samt genom förtätning i stadsområdet. Under perioden 2029–2033
räknar kommunen med att 200 bostäder/år utgörs av så kallad potentiell
bebyggelse och som till största del utgörs av förtätning (70 procent) samt av
byggnation i kommunens serviceorter (30 procent).
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Områden för nybyggnation

För att kommunen ska få en bra balans i sitt bostadsbyggande och vara mindre
känslig för marknadens svängningar bör det finnas en jämn fördelning mellan stora
utbyggnadsområden och övrig bostadsbyggnation liksom det ska finnas en bra
fördelning mellan byggnation i Varbergs tätort, i serviceorter och på landsbygden.
Detta borgar för en god utveckling av hela kommunen. Det är också önskvärt med en
balans mellan kommunala och privata exploateringsområden.

Prioriterade områden

Begreppet prioriterat område används om de större utbyggnadsområden i närtid
som anses särskilt viktiga för kommunens tillväxt och där kommunen behöver
lägga gemensamma krafter och resurser för att de ska kunna genomföras. Områden
som pekas ut som prioriterade ska skapa förutsättningar för hållbar
samhällsbyggnad, vilket innebär en samhällsutveckling som tillgodoser dagens
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina
behov.
De prioriterade områdena är fördelade på både kommunal och privat mark och
bidrar till kommunens planberedskap både i närtid och på lång sikt. Områdena
ligger i linje med översiktsplanerna för kommunen och bidrar till
bostadsförsörjning över lång tid, samt tar till vara de kommunala investeringar som
görs i kommunen.

De prioriterade områdena och utbyggnaden indelat i olika etapper.
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Västerport

Flytten av färjehamn och industrihamn tillsammans med den nya
järnvägslösningen för Varberg skapar ett stort utrymme för stadsutveckling i
centralt och havsnära läge. I förtätningsstrategin för Varbergs stad utpekas
Västerport som det mest betydelsefulla området för hållbar stadsutveckling i
Varberg. Mötesplatser, olika bostadsformer, varierad bebyggelse, grönska och vatten
skapar förutsättningar för en levande stadsdel.
Västerport får cirka 2500 bostäder med olika upplåtelseformer, som till exempel
hyres- och bostadsrätter. I områdets aktiva stråk finns goda möjligheter för
etablering av restauranger, serviceverksamheter och publika verksamheter av olika
slag. Förberedande arbeten pågår och utbyggnaden påbörjas i söder vid Campus och
fortsätter sedan norrut. De första lägenheterna beräknas vara klara 2022. Första
etappen omfattar Stenas terminalområde och beräknas innehålla cirka 500
bostäder, parkering, hotell och lokaler i bottenvåningar. En andra utbyggnadsetapp
kan påbörjas när hamnverksamheten i Västerport har flyttat till nya Farehamnen
vilketberäknas ske år 2022. Områdets norra delar, ett framtida utvecklingsområde,
är mindre lämpligt för bostäder på grund av närheten till hamnen.
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Södra Trönninge

Planprogrammet som antogs 2017 anger
minst 900 bostäder i blandad upplåtelseform
och storlek på privat mark. Utbyggnaden av
området har påbörjats och kommer att ske
etappvis över en längre tid. Exempelvis har
både skola och idrottshall byggt. Området
kommer att behöva kompletteras med kommunal
service samt fri- och grönytor. Infrastruktur
inklusive vägar, VA och dagvattenhantering
måste byggas ut. Området kan inte fullt byggas
ut förrän nödvändig infrastruktur finns på plats
inom och utanför området, exempelvis
Östergatans förlängning.

Väröbacka

I den fördjupade översiktsplanen för Norra kusten pekas Väröbacka ut som lämplig
för ortsutveckling till stationssamhälle för att skapa underlag för en ny
järnvägsstation för regionaltågstrafik på Västkustbanan. Tågstationen förväntas ha
trafikstart 2026 och blir en viktig kollektivtrafiknod för kommunens norra delar.
Väröbacka föreslås på sikt bli en komplett ort, med en betydligt större befolkning
än idag. Det är därför väsentligt att det skapas möjligheter till ett attraktivt
centrum, där såväl offentlig, kulturell och kommersiell service som arbetsplatser
kan utvecklas. Samhällets utveckling och byggnationen av de potentiella 2 800
bostäderna beräknas ske över lång tid. En större utbyggnad kopplad till
stationsläget beräknas ske med start tidigast 2022.
Tänkta stationslägen ses över i Trafikverkets
pågående funktionsutredning vilken visar
på behov av att från kommunens håll ta ett
nytt samlat grepp tas över planering av
Väröbacka samhälle tillsammans med
utbyggnaden av stationen.
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Himle

Himle verksamhetsområde spelar en viktig roll i kommunens arbete med att
tillhandahålla byggklar kommunal mark för verksamheter, varför den fortsatta
planeringen av området ska ges hög prioritet. Området är stort och kommer att
byggas ut successivt under lång tid framöver. Det är därför viktigt att planerna i
området görs så flexibla som möjligt för att på bästa sätt kunna möta dagens och
framtidens olika behov. Vid ianspråktagande av jordbruksmark är det särskilt
viktigt att hänsyn tas till en god
markhushållning med yteffektiv
användning.
I samband med planeringen
av Himle verksamhetsområde ska
lämpligheten även prövas för utveckling
av högst 200 bostäder på det före detta
Fun City-området. Idag finns inte
kommunalt vatten och avlopp i området.
En förutsättning för utveckling av Himle
verksamhetsområde är att området
försörjs med kommunalt vatten och
avlopp av tillräcklig kapacitet.
Utbyggnad av området förväntas
kunna påbörjas tidigast 2023.

Gamla Köpstad/Östra Träslövsläge

Gamla Köpstad / Östra Träslövsläge pekas ut i fördjupad översiktsplan för
Stadsområdet som lämplig för ny bostadsbebyggelse. Området är stort och
förväntas kunna fullt utbyggt kunna inrymma upp mot 2200 bostäder.
Utbyggnaden kommer att ske etappvis över lång tid. Inom området måste VA- och
dagvattenfrågor hanteras med
särskild noggrannhet. Infrastruktur
saknas överlag. Utredningar kring behov
av kommunal service behöver också
göras.Utbyggnad av området förväntas
kunna påbörjas tidigast 2022.
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Östra Träslöv

I Östra Träslöv finns goda förutsättningar för en utveckling av stadsområdet österut
i en tät och sammanhållen struktur, och området får också en viktig roll i arbetet
med att uppnå kommunens mål för bostadsbyggande. Utbyggnaden av Östra
Träslöv bedöms kunna pågå ungefär samtidigt som utbyggnaden av Västerport.
Båda områdena omfattas huvudsakligen av kommunägd mark, men har i övrigt
väldigt olika förutsättningar för utveckling. Under föreslagen utbyggnadstid har
kommunen därmed möjlighet att erbjuda ett varierat utbud av boendemiljöer,
avseende såväl karaktär som prisnivå.
Till skillnad från stadspulsen i Västerport kommer Östra Träslöv kunna erbjuda
andra typer av boende- och vistelsemiljöer, med mer naturnära karaktär. Den övervägande delen oexploaterad mark i Östra Träslöv ägs av kommunen, vilket innebär
att kommunen har stor rådighet över planeringen av området samt möjligheten att
påverka utbudet av boendeformer. Markanvisningar kan användas som verktyg för
att uppnå målet om att Östra Träslöv ska bli ett område med blandade
boendeformer och prisnivåer. Östra Träslöv är ett stort område som kommer att
utvecklas och bebyggas under en längre tid och i olika etapper. Fullt utbyggt
uppskattas Östra Träslöv kunna inrymma ca 1900 nya bostäder. Utbyggnad av
området förväntas kunna påbörjas tidigast 2022.
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Prioriterade områden, samlad byggnation

Tabellen nedan visar i vilket stadie i planeringsprocessen de olika prioriterade
områdena befinner sig, samt en bedömning avhur många bostäder som byggs eller
planeras att byggas mellan 2019-2033.

Projekt

Status
2019

Västerport

Södra
Trönninge

Planprogram Planprogram
klart
klart

Väröbacka

Himle

Ej startat

Planeringsdirektiv klart

Dp etapp 1

Gamla
Köpstad /
Östra
Träslövsläge
Program
pågår

Planeringsdirektiv klart

Planprogram

2020

46

Östra Träslöv

Planprogram

2021

Utbyggnad
påbörjas

2022

50

2023

50

Utfall bostäder 100

2024-2028

80/år

50/år

2029-2033

80/år

100/år

DP

DP

DP

DP

Utbyggnad
påbörjas.
35

Utbyggnad
påbörjas

35

DP
Utbyggnad
påbörjas
10
25

50/år

25/år

35/år

15/år

50/år

25/år

35/år

50/år

Utbyggnad
påbörjas
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Utbyggnad i de olika kommundelarna

Utbyggnadsplan 2019 har fått ny indelning för att visa utbyggnaden i kommunen.
Indelningen är gjord efter nyckelkodsområde nivå 4, en indelning som bland annat
social- samt utbildningsnämnderna använder. På kartan redovisas områdena samt
de tätorter som är störst i respektive område.
De olika områdena kan läsas tillsammans med andra dokument för en djupare
förståelse, till exempel fördjupade översiktsplaner, ortsutvecklingsstrategier,
förtätningsstrategi samt befolkningsprognos.
Områden:
•
•
•
•
•
•
•

Norra Kusten
Veddige
Kungsäter
Stadsområdet
Rolfstorp - Skällinge
Hunnestad - Gödestad
Södra kusten och Tvååker

KUNGSÄTER

VEDDIGE
VÄRÖBACKA
BUA

DEROME

SKÄLLINGE

ROLFSTORP
VARBERG
Södra kusten - Tvååker
Rolfstorp - Skällinge

HUNNESTAD

Hunnestad - Himle
Stadsområdet

HIMLE

Kungsäter
Veddige
Norra kusten

TVÅÅKER
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Område Stadsområdet

Inom stadsområdet bor mer än hälften av kommunens invånare. Stadsområdets
befolkningstätaste stadsdelar samt flera av stadens mest besökta platser ligger nära
stadskärnan, exempelvis fästningen och stadens hamn. Båda dessa anläggningar är
historiskt viktiga för kommunen. Det är attraktivt att bo i stadsområdet och en stor
del av kommunens projekt för nya bostäder finns här. De flesta av de områden som
är prioriterade i närtid ligger inom stadsområdet.
Att kunna ta tillvara och utnyttja redan gjorda tekniska investeringar såsom
vatten- och avlopp respektive fjärrvärme är ekonomiskt effektivt. Trygga
boende- och trafikmiljöer, tillgång till mötesplatser, ett brett utbud för olika åldrar
av rekreationsmöjligheter, kultur och fysisk aktivitet i stadsområdet är viktiga delar
i ett rikt socialt liv. Samtidigt som kommunal och kommersiell service finns inom
stadsområdet är det många som vill nyttja den, oavsett var i kommunen man bor
vilket ökar behov av drift och underhåll.
Projekt
Inom stadsområdet pågår, förutom de prioriterade områdena, flera stora projekt.
Inte minst det kommunala bostadsbolaget som bygger i Brunnsberg och Lektorn,
samt privata exploatörer som bygger BoKlok/Bläshammar, Mästaren 10, Falkenbäck
och Marmorlyckan. På längre sikt finns planer för Breared/Jonstaka som pekats
ut i den fördjupade översiktsplanen som möjlig för utbyggnad efter att enkelspåret
tagits bort. Då det är många och stora projekt på gång i stadsområdet har det delats
in i fem delområden; norr, söder, öster, väster och mitt.

Norr
Väster
Mitt
Öster
Söder

Område Stadsområdet indelat i NYKO4.
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Markanvisning
Större antal fastigheter finns utpekade i markanvisningsplan 2019-2023, varav
några även finns i förtätningsstrategin. Ett flertal av de prioriterade områdena finns
även med i markanvisningsplanen.
Infrastruktur
Genom stadsområdet löper flera av kommunens viktigaste transportleder som både
innebär möjligheter och hinder för anläggandet av nya bostäder.
Bland de största vägarna märks E6 som är ett riksintresse för kommunikation och
utpekad led för farligt gods samt väg 41 och väg 153 vilka är viktiga länkar för både
persontrafik och näringslivets trafik. Kollektivtrafiken till och från stadsområdet
är väl utbyggd och länkar finns också till grannkommunerna. Inom stadsområdet
finns det också busslinjer, så kallade stadslinjer, vilka ger goda möjligheter att resa
kollektivt. Gång- och cykelvägarna inom området är till stor del sammanbyggda
men vissa länkar saknas, framförallt för att främja cyklandet mellan Varbergs tätort
och de andra tätorterna inom området.
Västkustbanan som går mellan Göteborg och Lund är en viktig bana för person- och
godstransporter passerar genom stadsområdet. Idag pågår en tunnelbyggnation i
Varberg för att kunna ha dubbelspår vilket förbättrar järnvägskapacitet och
säkerheten.
Offentligt rum
I Varbergs tätort finns många mötesplatser och flera torg. I stadsområdet finns
tillgång till kommunens viktigaste evenemangsplatser. Även stadsdelstorgen har
stor lokal betydelse som mötesplatser eftersom där finns en ansamling av olika
verksamheter och affärer.
I stadsområdet ligger några av kommunens viktigaste parkanläggningar, samt ett
flertal förnyade och välutrustade lekplatser. I Varberg finns ett flertal förnyade och
väl utrustade lekplatser. Stadsområdets större natur- och rekreationsområden är
för de flesta boende möjliga att nå på bekvämt avstånd, mindre än en kilometers
gångavstånd. Även kusten med strandpromenaden är under hela året tillgänglig för
promenader och utflykter för avkoppling.

Socitetsparken i Varberg. Foto: Mikael Pilstrand
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VA-kapacitet
Det finns ledig VA-kapacitet i Varbergs tätort och större delen av stadsområdet
vilket är en förutsättning för fortsatt utbyggnad. Ett nytt vattentorn är under
planering för att möta den växande stadens behov av dricksvatten. För det
prioriterade området Gamla Köpstad / Östra Träslövsläge behöver VA säkerställas
via utbyggnad av Västra Kuststammen.
Planerad bebyggelse
Nedan visas en tabell där utfallet bostäder mellan 2019-2033 presenteras.

Område

2019-2023

2024-2028

2029-2033

Stadsområde norr DP + program
Potentiell
Strövillor
Fritidshus
Totalt/år

419
0
5
0
85

153
0
5
0
32

175
140
5
0
64

Stadsområde mitt DP + program
Potentiell
Strövillor
Fritidshus
Totalt/år

889
0
0
0
178

890
0
0
0
178

200
140
0
0
68

Stadsområde väst

DP + program
Potentiell
Strövillor
Fritidshus
Totalt/år

675
0
0
35
142

1083
0
0
35
224

470
140
0
35
129

Stadsområde öst

DP + program
Potentiell
Strövillor
Fritidshus
Totalt/år

34
0
0
0
7

53
0
0
0
11

238
140
0
0
76

Stadsområde
söder

DP + program
Potentiell
Strövillor
Fritidshus

116
0
5
40

136
0
5
40

245
140
5
40

Totalt/år

32

36

86

Totalt/år

444

480

423

Stadsområde samlat

50

Bebyggelse
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Område Norra kusten

Norra kustområdet i den nordvästra delen av Varbergs kommun och har en stor
utvecklingspotential för verksamhetsutveckling och för tillkomst av nya bostäder.

Område Norra kusten indelat i NYKO4.

I den fördjupade översiktsplanen utgår man från en bebyggelseutveckling i
befintliga tätorter, främst i Väröbacka och Bua. Ett stationssamhälle föreslås i
Väröbacka för att skapa underlag för en ny station på Västkustbanan.
Projekt
Inom område Norra Kusten är det främst projekt i Bua, exempelvis bostäder vid
Bua Hamnplan samt en förskola som är pågående. På sikt kommer ett flertal projekt
startas i Väröbacka-Limabacka.
Markanvisning
Bua hamnplan är ett pågående projekt som finns med i den kommunala
markanvisningsplanen. Där finns även angivet ett område vid Hultavägen.

UTBYGGNADSPL AN FÖR BOSTÄDER 2019 | VARBERGS KOMMUN

51

Infrastruktur
Området har väl utbyggd infrastruktur där både E6 och järnvägen löper genom
området. Möjligheterna att resa kollektivt är goda och förväntas öka ytterligare
i takt med att samhällena byggs ut. Kommunen planerar tillsammans med trafikverket en ny tågstaion i Väröbacka. Dessa större transportleder är viktiga för
näringslivet och måste tas hänsyn till vid utbyggnad av bostäder. Cykellederna i
området är mindre välutvecklade men plan finns att Kattegattleden ska byggas ut
här. Kattegattleden börjar i Helsingborg och går norrut utmed Kattegatt upp till
Göteborg, och målsättningen är att leden ska vara havsnära, bilfri och fylld med
upplevelser.
Offentligt rum
Orterna inom området Norra Kusten har uppstått från tidigare mindre samhällen
på landsbygden och det finns inga allmänna torg i dessa orter. Mötesplatser kan i
viss mån sägas finnas vid kommunala bibliotek, idrottsanläggningar, skola och affär
eller kyrka. I Bua är även hamnområdet en naturlig samlingsplats. Ingen ort har
någon större allmän lekplats och inte heller planlagda grönområden för rekreation
och naturupplevelser. För att orterna ska vara attraktiva livsmiljöer i en fortsatt
utbyggnad behöver extra omsorg läggas vid det offentliga rummet.

Bua hamn. Foto: Owe Olsson

VA-kapacitet
Nu när utbyggnaden av VA-ledningen, kallad Norra kuststammen, är klar så finns
det ledig VA-kapacitet i det kommunala nätet utmed dess sträckning. Delar av
området har enskilt vatten och avlopp.
Planerad bebyggelse
Nedan visas en tabell där utfallet bostäder mellan 2019-2033 presenteras.

Område

Bebyggelse

Övriga kommunen DP + program
Norra kusten
Potentiell
Strövillor
Fritidshus
Totalt/år

52

2019-2023

2024-2028

2029-2033

90
0
25
5
24

268
0
25
5
60

400
100
25
5
106
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Område Södra kusten och Tvååker

Området omfattar Tvååker samhälle och kustområdet in till E6 från södra
kommungränsen till Lerjan i norr. För omgivande mindre orter fyller Tvååker en
viktig funktion som serviceort. Tvååker är den sydligaste serviceorten i Varbergs
kommun och har en stark koppling till Varberg, framförallt för arbetspendling,
fritidsresor och
serviceutbud. Inom området finns en mängd olika verksamheter av olika storlekar
samt och populära besöksmål. En fördjupad översiktsplan för Tvååker är under
framtagande.

Område Södra kusten och Tvååker indelat i NYKO4.

Projekt
Inom området Södra Kusten och Tvååker pågår ett flertal projekt, främst i privat
regi som exempelvis Stenen (blandade upplåtelseformer) och Smeakalle (villor).
Därtill kommer en ny förskola i Tvååker.
Markanvisning
I den kommunala markanvisningsplanen märks projekt som Stenen A + D ,
Munkagård/Långåsvägen samt del av Sibbarp.
Infrastruktur
Från Tvååker är det lätt att pendla både åt både norr och söder och flera målpunkter
för arbete, fritid och kommersiellt utbud är lätt tillgängliga. Det är möjligt att ta sig
kollektivt till såväl Varberg som Falkenberg och Skällinge.
Tvååker har ett ganska väl utbyggt gång- och cykelvägnät utmed de flesta större
vägarna i orten. I övriga delar av området saknas det ett sammanlänkande vägnät
för gång och cykel.
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Offentligt rum
I Tvååker finns inget allmänt torg men mötesplatser kan i viss mån sägas finnas vid
kommunalt bibliotek, idrottsanläggningar och affär eller kyrka. I Tvååker skapas
just nu en ny större tätortspark i samhällets inre del, på mark som tidigare var
järnvägsspår. Denna park kommer att innehålla både mötesplats och en lekplats.
Övriga rekreationsområden i området är inte planlagda men skogsområden för
promenader finns.

Höråsems natur- och rekreationsområde i Tvååker. Foto: Hidvi Group

VA-kapacitet
Det finns idag ingen ledig VA-kapacitet i området kring Tvååker och Himle. Västra
kustledningen är en förutsättning för utbyggnad inom Tvååker. Delar av området
har enskilt vatten och avlopp.
Planerad bebyggelse
Nedan visas en tabell där utfallet bostäder mellan 2019-2033 presenteras.
Område

Bebyggelse

2019-2023

2024-2028

2029-2033

Övriga kommunen
Södra kusten &
Tvååker

DP + program
Potentiell
Strövillor
Fritidshus
Totalt/år

197
0
5
20
44

291
0
5
20
63

0
70
5
20
19
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Område Veddige

Veddige är tillsammans med Tvååker kommunens största serviceort sett till antal
invånare. Veddige har en stark koppling till Varberg, framförallt för arbetspendling,
fritidsresor och serviceutbud. Den planerade stationen i Väröbacka kan tänkas
påverka ortens utvecklingsmöjligheter. Upptagningsområdet för den tilltänkta
stationen är stort och dess tillkomst gynnar bland annat kommunens närliggande
serviceorter, bland annat Veddige. En fördjupad översiktsplan för Veddige tätort är
under framtagande.

Område Veddige indelat i NYKO4.

Projekt
Det största pågående projektet i Veddige är Vabränna med sina 150 bostäder i villor
och flerbostadshus.
Markanvisning
Den kommunala markanvisningsplanen pekar ut Vabränna som numera är
pågående detaljplan.
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Infrastruktur
Veddige har ett bra strategiskt läge, som gör det lätt att pendla med både buss och
tåg. Härifrån nås flera målpunkter för arbete, fritid och kommersiellt utbud. Borås,
Halmstad och Göteborg nås alla inom ca en timmes bilresa, medans Varberg och
Kungsbacka nås inom ca 20-30 minuter. Veddige består av lokala/ enskilda vägar
med Veddige vägförening som väghållare undantaget några större statliga vägar
med Trafikverket som väghållare.
Inom orten är avstånden relativt korta och samtliga målpunkter ligger inom cirka
1,5 kilometers radie. Mot denna bakgrund bedöms boende i Veddige ha mycket goda
förutsättningar för att gå eller cykla inom orten. GC-vägarna är delvis
sammankopplade och utgör tillsammans med lokalgator och villagator en grund för
ett bra cykelvägnät. En utbyggnad och sammankoppling av det befintliga
cykelvägnätet behövs för att främja gång och cykling.
Offentligt rum
Orten Veddige är kommunens näst största serviceort men saknar ett allmänt torg.
Mötesplatser kan i viss mån sägas finnas vid kommunalt bibliotek,
idrottsanläggningar, skola och affär eller kyrka. Några större allmänna lekplatser
finns men ingen park. Veddige är dock beläget så att naturområden går att nyttja för
rekreation och motion. På orten finns både ishall och simhall så förutsättningarna
för ett aktivt liv är goda.

Ett av de nybyggda bostäderna i Veddige. Foto: Hidvi Group.

VA-kapacitet
För att förbättra möjligheterna för utveckling av Veddige har en utredning påbörjats
gällande spillvattenhantering i Veddige. Dialog förs med Varbergs kommun. I
dagsläget finns VA-kapacitet för att ta emot ca 40 fastigheter.
Planerad bebyggelse
Nedan visas en tabell där utfallet bostäder mellan 2019-2033 presenteras.

Område

Bebyggelse

2019-2023

2024-2028

2029-2033

Övriga kommunen
Veddige

DP + program
Potentiell
Strövillor
Fritidshus
Totalt/år

33
0
25
0
12

118
0
25
0
29

0
70
25
0
19
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Område Kungsäter

Kungsäter ligger i den nordöstra delen av Varbergs kommun, på gränsen mot Marks
kommun. Härifrån nås flera målpunkter för arbete, fritid och kommersiellt utbud.
Det finns tydliga kopplingar mellan orten och närbelägna platser i Marks kommun
såsom exempelvis Horred. Kungsäter är även viktig som serviceort för dess omland
i Varbergs kommun genom dess upptagningsområde för för/ skola som sträcker sig
från Grimmared i väst till Gunnarsjö i öst. Traditionellt sett har Kungsäter haft en
relativt stark företagskultur med en mängd verksamheter av olika slag och storlek.
En fördjupad översiktsplan för Kungsäter tätort är under framtagande.

Område Kungsäter indelat i NYKO4.

Projekt
Den dubbla markanvisning som tidigare utpekats ska byggas klart inom närmsta
åren.
Markanvisning
Ingen kommande markanvisning fram till 2023.
Infrastruktur
Kungsäter har ett antal större och statliga vägar med Trafikverket som väghållare
som går genom orten och vidare till andra tätorter och övriga vägnätet. Övriga
vägar i Kungsäter är övervägande enskilda och har Kungsäter vägförening som
väghållare.

UTBYGGNADSPL AN FÖR BOSTÄDER 2019 | VARBERGS KOMMUN

57

Det finns endast ett par kortare gång- och cykelvägar i Kungsäter som förbinder
områdets lokalgator och villagator samt leder till Kungsäters skola. Gående och
cyklister som vill röra sig mellan olika målpunkter hänvisas till blandtrafik, där
alla trafikslag får samsas på vägarna. Trots att gång- och cykelväg saknas på stora
sträckor i orten har boende goda förutsättningar för att gå eller cykla. Detta
eftersom avstånden är korta inom orten.
Det finns tre busshållplatser i Kungsäter och orten trafikeras av tre olika busslinjer
som tar resenärer till Varberg, Karl-Gustav, Tuvan samt Veddige. Vissa turer måste
förbeställas. Det saknas idag någon bussförbindelse mellan Kungsäter och Horred
som har tågstation. Bussförbindelsen skulle vara mycket värdefull för boende i
Kungsäter då hade de kunde resa till Borås och Varberg via Viskadalsbanan.
Utbudet av bussturer är inte tillräckligt attraktivt idag, vilket gör att boende i
Kungsäter använder buss för en mindre del av det totala resbehovet.
Offentligt rum
I Kungsäter finns inget allmänt torg, men mötesplatser kan i viss mån sägas finnas
vid kommunalt bibliotek, idrottsanläggning, skola och affär eller kyrka. Det finns
också en större allmän lekplats och några mindre grönytor. Det finns inga planlagda
områden för rekreation och motion men närheten till naturen är påtaglig.

Rhododendronstigen i Kungsäter. Foto: Hidvi Group.

VA-kapacitet
Det finns idag ledig VA-kapacitet i Gunnarsjö. Nytt vattenverk och vattentäkt håller
på att upprättas i Kungsäter. Delar av området har enskilt vatten och avlopp.
Planerad bebyggelse
Nedan visas en tabell där utfallet bostäder mellan 2019-2033 presenteras.
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Område

Bebyggelse

2019-2023

2024-2028

2029-2033

Övriga kommunen
Kungsäter

DP + program
Potentiell
Strövillor
Fritidshus
Totalt/år

4
0
10
0
3

0
0
10
0
2

0
20
10
0
6

OMRÅDEN FÖR NYBYGGNATION

Område Hunnestad Himle

Hunnestad, Himle och Gödestad ligger öster om Varbergs tätort ligger öster om
Varbergs tätort, och utgör några av kommunens mindre orter på landsbygden. Här
bor man lantligt samtidigt som man har nära till stadsområdets utbud av handel
och service. Orternas historia stäcker sig lång tillbaka i tiden och har flera små
bybildningar kring sig. En ortsutvecklingsstrategi för Hunnestad är klar och en är
under framtagande för Gödestad.

Område Hunnestad och Gödestad indelat i NYKO4.

Projekt
Bland projekten inom Hunnestad-Gödestad finns en äldre plan i Grimeton med
byggrätt för sex hyresrätter. Dessutom byggs område vid Lindbergs prästgård om
för bostäder. På längre sikt kommer bostäder upprättas utanför Himle, vid före
detta Fun City, där kommer även anläggas ett större verksamhetsområde. I Himle
finns också kommunala småhustomter att söka.
Markanvisning
Endast en kommunal markanvisning finns angiven vid Himle - Spannarp.
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Infrastruktur
Genom Hunnestad passerar väg 766 som är en koppling till övrigt vägnät. I vissa
fall transporterar farligt gods på denna väg. Utmed vägen finns en separat gång- och
cykelväg, mellan Hunnestad och skolan i Grimeton. I övrigt saknas separata gångoch cykelvägar på orten så får cyklister och gående delar vägbanan med de andra
trafikslag. Möjligheten att åka kollektivt från Hunnestad är begränsad.
Gödestad passeras av väg 153 som inte har en separat gång- och cykelbana. Vägen
är en av de större och viktigare inom kommunen och erbjuder goda möjligheter till
att åka kollektiv.
Offentligt rum
I orterna Hunnestad, Himle och Gödestad finns inget allmänt torg, men
mötesplatser kan i viss mån sägas finnas vid skola, affär eller kyrka. Orterna har
var sin mindre, allmän lekplats. I omgivningen till Gödestad finns strövvänliga
grönområden medan sådana områden saknas i Hunnestad och Himle.

Hunnestad i skymningsljus. Foto: Eva Lagerstedt

VA-kapacitet
Det finns idag fungerande VA i Hunnestad, med planer på att förstärka kapaciteten
i närtid. Även Himle har fungerande VA. Det finns ingen ledig VA-kapacitet i
Gödestad. Delar av området har enskilt vatten och avlopp men behovet av allmänna
vattentjänster är stort.
Planerad bebyggelse
Nedan visas en tabell där utfallet bostäder mellan 2019-2033 presenteras.
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Område

Bebyggelse

2019-2023

2024-2028

2029-2033

Övriga kommunen
Himle,
Hunnestad/Gödestad

DP + program
Potentiell
Strövillor
Fritidshus
Totalt/år

16
0
40
0
11

52
0
40
0
18

160
0
40
0
40

OMRÅDEN FÖR NYBYGGNATION

Område Rolfstorp Skällinge

Rolfstorp och Skällinge utgör tillsammans en av kommunens sex serviceorter. Både
orterna har under de senaste åren haft en positiv befolkningstillväxt. Från orterna
år pendlingen främst till Varbergs tätort, Ullared och Falkenberg. Ett visst utbud av
arbetsplatser finns även inom orterna vilket bidrar till viss inpendling. Fördjupad
översiktsplan för Rolfstorp och Skällinge tätorter är under framtagande.
Orterna omges av dels jordsbruks- och dels skogslandskap. Öster om de
tätbebyggda delarna av Skällinge ligger Skällingssjön vilken präglar ortens karaktär
på ett positivt sätt och skapar möjlighet till bad och fiske samt friluftsliv i direkt
anslutning till orten.

Område Rolfstorp/Skällinge indelat i NYKO4.

Projekt
I området finns inga pågående projekt men kommunala småhustomter finns att
söka i både Rolfstorp och Skällinge.
Markanvisning
Område i Skällinge, vid Köpmansvägen, finns utpekad för framtida markanvisning.
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Infrastruktur
Både Rolfstorp och Skällinge har ett antal större vägar som leder till och från
orterna och som passerar genom samhällena. Av dessa spelar väg 153 en viktig roll
eftersom den är transportled för turistnäringen till Ullared, näringslivets
transporter, gods- och farligt godstransporter. Det saknas cykelväg som länkar
samman orterna, men det finns utbyggd kollektivtrafik.
I Rolfstorp finns det ett flertal gång- och cykelvägar som förbinder samhällets
lokalgator och villagator, men de är inte helt sammanlänkande. I Skällinge finns det
ett fåtal korta gång- och cykelvägar runt om i orten. Bedömning är att boende har
mycket goda förutsättningar för att gå och cykla i både Rolfstorp och Skällinge men
den behöver göras i blandtrafik i stor utsträckning.
Offentligt rum
I Rolfstorp eller i Skällinge finns inga allmänna torg, men mötesplatser kan i viss
mån sägas finnas vid kommunalt bibliotek, idrottsanläggningar, skola och affär eller
kyrka. På båda orterna finns flera lokala mindre grönytor och en större lekplats har
anlagts i Skällinge. I omgivningen till samhällena finns strövvänliga skogsområden.
I båda orterna finns belyst motionsspår och i Skällinge finns en allmän badplats vid
Skällingesjön.

Skällingesjön. Foto Hidvi Group.

VA-kapacitet
Det finns idag ledig VA-kapacitet i området Rolfstorp/Skällinge. Delar av området har
enskilt vatten och avlopp.
Planerad bebyggelse
Nedan visas en tabell där utfallet bostäder mellan 2019-2033 presenteras.
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Område

Bebyggelse

2019-2023

2024-2028

2029-2033

Övriga kommunen
Rolfstorp/Skällinge

DP + program
Potentiell
Strövillor
Fritidshus
Totalt/år

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
40
0
0
8

OMRÅDEN FÖR NYBYGGNATION

Sammanställning av planerat bostadsbyggamde inom Varbergs kommun
Följande kapitel är en läsanvisning till tabellerna i bilaga 1.

För samtliga kapitel gäller att antalet bostäder som redovisas är för det år de
förväntas vara färdigställda. Med färdigställda menas inflyttningsklara, byggnader
och markarbeten kan vara klara tidigare. Årets utbyggnadsplan har vägt in hur
sannolikt det är att en detaljplan blir överklagad och tagit med det i
tidsplaneringen.
I allmänhet gäller att ju närmare i tid, desto säkrare är prognosen för ett projekt.
De första två åren anses mycket säkra och de tre följande åren relativt säkra. Dessa
första fem år redovisas därför separat. Perspektivet över fem år stämmer också väl
överens med upplägget av kommunens budgetprocess.
I tillägg till det korta perspektivet finns en längre utblick på mellan fem och femton
år. Här är osäkerheten stor, inte minst eftersom marknadsläget kan hinna ändras.
Detta avsnitt får mer ses som kommunens intention och vilja vad gäller
bostadsbyggandet.

Område

Utfall per år
2019-2023
(kort sikt)

Utfall per år
2029-2033
(lång sikt)

Genomsnittligt
utfall per område
och år

85

Utfall per år
2024-2028
(medellång
sikt)
32

Stadsområdet
Norr
Stadsområdet
Mitt
Stadsområdet
Väst
Stadsområdet
Öst
Stadsområdet
Söder
Norra kusten

64

60

178

178

68

141

142

224

129

165

7

19

108

44

32

36

86

51

24

60

106

63

Södra kusten &
Tvååker
Hunnestad/
Gödestad
Rolfstorp/
Skällinge
Veddige

44

63

19

42

11

10

8

10

0

0

8

3

12

29

19

20

Kungsäter

3

2

6

4

Totalt kommunen
per år

538

653

621
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