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Innehållsförteckning

Ordmoln kring vad kommunens lokala utvecklingsgrupper anser känneteckna Varbergs landsbygd. 
Lokala utvecklingsgrupper är ett samlingsbegrepp för byalag och samhällsföreningar.



4

2. Syfte med en  
landsbygdsstrategi
Varberg är en kommun med stark 
positiv utveckling i hela kommunen. 
Bakgrunden till strategin är ett behov 
av att lyfta landsbygdens särskilda 
utmaningar och möjligheter. Kom-
munen planerar för att fler människor 
ska kunna bo med närhet till arbete, 
service, handel, kollektivtrafik och 
kultur. Nästan hälften av kommunens 
invånare bor på landsbygden. Det är 
därför viktigt för Varbergs kommun att 
stad och landsbygd bildar en gemen-
sam helhet. 

Att utveckla landsbygden är en del av 
kommunens utvecklingsarbete och 
har sin utgångspunkt i kommunens 
centrala styrdokument. Kommunfull-
mäktiges 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 en långsik-
tig utveckling med fokus på bebyggelse 
och infrastruktur. 

Ortsutvecklingsstrategier är ett un-
derlag som arbetats fram i ett antal av 
kommunens mindre orter. Dessa ger 

en samlad bild över för landsbygden 
viktiga utvecklingsfrågor och utma-
ningar, och är ett verktyg för att jobba 
vidare med landsbygdsutvecklingsfrå-
gorna i berörda orter. 
Varbergs kommuns hållbarhetsinrikt-
ningar är ledstjärnor för kommunens 
hållbarhetsarbete. Landsbygden är en 
förutsättning för att flera av dessa mål 
ska förverkligas. Målen är till exem-
pel att Varberg långsiktigt ska bevara 
och stärka de lokala ekosystemen, ett 
hållbart nyttjande av ekosystemtjäns-
ter, att främja ekologisk odling och 
klimatsmart mat, ett öppet landskap 

genom betande djur och hushållning 
med mark/jordbruksmarkens värde. 

Beslut och strategier från EU, na-
tionell och regional nivå påverkar 
också kommunens landsbygdsut-
veckling. Program och strategier som 
har betydelse för den närmsta 7 års 
perioden 2021-2027 är Landsbygds-
programmet inkl. Leader (en del av 
landsbygdsprogrammet som beslu-
tats av en lokal styrelse), regionalt 
strukturfondsprogram för Västsveri-
ge, Regional utvecklingsstrategi och 
det regionala tillväxtprogrammet. 

1. Varberg – en växande kommun

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. Att skapa förutsättningar för utveckling i hela kommunen är grundläggande 
för tillväxt och ekono¬misk utveckling. Hela kommunen växer och genom att göra det på ett hållbart sätt, säkerställs att 
morgondagens invånare mår bra, känner tillit och trygghet, kan säkra sin inkomst och leva ett gott liv med stark social 
sammanhållning. 

Vår vision

VÄSTKUSTENS KREATIVA MITTPUNKT 
Vi ska förenkla människors vardag 

och inspirera dem att uppnå sina drömmar
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Flertalet av programmen är under 
framtagande (2020). 

Syftet med denna strategi är att ge 
landsbygdsfrågorna en inriktning. 
Därför har ett antal strategiska 
utvecklingsområden prioriterats 
och specifika insatser som främjar 
utvecklingen har identifierats.
Strategin bygger på en gemensam 
definition av landsbygd och utgör ett 
kunskapsunderlag som förtydligar 
kommunens förhållningssätt. Strategin 
har också till syfte att ge ökat fokus till 
landsbygdsfrågor och inriktar sig på 
områden där kommunen har rådighet 
(se kapitel 5.1). 

De fem utvecklingsområdena (se 
nedan och kapitel 6) med tillhörande 
insatser, utgör ett underlag för 

förvaltningarna och bolagen inför 
ställningstagande och prioriteringar i 
styrelser och nämnder.

Strategins fem utvecklings-
områden
• Skapa attraktiva livsmiljöer för 

fler
• Hållbar mobilitet på landsbygden
• Välfungerande service och 

välfärd 
• Stärka det lokala näringslivet
• Stödja lokalt engagemang och 

främja dialog

3. Arbetsprocess
Strategin är framtagen i dialog 
med representanter för byalag och 
landsbygdsråd genom dialogforum-

et ”Låt oss prata landsbygd”. Detta 
forum var både ett sätt att diskutera 
framtidens trender och få byalagens 
bild av hur Varbergs landsbygd kan 
utvecklas på bästa sätt. Resultatet 
fick sedan bli underlag för strategin. 
Förslag och idéer har också samlats 
in och diskuterats med tjänstemän 
inom kommunens förvaltningar och 
bolag. Genom en enkät har kommu-
nens mobila ungdomsverksamhet 
samlat in tankar och synpunkter från 
ungdomar i åldern 12-16 år. 

Strategins fem strategiska utveck-
lingsområden (se kapitel 6) är som 
helhet ett resultat av de dialoger som 
förts, och ska spegla vad deltagarna 
anser är landsbygdens viktigaste 
utvecklingsområden.
 

Kommunal planering
Översiktsplan (ÖP) - Redovisar en kommunövergripande viljeriktning för framtida markanvändning,  
men är inte juridiskt bindande.

Fördjupad översiktsplan (FÖP) - Är en fördjupning av översiktsplanen och redovisar en mer detaljerad 
inriktning för framtida markanvändning för en del av kommunen yta, och är inte juridiskt bindande.

Detaljplan - Reglerar markanvändningen i detalj för ett mindre  
område, och är juriskt bindande.

Planbesked - Den som vill ändra, upphäva eller ta fram en ny detaljplan måste ansöka om planbesked hos 
kommunen. Kommunen tar då ställning till om planarbete ska startas upp (positivt planbesked) eller inte  
(negativt planbesked). 

Landsbygdsstrategi
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4. Definitioner
 
Definitionen av ”Varbergs landsbygd” 
i denna strategi är allt utom Varbergs 
tätort. Men kommunen har olika 
sorters landsbygder. I kommunens 
översiktsplan är landsbygden indelat 
i serviceorter, mindre samhällen och 
övrig landsbygd (se nedan). Vissa av 
kommunens tätorter utgör serviceorter. 
Övriga tätorter och småorter ingår i de-
finitionen mindre samhällen. Varberg 
har också olika landsbygder utifrån 
antal invånare där befolkningstätheten 
är större utmed kusten och i stads-
nära områden (så kallat peri-urbana 
områden).   

Olika definitioner av landsbygd har 
gjorts av bland annat Tillväxtverket, 
Statistiska centralbyrån (SCB), Sve-
riges kommuner och regioner (SKR), 
Glesbygdsverket och Jordbruksverket. 
Enligt Tillväxtanalys fungerar en defini-
tion bäst när den relaterar till den frå-
geställning definitionen skall besvara. 

För Varbergs kommun är den vida 
definitionen av Varbergs landsbygd, det 
vill säga allt utanför Varbergs tätort, 
relevant för insatserna i Landsbygds-
programmet och andra EU-program. 
Översiktsplanens definitioner av ser-
viceorter 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 Till-
växtverkets definition ingen glesbygd, 
det vill säga all befolkning har en tätort 
med mer än 3000 invånare inom 45 
minuters bilresa. 

Serviceort
Med serviceort menas ort utanför 
stadsområdet där det finns tillgång 
till offentlig service. Till serviceorter 
räknas Tvååker, Rolfstorp/Skällinge, 
Bua, Väröbacka/Limabacka, Veddige 
och Kungsäter. Tätorterna Träslövsläge 
och Trönninge ingår i stadsområdet. 
Serviceorterna ska serva området runt 
orten och ge goda boendemöjligheter 
med närhet till service och goda kom-
munikationer.

Mindre samhällen
Övriga tätorter och småorter ingår i 
definitionen mindre samhällen. Där ska 
en levande landsbygd bibehållas och ge 
underlag för befintlig service. Alla min-
dre samhällen med viss befintlig service 
är inte tätorter då de är glesare och mer 
utspridda samhällen än SCB:s defini-
tion. Exempel på sådana är Gödestad 
och Sibbarp. 

Tätorter och småorter
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. 

Övrig landsbygd
Området utanför småorterna som inte 
har en större sammanhängande bebyg-
gelse eller tillgång till service identifie-
ras som övrig landsbygd. Område av 
stor betydelse för rekreation, friluftsliv 
och möjligheter till naturupplevelser 
men även för företagen inom skogs 
och jordbruket.

5. Utmaningar

Under framtagandet av Varbergs lands-
bygdsstrategin har ett antal utmaningar 
identifierats, som kan påverka kom-
munens leverans på olika sätt. Vissa av 
dessa måste hanteras på ett nytt sätt. 
Behov finns av att tänka annorlunda, 
testa och vara innovativ kring arbetet 
med de olika utvecklingsområdena. 

 
Karta över kommunen – tätorter, serviceorter, 
mindre samhällen och vägstråk.  samlingsbe-
grepp för byalag och samhällsföreningar.
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Ordmoln kring vad kommunens lokala utvecklingsgrupper anser vara Varbergs landsbygds utmaningar. 
Lokala utvecklingsgrupper är ett samlingsbegrepp för byalag och samhällsföreningar.

5.1 Rådighet
Kommunen äger vägar och mark fram-
för allt i serviceorterna. Trafikverket 
eller vägföreningar är oftast väghållare 
utanför Varbergs tätort och marken där 
ägs till stor del av privata markägare. 
Kommunen kan inte bestämma över 
cykelvägar, mark och andra nyttigheter 
om man inte äger marken eller rätten 
att nyttja den. Man har heller inte rätt 
att anlägga en lekplats, en park eller 
bevara ett grönområde. 

I kommunens översiktliga planering 
skapas förutsättningar för utveckling 
även av privat mark genom att lämp-
liga områden pekas ut för bland annat 
service, verksamhetsområde och bygg-
nation. Det är den privata markägaren 
som bestämmer om man vill nyttja 
förutsättningarna som ges.  

5.2 Samordning av 
nyttigheter

I mindre samhällen har en funktion 
ofta flera syften. Bygdegårdar fungerar 
som en samlingsplats en möteslokal för 
styrelsemöten, festplats, kontor eller 
butik. Gemensamt nyttjande av tillgång-
ar som lokaler, skolgårdar och andra 
både offentliga och privata nyttigheter 

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 ungdom-
sverksamhet) som använder befintliga 
lokaler i sin verksamhet.
 

5.3 Storskalighets-
problematiken 

Vissa frågor kan inte lösas på samma 
sätt på landsbygden som i större tätor-
ter. I glesare områden där kommunen 
ofta saknar rådighet krävs att möjlighe-
ter ges och tid avsätts för att testa nya 
lösningar. Frågor kan behöva samord-
nas mellan förvaltningar för att uppnå 
resultat. Nya lösningar kräver oftast 
mer tid i uppstart och en lokal närvaro. 
Exempel kan vara möjligheten att spela 
ett instrument om det är få deltagare 
där man bor, möjligheten att anlägga 
en lekplats där kommunen inte äger 
marken eller att sätta upp julbelysning 
utanför offentlig plats. 

5.4 Följa upp  
intentioner
De fördjupade översiktsplanerna 
(FÖP) är väl utarbetade dokument 

som anger kommunens intentioner 
avseende hur mark används för olika 
delar av kommunen. En stor del i 
FÖP:arna är en möjlighet för privata 
aktörer att använda mark.  En annan 
del i FÖP:arna är de allmänna ytorna, 
grönstråk, parkbildningar och liknan-
de där privata initiativ inte kommer att 
uppfylla de möjligheter som planerna 
ger. På dessa ytor behövs en kommu-
nal planering och samordning för att 
uppnå planen som antagits. 

5.5 Minskat ideellt  
engagemang

På landsbygden är det vanligt att 
samhällsföreningen, idrottsföreningen 
eller byalaget sköter kommunal mark, 
kommunala lokaler, kulturinsatser 
eller fritidssysselsättning. 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 vik-
tigt för landsbygden då samhällen med 
ett stort engagemang oftast upplevs 
som mer attraktiva och välmående. 
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6. Fem strategiska  
utvecklingsområden
Följande strategiska områden behöver 
utvecklas för att uppnå en mer levande 
landsbygd:

1. Skapa attraktiva livsmiljöer  
för fler

2. Hållbar mobilitet
3. Välfungerande service och välfärd
4. Stärka det lokala näringslivet
5. Stödja lokalt engagemang och 

främja dialog

6.1 Skapa attraktiva 
livsmiljöer för fler

Boende och byggnation
En viktig del i en levande landsbygd 
är attraktiva livsmiljöer. På Varbergs 
landsbygd efterfrågas nya bostäder, 
tomter för byggnation men även att 
befintliga byggnader omvandlas till 
nya boendelösningar. 

Fokus för planeringen av bostads-
byggandet finns i serviceorterna 
och i samhällen längs de regionala 
kollektivtrafikstråken. Detta för att 
öka tillgången till en bra basservi-
ce och ett hållbart resande. I övriga 
samhällen och dess omgivningar bör 
kompletteringar i form av bostäder 
och verksamheter ske, i relation till 
ortens storlek. Detta för att bibehålla 
en levande landsbygd och ge under-
lag för befintlig service. Utbredning 
av tätortsstrukturen (”Urban sprawl) 
bör noga övervägas i förhållande till 
bevarande av natur- och kulturarv. En 
sammanhållen bebyggelse eftersträvas 
i orterna för att möjliggöra en hållbar 
samhällsutveckling, bevara natur och 
kulturvärden, värdefull jordbruk-
smark, långsiktiga VA-lösningar och 
kollektivtrafikförsörjning. Förutsätt-
ningar för en hållbar avvägd planering 
kräver en proaktivitet i markförvärv 
och planering av tomter. 

Bostadsutbudet på landsbygden domi-
neras av enskilda villor och småhus. 
Det finns ett ökat behov av olika slags 
bostäder för att komplettera befintligt 
bostadsutbud, vilket ökar möjlighe-
terna att bo kvar på landsbygden i 
alla åldrar och livssituationer. En ort 
där det finns en mångfald av boende-
former som matchar olika önskemål, 

olika skeden i livet och olika plånböck-
er 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 bo-
stadsbeståndet med god tillgänglighet 
och funktion. Bostäder för äldre kan 
frigöra villor och bidra till att skapa 
flyttkedjor.  

För att få till stånd nya bostäder på 
landsbygden kan dubbel markan-
visning vara en av flera användbara 
metoder. Denna typ av markanvisning 
har använts för att bygga i hyresrätter 
Kungsäter. 

Dubbel markanvisning
Dubbel markanvisning innebär att 
en byggherre, för att få markan-
visning på en attraktiv tomt i ett 
centralt läge, även förbinder sig 
att bygga i ett mindre attraktivt 
läge, exempelvis i någon av kom-
munens mindre orter. Detta kan 
ske både genom markanvisnings-
tävling eller direktanvisning.) 

Värdefull jordbruksmark
Varbergs kommun har som 
uttalad strategi att så långt som 
möjligt undvika exploatering  
av värdefull jordbruksmark.

 
Varbergs kommun stad och land ska 
leva i samspel med varandra för att 
hela kommunen ska utvecklas. 
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Platsens attraktivitet och 
offentliga miljöer 
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. Utveckling av 
mötesplatser, ungdomshäng, lekplatser 
och badplatser har stor betydelse för 
platsens attraktivitet. Detsamma gäller 
skötsel av allmänna ytor. Det är viktigt 
att platsen utvecklas i dialog med de 
som bor och verkar på platsen. 

Vatten, avlopp och  
återvinning 
Goda lösningar för hantering av vatten-
försörjning och kapacitet för rening av 
spillvatten och dagvatten är en förut-
sättning för ny bebyggelse. Kommunal 
VA-anslutning är att föredra där det är 
tekniskt och ekonomisk försvarbart. 
Vid lokala lösningar är det fördelak-
tigt om en bebyggelsegrupp delar ett 
gemensamt system. 
 Återvinningsanläggningar och FTI
(förpacknings- och tidningsinsamling-
en) är både något man vill ha nära och 
långt bort. Det är en service i ett håll-
bart samhälle men kräver gemensamt 
ansvar. Målet är att det ska vara så 

lättillgängligt som möjligt utan att störa 
boende eller leda till ökade transporter 
och för att stimulera till återvinning och 
återbruk.

Insatser för attraktivare 
livsmiljöer 
Uppmuntra till byggnation och 
blandade upplåtelseformer/bo-
endeformer, på landsbygden främst 
i serviceorterna men även längs med 
kollektivtrafikstråken. 

Synliggöra VA-kapaciteten och vil-
ka förutsättningar landsbygden har att 
växa. Detta avser tillgång till och planer 
för utveckling av VA-struktur samt var 
enskilda och samfällda lösningar är 
genomförbara. 

Använd dubbel markanvisning 
som ett verktyg för att främja bygg-
nation, bibehållen service och lands-

bygdsutveckling.  Samt vara öppen för 
nya lösningar som främjar en hållbar 
bostadsbyggnation på landsbygden. 

Dialog med boende för att främja 
platsens attraktivitet ex. utveckling 
av offentliga miljöer, tillkomst av nya 
byggnationer och etableringar. 

Proaktivitet i markförvärv och 
planering. Främst i kommunens servi-
ceorter men även i mindre samhällen 
ska finnas tomter och detaljplanelagd 
mark för bostadsbyggnation. Det ska 
underlättas för markinköp för att kunna 
investera i fler ”mötesplatser på lands-
bygden” där kommunen inte äger mark. 

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. 

Platsens attraktivitet utgår från 
grundläggande faktorer som 
först måste finnas på plats för 
att platsen ska upplevas attrak-
tiv. Kraven man har på sin plats 
kan avgöra vilken plats man 
väljer att bosätta sig på. Källa: 
Thomas Niedomysl, kulturgeo-
graf vid Lunds universitet
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6.2. Hållbar mobilitet

Trafik och kollektivtrafik 
Det är viktigt att det finns en tillgäng-
lighet för landsbygdens befolkning att 
nå den service som finns i serviceor-
ter och i staden. Möjlighet till goda 
kommunikationer, bra vägar och säkra 
cykelvägar är därför viktigt för en 
levande landsbygd där man har olika 
närhet till service från boendet. Nä-
ringslivets transporter är beroende av 
både hållbara vägar och koordinering 
mellan väg, järnväg och sjöfart. 

Underlag för kollektivtrafik och infra-
struktursatsningar styrs till stor del 
av hur koncentrerat boendet är. I Var-
bergs kommun, främst i de områden 
som är glesare befolkat finns många 
invånare som är beroende av bil. Detta 
är en utmaning och visar på ett behov 
av att titta på framtidens hållbara mo-
bilitetslösningar för landsbygden. 

Varbergs kommun har definierat 
viktiga kollektivtrafikstråk utefter 
kommunens serviceorter för att öka 
det hållbara resandet, och för att hela 
eller delar av bilresorna ska kunna 
ersättas med färdmedel som har 
mindre miljöpåverkan. Detta så att 
kollektivtrafiken kan utvecklas till att 

fungera som ett bra alternativ till bilen 
för fler. Kombination av trafikslag och 
förutsättningar att exempelvis par-
kera bil eller cykel i anslutning till en 
busshållplats kan öka underlaget för 
kollektivtrafiken på landsbygden.  Där 
exempelvis en mindre laddbar bil kan 
parkeras och laddas för vidare trans-
port 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 Västkust-
banan pågår, med ny station i Varberg 
och planering för en ny station i Värö. 
Viskadalsbanan som kommer att 
rustas upp under de närmsta åren är 
en viktig länk för orterna längs linjen. 
Det finns en stor efterfrågan på kol-
lektivtrafik, större än möjligheten att 
tillgodose de behov som finns. Därför 
är det viktigt att veta att den befintliga 
busstrafiken på landsbygden ger för-
utsättningar för till exempel arbets-
pendling. 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 
att bättre kunna åka kollektivtrafik till 

fritid och rekreation. Fler och tätare 
avgångar önskas, och även bussku-
rer för att bekvämare kunna vänta 
på bussen. Det finns också en stark 
efterfrågan från besökare på landsbyg-
den att kunna nå besöksmålen på ett 
hållbart sätt.

Elektrifieringen av fordon kommer 
kräva en ny laddinfrastruktur. Ma-
joriteten av laddningen kommer att 
ske i hemmet allt eftersom bilen och 
cykelns räckvidd utökas, så även på 
landsbygden. Behov av laddinfrastruk-
tur kommer då även att öka utefter 
vältrafikerade stråk. Därför är det vik-
tigt att i planeringen förutse lämpliga 
platser för laddning.  

Ladugårdstak kan utgöra en viktig del 
av vårt framtida energisystem med 
utbyggnad av förnyelsebar energi.  
Omvandling av denna energi till vätgas 
och ladda batterier kan vara en viktig 
utveckling för framtida energilagring. 
I denna utveckling kan Varbergs 
landsbygd vara en viktig faktor för att 
minimera klimatpåverkan från resor 
och transporter. 

Vägnät, gång och cykeltrafik
Vägarnas standard och säkra cykelvä-
gar är viktigt för en levande landsbygd. 

Därför finns strandskydd
Strandskyddet är en lag som stärker allemansrätten vid 
vatten, kan man säga. Du får inte utvidga din privata zon 
på andras bekostnad. Att bygga eller att göra anordning-
ar som utökar tomtplatsen är i allmänhet förbjudet. I vis-
sa fall kan du dock få undantag från förbudet, så kallad 
dispens. Strandskyddet förbjuder också att du försämrar 
för djur eller växter.   

Här finns strandskydd
100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet finns 
strandskydd, längs alla vattendrag, hav och sjöar i 
Sverige. På några få platser är strandskyddet borttaget. 
På känsliga platser är strandskyddet istället utökat, som 
mest till 300 meter. 
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I vissa delar av serviceorterna där 
kommunen äger vägarna har kommu-
nenansvar för dem. Övriga vägar på 
landsbygden ägs och sköts av tra-
fikverket eller enskilda vägföreningar 
(se bilaga).

De kommunala cykelvägarna ligger 
främst inom tätbebyggt område. Deras 
funktion är att binda samman bostads-
områden med skolor, arbetsplatser 
och service. Det kommunala cykelvä-
gnätet 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 Monark-
leden (digitalt). Dessa går mestadels 
i blandtrafik. Lederna sköts av olika 
huvudmän, bland annat Region 
Halland, Trafikverket, Länsstyrelsen 
och Gödestad hembygdsförening. 
Förutom dessa finns många mindre, 
lågt trafikerade vägar i kommunen 
som fungerar som dagliga cykelstråk 
mellan olika platser.  

Behovet av nya cykelvägar är långt 
mycket större än de statliga, regionala 
och kommunala medel som finns för 
att bygga cykelvägar. Bättre möjlig-
heter att i större utsträckning kunna 

cykla på cykelväg efterfrågas av den 
yngre målgruppen. Nya lösningar kan 
tillkomma genom att omvärldsbevaka 
innovativa sätt att utveckla cykelmöj-
ligheterna på landsbygden.

Bredband och fiber 
Varberg Energi fortsätter utbyggnaden 
av fibernätet i flera delar av kommu-
nen. Genom lokalt engagemang har 
fler fiberföreningar bildats och ytterli-
gare utbyggnad planeras. Bredbands-
strategin anger målet för bredbandsut-
byggnaden till 99 % år 2020. 2019 har 
96% av Varbergs befolkning tillgång 
till fiber. Av de som bor på landsbygd 
utanför tätort är siffran 87%. Den 
kvarvarande sista procenten består 
av fastigheter som ligger avlägset och 
innebär stora anslutningskostnader. 

Insatser som bidrar till 
hållbar mobilitet
Främjande av transportsamver-
kan som bidrar till att binda ihop tät-
ort och landsbygd på ett hållbart stätt, 
genom att kombinera olika transport-
slag utifrån ”hela resan”.  

Översyn över kollektivtrafiken på 
landsbygden. Uppmana Hallandstra-
fiken att se över landsbygdstrafikens 
sträckningar och avgångar och testa 

nya mobilitetslösningar där underlaget 
är litet. Speciell vikt bör läggas vid att få 
till en hållbar arbetspendling till kom-
munens samtliga serviceorter. 

Samordning av de samhällsbe-
talda resorna. Genom att se över 
samordningsvinsterna i buss i linjetra-
fik, skolskjutsar, färdtjänst i högre 
utsträckning kan man öka samhäll-
snyttan. 

Tillgängliggöra service för de som 
inte har något alternativ till bilen som 
huvudtransportmedel. Detta genom 
att möjliggöra parkeringsplatser och 
cykelförvaring i närhet av tågstationer 
och busshållplatser och öka tillgång till 
buss, tåg och hyrcyklar. I framtiden kan 
det även innebära till exempel shuttle-
bussar. 

Söka nya lösningar för gång och 
cykelvägar på landsbygden. Detta 
bör ske i nära samverkan med Region 
Halland, trafikverket, vägföreningar 
och enskilda markägare.

Synliggöra lågtraffikerade vägar
som kan fungera som dagliga cykel-
stråk mellan olika platser

 
Karta över kommunens 
kollektivtrafiksstråk
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6.3. Välfungerande  
service och välfärd
I Varbergs kommun finns en väl 
fungerade offentlig och kommersiell 
service. Alla har dock inte lika nära till 
den service som finns. Ett exempel är 
tillgång till livsmedel; ingen i kom-
munen har idag längre än två mil till 
en dagligvarubutik med fullservice, 
och hemkörning från butiker har god 
täckning i kommunen. 

Offentlig service och 
välfärd
Offentlig verksamhet som äldre-
omsorg, fritidsanläggningar, skola 
och förskola finns i närheten av alla 
serviceorter och i vissa fall också i våra 
mindre samhällen (tätorter och små-
orter). Kommunen fäster stor vikt vid 
yngre barns närhet till skola och strä-
var efter att erbjuda barnomsorg och 
skolverksamhet för de lägre årskurser-
na nära där barnen bor. MUVE (mobil 
ungdomsverksamhet), mer-öppna bib-
liotek och e-tjänster är några exempel 
på hur servicen kommer närmare och 
blir mer tillgänglig för landsbygdens 
invånare. Digitalisering 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 tycker det är svårt med 
ny teknik och genom det upplever en 
försämrad service.   

Serviceorterna Bua, Väröbacka/Lima-
backa, Veddige, Kungsäter, Tvååker 
och Rolfstorp/ Skällinge har ett mer 
koncentrerat utbud av kommersiell 
och offentlig service. Detta har bety-
delse för och servar den omgivande 
landsbygden. Kommunen råder inte 
över alla serviceslag men verkar för att 
serviceorterna på sikt bör ha följande:
 
• Barnomsorg
• Skola
• Fritidsverksamhet
• Äldreomsorg
• Biblioteksservice
• Kulturskola
• God kollektivtrafik
• God mobiltäckning
• Gatubelysning 
• Mötesplatser för lek, motion  

och rekreation
• Återvinningsstation
• Pendlarparkering med cykelpar-

kering
• God cykelinfrastruktur
• Fossilfri drivmedelsförsörjning
• Dagligvaruförsörjning

• Tillgång till primärvård
• Möjlighet till bredbandsanslutning
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 gyn-
nar möjligheten till utveckling också 
av den omgivande landsbygden och 
mindre orter. I många av kommunens 
mindre samhällen finns det barnom-
sorg, bredbandsuppkoppling, butiker, 
bygdegårdar, kyrkor, idrottshallar, 
fotbollsplaner och ett aktivt fören-
ings- och kulturliv. Samordning av 
befintlig service kan ge en effektivare 
resursanvändning. Sker förändringar 
i serviceutbudet på en ort finns en 
stark vilja att känna sig delaktig och 
informerad. 

Kommersiell service
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 dagskasse-
hantering är en tjänst som har sämre 
täckning i kommunen, men det är få 
som har över två mil. Genom till-
växtverkets program för kommersiell 
service kan näringsidkare få stöd 
att utveckla service i landsbygder. 
Flertalet av butiker och en drivmedel-

Denna bild visar olika plat-
sers tillgång till kommersiell 
service. Här är exemplet 
Karl-Gustav som har sju km 
till närmsta butik, apotek 
och post, tolv km till närmsta 
drivmedelsstation, 16 km 
till kontantuttag och 19 
km till närmsta hantering 
av dagskassor. Genom 
Tillväxtverkets verktyg Pipos 
kan man se hur tillgänglig-
heten till service förändras 
om en butik skulle lägga ner 
eller en drivmedelstation 
tillkomma. Exempel: Om 
en drivmedelsstation skulle 
tillkomma i Karl-Gustav så 
skulle koldioxidutsläppen 
minska med 43 ton per år. 
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sanläggning 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 hand-
läggningstider. 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, till-
sammans med den goda tillgången 
på bredband på Varbergs landsbygd 
och det lokala engagemanget, är en 
möjlighet för nya smartare landsbyg-
der. Smarta landsbygder skulle kunna 
ha tillgång till digitala servicelösning-
ar som varuskåp, mobilitetsappar, 
sensorer för skötsel av grönytor och 
mycket mer. 

Föreningsliv och kultur
Landsbygden i Varberg har en lång och 
stark tradition av aktivt föreningsliv 
med stor variation.  Idrotts-, ung-
doms-, kultur- hembygds-, samhälls- 
och andra intresseföreningar spelar en 
stor roll för en aktiv fritid och ett stort 
utbud av arrangemang och aktiviteter. 

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

utgör en resurs. Landsbygdens fören-
ingsanläggningar utgör ofta samlings- 
och mötesplatsen på orten. Det är 
ofta samhällsföreningar som helt eller 
delvis ansvarar för drift och skötsel av 
flera av kommunens idrottsanläggning-
ar och samlingsplatser. I många fall 
sker detta med stöd från kommunen. 
Samverkan mellan föreningslivet och 
kommunen är en nyckel till framgång 
och landsbygdens utvecklade gemen-
skap samt effektivt nyttjande av lokaler. 

Evenemang och kulturella arrange-
mang som konst, teater, dans, musik 
kan genom föreningar och arrangörer 
förläggas till landsbygden i offentliga 
lokaler, bygdegårdar och föreningslo-
kaler. I flera av kommunens serviceor-
ter har Varbergs kommun i samverkan 
med Statens Konstråd uppfört offentlig 
utsmyckning. 

Rekreation, friluftsliv och 
mötesplatser
I hela kommunen finns stora möjlig-
heter till rekreation av olika slag. I 
inlandet finns vackra landskap, insjöar 
och större sammanhängande skogsom-
råden. Flera områden finns utpekade 
som riksintresse inom natur, friluftsliv 
eller kulturmiljö. Olika vandrings-, och 
cykelleder löper genom kommunen. 
Ett exempel på det är det välbesök-

ta 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 re-
kreationsmöjligheter i form av bad, fis-
ke eller upplevelser. För bad i inlandet 
finns kommunalt skötta badplatser vid 
sjöarna Oklången, Mäsen och Skälling-
esjön men utöver det otaliga smultron-
ställen för bad en varm sommardag. 

Utveckling av välplanerade och till-
gängliga 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. 

”Mötesplats på landsbygd” är ett inves-
teringsprojekt med syfte att skapa ge-
nerationsöverskridande mötesplatser. 
Projekten genomförs i samverkan med 
föreningsengagerade på orten. ”Ung-
domshäng” är ett investeringsprojekt 
där nya mötesplatser för ungdomar 
byggs i serviceorterna i nära samarbe-
te med ungdomarna på orten. Målet 
är även att offentlig konst inarbetas i 
projekt genom förvaltningsöverskri-
dande samarbete. Varbergs kommun 
arbetar löpande med att skapa större 
tätortslekplatser och i småorterna 
mindre lekplatser. Löpande upprust-

Här visas var grundskolor F-3 är lokaliserad och deras upptagningsområ-
den. Varbergs kommuns offentliga service visas på karta.varberg.se
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ning av både havs- och sjöbadplatser 
pågår.  Kontinuerlig drift och skötsel 
är avgörande för att anläggningars 
säkerhet, tillgänglighet och attraktivitet 
bibehålls. 
 
Insatser som bidrar till en 
välfungerande service och 
välfärd
Samordning för ett effektivt 
nyttjande av lokaler och verksamhe-
ter i mindre orter. Samordna insatser 
mellan förvaltningarna och de kommu-
nala bolagen för att se en helhet kring 
offentlig service och för en ännu effekti-
vare resursanvändning.
 
Dialog och kommunikation med 
invånare och anställda vid förändring-
ar i den offentliga servicen. Synliggöra 
landsbygden i kommunala kanaler 
genom att tydligare berätta om sats-
ningar som görs på landsbygden. 

Se digitaliseringens möjligheter 
för att tillgängliggöra nya möjlighe-
ter inom service, som till exempel 
meröppet. Omvärldsbevaka nya 
innovativa lösningar som möjliggör 
service som instaboxar, obemannade 
livsmedelsbutiker och bilpooler. 

Bevaka landsbygdens intressen 
regionalt genom att vara med och 
ta fram ett nytt regionalt servicepro-
gram för nästa EU-programperiod. 

Gemensamt nyttjande av platser 
och lokaler bör främjas. Till exem-
pel kan man undersöka i vilka fall det 
är lämpligt att skolgårdar är offentlig 
platsmark och samordnas med lek-
platser och rekreationsmiljöer, eller i 
vilka fall en föreställning kan ske i en 
bygdegård.  

Helhetssyn vid investeringar 
genom att eftersträva en jämn fördel-
ning av investeringsprojekt i offentli-
ga miljöer i hela kommunen. Samver-
kan mellan förvaltningar i utveckling 
av offentliga miljöer och byggnation. 

Service för ett aktivt friluftsliv. 
Utveckla dialogen mellan markägare, 
invånare, besökare och företagare 
för att åstadkomma ett hållbart och 
utvecklat friluftsliv.  

6.4. Stärka det lokala 
näringslivet
Varbergs landsbygd präglas av ett stort 
antal små företag inom många olika 
branscher. Men även några av kom-

munens största företag ligger utanför 
staden. Besöksnäringen och de gröna 
näringarna är två stora branscher på 
landsbygden men även traditionella 
branscher inom service, bygg och hant-
verk. 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 expande-
ra i sina närområden. Näringslivet på 
landsbygden har många starka värden 
och är betydelsefullt, inte bara för att 
det erbjuder arbetstillfällen på orten 
utan också för engagemanget för plat-
sen och lokalt föreningsliv.

Stöd till näringslivet
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 finan-
sierat, är det viktigt att så många som 
möjligt känner till att stödet finns och 
att kommunen är lyhörd för näringsli-
vets behov så att det fördelas inom rätt 
områden. 

Kommunen för dialog med näringsli-
vet i många olika forum oftast helt 

Bilden visar alla fiberområden i Varbergs kommun. En stor andel av dem 
är fiberföreningar För mer information se karta.varberg.se
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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. Näringslivsdialogen och besök-
snäringsdialogen engagerar flera av 
landsbygdens intresseorganisationer 
och kluster, bland annat LRF, ”Smaka 
på Varberg” och ”Norr om Varberg”. 

Allt fler söker sin dröm på landet 
och det finns ett ökat intresse för att 
kombinera boende och företag på 
landsbygden. Det kan vara svårt att 
utan lokalkännedom att hitta vad man 
söker. Lokalguiden är en funktion som 
ger synlighet åt den som har en lokal 
att hyra ut. Varbergs profil skall vara 
lockande för kreativa människor med 
hållbara verksamheter. 

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

Försörjande ekosystemtjänster som 
produktion av energi, råvaror och 
mat är viktiga för energi- och livs-
medelsförsörjningen 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. Bevarande av jordbruk-
smarken, kommunens policy kring 
upphandling och inköp och främjandet 
av cirkulära affärsmodeller är frågor av 
stor betydelse för ett hållbart grönt och 
blått näringsliv. 

Destinationsutveckling 
och besöksnäring
Varberg är en attraktiv turistkommun 
och efterfrågan på verksamheter inom 
besöksnäringen ökar. Besöksnäringen 
är starkt koncentrerad till sommarsä-
songen men utvecklingen tyder på att 
det kan bli en växande näringsgren 

året om. På Varbergs landsbygd har 
starka kluster av besöksnäringsen-
treprenörer som ”Smaka på Tvååker” 
och ”Norr om Varberg” bildats. Åkulla 
bokskogars intresseförening och 
Kungssjölederna är andra växande 
varumärken i Varbergs inland. När vi 
pratar med landsbygdens besöksnä-
ringsföretag är upplevelsen att de har 
en stark medvind i trender och prefe-
renser hos sina besökare. Besökaren 
söker det naturnära, lokalproducerade 
och lantliga besöksmålet som erbjud-
er en upplevelse, gärna kopplat till 
rörelse eller återhämtning. Varbergs 
kommun fick år 2004 ett besöksmål 
med världsarvsstatus då utnämdes av 
UNESCO Grimeton Radiostation till 
världsarv av UNESCO. Radiostationen 
är unik i sitt slag och har potential för 
ökat internationellt intresse. 

Insatser som bidrar till att 
stärka det lokala närings-
livet 
Utveckla företagsservicen genom 
kommunen och aktörers mötesplatser, 
och öka kännedomen om erbjudanden 
för företagens utveckling. Stötta bil-
dandet av företagskluster eller nätverk 
om och när behov uppstår. 

Serviceort Antal företag
Tvååker  748
Veddige   618
Bua   174
Rolfstorp  171
Skällinge  152
Träslövsläge 317
Kungsäter  153
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Synliggöra tillgången på lokaler 
på landsbygden genom att spri-
da kunskapen om att marknadsföra 
lediga lokaler på lokalguiden.se. Syftet 
är att främja ett effektivt nyttjande av 
lokaler och möjligheter att hyra verk-
samhetslokal och därigenom också 
främja möjligheterna till distansarbete 

Främja möjligheter för fler 
lokala leverantörer genom att 
erbjuda tidiga dialoger inför upphand-
lingar 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 före-
tagen till exempel genom att infor-
mera näringsidkare på landsbygden 
om stödmöjligheter till kommersiell 
service. Sprida och synliggöra aktö-
rernas utbud. Sprida information om 
möjligheterna i det nya landsbygds-
programmet. Involvera landsbygdsfö-
retag i utvecklingsprojekt och hållbar-
hetsfrämjande insatser.

Utvecklad besöksnäring genom 
att satsa på potentialen kring naturtu-
rism i samverkan med Region Halland 
och att erbjuda affärsutvecklingsmöj-
ligheter av produkter och tjänster. 

6.5. Stödja lokalt en-
gagemang och främja 
dialog
Varbergs landsbygd har många enga-
gerade 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 landsbygden och en 
demokratifråga.

Byapengen är ett bidrag för att främja 
lokalt engagemang. Samtliga byalag 
som arbetar för att utveckla samhället 
får ta del av byapengen. Motkravet 
är att kommunen får en kontaktper-
son i varje förening. Byapengen skall 
stimulera medborgarnas deltagande i 
Varbergs utveckling.   

Landsbygdsrådet är en sammanslut-
ning av landsbygdsintresserande re-
presentanter från olika delar av kom-
munen och en viktig dialogpartner för 
kommunen. I kommunen finns fjorton 
aktiva byalag, ett landsbygdsråd och 
ett antal aktiva företagarföreningar 
och besöksnäringskluster (2019).
 
Genom en kontinuerlig dialog mellan 
politiker, tjänstemän och medborgare 

kan effekterna och konsekvenser av 
beslut diskuteras. Genom medborgar-
nas ökade delaktighet och inflytande 
kan landsbygdsutvecklingen ske i nära 
kontakt med de som lever och verkar 
på landsbygden. Ortsutvecklingsstra-
tegierna är ett exempel på planering-
sunderlag och en utvecklingsprocess 
som involverar bygden i framtagandet. 

Det nationella landsbygdsprogram-
met 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 loka-
la utvecklingsmedel.   

Insatser som bidrar till 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 
byalag/lokala utvecklingsgrupper.

Samordna insatser för landsbyg-
den. Stöd till byalag, landsbygdsråd 
och boende på landsbygden i kontak-

Karta över de fjorton byalag som 
2020 tagit del av byapengen.
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ten med kommunen genom exem-
pelvis näringslivs- och destinations-
kontorets 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 pro-
grammen. Stödja lokala initiativ som 
önskar driva projekt. Identifiera och 
driva projekt inom EU-program där 
efterfrågan och behov finns och i linje 
med denna strategi. 

8. Roller, ansvar och 
fortsatt arbete
Ansvaret för att ta fram landsbygds-
strategin ligger hos kommunstyrel-
sen i verksamhetsdialog med övriga 
förvaltningar och bolag. De strategiska 
utvecklingsområdena ska utgöra ett 
underlag för kommunens förvaltningar 
i arbetet med planer, riktlinjer och pri-
oriteringar. Kommunens verksamheter 
har ett gemensamt ansvar att förhålla 
sig till strategin. 

Ställningstagandena är av övergri-
pande 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. 

Landsbygdsstrategin kommer att 
följas upp vid varje ny mandatperiod. 
Arbetet med att utveckla den kommu-
nala verksamheten utifrån strategierna 
bedrivs kontinuerligt med ett framtids-
perspektiv som siktar mot år 2030. 
   

För att landsbygdsstrategin ska bli ett 
dokument som gör skillnad krävs att 
de som bor och verkar i Varberg enga-
gerar sig och bidrar till utvecklingen 
av landsbygden. Därför är det viktigt 
att kommunicera landsbygdsstrategin 
och utvecklingsarbetet genomtänkt 
och anpassat. Landsbygdsstrategin 
ska presenteras och spridas inom 
och utom kommunen; muntligt, som 
tryckt dokument och på kommunens 
hemsida. 

Varbergs kommun ska löpande 
kommunicera hur kommunens arbete 
fortskrider i riktning mot landsbygds-
strategins ambitioner. 
 

Ansvaret för att ta fram landsbygdsstrategin ligger 
hos kommunstyrelsen i verksamhetsdialog med öv-
riga förvaltningar och bolag. De strategiska utveck-
lingsområdena ska utgöra ett underlag för kommu-
nens förvaltningar i arbetet med planer, riktlinjer 
och prioriteringar. Kommunens verksamheter har 
ett gemensamt ansvar att förhålla sig till strategin. 
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Bilaga: Faktaunderlag till 
strategin 

Markanvändning 
Varbergs kommun täcker 869 km2, 
cirka 30 % av markarealen i kommu-
nen består av åker och betesmark och 
cirka 45 % av skogsmark. Staden och 
flera av kommunens övriga tätorter 
är omgivna av jordbruksmark. Havet 
utgör kommunens gräns i väster. 
Kommunen genomkorsas av ett par 
större vägar, E6/E20, riksväg 41 och 
länsväg 153, samt Västkustbanan och 
Viskadalsbanan. Största vattendraget 
är Viskan. Större industrietablering-
ar är Ringhals, Derome Värö bruk, 
Strängbetong och Eson Pac.
 

 

 

  

Jordbruksmark: ca 32% (28 909 ha)
Skogsmark: ca 45% (41 347 ha)
Vattenyta (ej hav): ca 5% (4103 ha)
Bebyggd mark: ca 8% (7338 ha)
Övrig mark: ca 10% (8836 ha)

Karta över väghållaransvaret i 
kommunen. 

Väghållarasnvaret i Tvååker som är Varbergs 
näst största tätort!

Väghållningsansvar Varbergs kommun Väghållningsansvar Tvååker

Text: varbergs.kartan.se
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Mer information

Kommunens styrdokument och riktlinjer
https://www.varberg.se/kommunpolitik/planerochstyr-
dokument/styrdokument/riktlinjerochovrigastyrandedo-
kument.4.115cfd7a141efb9d7f01c2d.html

Exempel på strategier  
som har betydelse för landsbygden 
- Bebyggelsestrategi
- Policy, strategi och riktlinjer för VA  
 i Varbergs kommun
- Bredbandsstrategi
- Grönstrategi
- Trafikstrategi

Exempel på riktlinjer som har betydelse 
för landsbygden 
- Badplatser
- Gatubeslysning
- Inköp och upphandling
- Lekplatser
- Riktlinjer för stöd till lokala    
 utvecklingsgrupper

    
Varbergs kommuns översiktsplan
https://www.varberg.se/byggabomiljo/kommunensplan-
arbete/oversiktsplan.4.2fd3f9113e650a5ee4195a.html

Regional cykelplan för Halland 2020-2029
Planen tas fram av Region Halland i dialog med de halländ-
ska kommunerna och Trafikverket. Antas under 2020.

Landsbygdspropositionen – En samman-
hållen politik för Sveriges landsbygder
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/
ny-kurs-for-landsbygden--for-ett-sverige-som-haller-
ihop/

Lokalt ledd utveckling Hallands strategi – 
Ett rikare Halland genom lokala initiativ
http://lluh.se/content/uploads/2015/11/20170601-Strate-
gi-Lokalt-Ledd-Utveckling-Halland.pdf

Livsmedelsprogram för Halland
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.5846ff-
b316294c33b2a3e2a1/1526068044677/Livsmedelspro-
gram%20för%20Halland.pdf

Cykelkartan för Varberg
https://www.varberg.se/download/18.2d54ffc41643d-
20421d9a805/1530610257933/Cykelkarta%20Var-
berg%202018.pdf

Lediga tomter i Varbergs kommun
https://www.varberg.se/byggabomiljo/bo-
staderochoffentligalokaler/ledigatomter/so-
der.4.e6cd67914102d101307743.html


