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SAMMANFATTNING 

Halland har attraktiva boendemiljöer, bra infrastruktur och närhet till storstadsområden i norr och söder. 

Befolkningen ökar och förutsättningarna för att fortsätta utveckla näringslivet är goda. En grundförutsätt-

ning för att näringslivet ska kunna förändras och växa är tillgång på mark och energi. I Halland finns det 

begränsat med verksamhetsmark för etablering och i vissa näringslivsbranscher kan behovet av el komma 

att öka.  

Denna rapport är en del av projektet MarkEn och beskriver bland annat trender som påverkar näringslivets 

utveckling i Halland samt tillgång och efterfrågan på verksamhetsmark och energi i Hallands kommuner 

och i regionen som helhet. 

Hallands näringsliv har en stor branschbredd och domineras av små och medelstora företag. Branscher 

som är större än riksgenomsnittet i antal sysselsatta är främst handel, byggverksamhet, energiförsörjning 

och jord-skog-fiske. Däremot har Halland en betydligt mindre andel sysselsatta än genomsnittet i företags-

tjänster.  

Det finns således ett livskraftigt näringsliv, men för liten avancerad tjänstesektor. Många invånare har en 

högre utbildning än vad som efterfrågas lokalt. Det bidrar, tillsammans med de korta avstånden i Syd-

västsverige, till stor arbetspendling över kommun- och regiongräns. 

Kommunerna i Halland har en liknande bild av från vilka branscher förfrågningarna om nya behov av mark 

huvudsakligen kommer. De branscher som dominerar är handel, lager-logistik-transporter, byggindustri 

och tillverkningsindustri inklusive tillverkande småföretag. 

De största problemen med att på kort sikt möta efterfrågan på mark tycks finnas i Halmstad, Kungsbacka 

och Varberg. På lång sikt finns stora möjligheter att erbjuda verksamhetsmark i Halland, om mark som är 

under detaljplanering och de ytterligare ytor som markeras i översiktsplanerna kan användas. Det är dock 

inte all verksamhetsmark som möter en stor efterfrågan. Olika branscher har mycket olika behov. Logistik 

och transporter är beroende av närhet till infrastruktur. Handel behöver goda affärslägen. För att attrahera 

kontorsverksamheter kan stationsnära lägen behövas. 

Det är viktigt att göra strategiska avvägningar för att hushålla med marken. Ökad sysselsättning är en pri-

oriteringsgrund. Både högkvalificerade och enklare jobb behövs. Befintliga företag har högre prioritet än 

utifrån kommande förfrågningar. Små och medelstora företag kan behöva stöd för att utvidga med nuva-

rande lokalisering eller för att ometablera sig. 

I samhällsplaneringen är det betydelsefullt att översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner hålls aktuella 

och tar höjd för framtida behov av mark för verksamheter. Det är viktigt att planerna har en tydlighet om 

kommunens avsikter och vilka avvägningar som har gjorts. Fragmentering av samhällsutbyggnaden och 

jordbruksmarken bör undvikas och den svåra frågan om att finna platser för produktion av förnybar energi 

behöver hanteras. 

Hallands få kommuner och måttliga skillnader i storlek och förutsättningar ger goda förutsättningar för 

samverkan och erfarenheter. Det gäller såväl inom samhällsplanering och näringslivsfrämjande som när 

det gäller markfrågor. 
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Elbehovet i Halland förväntas öka. Den tillväxt av kapaciteten i elnäten som behövs på grund av befolk-

ningstillväxten kan klaras, men det finns framtidsutmaningar genom ökat elbehov inom främst transporter 

och industri. Industrin är den största branschen när det gäller elanvändning. Men transporternas elbehov 

väntas växa mest och där är osäkerheten stor. 

Liksom när det gäller markfrågor är förutsättningarna för samverkan goda. Halland har flera lokalt ägda 

elnätsföretag, vilket bidrar till en kunskap om elenergi att utnyttja för framtidsplanering. Intresset för reg-

ional samverkan är också stort bland aktörerna. Det finns önskemål om initiativ från Region Halland för att 

skapa en gemensam arena. Effektkommissionen i Skåne ses som en bra förebild. Stort fokus behöver ligga 

på regionnätet, vilket gör det nödvändigt att regionnätsföretagen är med i dialogen. 

Halländsk samverkan kan bland annat användas för att bedöma energibehov som påverkar nätutvecklings-

planer, främja dialog kring stråk för ledningar i samhällsplaneringen, utveckla former för att hantera ”hö-

nan och ägget”-problematiken kring dimensionering av el för verksamhetsområden, hantera frågor kring 

laddinfrastruktur för elektrifieringen av biltransporter samt att forma en gemensam röst med lösningsori-

enterade förslag till nationell nivå. 
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1. INLEDNING 

Halland har attraktiva boendemiljöer, bra infrastruktur och närhet till storstadsområden i norr och söder. 

Befolkningen ökar och förutsättningarna för att fortsätta utveckla näringslivet är goda. En grundförutsätt-

ning för att näringslivet ska kunna förändras och växa är tillgång på mark och energi. I Halland finns det 

begränsat med verksamhetsmark för etablering och i vissa näringslivsbranscher kan behovet av el komma 

att öka.  

Behoven av mark och energi måste kunna tillgodoses. Annars riskerar konkurrenskraften bland Hallands 

företag att begränsas genom att de inte kan förändras och expandera i den takt de önskar, och att nyeta-

bleringar inte är möjliga eller lokaliseras någon annan stans än i Halland. 

Det halländska näringslivet kännetecknas av en stor branschbredd och olika branscher har olika behov och 

förutsättningar. Eftersom det pågår en strukturomvandling inom de olika branscherna finns det anledning 

att undersöka vilka branscher som i framtiden kan komma att växa eller krympa samt var detta förväntas 

ske. 

Redan idag pågår det strategisk och operativ planering på alla samhällsplaneringsnivåer. Men för att bättre 

förstå näringslivets behov av mark- och energitillgång behöver den strategiska och operativa planeringen 

synkas. Det handlar om att förstå förändringarna och tillvarata Hallands tillgångar. Mot denna bakgrund 

har projektet MarkEn formats för att ytterligare bidra till att förverkliga visionen i den regionala utveckl-

ingsstrategin: Halland - Bästa livsplatsen. 

Projektet är uppdelat i två delar. Denna rapport, Mark och energi för företagen i Halland, har sin grund i 

en tidigare rapport, Strukturomvandlingens geografi, som svarade på frågan vilka delar av näringslivet som 

växer var.1 Nu fördjupas denna fråga för att svara på vilka som behöver vad och var det kan erbjudas. 

Avsikten är att i projektets andra del genomföra seminarier och workshops med kommuner och represen-

tanter för näringslivet samt energibolag för att diskutera resultaten och vilka strategiska inriktningar som 

kan formas. Detta gör att projektet förankras brett och aktörer som har rådighet i frågorna involveras. 

Den här rapporten har tagits fram av Sweco på uppdrag av Region Halland. Ett stort antal intervjuer har 

genomförts med aktörer i Halland och i de omgivande länen, samt experter på olika branscher. De inter-

vjuade är tjänstemän i Hallands kommuner, Region Halland, Länsstyrelsen och olika samverkansorgan för 

kommuner i Sydvästsverige, samt forskare, företag i olika branscher inklusive energisektorn samt närings-

livsorganisationer. Dokument har studerats och en workshop med kommuntjänstemän har genomförts. 

Sweco ansvarar för rapportens analys och slutsatser. Medverkande konsulter har varit Sven-Inge Nylund 

(uppdragsledare), Sebastian Christner, Ellen Khan och Micael Sandberg. Ansvariga för uppdraget hos upp-

dragsgivaren Region Halland har varit Ann Mårtensson (projektledare), Erik Hansson och Victor Öberg. 

 

 
1 Region Halland och Sweco, Strukturomvandlingens geografi i Hallands län – Vad växer var? 2017 StrukturomvandlingensGeo-
grafi.pdf (regionhalland.se) 

https://regionhalland.se/app/uploads/2019/03/StrukturomvandlingensGeografi.pdf
https://regionhalland.se/app/uploads/2019/03/StrukturomvandlingensGeografi.pdf
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2. HALLAND OCH DET HALLÄNDSKA NÄRINGSLIVET 

2.1 HALLAND BÄSTA LIVSPLATSEN 

Halland är en region som växer. En bred arbetsmarknad och goda förutsättningar för boende och fritid gör 

Halland attraktivt. Befolkningen har ökat konstant sedan 1950-talet och fortsätter att öka i snabb takt. 

Under 2020 var Halland den region som hade procentuellt näst högsta ökningen av folkmängden i landet.2  

Halland har sex kommuner varav fem är belägna längs kusten, utmed järnvägen Västkustbanan och euro-

pavägen E6 (Figur 1 och Tabell 1). 

Figur 1 Hallands kommuner 

 

 

                          Tabell 1 Kommunernas folkmängd 

Kommun Folkmängd 

2020-12-31 

Falkenberg 46 051 

Halmstad 103 754 

Hylte 10 649 

Kungsbacka 84 930 

Laholm 25 967 

Varberg 65 397 

 

Befolkningstillväxten sker framför allt utmed kusten. Kungsbacka, Varberg och Halmstad har haft starkast 

befolkningsökning sedan 1997 och är även de kommuner som förväntas växa mest fram till 2037.3 Dock 

var Falkenberg den kommun som hade den procentuellt högsta ökningen av folkmängden 2020. 

Halland har en ny regional utvecklingsstrategi (RUS), som är en övergripande och långsiktig plan för hur 

Halland ska utvecklas. Den har namnet Halland – bästa livsplatsen 20354. I den beskrivs livet och det eko-

nomiska läget som gott i Halland år 2020. Halland ses som en attraktiv region som har goda förutsättningar 

för en hållbar utveckling. 

 

 
2 https://www.regionhalland.se/om-region-halland/statistik-och-analys/  
3 Region Halland 2019, Hallands geografi och resbehov, ett underlag till regionalt trafikförsörjningsprogram. 
4 Halland – bästa livsplatsen 2035, Regional utvecklingsstrategi för Halland. Region Halland. Regional utvecklingsstrategi 2035 - Reg-
ion Halland  

https://www.regionhalland.se/om-region-halland/statistik-och-analys/
https://www.regionhalland.se/om-region-halland/vision-mal-och-uppdrag/arbete-pagar-regional-utvecklingsstrategi-2035/
https://www.regionhalland.se/om-region-halland/vision-mal-och-uppdrag/arbete-pagar-regional-utvecklingsstrategi-2035/


7 

 

Mark och energi för företagen i halland  −  Sweco     

 

2.2 NÄRINGSLIVETS KARAKTÄR I HALLAND 

Halland har ett livskraftigt näringsliv. Ett särdrag för Halland är dominansen av små och medelstora företag. 

Det gör näringslivet mindre känsligt för konjunktur- och strukturförändringar och det gynnar flexibilitet och 

omställningsförmåga. 

Halland har en stor branschbredd. Den näringsgren där antalet sysselsatta är högst i Halland är vård och 

omsorg. Därefter följer handel, utbildning, tillverkning, företagstjänster och byggnadsindustri. Handel, 

byggverksamhet, energiförsörjning och jord-skog-fiske är exempel på näringsgrenar där Halland har en 

större andel sysselsatta än riksgenomsnittet. Istället är Halland underrepresenterat i näringsgrenarna fö-

retagstjänster, information och kommunikation samt finans och försäkring, vilket framgår av diagrammet 

nedan, Figur 2.5  

Figur 2 Andel sysselsatta efter näringsgren 2018 

Halland har i hög grad lyckats hänga med i den urbant dominerade sysselsättningsutvecklingen i en allt mer 

tjänstepräglad ekonomi. I procent räknat har den totala tillväxten varit lika stark i Halland som i Göteborg-

Mölndal och något starkare än i Helsingborg. 

Arbetsplatserna i Halland är i jämförelse med befolkningen mer koncentrerade till vissa platser och orter, 

främst i de fyra största orterna som alla ligger längs kusten och till stor del i jordbruksbygd: Halmstad, 

Falkenberg, Varberg och Kungsbacka, Figur 3. Tillväxten inom näringslivet är också starkast i dessa fyra 

kommuner, men alla Hallands kommuner har ett växande antal företag.6  

 

 
5 Region Halland, Uppföljning Tillväxtstrategi Halland Del 3: Stark konkurrenskraft, 2020. 
6 Region Halland 2019, Hallands geografi och resbehov, ett underlag till regionalt trafikförsörjningsprogram. 
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Figur 3 Koncentration av arbetsplatser i Halland7 

 

2.3 SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD OCH ARBETSPENDLING 

Halland har ett livskraftigt näringsliv, men en för liten avancerad tjänstesektor. Många invånare 

har en utbildning som är högre än vad som efterfrågas på den halländska arbetsmarknaden. 

Men Halland är en del av den flerkärniga ortsstrukturen i sydvästra Sverige och har nära till stor-

stadsområden norr och söderut, vilket framgår av   

 

 
7 Region Halland 2019, Hallands geografi och resbehov, ett underlag till regionalt trafikförsörjningsprogram. 
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. Orterna kompletterar varandra, vilket tillsammans med korta restider och kraftfull infrastruk-

tur i form av järnväg och europavägen E6 öppnar för stort utbyte mellan orterna.8 

  

 

 
8 Region Halland, Trafikförsörjningsprogram 2021-2025. 
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Detta talar för arbetspendling över kommun- och regiongränser, vilken kan förväntas öka med stöd av den 

pågående utvecklingen mot ökade möjligheter att arbeta hemifrån helt eller delvis. Förutsättningarna för 

långpendling till de omgivande storstadsområdena blir bättre när man inte behöver resa varje arbetsdag. 

Halland hade ett underskott på arbetsplatser motsvarande 12 procent av den egna arbetskraften år 2019. 

Den förvärvsarbetande nattbefolkningen var drygt 20 000 fler än dagbefolkningen, vilket täcks av pendling 

till arbetsmarknader i kringliggande län, framför allt Göteborg-Mölndal. Halland hade 2019 drygt 35 000 

utpendlare och 15 000 inpendlare. Kungsbacka hade överlägset mest utpendling över kommungräns (ca 

24 000 personer), Inpendlingen var störst till Halmstad (9 200) och Kungsbacka (8 100).9 

Självförsörjningsgraden av arbetstillfällen (dagbefolkning/nattbefolkning) är väsentligt lägre i Kungsbacka 

(64% år 2019) och Laholm (75%) än i de övriga kommunerna. Halmstad är den enda Hallandskommunen 

med självförsörjningsgrad högre än 100 procent (103%). Falkenberg, Hylte och Varberg har självförsörj-

ningsgrader på 96, 96 och 95 procent.10 Halland som helhet har ökat sin självförsörjningsgrad från 86 till 88 

procent från 2000 till 2019. Det är framför allt Kungsbacka som ökat sin självförsörjningsgrad från 57 till 64 

procent. Laholm har minskat från 80 till 75 procent, medan övriga kommuner har ungefär oförändrad själv-

försörjningsgrad.  

Falkenberg, Varberg och Kungsbacka räknas till Göteborgs arbetsmarknad enligt indelningarna i LA-reg-

ioner och FA-regioner. Halmstad, Hylte och Laholm räknas till Halmstads arbetsmarknadsregion.11 

Halland har en betydligt högre inkomst (lönesumma per sysselsatt) bland arbetstagare som bor i länet 

(nattbefolkning) än per arbetstillfälle lokaliserat i länet (dagbefolkning). Arbetspendlingen drar således upp 

snittinkomsten bland länsinvånarna och gör att en högre självförsörjningsgrad av arbetstillfällen inte be-

höver vara entydigt önskvärd för Halland.12 

Arbetspendlingen, såväl inom Halland som till Halland, påverkar var företagen föredrar att lokalisera sig. 

Goda kollektivtrafikförbindelser, särskilt närhet till järnvägsstationer, är betydelsefulla för företag som vill 

ha möjlighet att rekrytera medarbetare som är bosatta i någon annan kommun. 

31 procent av den arbetsföra befolkningen i Halland pendlar över en kommungräns och pendlingen ökar i 

snabbare takt än befolkningen. Arbetspendlingen mellan Kungsbacka kommun och Göteborgsområdet är 

mycket omfattande. Laholm har en stor utpendling till Halmstad. De övriga kommunerna har starka egna 

arbetsmarknader där majoriteten av invånarna bor och arbetar i samma kommun. Men även dessa kom-

muner är beroende av pendlingsmöjligheter mellan kommuner. Det är en omfattande pendling mellan 

kommunerna i Halland och därtill har pendlingen mellan Halland och nordvästra Skåne ökat mycket på 

senare år.13 

 

 
9 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerba-
serad-arbetsmarknadsstatistik-rams/  
10  https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerba-
serad-arbetsmarknadsstatistik-rams/pong/tabell-och-diagram/antal-forvarvsarbetande-och-forvarvsintensitet-per-kommun/ 
11 Om indelningar i LA-regioner och FA-regioner se SCB:s och Tillväxtverkets hemsidor.   https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-
efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-rams/produkt-
relaterat/Fordjupad-information/lokala-arbetsmarknader-la/ och https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling/regionala-
indelningar/fa-regioner.html  
12 Region Halland och Sweco, Strukturomvandlingens geografi i Hallands län – Vad växer var? 2017 StrukturomvandlingensGeo-
grafi.pdf (regionhalland.se) 
13 Region Halland 2019, Hallands geografi och resbehov, ett underlag till regionalt trafikförsörjningsprogram. 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-rams/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-rams/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-rams/produktrelaterat/Fordjupad-information/lokala-arbetsmarknader-la/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-rams/produktrelaterat/Fordjupad-information/lokala-arbetsmarknader-la/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-rams/produktrelaterat/Fordjupad-information/lokala-arbetsmarknader-la/
https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling/regionala-indelningar/fa-regioner.html
https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling/regionala-indelningar/fa-regioner.html
https://regionhalland.se/app/uploads/2019/03/StrukturomvandlingensGeografi.pdf
https://regionhalland.se/app/uploads/2019/03/StrukturomvandlingensGeografi.pdf
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Arbetspendlingen över Hallands norra länsgräns är den näst största regionöverskridande pendlingsrelat-

ionen i Sverige. När Västlänken är på plats kommer det att vara möjligt att införa tågsystem som går direkt 

till stationer norr och öster om Göteborg utan byte. Att hela Halland är väl integrerat i stora arbetsmark-

nader är på lång sikt avgörande för Hallands förmåga att vara en attraktiv region. Det finns en potential att 

utöka utbytet mellan Halland och Skåne och då framförallt att knyta orterna längs kusten närmare 

varandra. Viskadalsbanan binder ihop Varberg och Borås som är två växande orter med delvis komplette-

rande arbetsmarknader. Genom en attraktiv trafik på Viskadalsbanan finns en potential för arbetsmark-

naderna att växa ytterligare. Med en attraktiv trafik på Markarydsbanan finns det också förutsättningar för 

att pendlingen i stråket Halmstad-Hässleholm ska öka. Inåt landet finns det också andra kommunöverskri-

dande pendlingsrelationer till och från Halland av varierande storlek. Exempel på detta är pendlingen till 

och från Gislaved- och Ljungby kommun.14 Figur 4 visar bruttopendlingen på kommunnivå och tydliggör 

den kraftiga arbetspendlingen mellan framför allt Kungsbacka och Göteborg. 

Figur 4 Arbetspendling mellan kommuner15 

 

 

 
14 Region Halland, Trafikförsörjningsprogram 2021 - 2025. 
15 Region Halland 2019, Hallands geografi och resbehov, ett underlag till regionalt trafikförsörjningsprogram. 
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2.4 STÄDERNAS CENTRUM OCH EXTERNA HANDELS- OCH VERKSAMHETSOMRÅDEN 

Stadskärnor har tidigare haft fokus på handel, men konkurrensen från externhandel och e-handel gör att 

ett skifte är på väg mot att snarare vara mötesplatser och viktiga kontaktytor. Det ställer stora krav på 

kommuner och andra aktörer. Handel och kontor behöver blandas med bostäder, restauranger, kulturverk-

samheter och annan kommersiell och samhällelig service för att stadskärnorna ska fortsätta vara attraktiva 

och få besökare att stanna kvar under en längre tid.16 Det betyder bland annat att centralt belägna butiks-

lokaler som blivit tomma kan behöva omvandlas till andra verksamheter som bidrar till att hålla centrum 

levande. Kontorsetableringar är önskvärda såväl för att ge underlag till stadskärnorna som för att erbjuda 

stationsnära arbetsplatser med bra möjligheter till arbetspendling. För en del äldre industriområden krävs 

aktivt näringslivsarbete för att ge företag attraktiva lokaliseringar med möjligheter till utveckling, när nu-

varande fastigheter behövs för stadskärnornas utveckling 

Hallands kommuner arbetar, liksom orter i övriga landet, med den utmaning det innebär att bevara och 

utveckla sina stadskärnor: 

Falkenberg förtätar i den centrala staden och kontorsfastigheter tillkommer nära järnvägsstationen. Kom-

munen har inte något externt handelsområde, men har ett semiexternt område för skrymmande handel, 

Tånga handelsområde utmed gamla E6. 

Halmstad har i sitt centrum butikslokaler i bottenplanen som omvandlas till ett ökat inslag av kontor. Hal-

larna, ett stort köpcentrum vid södra infarten från E6med ett 80-tal butiker, invigdes 2017. Kommunen 

arbetar med en fördjupad översiktsplan för att utveckla stadskärnan genom att på sikt omvandla industri-

områdena Larsfrid och Vilhelmsfält till en mer blandad stadsbebyggelse.  

Hylte har centralorten Hyltebruk som är viktig som servicecentrum för hela kommunen. Målet är, enligt 

översiktsplanen, att koncentrera och utveckla den offentliga och kommersiella servicen längs Storgatan, i 

ett tätt och levande centrumstråk. 

Kungsbacka har en liten centralort och därutöver sju mindre kommundelar som är förhållandevis täta på 

invånare. Översiktsplanen tar sikte på att stärka tätorten och öka invånarantalet där. Kungsbacka är en 

handelsstad som haft hjälp av befolkningsökningen att bibehålla tillräckligt underlag för butikerna. Kungs-

mässan ligger mitt i centrum och har fått utmärkelser, bland annat som Årets cityköpcentrum. Hede Fa-

shion Outlet är ett utomhusköpcentrum som ligger längre från centrum. Men även Kungsbacka har butiker 

med problem på grund av de ändrade förutsättningarna för centrumhandel. Med förtätning vill man möj-

liggöra för kontorsverksamheter med närhet till Kungsbacka station. 

Laholm har också en liten centralort med en känslig situation för handel och service. Ambitionen är att få 

staden att växa. För Staden är gammal och har en kulturhistoria. Det ger attraktivitet, men också begräns-

ningar. För ett år sedan antog kommunfullmäktige ett utvecklingsprogram för stadskärnan som tar upp 

gestaltning, aktiviteter m.m. 

Varberg blev årets stadskärna år 2016. Kommunen har under lång tid hållit fast vid att detaljhandeln ska 

finnas i stadskärnan. Handel tillåts inte utanför centrum, förutom att några områden finns för skrymmande 

handel. Det finns ett starkt engagemang för stadskärnan, med starka lokala fastighetsägare och samverkan 

 

 
16 Svenska Stadskärnor, Levande städer 2021 https://www.svenskastadskarnor.se/publikationer/  

https://www.svenskastadskarnor.se/publikationer/
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mellan företagen i Varberg Handel, krögarförening mm. Det är trots detta mindre handel och mer tjäns-

teutövning i stadskärnan är tidigare. Nu byggs dubbelspår för järnvägen under stadskärnan, vilket gör att 

stationen kan vara kvar i centrum och bidra med flöden av människor till kärnan. 

3. TRENDER SOM PÅVERKAR NÄRINGSLIVETS UT-
VECKLING I HALLAND 

3.1 MEGATRENDER SOM PÅVERKAR HELA NÄRINGSLIVET  

Det halländska näringslivets framtid påverkas av trender som leder till att nya arbetsuppgifter och yrken 

tillkommer, medan andra försvinner. Coronakrisen accelererar digitaliseringen och kan påskynda trendskif-

ten i globalisering och urbanisering. Krisen kan också komma att långsiktigt förändra förutsättningarna för 

branscher som besöksnäring och handel. 

Urbaniseringen gör att befolkningsökningen i Sverige under 2020-talet väntas koncentreras till större stä-

der och storstäder. De tre största städerna Stockholm, Göteborg och Malmö har dock alla ett negativt inri-

kes flyttningsnetto: de som flyttar ut är fler än inflyttarna, bortsett från invandringen. Möjligheterna att 

kombinera rymligare boende med arbetspendling har blivit än större sedan digitaliseringen i kombination 

med de stora förändringarna i beteende under coronakrisen lett till att det i vissa yrkesgrupper inte är ett 

lika självklart behov som tidigare att resa till arbetsplatsen varje arbetsdag. Det medverkar till attraktivitet 

för storstadsnära orter, vilket gör Halland är attraktivt för boende med arbetspendling. Det inrikes flytt-

ningsnettot för Halland var år 2020 positivt för samtliga kommuner med undantag av Hylte, Tabell 2. 

Tabell 2 Inrikes flyttningsnetto i Halland år 202017  

Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Halland  

totalt 

433 332 -214 159 21 552 1 283 

 

Digitaliseringen påverkar näringslivet till att bli mer kunskapsintensivt, vilket ställer nya krav på kompe-

tensförsörjning och kompetensutveckling. AI (artificiell intelligens) och maskinlärning gör att digitali-

seringen i allt större utsträckning automatiserar tjänstenäringen. Högautomatiserad industri gör också 

svenska regioner mer attraktiva och minskar drivkraften i att lägga tillverkning i lågkostnadsländer.  

Globaliseringen gör att marknader utanför EU blir allt viktigare destinationer för den exportberoende delen 

av näringslivet. Den politiska utvecklingen i världen med tilltagande protektionism kan dock förändra 

 

 
17 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/ta-
bell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/folkmangd-i-riket-lan-och-kommuner-31-december-2020-och-befolknings-
forandringar-2020/ 
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företagens förutsättningar att bedriva gränsöverskridande handel. -Den avstannande globalisering som 

präglat världshandeln sedan finanskrisen stannar sannolikt av ytterligare som ett resultat av coronakrisen. 

Denna har förstärkt ett antagande att Sverige blir mer attraktivt för industrietableringar och hemtagningar 

av industriproduktion. Större hemtagningar av förlorade industrijobb är dock osannolika, på grund av att 

jobb som tidigare utlokaliserats har automatiserats bort och moderna industrietableringar inte nödvän-

digtvis skapar särskilt många arbetstillfällen.18 

Ett förändrat klimat tvingar företag och kommuner att ställa om verksamheterna och standarden för vad 

som anses vara ledande hållbarhetsarbete höjs snabbt. Omställningen till ett hållbart samhälle leder till 

nya affärsmodeller och skapar nya affärer. Samtidigt hotar klimatförändringarna att rubba många av de 

ekosystemtjänster som är viktiga för Halland – inom jordbruk, skogsbruk, fiske och andra verksamheter 

som är beroende av naturliga processer.19 Klimatfrågan har också fått till följd att elektrifieringen av trans-

portsektorn accelererar. Detta påverkar såväl Hallands behov av el som lokaliseringen av bl.a. logistikverk-

samheter.  

3.2 UTVECKLINGSTENDENSER I NÅGRA BRANSCHER SOM ÄR VIKTIGA FÖR HALLAND 

Här nedan beskrivs nuläge och framtidsutsikter för ett antal branscher som har betydelse för Halland. Det 

är till stor del branscher som också är viktiga i Sverige som helhet. Halland har pekat ut tre områden som 

styrkeområden, där Halland har särskilt goda förutsättningar för utveckling och tillväxt. Dessa är besöksnä-

ring, hälsoinnovation och grön tillväxt. 

Konsumenttjänster som handel, besöksnäring, vård, omsorg och utbildning 

Sysselsättningstillväxten i Halland har under senare år till övervägande del drivits av konsumenttjänster 

som vård och omsorg, detaljhandel, utbildning, hotell och restauranger. Dessa är inriktade på tillgänglighet 

för brukarna, vilket talar för lokalisering i lokala och regionala centrum. Omfattningen styrs i hög grad av 

befolkningsunderlaget plus tillresta besökare, men med olika räckvidd eller upptagningsområde för olika 

funktioner. Konsumenttjänsterna har stått för över halva jobbtillväxten i regionen. Marknadsandelarna är 

förhållandevis robusta över tid, men med en tendens till förskjutning mot norra Halland kopplad med en 

starkare befolkningsutveckling. Tjänsterna har växt långsammare 2015 - 2019 jämfört med 2000 - 2015, 

främst relaterat till handel samt hotell och restauranger – detta redan före spridningen av Covid-19. Ut-

bildning har dock växt snabbare.  

Handel 

Handeln är en del av besöksnäringen och får stor andel av intäkterna från tillfälliga besökare. Men handeln 

är ändå i stor utsträckning lokalmarknadsorienterad. Ju fler människor som bor och arbetar i ett område, 

desto större inslag av detaljhandel i näringslivet.  

Såväl stadskärnor som externa handelsplatser utmanas av den ökande e-handeln. Utveckling fanns redan 

före Covid 19, men pandemin har förändrat köpvanorna på ett sätt som delvis väntas bli bestående. Det 

 

 
18  Tillväxtverket. Platsens betydelse för industrin (2020) 
19  “Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan [….] pollinering, naturlig vattenregle-
ring och naturupplevelser är några exempel”. Naturvårdsverket, Vad är ekosystemtjänster (2020) 
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leder till att antalet butiker minskar och butiksytorna blir mindre. Man försöker jobba allt smartare med 

att öka omsättningshastigheten på varor och minska behoven av utrymme. 

Det finns experter som spår att e-handeln kommer att kapa åt sig halva försäljningen under de närmaste 5 

- 7 åren och att hälften av butiksbeståndet kommer att försvinna.20 Butikskedjorna själva har ett något 

mindre dramatiskt budskap och talar om något färre butiker och minskning av butiksytorna med 10 procent 

under de närmaste fem åren. Kundernas önskan att känna färskvarukänsla och matglädje i en livsmedels-

butik tror man kommer att finnas kvar och det finns försök att utveckla genom att knyta ihop äta plats/ta 

med mat hem/handla. 

Hittills har företag haft svårt att hitta marginaler i sin e-handel. Flera större aktörer i dagligvaruhandeln 

gick under 2020 med förlust på hemleveranserna till kunder. Affärsmodeller behöver utvecklas för att inte 

begränsa förutsättningarna för mindre företag att ställa om från fysisk handel till e-handel. Svensk Handel 

beskriver detta som länkat till svenska konsumenters låga betalningsvilja för frakt. Livsmedelsbutiker arbe-

tar med att hitta mellanvägar mellan fysisk och digital handel genom exempelvis färdigpackade kassar för 

upphämtning.  

Besöksnäring  

Halland är en av landets attraktivaste regioner för besökande och besöksnäringen ses som ett av regionens 

främsta styrkeområden. Visit Halland, som är Region Hallands besöksnäringsavdelning, verkar i tätt samar-

bete med de kommunala destinationerna. Man arbetar bland annat med att öka kännedomen om Halland, 

inte minst internationellt, med kompetensutveckling för företagen och med destinationsutveckling – att 

förlänga säsongen och öka antalet reseanledningar i Halland.21 

Besöksnäringen har drabbats hårt av coronakrisen som bidrog till kraftigt minskad affärs- och privatturism. 

En snabb återhämtning förutspås, men det finns farhågor om att coronakrisen lett till permanent förlust 

av erfaren personal som skolat om sig till andra yrken och att osäkerheten leder till att branschattraktivi-

teten påverkas negativt, vilket kan hämma tillväxten i branschen under längre tid. Ökad skuldsättning i 

företag under krisen kan också leda till att man inte utvecklas eller anställer och att produktivitetsutveckl-

ingen i branschen därigenom hålls nere. 

En framtid med färre konferenser och arbetsresor innebär ett avbräck för många företag i besöksnäringen, 

särskilt i segment som vänder sig till just företag och affärsresenärer. Trenden har redan före krisen varit 

att andelen privatturister blir större och att affärshotell och konferensanläggningar måste rikta sig till pri-

vatsegmentet som ger mindre intäkter per gästnatt. 

Vård, omsorg och utbildning 

En stor del av vård- och utbildningslokalerna i Sverige byggdes för ett femtiotal år sedan och det finns stora 

behov av renoveringar, ombyggnader och ersättning med nya lokaler. Det har också bidragit till att olika 

lösningar för finansiering och ägande av fastigheter har prövats. 

Vård, omsorg och utbildning är verksamheter som är under förändring genom att privata aktörer etablerar 

sig vid sidan av de offentliga, och med i huvudsak offentlig finansiering. Omfattningen styrs till stor del av 

 

 
20 Svenska Dagbladet 2021-07-01, Thomas Jensen, detaljhandelsexpert och chef för Boston Consulting Group (BCG) i Sverige.  
21 https://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/naringslivsutveckling/utveckling-av-besoksnaring/  

https://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/naringslivsutveckling/utveckling-av-besoksnaring/
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befolkningsunderlaget, som ökar i Halland. Ett växande behov av äldreboenden leder till efterfrågan på 

mark, som behöver finnas i tätorterna, i goda kollektivtrafiklägen, med möjligheter till aktivitet och med 

närhet till stimulerande omgivningar. Vårdcentraler behöver tillgänglighet med kollektivtrafik, men har inte 

så omfattande lokalbehov och inryms ofta i befintliga byggnader. Utbildningslokaler har behov av central 

lokalisering med trygga omgivningar och god tillgänglighet för gående, cyklister och kollektivtrafikanter.  

Kontorstjänster som företagstjänster, informations- och kommunikationsföretag m.m. 

För kontorstjänster är tillgänglighet för arbetskraft och kunder samt närhet till mötesplatser som regel av 

stor betydelse. Det styr mot koncentration av arbetstillfällen i kommunikationsgynnade lägen med hög 

täthet. Göteborgsområdet är västkustens starkaste lokaliseringsalternativ för den här typen av verksam-

het, vilket också ger fördel åt de nordligaste kommunerna i Halland som har nära till storstadsområdet och 

till Landvetters flygplats. Kontorstjänsterna har 2000 - 2015 stått för en dryg femtedel av jobbtillväxten i 

Halland, medan de i Helsingborg och i Göteborg-Mölndal har ökat mer och stått för drygt 45 procent av de 

nya jobben. Under perioden 2015 - 2019 har de ökat i tillväxttakt, främst relaterat till IT och offentlig ad-

ministration. 

Behovet av personal inom kontorstjänster av olika slag väntas vara fortsatt stort.22 Den övergång till mer 

av kontorsarbete från hemmet som var på väg redan före coronakrisen har accelererat, och många bedö-

mare räknar med att förändringen kan bli bestående, särskilt som många har företag och deras anställda 

har investerat i modern kontorsutrustning för hemmet och att digitala mötesformer har fått ett genom-

brott. Det kan ge långsiktigt lägre efterfrågan på kontorslokaler, även om indikatorer pekar på att efterfrå-

gan på kontorslokaler kan gå starkt på kort och medellång sikt.23  

Anspråken på att kontorslokaler ska lokaliseras i stationsnära lägen blir också större när arbetsgivarnas 

acceptans för hemarbete ger möjlighet att rekrytera från en större arbetsmarknad och kontoret blir en 

plats för möten snarare än en arbetsplats dit man beger sig varje arbetsdag. 

Förmedlingstjänster som lager, logistik och transporter 

Förmedlingstjänster, framför allt lagerhållande och transporterande funktioner är ofta ytkrävande och ten-

derar därför att trängas ut från tätbebyggda områden. Företagen söker sig till marknadsnära lägen som 

erbjuder stora lokaler i verksamhetsområden som ligger nära viktig infrastruktur för godstransporter – 

järnvägar, europavägar, hamnar och flygplatser. Det kan också behövas avstånd från bullerkänslig bebyg-

gelse. 

Södra Halland har ökat sin andel av dessa tjänster i regionen och branschgruppen har 2000 - 2015 växt mer 

i Halmstad än i såväl Helsingborg som Göteborg-Mölndal. Förmedlingstjänsterna har haft en starkare till-

växt 2015 - 2019 än den förra perioden.  

Trafikverket förutspår att godsvolymerna i Sverige ökar med 1,8 procent årligen fram till 2040. Sjötrans-

porterna (2,2%) och utrikes flygfrakt (2,5%) ökar snabbare än väg och järnväg (1,6%). Ökningen består 

främst av industrivaror. Tabell 3 visar det inrikes transportarbetets omfattning enligt Trafikverkets prognos. 

Inrikes flygfrakt har så liten omfattning att det inte finns med i Trafikverkets tabell. 

 

 
22 Saco 2020: Framtidsutsikter – Här finns jobben för akademiker år 2025 Framtidsutsikter (saco.se)  
23 Sweco på uppdrag av Klimatpolitiska rådet; Scenarioanalys av coronakrisens branscheffekter för bygg- och anläggningsbranschen 
(2021) 

https://www.saco.se/globalassets/saco/dokument/rapporter/2020_framtidsutsikter.pdf
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Tabell 3 Inrikes godstransportarbete enligt 2020 års basprognoser, miljarder tonkilometer per år24 

 2017 2040 

Järnväg 21,4 30,5 

Sjöfart 32,1 52,5 

Väg 50,3 73,2 

E-handelns tillväxt gynnar särskilt företag i sista milen-segmentet. Trenden mot självkörande fordon väntas 

inte slå igenom stort under 2020-talet. Däremot kan en elektrifiering av fordonsflottan få betydelse för var 

logistikterminaler etableras. Utvecklingen mot automatiserade höglager förändrar också förutsättningarna 

för lokalisering. Dels blir antalet anställda lägre än i traditionella lager, dels blir byggnaderna dominanta i 

landskapet. Exempel är Bergendahls lager i Hässleholm med 32 meters höjd.25 

Producerande verksamheter som bygg- och tillverkningsindustri, jord- och skogsbruk 

Producerande verksamheter som tillverkningsindustri och byggindustri har ibland ett tudelat lokaliserings-

mönster med en uppdelning mellan de faktiskt producerande delarna och de ledande, utvecklande, mark-

nadsförande och administrativa funktionerna. Detta gäller särskilt större företag. Sammantaget växte de 

producerande verksamheterna 2000 - 2015, men i stort sett hela tillväxten ägde rum i norra Halland, fram-

för allt i Varberg. Tillväxten gällde framför allt byggindustri, medan tillverkningsindustrin minskade i syssel-

sättning. Nedgången för tillverkningsindustrin drabbade framför allt regionens södra delar. Detta var inte 

speciellt för Halland – även i t.ex. Helsingborg och Göteborg-Mölndal minskade sysselsättningen i bran-

schen kraftigt 

Den totala tillväxten av branschgruppen i Halland har varit starkare 2015 - 2019 jämfört med 2000 – 2015, 

trots att tillväxttakten i byggsektorn gick ner. Nedläggningen av Ringhals 1 och 2 hade dock inte då fått 

genomslag i siffrorna ännu.26 

Byggindustri 

Branschen ser med viss osäkerhet på framtiden. Coronakrisen verkar inte ha drabbat bygg- och anlägg-

ningsföretagen särskilt hårt inledningsvis. Många projekt fortsatte och andra kunde tidigareläggas. Krisen 

har dock fått företagens produktportföljer att sina, eftersom investeringarna i bostäder och infrastruktur 

har minskat. 27 

För bygg- och fastighetsbranscherna kan effekterna av de nya arbetsformerna efter coronakrisen bli di-

rekta. Efterfrågan på lokaler för kontor och butik kommer sannolikt att förändras respektive minska vilket 

ger färre affärer inom nybyggnation. Samtidigt pekar analyser mot att efterfrågan på ombyggnationer kan 

 

 
24 Trafikverket. Prognos för godstransporter 2040 https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/76940/Ineko.Product.Related-
Files/2020_125_prognos_for_godstransporter_2040_trafikverkets_basprognoser.pdf  
25 https://www.transportochlogistik.se/20190804/1851/bergendahls-nya-hoglager-pa-vag-i-drift?page=0%2C10  
26 Region Halland och Sweco, Strukturomvandlingens geografi i Hallands län – Vad växer var? 2017 StrukturomvandlingensGeo-
grafi.pdf (regionhalland.se) 
27 Sweco på uppdrag av Klimatpolitiska rådet; Scenarioanalys av coronakrisens branscheffekter för bygg- och anläggningsbranschen 
(2021) 

https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/76940/Ineko.Product.RelatedFiles/2020_125_prognos_for_godstransporter_2040_trafikverkets_basprognoser.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/76940/Ineko.Product.RelatedFiles/2020_125_prognos_for_godstransporter_2040_trafikverkets_basprognoser.pdf
https://www.transportochlogistik.se/20190804/1851/bergendahls-nya-hoglager-pa-vag-i-drift?page=0%2C10
https://regionhalland.se/app/uploads/2019/03/StrukturomvandlingensGeografi.pdf
https://regionhalland.se/app/uploads/2019/03/StrukturomvandlingensGeografi.pdf
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öka – åtminstone på kort-medellång sikt. Det ger tillväxt, men i andra branschsegment. Fastighets-

branschen påverkas även av framväxten av nya affärsmodeller med pop-ups och showrooms som ökar 

efterfrågan på korttidskontrakt med mer flexibla lokaler. 

Tillverkningsindustri 

Tillverkningsindustrin är den bransch som haft en negativ utveckling av sysselsättningen i Halland. Den 

utvecklingen finns också i Sverige som helhet.  

Det finns dock risk att underskatta industrins framtida roll när man ser den minskade sysselsättningen i 

statistiken. Sådant som industriföretagen tidigare skötte själva köps i ökad utsträckning från tjänsteföretag. 

En omfattande outsourcing har skett av verksamheter som lokalvård, IT-hantering m.m. Tjänsteproduktion 

i form av forskning och utveckling, tjänsteinnovationer m.m. säljs också till industrin av tjänsteföretag i 

olika branscher.28 

Tillverkningsindustrin är ojämnt fördelad geografiskt. Företagens lokaliseringar är ett resultat av lokal och 

regional tillgång till naturkapital, historia, befintliga företags lokalisering som ger klusterfördelar och, sär-

skilt för små företag, personliga orsaker som familjens boende. Delar av tillverkningsindustrin är ytkrävande 

och har miljöpåverkan, bl.a. genom buller och utsläpp till luft och vatten. 

Automatisering gör att industrins företag blir alltmer kunskapsintensiva och specialiserade. Personal blir 

svårare att ersätta och kunskaper blir snabbare inaktuella än förr. Trenden är att jobb med krav på grund-

skoleutbildning eller gymnasieutbildning försvinner medan nya arbetstillfällen som skapas förutsätter ef-

tergymnasial utbildning. Industrins företag rapporterar om växande kompetensbrist som gör det svårare 

att expandera. 

Digitaliseringen av varuproduktionen bidrar till ökade krav på leveranssäker elproduktion. Industrins tjäns-

teproduktion har digitaliserats snabbt under krisen med distansjobb men hindren för distansarbete är nå-

got större i industrin eftersom tjänstemän ofta är knutna till den platsbundna produktionen. Hållbar pro-

duktion blir viktigare för företagen. Industrin är energiintensiv och står för ca 35 procent av elkonsumt-

ionen och 66 procent av vattenanvändningen Skog, papper och massa gynnas av klimatomställningen som 

leder till att biomaterial får fler användningsområden inom bland annat byggmaterial samt kläder och tex-

til. Automatiseringen och ökad protektionism (se avsnitt 4.2 och 4.4) förutspås göra det mer attraktivt för 

industrin att välja regionala underleverantörer med hög teknisk kompetens och produktion nära mark-

naden, vilket skulle göra Sverige mer attraktivt för industriproduktion. 

Jord- och skogsbruk 

Behovet av produkter från jordbruket och skogsbruket är stort och betydelsefullt, och kommer att vara så 

även i framtiden. Jord- och skogsbruk har en annorlunda situation när det gäller marktillgång och markbe-

hov jämfört med övriga branscher. Markbehov för boende och verksamheter har en motsatsställning till 

behoven för areella näringar. Den konflikten är särskilt stor i regioner som Halland där jordbruksmarken är 

högvärdig, samtidigt som de attraktivaste platserna för såväl boende som etablering av verksamheter till 

 

 
28 Industriarbetsgivarna: Svensk industri med stort tjänsteinnehåll http://www.industriarbetsgivarna.se/sto-
rage/ma/bb0499804ec74ab197cc6d3f0f17423e/1528a138480d4074acfbfb892575c5e4/pdf/5B2D9B602B94441FAEEA02D05DAACB
48DBF90F62/Industrins%20betydelse_201703.pdf  

http://www.industriarbetsgivarna.se/storage/ma/bb0499804ec74ab197cc6d3f0f17423e/1528a138480d4074acfbfb892575c5e4/pdf/5B2D9B602B94441FAEEA02D05DAACB48DBF90F62/Industrins%20betydelse_201703.pdf
http://www.industriarbetsgivarna.se/storage/ma/bb0499804ec74ab197cc6d3f0f17423e/1528a138480d4074acfbfb892575c5e4/pdf/5B2D9B602B94441FAEEA02D05DAACB48DBF90F62/Industrins%20betydelse_201703.pdf
http://www.industriarbetsgivarna.se/storage/ma/bb0499804ec74ab197cc6d3f0f17423e/1528a138480d4074acfbfb892575c5e4/pdf/5B2D9B602B94441FAEEA02D05DAACB48DBF90F62/Industrins%20betydelse_201703.pdf
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stor del ligger på jordbruksmark. Frågan om prioritering av mark för bostäder, verksamheter och areella 

näringar tas upp i avsnitt 5.1. 

3.3 DETTA STYR FÖRETAGENS LOKALISERINGSVAL29 

Platsens egenskaper har stor betydelse för företagen och skiljer sig åt beroende på vilket slags företag det 

gäller. Var företag faktiskt är lokaliserade har ofta historiska orsaker, som framför allt för små företag kan 

vara personliga eller till och med slumpartade. Men det ligger i kommunernas intresse att företagen har 

möjlighet att vara konkurrenskraftiga, utvecklas och växa. Renodlade nyetableringar är ovanliga. Företag 

är ovilliga att omlokalisera en fungerande tillverkning. Framför allt industriföretag etablerar sig därför säl-

lan med en helt ny produktionsanläggning utan bygger oftare upp ny kapacitet kring en befintlig verksam-

het.  

Att kunna erbjuda mark i bra lägen till bra priser är ett viktigt sätt att vara attraktiv för företagen. Men 

kommunerna kan göra mycket också på andra områden för att utveckla förutsättningarna för framtidens 

näringsliv. Platsens helhetserbjudande blir allt mer betydelsefullt. Det kan främjas genom att satsa på kul-

tur, fritid, bostäder och en bra livsmiljö. Infrastrukturen är viktig både när det gäller gods- och persontrans-

porter. Engagemang och kontinuerlig dialog behövs för att förstå företagens behov. Samverkan med de 

lokala företagen kring utbildning och rekrytering behövs för att klara företagens kompetensförsörjning. 

En trend är att en del företag inte längre behöver så stora markytor, men vill ha koppling till stadsutveckl-

ing. Koppling till kollektivtrafik anses mer viktig än tidigare, såväl för lokala resor för anställda som vill åka 

kollektivt till jobbet som för långväga arbetspendling. Samlokalisering av mindre företag i klustermiljöer 

kan bli vanligare när hållbarhetskraven ökar och behovet av nischade kompetenser är stort. Delade resur-

ser av personal och ytor blir då en naturlig lösning. 

 

  

 

 
29 Sweco på uppdrag av Tillväxtverket: Platsens betydelse för industrin – framtida vägval för kommuner och regioner, 2020. 
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2020/2020-01-31-platsens-betydelse-for-industrin.html  

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2020/2020-01-31-platsens-betydelse-for-industrin.html
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4. NÄRINGSLIVSFRÄMJANDET I HALLAND 

4.1 NÄRINGSLIV OCH MARKUTNYTTJANDE I HALLÄNDSKA PLANER OCH STRATEGIER 

Kommunala planer, strategier och riktlinjer 

Falkenberg har en översiktsplan, Översiktsplan 2.0 som är antagen 2014 och aktualitetsprövades 2019. Den 

beslutades vara fortsatt aktuell men med några mindre ändringar. I den samlade bedömningen konstate-

rades att ”de flesta områden som är utpekade för exempelvis verksamheter är fortfarande giltiga. Sedan 

fördjupningarna antogs har också frågan om jordbruksmarkens värde, betydelse och bevarande samt frå-

gan om förtätning fått stark genomslagskraft.” 

En ny Fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad (FÖP) är på samråd.30 Kring Falkenbergsmotet vid E6 

föreslås att tyngre verksamheter ska samlas. Stadskärnan pekas ut som viktig för handeln. Bostadsområden 

och verksamheter ska kunna finnas i närhet till järnvägsstationen.  

Riktlinjer för markanvisningsavtal samt exploateringsavtal är fastställda av kommunstyrelsen.31 Där besk-

rivs villkor och förutsättningar för byggherrar och exploatörer. 

Halmstad har haft samråd om en ny översiktsplan. Granskningsskedet beräknas pågå under september-

oktober 2021.32 Den nya översiktsplanen sträcker sig till 2050 och är tydligare än den förra när det gäller 

utvecklingen på längre sikt, vilket kan vara väsentligt bland annat för prövning av verksamheter på jord-

bruksmark. Attraktiva pendlingslägen för kontor, logiskt läge och lägen för turism tas till vara och förädlas. 

Jord- och skogsbruk är viktiga näringar som värnas och ges möjlighet att utvecklas. Befintliga handelsom-

råden ska utvecklas och inga nya externa handelsområden tillkommer, enligt samrådsförslaget. 

I samrådsförslagets kapitel Ett starkt och varierat näringsliv slås fast att Halmstad främst är en regionhubb 

där verksamheter såsom sjukhuset, försvaret och högskolan är viktiga och ges goda förutsättningar. Inom 

fysisk planering prioriteras dessa verksamheter framför konkurrerande markanvändning och ges möjlig-

heter till utbyggnad. Verksamhetsområden kompletteras med ny bebyggelse och kommunen är positiv till 

att bygga på höjden så att marken utnyttjas effektivt. Verksamhetsområden ska i första hand tillgodose 

markbehov för verksamheter som är störande eller farliga för omgivningen eller företag som har stor andel 

transporter och som inte kan införlivas i blandad stadsbebyggelse. Verksamheter som kan samexistera med 

bostäder finns kvar i staden. Vid planering och lokalisering av nya arbetsplatser och verksamhetsområden 

planeras för god tillgänglighet för gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

Kommunstyrelsens Näringslivsplan styr arbetet med näringslivsfrämjande. Den togs fram 2019 och slår fast 

områden som ska prioriteras, bland dem att befintligt näringsliv växer och attraktionskraft för nyetable-

ringar. 

 

 
30 https://tema.falkenberg.se/falkenbergvaxer/detaljochoversiktsplaner/falkenbergsoversiktsplaner/fordjupadeoversiktsplaner/fal-
kenbergstad.4.8bdcf3817470aaf90f38db.html  
31 Falkenbergs kommun: Riktlinjer för markanvisningsavtal samt exploateringsavtal inom Falkenbergs kommun, KS 2018/98, 
32 https://www.halmstad.se/halmstadvaxer/framtidsplan2050forslagtillnyoversiktsplan.n2366.html#h-Vadhandernu  

https://tema.falkenberg.se/falkenbergvaxer/detaljochoversiktsplaner/falkenbergsoversiktsplaner/fordjupadeoversiktsplaner/falkenbergstad.4.8bdcf3817470aaf90f38db.html
https://tema.falkenberg.se/falkenbergvaxer/detaljochoversiktsplaner/falkenbergsoversiktsplaner/fordjupadeoversiktsplaner/falkenbergstad.4.8bdcf3817470aaf90f38db.html
https://www.halmstad.se/halmstadvaxer/framtidsplan2050forslagtillnyoversiktsplan.n2366.html#h-Vadhandernu
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Hylte har en gällande översiktsplan som antogs 2019.33 I kapitlet Ett livskraftigt näringsliv beskrivs bransch-

strukturen som att tillverkningsindustrin har en dominerande ställning och står för nära 40 procent av 

sysselsättningen, jämfört med 12 procent i Sverige som helhet. Skog och verkstad är de största sektorerna, 

medan få har sin anställning inom handel, hotell och restaurang, företagstjänster och offentlig förvaltning. 

Hylte beskrivs som en av de kommuner som har ”Gnosjöanda”, karaktäriserad av entreprenörsanda, trad-

itionella tillverkningsindustri, driftighet och informella nätverk. De problem som finns med kompetensför-

sörjning i många kommuner förstärks i Hylte av en låg andel yngre och relativt sett låg utbildningsnivå.  

Kungsbacka arbetar med en ny översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka. Planen har varit på granskning 

och beräknas bli antagen under 2021. I centrum av Kungsbacka anges kontor som lämpligt, medan det i 

verksamhetsområdet Frillesås är lämpligt med produktion. Beroende på omgivande infrastruktur kan om-

råden i de yttre delarna av utvecklingsorterna också bebyggas med verksamheter med liten omgivningspå-

verkan som handel och kontor. På landsbygden prioriteras företagande i areella näringar och turism vid 

kust- och friluftscentra samt längs de stora vandrings- och cykellederna. Förtätning anges som den viktig-

aste strategin för att undvika att byggnation sker på jordbruksmark, men ianspråktagande av jordbruks-

mark kan inte alltid undvikas. 

Kungsbacka har också en Näringslivsstrategi 2030. Enligt den är de befintliga företagen grunden för nä-

ringslivsarbetet, men kommunen vill också ta vara på och utveckla Kungsbackas potential för nyetable-

ringar och skapa förutsättningar för kommunens invånare att starta företag. Göteborgsregionens betydelse 

för Kungsbacka och omvänt gör det naturligt att prioriteringarna av befintliga resurser i första hand riktas 

mot samarbetet med de olika företrädarna för Göteborgsregionens näringsliv. 

Kungsbacka har också Riktlinjer för exploateringsavtal och Riktlinjer för aktivt markägande som ska tydlig-

göra kommunens hållning som markägare i markförvärvsfrågor.  

Laholm har en översiktsplan, Framtidsplan 2030, som är antagen 2014.34 Enligt översiktsplanen ska verk-

samhetsområden lokaliseras med god tillgång till övergripande kommunikationer som Markarydsbanan, 

motorväg E6, riksväg 24 och riksväg 15. IT-kommunikation och bredbandsutbyggnad är en förutsättning 

för attraktiva lägen. Under inriktningsmål för Näringsliv och företagsamhet anges att kommunen ska vidta 

aktiva åtgärder för att stimulera nya etableringar inom handels- och tjänstesektorn samt besöks- och upp-

levelsenäringen. 

Kommunfullmäktige har i januari 2021 beslutat att översiktsplaner för Laholms kommun kan anses vara 

inaktuella och gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ny översiktsplan för Laholms 

kommun. Den väntas bli antagen under mitten av nästa valperiod.35 

Varberg har en gällande översiktsplan från 2010 som har en tidshorisont till år 2030. Arbete ska påbörjas 

med en ny översiktsplan. Kommunfullmäktige beslutade 2018 att den kommuntäckande översiktsplanen 

är aktuell men att vissa fördjupade översiktsplaner inte är aktuella och därför inte ska fortsätta gälla. Den 

fördjupade översiktsplanen för staden från 2010 är dock i huvudsak aktuell och bör fortsätta gälla, enligt 

underlaget för aktualitetsprövningen. Kommunen ska växa främst i staden, i serviceorterna samt i orter 

 

 
33 https://www.hylte.se/byggabomiljo/samhallsplanering/oversiktsplaner/gallandeoversiktsplan.4.370430621536053dffa1147.html  
34 Framtidsplan 2030 för kommunen - Laholm  
35 https://www.laholm.se/globalassets/upload/kommunstyrelse/kommunledningskontor/kanslienhet/protokoll/kom-
fulm/2021/protokoll-kf.pdf  

https://www.hylte.se/byggabomiljo/samhallsplanering/oversiktsplaner/gallandeoversiktsplan.4.370430621536053dffa1147.html
https://www.laholm.se/bo_miljo_trafik/planer-och-utredningar/oversiktsplaner/framtidsplan2030/
https://www.laholm.se/globalassets/upload/kommunstyrelse/kommunledningskontor/kanslienhet/protokoll/komfulm/2021/protokoll-kf.pdf
https://www.laholm.se/globalassets/upload/kommunstyrelse/kommunledningskontor/kanslienhet/protokoll/komfulm/2021/protokoll-kf.pdf
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utefter de starka kollektivtrafikstråken. Fokus finns också på bevarande av bland annat jordbruksmark.36 I 

stort sett samtliga föreslagna vindkraftsområden har prövats för vindkraftsutbyggnad, men endast ett fåtal 

har byggts ut. Översiktsplanen bedömdes vara inaktuell för denna del.37 

Varberg har en policy och strategi för Handel i Varberg. Den antogs 2014 och har fått stor betydelse för att 

stadskärnan kunnat utvecklas.38  

Regionala strategier 

Region Halland har, liksom alla andra regioner i Sverige, ansvar för att utarbeta och fastställa en strategi 

för länets utveckling, Regional utvecklingsstrategi (RUS).39 Den regionala utvecklingsstrategin för Halland 

heter Halland – bästa livsplatsen 2035.40 Bland Hallands utmaningar tas i strategin upp vikten av att verka 

för en god och jämlik sysselsättning på arbetsmarknaden och ett konkurrenskraftigt näringsliv som motor 

för välfärden. 

Halland har också en tillväxtstrategi41, Tillväxtstrategi för Halland 2014 – 2020, som förlängts med ett år 

och gäller t.o.m. 2021. En ny strategi är för närvarande på remiss, Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021 

– 2028.42 

Strategierna är av övergripande karaktär och tar inte upp specifika frågor kring mark och energi för närings-

livet. 

4.2 KOMMUNALT OCH REGIONALT NÄRINGSLIVSARBETE 

Kommunernas näringslivsarbete 

Samtliga kommuner i Halland bedriver ett aktivt näringslivsfrämjande arbete. Det sker i nära samverkan 

mellan näringslivsansvariga, mark- och exploateringsansvariga och personer som arbetar med samhällspla-

nering. 

Arbetet består till stor del av kommunikation med det befintliga näringslivet. Kommunernas näringslivsen-

heter tar kontakter med företag och gör företagsbesök, ofta tillsammans med kommunens politiska ledning 

och/eller tjänstemannaledningen. Man deltar också i olika nätverk som ger kontakter med företagen. Detta 

är viktigt för att tidigt se företagens behov av förändring som kan leda till mark- och lokalbehov. Det är 

också en del i att se företagens behov av service så att företagen på ett smidigt sätt kan få sina ärenden 

hanterade och därigenom stärka företagsklimatet. 

 

 
36 Underlag för aktualitetsprövning av Varbergs kommuns översiktsplan 20117-11-22 https://varberg.se/down-
load/18.2ec0a40816106217d5c8eb9c/1516693062336/Underlag%20f%C3%B6r%20aktualiseringspr%C3%B6vning%20av%20Var-
bergs%20kommuns%20%C3%B6versiktsplan,%202017-11-22.pdf 
37 Underlag för aktualitetsprövning av Varbergs kommuns översiktsplan 20117-11-22 https://varberg.se/down-
load/18.2ec0a40816106217d5c8eb9c/1516693062336/Underlag%20f%C3%B6r%20aktualiseringspr%C3%B6vning%20av%20Var-
bergs%20kommuns%20%C3%B6versiktsplan,%202017-11-22.pdf  
38 Policy och strategi för Handel i Varbergs kommun.PDF 
39 https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/regionalutveckling/regionalutvecklingsstrategirus.2690.html  
40 https://www.regionhalland.se/app/uploads/2021/05/Regional-utvecklingsstrategi-fo%CC%88r-Halland-2035-1.pdf  
41 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020, Strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i Halland, Kompletterad version 
2017. Region Halland. 
42 Remissversion-Hallands-strategi-för-hållbar-tillväxt.pdf (regionhalland.se)  

https://varberg.se/download/18.2ec0a40816106217d5c8eb9c/1516693062336/Underlag%20f%C3%B6r%20aktualiseringspr%C3%B6vning%20av%20Varbergs%20kommuns%20%C3%B6versiktsplan,%202017-11-22.pdf
https://varberg.se/download/18.2ec0a40816106217d5c8eb9c/1516693062336/Underlag%20f%C3%B6r%20aktualiseringspr%C3%B6vning%20av%20Varbergs%20kommuns%20%C3%B6versiktsplan,%202017-11-22.pdf
https://varberg.se/download/18.2ec0a40816106217d5c8eb9c/1516693062336/Underlag%20f%C3%B6r%20aktualiseringspr%C3%B6vning%20av%20Varbergs%20kommuns%20%C3%B6versiktsplan,%202017-11-22.pdf
https://varberg.se/download/18.2ec0a40816106217d5c8eb9c/1516693062336/Underlag%20f%C3%B6r%20aktualiseringspr%C3%B6vning%20av%20Varbergs%20kommuns%20%C3%B6versiktsplan,%202017-11-22.pdf
https://varberg.se/download/18.2ec0a40816106217d5c8eb9c/1516693062336/Underlag%20f%C3%B6r%20aktualiseringspr%C3%B6vning%20av%20Varbergs%20kommuns%20%C3%B6versiktsplan,%202017-11-22.pdf
https://varberg.se/download/18.2ec0a40816106217d5c8eb9c/1516693062336/Underlag%20f%C3%B6r%20aktualiseringspr%C3%B6vning%20av%20Varbergs%20kommuns%20%C3%B6versiktsplan,%202017-11-22.pdf
https://www.varberg.se/download/18.d600fc114fdba8c08a9b546/1444742840860/Policy%20och%20strategi%20f%C3%B6r%20Handel%20i%20Varbergs%20kommun.PDF
https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/regionalutveckling/regionalutvecklingsstrategirus.2690.html
https://www.regionhalland.se/app/uploads/2021/05/Regional-utvecklingsstrategi-fo%CC%88r-Halland-2035-1.pdf
https://www.regionhalland.se/app/uploads/2021/05/Remissversion-Hallands-strategi-fo%CC%88r-ha%CC%8Allbar-tillva%CC%88xt.pdf
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Kommunerna försöker hålla en hög beredskap för att ta emot och hantera externa förfrågningar om nye-

tablering. Däremot sker inte genomgående en aktiv marknadsföring för nyetableringar. Inflöde av förfråg-

ningar kombinerat med begränsningar i vilken verksamhetsmark som finns färdig att erbjuda har betydelse 

för det. Det är också svårt att vara effektiv i extern marknadsföring utan att det kostar för mycket resurser 

i förhållande till utfallet. Kungsbacka samarbetar på grund av sin närhet till Göteborg sedan lång tid med 

Business Region Göteborg (BRG), som marknadsför Göteborgsområdet och där kommunen är medlem. 

Greater Copenhagen-samarbetet är ett näringslivspolitiskt partnerskap mellan Region Skåne och Region 

Halland i Sverige, Region Sjælland och Region Hovedstaden i Danmark och de tillhörande 85 kommunerna. 

Tillsammans arbetar de olika parterna för att skapa ökad tillväxt, växande arbetsmarknad och god livskva-

litet för regionens totalt 4,3 miljoner invånare. Ett av målen är att bygga en region av internationell bety-

delse. Greater Copenhagen arbetar bland annat med att stärka en gränslös kollektivtrafik som ska under-

lätta resandet.43 

Region Hallands arbete med näringslivsutveckling 

Region Halland arbetar med regional medfinansiering för företagsutveckling. Det omfattar bland annat fö-

retagsstöd i form av s.k. checkar. Regionen samarbetar med Almi som har direkt kontakt med företagarna. 

Regionen erbjuder också företag stöd för att göra energikartläggningar för att effektivisera energianvänd-

ningen. Region Halland äger också 49 procent av Almi Halland. 

Invest in Halland är ett initiativ av Region Halland tillsammans med de halländska kommunerna för att 

främja etableringar och investeringar, bland annat från utlandet. Verksamheten befinner sig i ett uppbygg-

nadsskede. 
  

 

 
43 Region Halland, Trafikförsörjningsprogram 2021-2025. 
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5. MARK FÖR FÖRETAG I HALLAND 

5.1 PRIORITERING AV MARK FÖR BOSTÄDER, VERKSAMHETER OCH AREELLA NÄ-
RINGAR 

Bebyggd mark och tillhörande mark i Halland upptar 6,8 procent av marken i Halland. Det är mer än dubbelt 

så stor andel som den genomsnittliga andelen i Sverige, 2,6 procent. Därtill kommer golfbanor 0,3 procent 

mot 0,1 procent för golfbanor och skidpistar i riket som helhet. Samtidigt är andelen åkermark i Halland-

mycket hög, 19,1 procent mot 5,8 procent för Sverige i genomsnitt. Halland var under åren 2011 - 2015 det 

län där högst andel jordbruksmark exploaterades (1,8 promille44  

Jordbruksmarken i Halland tillhör de bästa jordbruksmarkerna i landet. Den halländska markens attraktivi-

tet för jordbruk framgår bland annat av att arrendepriserna för de bästa jordbruksmarkerna i Halland och 

Skåne är högst i Sverige.45 Samtidigt var Halland det län som under de i Jordbruksverkets rapport under-

sökta åren genomförde den största exploateringen av jordbruksmark i relation till den totala arealen jord-

bruksmark med 1,7 promille.4 Det främsta skälet till exploatering av jordbruksmark är för att bygga bostä-

der, vilket indikerar ett samband mellan den jämförelsevis stora exploateringen av jordbruksmark och den 

 

 
44 SCB: Markanvändningen i Sverige. 2019 Markanvändningen i Sverige (scb.se) 
45 Jordbruksverket pressmeddelande 2021-02-26, https://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/arrendepri-
serna-foer-aakermark-varierar-stort-mellan-norra-och-soedra-sverige-3077012  

https://www.scb.se/contentassets/eaa00bda68634c1dbdec1bb4f6705557/mi0803_2015a01_br_mi03br1901.pdf
https://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/arrendepriserna-foer-aakermark-varierar-stort-mellan-norra-och-soedra-sverige-3077012
https://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/arrendepriserna-foer-aakermark-varierar-stort-mellan-norra-och-soedra-sverige-3077012
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kraftiga befolkningsökningen i Halland, samt att kustnära boende i Hallands jordbruksbygder är särskilt 

attraktivt. 

Eftersom jordbruksmark är en ändlig resurs och ökning av den svenska livsmedelsproduktionen ingår i de 

nationella målen finns en motsättning mot behovet av mark för bostäder och verksamheter. Den motsätt-

ningen är särskilt stor i de regioner, bland annat Halland, där de bästa jordbruksmarkerna i landet samtidigt 

tillhör de mest attraktiva för att använda för boende och för verksamheter och där det ofta inte finns andra 

alternativ om fler ska kunna bo och arbeta. Dilemmat kring att planera för en tät bebyggelse på jordbruks-

mark kan leda till att det istället ges förhandsbesked som tillåter enstaka villor och bidrar till att skapa 

fragmenterad bebyggelse på jordbruksmark. Varje enskilt objekt blir då mindre uppmärksammat, men re-

sultatet kan bli att mer jordbruksmark tas i anspråk 

5.2 TILLGÅNG OCH EFTERFRÅGAN PÅ VERKSAMHETSMARK 

Falkenberg 

Tillgång 

Falkenberg har gott om verksamhetsmark som ännu inte har tagits i anspråk. Kommunen har varit förut-

seende när det gäller att köpa in och planlägga mark. Samtidigt har efterfrågetrycket inte varit lika högt 

som i grannkommunerna. Ca 700 000 m² finns i antagna detaljplaner. Ca 400 000 m² är under detaljplane-

ring. Därutöver är ca 900 000 m² angivna i översiktsplan eller fördjupad översiktsplan, men ingen process 

är ännu igång för dessa områden. 

Falkenberg har tillgång till verksamhetsmark på framför allt två områden. Det ena är verksamhetsområdet 

Smedjeholm, som är centrumnära. Det är främst detaljplanelagt för industriverksamhet men det finns även 

en handelstomt. Området passar främst för mindre företag som hyr eller köper en del av en byggnad, t.ex. 

ett par hundra kvadratmeter och kan samutnyttja gårdsplaner och körytor med andra företag. Den andra 

lokaliseringen är ett stort område vid Falkenbergsmotet, i direkt anslutning till E6 och riksväg 154, vilket 

gör området optimalt för verksamheter som är beroende av bra logistikmöjligheter. Där har flera större 

etableringar skett eller reserverats under de senaste åren. Verksamhetsmark finns också kring Falkenbergs 

station, lämpligt för industri, handel och kontor.46 

Efterfrågan 

Falkenberg har ca 25 - 30 förfrågningar per år från befintliga företag som behöver utvidga eller ometablera 

sig. Ca 15 - 20 förfrågningar kommer från företag som vill nyetablera i kommunen. Sammantaget har för-

frågningarna resulterat i ca tio etableringar, med 20 - 25 uppskattade arbetstillfällen i form av nya, tillskap-

ade arbetsplatser. Ett tiotal reservationer finns som man tror kan få ett positivt utfall och ge 150 - 200 

arbetstillfällen. De huvudsakliga branscherna som förfrågningarna kommer från är logistik, transport och 

tillverkningsindustri inklusive tillverkande småindustri.  

Falkenberg har inte så mycket tjänsteintensiva företag, ingen stor kontorssektor. Men det byggs kontors-

miljöer i stationsområdet. Kommunen har ett starkt livsmedelskluster med bland annat SIA-glass. 

 

 
46 https://vaxer.falkenberg.se/falkenbergvaxer/tomterochmark.4.34918a971653bb434f912e5.html?c=Verksamhetsmark 
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Mycorena tar i drift en anläggning för storskalig produktion av svampbaserat protein under 2022. Kommu-

nen har inte logistikterminaler idag, men ser mer och mer förfrågningar av det slaget. Biltema bygger lager 

på 18 000 m² vid Falkenbergsmotet, vilket väntas generera ca 30 - 50 nya arbetstillfällen.  

Halmstad 

Tillgång 

Halmstad har traditionellt haft stort markinnehav. Det har varit hög efterfrågan på den detaljplanerade 

mark som fanns angiven i den översiktsplan som gällt hittills. Nu finns ca 200 000 m² detaljplanerad mark 

för verksamheter, varav ca 120 000 m² är kommunalt ägd och aktivt till salu. Av detta ligger bara en handfull 

tomter centralt och det är mycket svårt att möta efterfrågan på sådana. Med mer färdigplanerad mark 

hade det varit möjligt att sälja mer och flytta om befintliga företag. En svårighet är att externa lägen som 

ligger öster om E6 och inte i vägens absoluta närhet inte möter så stort intresse för att etablera.  

Ca 470 000 m² är under detaljplanering och plan väntas vara klar 2022 - 2023. Den nya översiktsplanen har 

varit ute på samråd och i den finns ca 4 000 000 m² verksamhetsmark utpekad. 

Efterfrågan 

Halmstad har förfrågningar löpande, som ofta är ytmässigt stora. Ett 20-tal förfrågningar per år kommer 

från befintliga företag som behöver utvidga eller ometablera sig och därtill ett 10-tal förfrågningar från 

företag som vill nyetablera i kommunen. Förfrågningarna har resulterat i ca 10 etableringar och det finns 

därutöver ca 5 reservationer som troligen kan resultera. Etableringarna handlar om handel, tillverkning i 

småföretag, byggföretag, och lager. En förfrågan om datahall har också varit aktuell, men kom inte till 

stånd. 

Biltema har meddelat att man bygger nya lagerytor i Halmstad, dels med 7500m² i hamnen, dels ca         83 

000 m² vid E6.47 Det bedöms att man kan anställa mellan 150 och 200 nya medarbetare i Halmstad under 

de närmaste åren. Detaljplaneprocess är på väg att inledas. 

Eleiko, som är världens ledande leverantör av tyngdlyftningsutrustning, har förvärvat en tomt på 30 000 

m² av Halmstads kommun och på denna påbörjat byggandet av en 18 000 m² stor byggnad för en ny lo-

gistikcentral intill huvudkontoret i Kistinge. 

Hylte 

Tillgång 

Hylte har 140 000 m² detaljplanerad mark tillgänglig. Ytterligare 112 000 m² är under detaljplanering och 

kan finnas tillgänglig under 2022. I Hyltebruk finns detaljplanerad industrimark tillgänglig på ett ganska 

stort område, som ligger bra till och skulle kunna användas för ett par större företag. Ett nytt handelsom-

råde har börjat detaljplaneras. I Torup och Unnaryd är detaljplanering av industriområden på väg att starta.  
  

 

 
47 Dagens logistik 2021-06-04 Eleiko bygger nytt logistikcenter i Halmstad – Dagens Logistik  

https://dagenslogistik.se/eleiko-bygger-nytt-logistikcenter-i-halmstad/
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Efterfrågan 

Hylte har på senare tid haft fler förfrågningar än tidigare om verksamhetsmark. Antalet förfrågningar per 

år från befintliga företag som behöver utvidga eller ometablera uppskattas till 8. Ca 10 förfrågningar kom-

mer från företag som vill nyetablera. Det handlar främst om handel och tillverkningsindustri. 4 köp/etable-

ringar har skett under senare tid och det finns därutöver 3 befintliga reservationer som man tror kan ge 

resultat. Antalet arbetstillfällen som kan uppstå utifrån förfrågningar och reservationer uppskattas till ca 

150. Förfrågningarna handlar främst om industri, men även handel.  

Verkstadskoncernen Gnotec har verksamhet i Kinnared och Hyltebruk, men också i Reftele, Gislaveds kom-

mun. Nu är verksamheten i Reftele på väg att flyttas till Hyltebruk. Där har Gnotec idag logistik på 8 000 

m². Nu kommer man att hyra ytterligare 6 000 m² och etablerar en relativt omfattande verkstadsprodukt-

ion.48 Stora Enso har däremot stängt en av sina pappersmaskiner och returstationen i Hyltebruk, vilket lett 

till minskat antal medarbetare.49 

Kungsbacka 

Tillgång 

Kungsbacka har litet eget fastighetsinnehav, men de verksamhetsområden som finns att marknadsföra är 

kommunägda. Cirka 60 000 m² verksamhetsmark finns detaljplanerad och ännu inte ianspråktagen. Ytter-

ligare 250 000 m² är under detaljplanering och plan beräknas vara klar i slutet av år 2021. Därutöver finns 

100 000 m² angiven i översiktsplan eller fördjupade översiktsplaner, men där ingen process ännu är igång.  

Det är främst två nya verksamhetsområden som är aktuella. I Fjärås stationssamhälle är detaljplan klar för 

det nya verksamhetsområdet Duvehed, och försäljningar genomförs. Rya verksamhetsområde i Frillesås 

väntas ha färdig detaljplan i slutet av året. Förutom kommunens mark finns också mark i privat ägo, vilket 

gör att området omfattar hela 380 000 m². Området består till största delen av jordbruksmark och ligger 

nära Frillesåsmotet, med snabb access till E6. Tanken är att verksamheter som har ett stort transportbehov, 

större lagerlokaler och industrier ska ligga här, men även mindre verksamheter. Större logistiketableringar 

är möjliga. Infrastrukturen behöver dock komma på plats. Kommunen vill också hushålla med marken – 

hitta arbetsintensiva företag eller hjälpa befintliga företag att växa.  

Därutöver finns några ytterligare verksamhetsområden. Planarbete är påbörjat i Anneberg. I Klovsten, som 

ligger centralt, har man fyllt ut deponiverksamhet och detaljplanearbete pågår för at nyttja den hårdgjorda 

ytan som verksamhetsmark. 

Efterfrågan 

Kungsbacka får den större mängden av förfrågningar från mindre företagare, som i Kungsbacka ofta – men 

inte alltid - har det egna kapital som krävs för att äga sin fastighet istället för att hyra. Ofta handlar det om 

lager, kontor och någon slags tillverkning. Stora markytor för tyngre produktion har Kungsbacka hittills inte 

varit så lämpat för med tanke på brist på markytor och närhet till boende. 

 

 
48 https://www.hallandsposten.se/hallands-aff%C3%A4rer/80-jobb-flyttas-till-hylte-vi-kan-ta-in-folk-fr%C3%A5n-bruket-
1.34280198?fbclid=IwAR3g8zYK-dnCAXQ6K2537GWbLXzUn45fV5R4PosdLKv-v-6-EjI3TrjeyZ4  
49 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/besked-efter-storvarslet-pa-stora-enso-24-personer-sags-upp  

https://www.hallandsposten.se/hallands-aff%C3%A4rer/80-jobb-flyttas-till-hylte-vi-kan-ta-in-folk-fr%C3%A5n-bruket-1.34280198?fbclid=IwAR3g8zYK-dnCAXQ6K2537GWbLXzUn45fV5R4PosdLKv-v-6-EjI3TrjeyZ4
https://www.hallandsposten.se/hallands-aff%C3%A4rer/80-jobb-flyttas-till-hylte-vi-kan-ta-in-folk-fr%C3%A5n-bruket-1.34280198?fbclid=IwAR3g8zYK-dnCAXQ6K2537GWbLXzUn45fV5R4PosdLKv-v-6-EjI3TrjeyZ4
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/besked-efter-storvarslet-pa-stora-enso-24-personer-sags-upp
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Förutom från tillverkande småföretag kommer också mycket förfrågningar för logistik, lager och kontor 

inom detaljhandel. Kungsbacka har flera företag som arbetar med medicinsk utrustning. Bluebird Medical 

var det första företaget som bestämde sig för att etablera på verksamhetsområdet Duvehed. Efter att ha 

haft kontor i Kungsbacka och lager i Smålandsstenar samlar man nu verksamheten. 

I genomsnitt får kommunen förfrågningar från 20–30 befintliga företag per år och 20–30 från nya företag 

som vill etablera sig i kommunen. Ungefär 10 förfrågningar har resulterat i köp under ett år. 40 000 – 50 000 

m² mark har sålts. Förutom de nämnda branscherna har det också rört sig om medicinsk utrustning, en 

bransch där Kungsbacka har ett antal företag. Cirka 100 arbetstillfällen uppskattas tillkomma genom köp 

och pågående dialog med företag. 

Laholm 

Tillgång 

Laholm har 150 000 m² verksamhetsmark som är detaljplanerad och som inte tagits i anspråk. Ytterligare 

300 000 m² är under detaljplanering och beräknas vara tillgänglig under 2021 - 2022. Den detaljplanerade 

marken finns i Nyby, som ligger centralt och är färdigplanerad med infrastruktur, samt i Mellby som ligger 

vid E6. För Mellby finns det förfrågningar på den största delen av marken. Den stora yta som ännu inte är 

tillgänglig ligger vid E6 och är tänkt för lager, logistik och e-handel, med byggnader upp till 22 meters höjd. 

Laholm prioriterar tre branscher för etablering. Ett av dem är besöksnäring, vilket främst handlar om små 

företag. Tjänsteföretag som behöver kontorsytor samt lager och logistisk är de två andra.  

Efterfrågan 

Laholm har under de senaste åren fått en markant ökning av företag som kommit utifrån och velat nyeta-

blera. Däremot har en minskning skett i antalet förfrågningar från lokala företag om att bygga ut eller om-

lokalisera. Antalet förfrågningar från befintliga företag är 2 - 6 per år medan antalet som vill nyetablera är 

5 - 10. Det handlar mycket om e-handels- och logistikförfrågningar, liksom om handelsetableringar. I övrigt 

har man haft förfrågningar för tillverkning i småföretag, samt om en datahall (samma förfrågan som också 

gick till Halmstad). Förfrågningarna har resulterat i 1 - 3 köp/etableringar per år och det finns 7 befintliga 

reservationer som man tror på. Etableringarna kommer från lager/logistik, transporter, tillverkning/småin-

dustri samt handel. En förfrågan om datahall har funnits, men gav inte resultat. Förfrågningarna gäller La-

holms stad, medan efterfrågan på verksamhetsmark är låg i de övriga 13 tätorterna. Ett 30-tal jobb har 

kommit från etableringar under senare tid och 300 - 500 ytterligare väntas inom de närmaste fyra åren 

inom lager/logistik, småindustri och handel. 

Ett exempel på företag som visat intresse av etablering för e-handel, loger och logistik är Göteborgsföreta-

get Abreco som planerar ett lager på 20 000 kvadratmeter på Mellby företagspark, vilket väntas skapa 

mellan 50 och 100 nya jobb. Handelsområdet Nya Nyby i närheten av Laholms järnvägsstation har under 

våren 2021 fått tre nya butiker – JYSK, Jem & Fix och Dollarstore. 

Varberg 

Tillgång 

Varberg har inte haft tillgång på mark att sälja på länge och har fått säga nej till många företag på grund av 

att det inte funnits lämplig mark i kommunens ägo. Att markinnehaven inte har varit så stora historiskt har 
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spelat in, liksom tidsåtgång för detaljplaneläggning bland annat kopplat till behov av utredningar för vat-

tenhantering och avrinning.  

Från hösten 2020 finns dock ett nytt område tillgängligt med mark för verksamheter som industri, lager, 

kontor m.m. Området heter Holmagärde och ligger i anslutning till trafikplats E6/Värnamovägen. Detalj-

planen är fastställd och gator och ledningar har byggts ut. Detaljhandel får inte tillkomma i området, i en-

lighet med kommunens handelspolicy. 35 tomter kommer att kunna försäljas på det nya verksamhetsom-

rådet. Tomternas storlek kommer att variera mellan 2 000 och 30 000 m². Intresset är stort och området 

skulle troligen fyllas på kort tid om alla förfrågningar skulle accepteras. Kommunen kommer att göra ett 

urval och antal anställda är prioriterat. Man räknar med att det kan bli flera hundra anställda på området. 

Tre fjärdedelar av Holmagärde ägs av kommunen. En fjärdedel har privat ägare. Området kommer att bli 

Varbergs nya entré österifrån och det kommer därför att ägnas särskild uppmärksamhet åt gestaltning och 

utformning.50 

Ytterligare ett verksamhetsområde, Himle, är under planering. Planprogram är under utarbetande, så mar-

ken är tidigast tillgänglig år 2025. 

Varberg har för närvarande 100 000 m² detaljplanerad verksamhetsmark som inte är ianspråktagen plus 

340 000 m² på Holmagärde. Arbete med planprogram kan resultera i upp till 800 000 m² på Himle och 

150 000 m² vid Varberg Nord. Därutöver finns uppskattningsvis 300 000 m² möjliga utifrån översiktsplanen 

och fördjupade översiktsplaner, men där är ingen process ännu igång. 

Efterfrågan 

Varberg har väldigt många små företag, är diversifierat. Varberg är också en stark kommun när det gäller 

verksamheter relaterade till hållbara material. Södra Skogsägarna finns på Väröhalvön med massabruk och 

såg. De investerar nu i verksamhet för korslaminerat trä. 

Varberg har stort behov av mark för företag. Det finns ett ganska stort tryck, många företag i Varberg växer. 

Det finns även ett inflöde av externa förfrågningar om nyetablering, men den stora drivkraften kommer 

från företag som redan finns i Varberg och som vill växa och utvecklas.  

Varberg har haft en stor mängd förfrågningar från befintliga företag som visat intresse för att utvidga eller 

ometablera sig. Alla dessa är dock inte möjliga att hantera av olika skäl. Ca 20 externa förfrågningar kom-

mer varje år från företag som visar intresse för att nyetablera sig i kommunen. Förfrågningarna gäller fram-

för allt bygg (små och medelstora, mer lokala aktörer), transport, lager och tillverkning. Under den senaste 

tiden är det logistiketableringar som framför allt varit aktuella – något som Varberg hittills har relativt få 

av. 

Förfrågningarna har resulterat i två markköp för etablering under 2020. 2021 har ett köp på kommunal 

mark och fem på privat mark kommit till stånd.  

Kommunen ser också en möjlig potential i att utveckla gamla industriområden genom att utvidga byggrät-

ter och överväga vilken byggnadshöjd som kan tillåtas. 

 

 
50 https://www.varberg.se/naringsliv/markochlokaler/verksamhetstomter/holmagarde.4.5475f7af15b8d46ffcaa0e24.html  

https://www.varberg.se/naringsliv/markochlokaler/verksamhetstomter/holmagarde.4.5475f7af15b8d46ffcaa0e24.html
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En spännande etablering är Modexa, ett företag med hållbarhetsfokus som tagit över en nedlagd dörrfabrik 

i Kungsäter, en av serviceorterna i kommunen, för att investera i en produktions- och logistikanläggning. 

Där ska man tillverka inredningar till kök och badrum. Byn får därmed ett 50-tal nya jobb.51 

Summering av verksamhetsmark i planerna 

I Tabell 4 Verksamhetsmark i planer, m² redovisas översiktliga bedömningar av vilken verksamhetsmark 

som är detaljplanerad eller är under detaljplanering. Därutöver finns, framför allt i Falkenberg och Halm-

stad, omfattande ytor för verksamhetsmark som är angiven i gällande översiktsplan eller pågående över-

siktsplaneprocesser, men där process för detaljplanering inte är igångsatt. 

Tabell 4 Verksamhetsmark i planer, m² 

 Falken-

berg 

Halm-

stad 

Hylte Kungs-

backa 

Laholm Varberg Summa 

Detaljplanerad 700 000 200 000 140 000 60 000 150 000 440 000 1 690 000 

Under detalj-

planering 

400 000 470 000 

(2022–

2023) 

112 000 

(2022) 

250 000 

(2021Q4) 

300 000 

(2021–

2022) 

950 000 2 482 000 

5.3 ANALYS OCH SLUTSATSER OM MARK 

Swecos bedömning av kommunernas marktillgång och -efterfrågan 

Falkenberg har en god planreserv för verksamheter, samtidigt som efterfrågan är relativt måttlig. Det leder 

till bedömningen att beredskapen är tillräcklig för de närmaste åren, vilket självklart inte hindrar att någon 

mycket stor etablering skulle kunna ändra på det förhållandet. Efterfrågan i centrala lägen för mindre fö-

retag kan också vara problematiska att tillgodose. 

Halmstad har haft stort markinnehav, men det har varit stor efterfrågan på mark och man har nu svårt att 

möta efterfrågan på tomter centralt. Kommunen ser en fortsatt efterfrågan, bland annat på att investera i 

logistik, med koppling till hamnen. Med logistik följer också en efterfrågan på anknytande branscher som 

åkerier. Den nya översiktsplanen som varit ute på samråd pekar ut stora framtida ytor för verksamhets-

mark. 

Hylte är den kommun som inte ligger utmed E6 och Västkustbanan. Kommunen har därmed en annorlunda 

situation är de övriga kommunerna i Halland. Men även Hylte har på senare tid fått fler förfrågningar om 

verksamhetsmark. Småskalig industri, t.ex. företag med koppling till trä, kan förväntas i framtiden. Men 

även företag inom bygg och handel kan vara aktuella. Detaljplanerad mark finns och ytterligare mark är 

under detaljplanering. 

 

 
51 https://www.mynewsdesk.com/se/modexa-ab/pressreleases/modexa-foervaervar-produktions-och-logistikanlaeggning-i-soedra-
sverige-3076681 https://www.hn.se/hallands-aff%C3%A4rer/modexa-drar-i-g%C3%A5ng-fabriken-i-kungs%C3%A4ter-1.42124335  

https://www.mynewsdesk.com/se/modexa-ab/pressreleases/modexa-foervaervar-produktions-och-logistikanlaeggning-i-soedra-sverige-3076681
https://www.mynewsdesk.com/se/modexa-ab/pressreleases/modexa-foervaervar-produktions-och-logistikanlaeggning-i-soedra-sverige-3076681
https://www.hn.se/hallands-aff%C3%A4rer/modexa-drar-i-g%C3%A5ng-fabriken-i-kungs%C3%A4ter-1.42124335
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Kungsbacka har en liten omfattning av detaljplanerad verksamhetsmark som inte är ianspråktagen. Ny 

verksamhetsmark är under detaljplanering som har kommit långt i processen. Den kommer dock inte att 

vara tillräcklig för att svara upp mot all den väntade efterfrågan, vilket kräver strategiska prioriteringar. 

Kommunen har ett dynamiskt näringsliv med främst små företag och man prioriterar att hjälpa befintliga 

företag. 

Laholm har jämfört med tidigare ett bra tryck på nyetableringar och ser boendemiljöerna som bra argu-

ment för etablering. Detaljplanerad mark finns och ytterligare mark är under planering. Det ser därmed 

relativt bra ut för de närmaste åren, men från att tidigare kunnat säga ja de förfrågningar som kommit 

tvingas man nu prioritera mer strategiskt. Längre fram i tiden kommer mer verksamhetsmark troligen att 

behövas, vilket tar tid. En ny översiktsplaneprocess håller på att dras igång och en ny plan väntas bli anta-

gen under mitten av nästa valperiod. Processen kring den blir mycket viktig för att möjliggöra tillräcklig 

verksamhetsmark på sikt. 

Varberg har länge haft brist på lämplig mark och fått säga nej till många företag. Nu finns emellertid ny 

verksamhetsmark i anslutning till E6. Men intresset är stort och kommunen behöver göra ett urval, med 

antal anställda som prioriteringsgrund. Dock är mer verksamhetsmark under planering och ytterligare verk-

samhetsmark kan tillkomma med översiktsplanen som grund. 

Swecos bedömning av förutsättningarna för olika branscher och deras markbehov 

De olika kommunerna i Halland har en liknande bild av från vilka branscher förfrågningar om mark huvud-

sakligen kommer. De branscher som dominerar är 

• Handel 

• Lager, logistik och transporter 

• Byggindustri 

• Tillverkningsindustri inklusive tillverkande småföretag 

Här följer Swecos bedömning av branschernas fortsatta utveckling och markbehov i Halland: 

Handel 

Handelns tillväxtpotential i Halland är låg, trots en växande befolkning. Digitaliseringen kan öka produkti-

viteten i branschen, men kommer sannolikt att dämpa tillväxtpotentialen såväl i antal jobb som i behoven 

av yta. Däremot förändras branschen på grund av ökande e-handel och utmaningar för attraktiviteten i 

stadskärnorna, vilket leder till förändringar i behov av mark och lokaler. 

Besöksnäring 

Besöksnäringen har en hög tillväxtpotential och har växt under lång tid. Hallands attraktivitet för besök och 

den höga prioriteringen av näringen som styrkeområde för regionen talar för att besöksnäringen blir allt 

viktigare för Halland. Den lämpligaste marken för besöksnäringen är dock attraktiv också för annan an-

vändning och miljöhänsyn, strandskydd m.m. påverkar möjligheterna starkt. Därför krävs aktivt och lyhört 

näringslivsfrämjande och svåra avvägningar behöver göras. 
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Vård, omsorg och utbildning 

Omlokaliseringar och nyetableringar kommer att ske på grund av växande befolkning, nya aktörer och lo-

kaler som behöver ersättas eller byggas om. Centrala placeringar i närheten av bostäder och kollektivtrafik 

behövs. 

Företagstjänster, informations- och kommunikationsföretag m.m. 

Bland kontorstjänster är framför allt Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) en utpräglad till-

växtbransch. Den har en fortsatt hög tillväxtpotential och hög kunskapsintensitet. Arbetsplatser med kon-

torsrelaterad sysselsättning tenderar att samlas i storstadsområdena, men förbättrade förutsättningar för 

distansarbete och mindre krav på att befinna sig på arbetsplatsen alla arbetsdagar i veckan kan tala till 

Hallands fördel. Bra pendlingsmöjligheter på väg, järnväg och med flyg är viktiga förutsättningar. 

Lager, logistik och transporter 

Växande godsvolymer och automatisering ger ökande och förändrade behov av mark för lager och logistik 

och för transportföretagens behov. Hallands belägenhet utmed europavägen E6 och Västkustbanan med 

närhet till storstadsområden i norr och söder gör Halland intressant för dessa förmedlingstjänster.  

Kombinationen av hamnar, motorväg, järnväg och närhet till befolkningsrika delar av Sverige bör ge goda 

förutsättningar för ytterligare logistiketableringar. Ett exempel på Hallands attraktivitet i det avseendet är 

Biltemas utbyggnader av lager i Halmstad och Falkenberg. Den bedömning som behöver göras är vilken 

prioritet logistiketableringar har i användandet av den verksamhetsmark som finns tillgänglig - detta i ljuset 

av den automatisering som pågår av lagerverksamheter och att därmed sysselsättningseffekterna blir 

mindre i förhållande till storleken på ytor som behövs och den trafik som genereras i omgivningen. 

Byggindustri 

Bygg och anläggningsverksamhet har en hög tillväxtpotential, men branschen konkurrerar med utomreg-

ionala aktörer om affärerna. Branschen är mycket beroende av offentliga investeringar och därmed poli-

tiska prioriteringar, vilket gör att man är mindre konjunkturberoende men samtidigt känslig för förändrade 

prioriteringar. Branschen har historiskt uppvisat en låg produktivitetstillväxt men har en stor automatise-

rings- och digitaliseringspotential, vilket kan dämpa ökningen av behov när det gäller mark och energi. 

Tillverkningsindustri 

Tillverkningsindustrin har låg tillväxtpotential men växande kunskapsintensitet. Automatiseringen har lett 

till att industrin växer, men utan att antalet anställda ökar i samma mån. Det är inte troligt att Halland får 

omfattande nyetableringar av större tillverkningsföretag. Däremot kan befintliga företag behöva mark och 

lokaler på grund av utvidgningar och ometableringar, bland annat som följd av att centrumnära mark be-

hövs för andra ändamål. Hallands stora mängd tillverkande små och medelstora företag kommer att be-

höva förutsättningar för att bygga ut och ometablera. 

Jord- och skogsbruk 

Jord- och skogsbruk kommer att vara en viktig bransch för Halland i all framtid. Hallands starka attraktivitet 

för boende och besök kommer att göra att prioriteringar mellan framför allt ny bebyggelse och jordbrukets 

behov kommer att vara fortsatt nödvändiga och betydelsefulla. 
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Swecos slutsatser 

Alla kommuner i Halland har ett aktivt arbete med näringslivsfrämjande och för att utnyttja verksamhets-

marken på bästa sätt. De största problemen med att möta efterfrågan på kort sikt tycks finnas i Halmstad 

och i de båda kommuner som ligger närmast Göteborgsområdet, Kungsbacka och Varberg.  

På lång sikt finns stora möjligheter att erbjuda verksamhetsmark i Halland om all den mark som är under 

detaljplanering och de ytterligare ytor som markeras för verksamheter i översiktsplanerna kan utnyttjas. 

Det behöver dock vid varje etablering finnas mark eller lokaler som passar det enskilda företaget. Det leder 

därför inte till rätt slutsats att räkna samman all den mark som finns eller kan bli tillgänglig i Hallands kom-

muner och av det dra slutsatsen att det befintliga näringslivet kommer att kunna utvecklas utan hinder och 

nya exploateringar kan tas emot efter önskemål.  

Det är inte all verksamhetsmark som möter en stor efterfrågan. Storskaliga verksamheter med anknytning 

till logistik och transporter vill ligga nära europavägen E6. Handel behöver goda förbindelser kollektivt och 

attraktiva affärslägen. Kommunerna har intresse av att värna om attraktiva stadskärnor med en bra mix av 

boende, arbetsplatser, handel, kultur, restauranger m.m. Om kontorsverksamheter ska kunna attraheras 

till Halland behöver de få tillgång till stationsnära lägen som möjliggör långväga pendling. Befintliga små 

och medelstora företag kan behöva stöd för att kunna utvidga eller förändra verksamheten med nuvarande 

lokalisering eller ometablera till lägen som är lämpliga för den verksamhet det gäller. 

Även där det finns stora ytor för verksamheter i planerna är det därför viktigt att göra strategiska avväg-

ningar av vilka verksamheter som ska få tillgång till verksamhetsmark. Sysselsättningseffekter beskrivs som 

prioriterade. Verksamheter som ger högkvalificerade jobb är intressanta för kommunerna, men också 

enkla jobb som ger chanser för bl.a. ungdomar. Hur verksamheter kommer att påverka omgivningen, bl.a. 

ur miljösynpunkt, är en annan faktor i prioriteringen.  

Det finns en skillnad i prioriteringsgrunder mellan befintliga företag och utifrån kommande förfrågningar. 

Hallands näringsliv präglas till stor del av små och medelstora företag. Att värna om dem och deras utveckl-

ingsmöjligheter är en stor del av kommunernas näringslivsfrämjande arbete. Befintliga företag ges stöd 

mer generellt för att bygga ut eller ometablera, medan prioriteringen synes vara något hårdare när det är 

fråga om nyetablering. 

Det behövs en balans i att hushålla med detaljplanerad mark. Företag vill ha möjlighet att expandera, men 

en kommun vill ogärna sälja för stora överytor som kanske under lång tid inte kommer att generera syssel-

sättningstillväxt. Kommunerna behöver också sträva efter täthet. Fragmentering av samhällsutbyggnaden 

och jordbruksmarken bör undvikas. 

Dessutom blir det i planeringen avvägningar som är särskilt svåra i Halland mellan boende, verksamheter 

av olika slag och den högvärdiga jordbruksmarken. Motstridiga intressen, överklaganden m.m. ger risk att 

planprocesser drar ut på tiden och att mark inte kan komma till användning de tänkta ändamålen. 

Ett behov som visat sig svårt att tillfredsställa är platser för produktion av förnybar energi. När det gäller 

solceller är skälet en kombination av omgivningens reaktioner på att få en solcellspark i sin närhet och 

kalkyler som ger svag betalningsförmåga för marken. Det gäller därför att hitta mark som inte kan användas 
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för annat, men som ändå ligger rimligt nära en anslutningspunkt. För vindkraft finns liknande problem. 

Stora förhoppningar finns om havsbaserad vindkraft, men det kräver tillståndsprocesser som kan ta tid.52 

Det krävs därför en fortsatt stark framförhållning i planeringen. Viktigt är att översiktsplaner och fördju-

pade översiktsplaner är aktuella, tar höjd för framtida behov av mark för verksamheter och är tydliga med 

kommunens avsikter och vilka avvägningar som har gjorts. Det handlar dels om tillräckliga ytor för verk-

samhetsområden i goda trafiklägen, dels att finna lösningar för att bibehålla levande stadskärnor och ge 

möjligheter för små och medelstora företag av olika slag att expandera och utvecklas. 

Det förhållandevis lilla antalet kommuner i Halland och kommunernas måttliga skillnader i storlek och för-

utsättningar ger bra förutsättningar för samverkan och erfarenhetsutbyte i markfrågor. Kommunernas 

tjänstemän är positiva till detta och till Region Hallands aktivitet för att öka samverkan, bland annat genom 

projektet MarkEn. 

  

 

 
) 
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Bild: Svenska Kraftnät. Foto Tomas Ärlemo. 

6. ENERGI FÖR FÖRETAG I HALLAND 

6.1 ETT SAMMANHÄNGANDE SYSTEM, MEN MED REGIONALA SKILLNADER 

Energisystemet har olika delar – el-, värme- och bränslesystemen, och användningen av dessa. Beroende 

av vilka val man gör i olika delar av systemet påverkas kraftförsörjningen på olika sätt.53 Elsystemet är sär-

skilt i fokus när det gäller de halländska företagens behov av energi. Elsystemet är en viktig förutsättning 

för ett fungerande och konkurrenskraftigt näringsliv. Hög leveranssäkerhet, konkurrenskraftiga priser och 

låg miljöpåverkan bidrar till jobb och investeringar. 

Kapaciteten i ledningarna är avgörande för att Hallands företag ska ha säker elförsörjning och att fler före-

tagsetableringar ska kunna komma till stånd. Om det är kapacitetsbrist innebär det att elnätet, ledningarna, 

är underdimensionerade för våra behov.  

Elnätet består av tre delar: Stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet som genomkorsar Sverige ägs av 

staten och drivs av Svenska Kraftnät. Det består av ledningar med en spänning om 400 000 - 220 000 volt. 

Regionnätet har vanligen spänningsnivåer på mellan 130 000 och 40 000 volt. Tre nätföretag, E.ON 

 

 
53 Stockholms läns landsting, Kraftförsörjning inom östra Mellansverige Microsoft Word - 20200211_Kraftförsörjning ÖMS_Rap-
port.docx (rufs.se) 

http://rufs.se/globalassets/h.-publikationer/2020/20200211_kraftforsorjning-oms_rapport.pdf
http://rufs.se/globalassets/h.-publikationer/2020/20200211_kraftforsorjning-oms_rapport.pdf
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Energidistribution Sverige AB, Vattenfall Eldistribution AB och Ellevio AB, äger större delen av de svenska 

regionnäten.54 Vid övergången till lokalnäten transformeras elen ner ytterligare, så att den håller en spän-

ning på ca 400/230 volt i vägguttaget.55 

El kommer att få en alltmer viktig roll, eftersom inriktningen är att minska samhällets utsläpp av koldioxid. 

Fler eldrivna fordon kommer regelbundet att behöva laddas. Industriprocesser som idag använder fossila 

bränslen elektrifieras. Nya elintensiva verksamheter, som stora datahallar, etablerar sig i Sverige.56 

Elbehovet kommer därför att öka väsentligt, vilket ger Sverige en allt större utmaning med att hantera 

effekt- och energitillgång.57 De framåtblickande behoven har fördubblats i jämförelse med hur man be-

dömde för ett par år sedan. Energi- och digitaliseringsministern har uttalat att vi behöver planera för en 

dubblering av energianvändningen. Branschorganisationen Energiföretagens uppdaterade högscenario vi-

sar att en dubblering kanske inte kommer att räcka till. Deras scenarioanalys visar att elbehovet kan komma 

att öka till ca 240 - 310 TWh år 2045 jämfört med dagens ca 140 TWh. Elanvändningen i Sverige kan alltså 

komma att öka med omkring 120 procent i ett högnivåscenario där samtliga hittills aviserade satsningar på 

elektrifiering blir verklighet. Det ökade elbehovet kommer att öka effektbehovet från dagens 26 GW till 

närmare 50 GW till år 2045. Ökad elanvändning drivs främst av att ersätta fossil råvara i industrin och trans-

portsektorn. Förväntad befolkningsökning och digitalisering bidrar också till ökat elbehov.58 Det finns dock 

skäl att betona att ovanstående handlar om ett högscenario och att historiskt prognoser ofta har un-

derskattat effektiviseringar och överskattat framtida elanvändning. 

Industrin har den största elanvändningen och väntas ha det även år 2045, men den kraftigaste procentuella 

ökningen sker i transportsektorn, främst på grund av elektrifiering av lätta och tunga vägtransporter. Pro-

gnoserna är emellertid osäkra. Energieffektivisering och teknikutveckling kan bidra till lägre elbehov än i 

Energiföretagens scenario.59 Samtidigt ökar produktionen av el. År 2040 väntas det finnas fler vind-

kraftsparker till havs och solceller i söder, medan landbaserad vindkraft har utökats i norr.  

I södra Sverige tredubblas produktionen till 2040, enligt ett scenario som Region Skåne har gjort. Det 

hänger samman med att kostnadsminskningar ger incitament till att bygga ut vind- och solkraft. Sverige 

kommer under stora delar av året fortsatt att ha överskott på el som kan exporteras. Vi blir dock mer 

väderberoende och behöver kunna importera el under de mest ansträngda vintertimmarna. Den planer-

bara elproduktionen minskar alltså.60 Tillsammans med begränsningar i överföringskapaciteten, bl.a. mel-

lan norra och södra Sverige leder det till sämre stabilitet och förmåga att hantera större störningar. Om 

produktionen inte räcker till krävs import, användning av lagrad energi som batterier, eller i värsta fall att 

det blir effektbrist och användare kopplas bort. Södra Sverige förlitar sig redan idag i stor utsträckning på 

import från norra Sverige och från utlandet. 

 

 
54 https://sv.wikipedia.org/wiki/Regionn%C3%A4t  
55 https://www.goteborgenergi.se/om-oss/vad-vi-gor/vart-energisystem/sa-funkar-elnatet  
56 Energiföretagen, Energifakta Elanvändning - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se)  
57 Effekt är den tillförda energin i varje sekund. Energin är den sammanlagda effekttillförseln över en timme. 
58 Efterfrågan på fossilfri el – Analys av högnivåscenario https://www.energiforetagen.se/globalassets/dokument/fardplaner/scena-
rio-2045-april-2021/scenarioanalys-efterfragan-fossilfri-el-2045-slutrapport.pdf  
59 Efterfrågan på fossilfri el – Analys av högnivåscenario, genomförd av Energiforsk & Profu på uppdrag av Energiföretagen, 2021-04-
23. https://www.energiforetagen.se/globalassets/dokument/fardplaner/scenario-2045-april-2021/scenarioanalys-efterfragan-fos-
silfri-el-2045-slutrapport.pdf 
60 Scenario för det skånska elsystemet – Elproduktion idag, 2030 och 2040, Region Skåne december 2020. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Regionn%C3%A4t
https://www.goteborgenergi.se/om-oss/vad-vi-gor/vart-energisystem/sa-funkar-elnatet
https://www.energiforetagen.se/energifakta/elsystemet/energibranschen-viktig-for-svensk-ekonomi/elanvandning/
https://www.energiforetagen.se/globalassets/dokument/fardplaner/scenario-2045-april-2021/scenarioanalys-efterfragan-fossilfri-el-2045-slutrapport.pdf
https://www.energiforetagen.se/globalassets/dokument/fardplaner/scenario-2045-april-2021/scenarioanalys-efterfragan-fossilfri-el-2045-slutrapport.pdf
https://www.energiforetagen.se/globalassets/dokument/fardplaner/scenario-2045-april-2021/scenarioanalys-efterfragan-fossilfri-el-2045-slutrapport.pdf
https://www.energiforetagen.se/globalassets/dokument/fardplaner/scenario-2045-april-2021/scenarioanalys-efterfragan-fossilfri-el-2045-slutrapport.pdf
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Sverige är indelat i fyra elområden, från elområde Luleå (SE1) till elområde Malmö (SE4). Det hänger sam-

man med EU:s gemensamma regelverk. Gränserna mellan elområdena går där det finns begränsningar för 

hur mycket el som kan passera i elnätet. Om elnätens överföringskapacitet är tillräcklig uppstår ett och 

samma pris. Finns inte tillräckligt mycket överföringskapacitet i ett eller fler elområden uppstår prisskillna-

der mellan dem, på samma sätt som mellan olika länder. I och med att elhandeln är fri kan köpare och 

säljare från hela Europa handla med varandra om det finns tillgänglig överföringskapacitet.61 

Därför skiljer sig nu priserna på el i olika delar av landet, med dyrare pris i de delar av Sverige där det är 

underskott på el och billigare där det är överskott.  

För Halland har detta system påtagliga konsekvenser, eftersom gränsen mellan SE3 och SE4 går mellan 

Varberg och Falkenberg. Som framgår av Tabell 5 är det under vissa månader stor skillnad mellan priserna 

i elområdena.

Figur 5 Sveriges elområden. Källa: E.ON 

 

 

Tabell 5 Elpris 2021 i Sveriges elområden (SE), öre/kWh 
exkl moms och andra avgifter62 

År 2021 SE 1 SE 2 SE 3 SE 4 

Januari 45,1 45,1 49,1 50,2 

Februari 43,6 43,6 53,6 54,4 

Mars 25,4 25,4 36,8 45,9 

April 26,9 26,9 33,7 43,2 

Maj 38,9 38,9 43,5 48,5 

Juni 34,8 34,8 40,3 73,9 

För södra Sverige ökar risken för effektbrist de närmaste åren när planerbar elproduktion minskar samtidigt 

som effektbehovet ökar. Risken för effektbrist är dock förhållandevis låg så länge som överföringsförmågan 

är tillräckligt hög.63 Södra Sverige kommer att bli allt mer integrerat med andra närliggande elområden. 

Flera nya förbindelser stärker överföringskapaciteten inom Sverige och mellan södra Sverige och Tysk-

land.64 Det gäller bl.a. SydVästlänken, som är avsedd att bygga bort den flaskhals som leder till prisskillna-

der mellan elområde 3 och 4.65  

 

 
61 Om elmarknaden | Svenska kraftnät (svk.se)  
62 Månadspriser på elbörsen | Energimarknadsbyrån (energimarknadsbyran.se) 
63 Kraftbalansen på den svenska elmarknaden, rapport 2020, En rapport till Infrastrukturdepartementet, Svenska Kraftnät maj 2020. 
64 Internationell kartläggning – En övergripande studie hur svenska elsystemet påverkas av utvecklingen i Nordeuropa, AFRY på upp-
drag av Svenskt Näringsliv 2020. 
65 Så säkrar Svenska kraftnät elförsörjningen i södra Sverige | Svenska kraftnät (svk.se) 

https://www.svk.se/om-kraftsystemet/om-elmarknaden/
https://www.energimarknadsbyran.se/el/dina-avtal-och-kostnader/elpriser-statistik/manadspriser-pa-elborsen/
https://www.svk.se/utveckling-av-kraftsystemet/transmissionsnatet/sa-sakrar-svenska-kraftnat-elforsorjningen-i-sodra-sverige/
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Å andra sidan är det allt mer sannolikt att flera länder har ansträngd effektsituation samtidigt, om vädret 

är kallt och vindförhållandena dåliga över ett stort geografiskt område samtidigt. Då blir importmöjlighet-

erna för Sverige begränsade.66 I värsta fall kan Svenska Kraftnät behöva besluta om ”manuell frånkoppling” 

i olika områden. Det har aldrig behövt tillämpas i Sverige.67 Även om inte manuell frånkoppling har före-

kommit, så har produktionen i företag ändå påverkats genom att verksamheter stängt ner på grund av högt 

elpris under vintrar.68 

Risken för manuell frånkoppling har ökat. Svenska Kraftnät beskriver att ”Det område som har störst risk 

för att drabbas av frånkopplingen är SE4 (södra Sverige). Aktiverad frånkoppling kommer innebära att mel-

lan 1000 – 1500 MW förbrukning kopplas bort, det är nästan hälften av alla anslutna i området”.69 En kort-

siktig lösning, som redan förekommer i städer som Uppsala och Stockholm, är att styra efterfrågan och 

koppla in kunder under förutsättning att effekt kan styras bort vissa tider. I detta ingår också att styra 

laddningar av bilar m.m. till tider då priset är lågt, exempelvis på natten. 

Uppskattningen i Energiföretagens högnivåscenario om ett mer än fördubblat elbehov till år 2045 är dra-

matisk, men är ojämnt fördelad i landet. I scenariot görs mycket ungefärliga uppskattningar av elbehovet 

per elprisområde. Den klart största ökningen väntas ske i det nordligaste elprisområdet SE1, med 90 pro-

cent av det elbehov som väntas tillkomma. Majoriteten av det tillkommande elbehov som väntas utgörs av 

vätgasbaserad reduktion av järnmalm. Osäkerheten om detta är emellertid stor. För de två sydliga elpris-

områdena bedöms ökningen enligt högnivåscenariot bli mer måttfull, för SE 3 från idag ca 87 TWh till år 

2045 ca 115 - 127 TWh, alltså med 32 – 46 procent. För elprisområde SE4 är ökningen från idag ca 24 TWh 

till år 2045 ca 28 - 31 TWh, alltså med ca 17 - 29 procent. 

6.2 HALLAND 

Regionnätet i norra Halland ägs av Ellevio, som har sitt säte i Stockholm och ägs av Tredje AP-fonden, Folk-

sam, Första AP-fonden och ett kanadensiskt företag som investerar i infrastruktur för en av Kanadas största 

pensionsförvaltare.70 I södra Halland ägs regionnätet av E.ON, som har huvudkontor i Malmö och är en del 

av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Tyskland. 

Lokalnäten har olika ägare från kommun till kommun. I fyra av kommunerna ägs lokalnäten av lokala bolag 

och ekonomiska föreningar. I Kungsbacka är E.ON och Ellevio ägare av lokalnäten. I Hylte äger E.ON lokal-

nätet.71 

Normalt är det med nätägarna till lokalnäten som dialogen om enskilda etableringar sker. Lokalnätsföreta-

gen har i sin tur dialog med regionnätsägarna. Stora industriföretag kan däremot vara direktkopplade till 

regionnätet. 

  

 

 
66 Kraftbalansen på den svenska elmarknaden, rapport 2020, En rapport till Infrastrukturdepartementet, Svenska Kraftnät maj 2020. 
67 https://www.sodrahallandskraft.se/produkter-och-priser/elnaet/effektbrist/  
68 https://www.di.se/nyheter/extrema-elpriser-tvingar-borsjatten-stanga-produktion-allvarligt-oroad/  
69 Debatt: Sydsverige måste producera mer el, Per Tryding och Sara Åhlén Björk, Sydsvenska Handelskammaren, Kvällsposten 2020-
06-25.  
70 https://www.ellevio.se/om-oss/Pressrum/newsroom/2016/april/farre-stromavbrott-nar-ellevio-storsatsar-pa-vastkusten/  
71 Detta är en ungefärlig beskrivning, eftersom elnätsgränserna inte stämmer exakt med kommungränserna. 

https://www.sodrahallandskraft.se/produkter-och-priser/elnaet/effektbrist/
https://www.di.se/nyheter/extrema-elpriser-tvingar-borsjatten-stanga-produktion-allvarligt-oroad/
https://www.ellevio.se/om-oss/Pressrum/newsroom/2016/april/farre-stromavbrott-nar-ellevio-storsatsar-pa-vastkusten/
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Falkenberg  

Falkenberg ligger i elområde 4. Lokalnätet ägs av Falkenberg Energi, som är helägt av kommunen genom 

Falkenbergs Stadshus AB. Företaget distribuerar el till drygt 15 000 kunder i och omkring Falkenbergs 

tätort. Regionnätet tillhör i stort E.ON, dock finns sydligaste punkten för Ellevios 130 000-voltsnät i Falken-

berg. 

Falkenberg Energi ser sig som en föregångare i hållbarhet och det första vindkraftverket kom redan 1982. 

Det satsas på fjärrvärme, som man anser är bra för att ta hand om topparna för elbehovet. För värmepro-

duktionen utnyttjas biobränsle, och även spillvärme från GleSYS datacenter. Falkenberg Energi har också 

samarbete med högskolan och arbetar med andra lösningar än utbyggnad av elnätet – t.ex. lagring och 

reducering av fastigheters elbehov. Falkenberg har en del energiintensiv industri idag, som Essity (fjärr-

värme och el), Carlsberg (el och gas) samt Arla (el och gas). 

Falkenberg har ett äldre elnät. Kapacitetsförbättringar behövs, för läget är ansträngt och man klarar bara 

2 procents ökning i nätet per år. För närvarande är det lokala elnätet mer begränsande än regionnätet. 

Falkenberg Energi räknar med att kapaciteten i regionnätet kommer att fördubblas från E.ON:s sida till år 

2035, vilket ger ökad kapacitet till Falkenberg. Falkenberg Energi har tidigarelagt reinvesteringar på norra 

mottagningsstationen för lokalnätet och ska bygga en ny tredje mottagningsstation, Falkenberg Östra, vil-

ket ger ytterligare kapacitet. Mottagningsstationen ska placeras så att företag vid Falkenbergsmotet kan 

förses med energi och beräknas vara på plats våren 2023.72 Företaget håller nära kontakt med kommunen, 

vilket är viktigt för att bedöma mottagningskapacitet vid etableringar. 

Halmstad 

Halmstad ligger i elområde 4. Halmstads lokalnät ägs av Halmstads Energi och Miljö (HEM) som är helägt 

av kommunen. Dotterbolaget HEM Nät redovisar bland annat goda kontakter med Högskolan i Halmstad, 

där både stora och små projekt pågår. Regionnätet ägs av E.ON. 

Halmstads energi- och klimatplan har planeringshorisont till 2050, med perioden fram till 2025 som första 

etapp. I kommunens energi- och klimatplan kommenteras det faktum att bolaget är kommunägt: ”Med ett 

kommunalt ägt energibolag finns potential för att upprätthålla en god leveranssäkerhet samt utveckla flex-

ibla och resurseffektiva energisystem för att hantera olika energikällor och användning av lågvärdiga ener-

giformer samt spillvärme.”73  

Halmstads överföringskapacitet är hårt ansträngd och kapacitetsförbättringar behövs. Ett av fokusområ-

dena i kommunens energi- och klimatplan är Ett stabilt och hållbart energisystem. Här tas upp nätkapa-

citeten, där Halmstad och Laholm tillsammans har tilldelats en utökning till 2030 med 30 - 35 MW (Halm-

stads nuvarande abonnemang är 190MW). Det redovisas som en utmaning att denna nätkapacitet ska till-

godose flera stora nya anslutningar, elektrifiering av fordon och en växande kommun.  

  

 

 
72 Falkenberg Energi Årsredovisning 2020, https://www.falkenberg-energi.se/wp-content/uploads/2021/03/Arsredovisning-
2020.pdf  
73 https://www.halmstad.se/byggaboochmiljo/energiochuppvarmning/energiochklimatplan.n3998.html#h-Omplanen  

https://www.falkenberg-energi.se/wp-content/uploads/2021/03/Arsredovisning-2020.pdf
https://www.falkenberg-energi.se/wp-content/uploads/2021/03/Arsredovisning-2020.pdf
https://www.halmstad.se/byggaboochmiljo/energiochuppvarmning/energiochklimatplan.n3998.html#h-Omplanen
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Hylte  

Hylte ligger i elområde 4. Hyltes lokalnät, liksom regionnätet, ägs av E.ON. Hylte har en hög energianvänd-

ning och industrisektorn står, främst beroende på pappersbruket i Hyltebruk, för hela 86 procent. Hylte 

minskade sin energianvändning med en tredjedel under perioden 2005 - 2014, enligt översiktsplanen. Ned-

dragningar och energieffektivisering vid pappersbruket stod för en del av minskningen, men energieffekti-

visering har skett i alla sektorer.74  

För Hyltebruk och Torup ser kommunen inte problem med energianvändningen för företag. I Kinnared, där 

Derome ska bygga nytt sågverk kommer det att behövas insatser, liksom i Unnaryd för nytt industriområde. 

Kungsbacka 

Kungsbacka ligger i elområde 3. I kommunen ansvarar E.ON för lokalnätet i centralorten och Ellevio för 

nätet i övriga kommundelar. Regionnätet ägs av Ellevio. Det finns ett energipolitiskt handlingsprogram för 

kommunen, som dock är antaget redan 1999.75 I kommunens klimatstrategi finns ett mål för energieffek-

tivisering, att energianvändningen per invånare i Kungsbacka ska minska med 30% till år 2030. 

Kungsbacka har visst utrymme för kapacitetsökning i elnätet. För nya verksamhetsområden kommer ändå 

eventuella företag med hög elförbrukning att kunna vara en utmaning. 

Laholm 

Laholm ligger i elområde 4. Lokalnätet ägs av Södra Hallands Kraft som är en ekonomisk förening. Södra 

Hallands Kraft äger och driver elnätet inom Laholm och delar av Båstad kommun. Företaget är kundägt, 

dvs man är delägare genom att man bor i elnätsområdet. Överskott används för att utveckla och förbättra 

verksamheten. Regionnätet ägs av E.ON. 

Laholm delar med Halmstad matningen från regionalt nät, och därmed utmaningen att överförings-

kapaciteten är hårt ansträngd och kapacitetsförbättringar behövs. Företaget ser dock inga akuta problem 

i sitt lokalnät. Det är kapaciteten i region- och stamnät som kan ge begränsningar.76 Det går för närvarande 

att ansluta nya företag utan större problem, så länge de inte är elintensiva, som t.ex. datahallar eller frys-

hus. De förfrågningar som varit aktuella har framför allt handlat om handel och logistik, förutom den data-

hall som Halmstad och Laholm haft förfrågan om, men som hamnade på annan plats i landet.  

Varberg  

Varberg ligger i elområde 3. Ellevio svarar för regionnätet. Lokalnätet i Varbergs stad sköts av Varberg 

Energi AB, som ägs av Varbergs kommun genom Varbergs Stadshus AB. Kommunen har en nära samverkan 

med bolaget i samband med utbyggnad av verksamhetsområden och förfrågningar från näringslivet. Bola-

get har satsningar på egen produktion av förnybar energi – vind, vatten och solkraft. Bland annat finns ett 

samarbete med Derome, genom en gemensam satsning på en stor solcellsanläggning på Deromes n husfa-

brik i Värö. 

 

 
74 https://www.hylte.se/byggabomiljo/samhallsplanering/oversiktsplaner/gallandeoversiktsplan.4.370430621536053dffa1147.html  
75 https://www.kungsbacka.se/globalassets/kommun-och-politik/dokument/styrdokument/policy/energipolitiskt_pro-
gram_1999.pdf  
76 https://www.sodrahallandskraft.se/media/1841/sodrahallandskraft_arsredovisning-2020_webb.pdf  

https://www.hylte.se/byggabomiljo/samhallsplanering/oversiktsplaner/gallandeoversiktsplan.4.370430621536053dffa1147.html
https://www.kungsbacka.se/globalassets/kommun-och-politik/dokument/styrdokument/policy/energipolitiskt_program_1999.pdf
https://www.kungsbacka.se/globalassets/kommun-och-politik/dokument/styrdokument/policy/energipolitiskt_program_1999.pdf
https://www.sodrahallandskraft.se/media/1841/sodrahallandskraft_arsredovisning-2020_webb.pdf
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Förutom Varbergs Energi, som är nätägare i staden, finns i kommunen också Varbergsortens Elkraft, en 

ekonomisk förening som ansvarar för stora delar av övriga Varbergs kommun och delar av Marks kommun. 

Alla som är anslutna till deras elnät kan också bli medlemmar i föreningen och få en årlig rabatt.  

Varberg är inte någon utpräglad industrikommun och man har i dagsläget inte några problem att möta de 

förfrågningar som finns. Systemet är ganska modernt och är till övervägande del ett stadsnät. Man ser 

därför goda möjligheter att fortsatt möta efterfrågan från näringslivet. Det gäller även eventuella förfråg-

ningar om datahallar, dock i så fall betydligt mindre sådana än de stora hallar som etablerats i norra Sverige. 

I Varberg ser man en renässans för fjärrvärme. Södra skogsägarnas anläggning har en mycket stor ener-

giåtgång, men är självförsörjande och har överproduktion som säljs. Tillsammans med Varberg Energi kan 

man därför förse många hushåll i Varberg med fjärrvärme, vilket minskar behoven att värma bostäder med 

el genom värmepumpar. 

6.3 BRANSCHER 

I Halland har den totala elförbrukningen minskat sedan mitten av 2000-talet för att plana ut något därefter. 

Elektrifiering av viktiga sektorer talar för en ökning framåt i tiden. Hushållens elförbrukning förväntas vara 

ganska konstant meden industrisektorns och framför allt transportsektorns förbrukning väntas öka. 

2017 stod industrin för 46 procent av elanvändningen, följd av bostadssektorn (hushåll och lokaler) med 

28 procent. Trenden var att industrins förbrukning avtar. Transportsektorn var fortfarande starkt domine-

rad av fossila bränslen. Industrisektorn väntas även 2030 stå för den största elförbrukningen. I transport-

sektorn väntas den öka starkt, genom övergången till elfordon.77  

Transporter 

Transportsektorn står inför ett paradigmskifte genom elektrifiering. Elektrifieringen av transporter kan po-

tentiellt få stor påverkan på elsystemet. Om större delen av transportsektorn elektrifieras kan det ge en 

ökning av Sveriges elanvändning med 10 - 15 procent eller 15 – 23 TWh. Det som i hög grad styr påverkan 

på effektuttaget är hur laddningen av elfordonen fördelar sig över dygnet. Det är framför allt personbilar 

som kommer att stå för merparten av ökningen.78 

Hur det blir med laddinfrastrukturen för vägtransporter ses som en av de största utmaningarna, kanske 

den största, för Hallands energisystem. Det skulle kunna behövas 30 – 40 MW, vilket är i storleksordning 

som halva Halmstads förbrukning. 

Trafikverket har en plan för en möjlig utbyggnad av elvägar fram till 2030 och med sikte på 2040. Men det 

finns också andra lösningar som kan vara bättre och det är svårt att förutse vilken teknik som kommer att 

gälla. Det finns dock faktorer som talar emot elektrifieringen. Befintlig fordonsflotta är svår att bygga om, 

vilket ger biodiesel och liknande drivmedel som enklare kan användas i en anpassad befintlig flotta en för-

del. Företagens leverantörskedjor, know-how och produktionsprocesser är dessutom anpassade till för-

bränningsmotorer. En del aktörer ser vätgasdrift av tunga fordon som ett komplement eller alternativ till 

 

 
77 WSP på uppdrag av Region Halland: Analys av elenergi- & eleffektförsörjningen i Halland 2030, 2020. 
78 Sweco på uppdrag av Energimyndigheten: Var hamnar den nya elanvändningen? – en studie av elanvändningens utveckling per 
län till år 2030 (energimyndigheten.se)  

http://www.energimyndigheten.se/contentassets/ad60a337c1a74547b0a9438c50dccc4c/en-studie-av-elanvandningens-utveckling-per-lan-till-ar-2030.pdf
http://www.energimyndigheten.se/contentassets/ad60a337c1a74547b0a9438c50dccc4c/en-studie-av-elanvandningens-utveckling-per-lan-till-ar-2030.pdf


42 

 

Mark och energi för företagen i halland  −  Sweco     

 

eldrift, åtminstone på sikt. Hållbart producerad vätgas skapar till skillnad från batterier inga restprodukter 

som måste hanteras. Vätgas kan tankas lika snabbt som bensin och ökar till skillnad från batterier inte 

nämnvärt fordonets vikt.79 

Utvecklingen av batterier och eldrivna lastbilar har gått oerhört snabbt. Bränsleceller är idag ett mycket 

mer realistiskt alternativ än det sågs som för några år sedan. Under de närmaste åren är det dock hybrider 

eller batteridrivna lastbilar som finns eller kommer att finnas på marknaden. För dessa behövs en infra-

struktur för stationär laddning, med koppling till de terminaler som finns för tunga transporter. Batteri-

drivna lastbilar finns idag för körsträckor på upp till 300 km och det rör sig framför allt om lastbilar för lokal 

och regional distribution. 80  

Även laddinfrastruktur i hamnar är en fråga som blivit aktuell för att använda land-el när de ligger vid kaj, 

och i kombination med eventuella lagringsmöjligheter av el, med batterilager på båtarna som kan återfö-

ras. 

Industri 

I Halland stod Hylte (39 procent) och Varberg (35 procent) för en stor del av elförbrukningen inom indu-

strier år 2017. Därefter kom Halmstad med 14 procent, medan de tre övriga kommunerna hade låg elför-

brukning inom industrier.81 

Det är sällan det tillkommer nya stora elanvändare inom industrin. På längre sikt väntas en omfattande 

elektrifiering av sådan industri som idag använder mycket fossila bränslen. Potentialen för ökad elanvänd-

ning skiljer sig mellan olika industrier och elanvändningen i skogs- och pappersindustrin är redan hög idag. 

Industriföretag flyttar ogärna, utan bygger hellre kapacitet där man befinner sig geografiskt. Det är därmed 

goda möjligheter att genom kontakt med företagen förutse var tillkommande elanvändning kan komma 

att ske. 

Lager, logistik 

Nya automatiserade höglager är en energikrävande verksamhet och kapaciteten har betydelse för var de 

etableras. Detta är ett exempel på bransch som söker nya lokaliseringar och efterfrågar snabba besked om 

vad som kan erbjudas – besked som inte alltid är lätta att ge med tanke på de långa ledtiderna för att bygga 

ut elkapacitet. 

Handel 

Handeln utvecklas i stort i takt med befolkningstillväxten, men energianvändningen har dämpats med hjälp 

av LED-belysningar m.m. och egen produktion genom solceller på varuhustak. Laddstolpar i anslutning till 

varuhus ger däremot tillkommande energibehov. 

  

 

 
79 Framtidens näringsliv i Stockholmsregionen – vad händer fram till 2030? Stockholm Business Region och Sweco 2020. 
80 https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2021-02/rapporter-klara-for-elvagsutbyggnad-och-snabbladdning/  
81 WSP på uppdrag av Region Halland: Analys av elenergi- & eleffektförsörjningen i Halland 2030, 2020. 

https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2021-02/rapporter-klara-for-elvagsutbyggnad-och-snabbladdning/
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Vård, omsorg och utbildning 

Elanvändning i tjänstesektorn väntas drivas av tillväxten i befolkning och ekonomi och kan förväntas växa i 

takt med BNP.82 

6.4 ANALYS OCH SLUTSATSER OM ENERGI 

Halland är en expansiv region med en kraftig befolkningstillväxt. Det kommer att leda till att effekt- och 

kapacitetsbehov ökar. Man räknar ändå med att klara den organiska tillväxten av elbehovet. Svårare är det 

med de stora framtidsutmaningarna som ger ökade elbehov inom bland annat transporter och industri. 

Industrin är den klart största branschen när det gäller elförbrukning såväl nationellt som i Halland. Men det 

är transporternas elektrifiering som förväntas växa mest, och där är osäkerheten stor. 

Behovet av regional samverkan för att hitta vägar att klara elbehoven betonas av aktörerna. Halland har 

flera lokalt ägda elnätsföretag, vilket bidrar till att det finns en kunskap om elenergi att nyttja för framtids-

planering. De lokala elnätsföretagen är också aktiva när det gäller att utveckla sig inom förnybara energi-

källor och åtgärder som gör att man kan minska energiförbrukning och lagra energi. 

Att Halland har ett begränsat antal kommuner som inte har alltför kraftiga skillnader i storlek och förut-

sättningar bör ses som en fördel när det gäller samverkan i energifrågor. Det ger möjligheter att bygga upp 

ett forum som är informellt till sin karaktär och som vilar på personkännedom. Projektet MarkEn Halland 

kan vara en utgångspunkt för detta, och inspiration kan hämtas från Skåne, som har kommit långt och har 

en liknande problematik. 

Dialogen behöver bland annat handla om de energibehov som finns, och som behöver påverka elnätsbo-

lagens nätutvecklingsplaner. Inte minst gäller det den svåra uppgiften att bedöma sannolikheten i föränd-

ring av effektbehov utifrån befolkningsprognoser, utvecklingen i kommunernas näringsliv och takten i eta-

blering på verksamhetsområden. Detta kräver långsiktiga resonemang och bedömningar.  

Stort fokus behöver ligga på regionnätet, vilket gör det nödvändigt att regionnätsföretagen är med i dialo-

gen, med representanter som både kan bidra med överblick och har kännedom om förhållandena i Halland. 

Regionnätsföretagen har starka önskemål om initiativ från Region Hallands sida för att skapa en gemensam 

arena, för att de ska få rätt ingångsvärden till sina nätutvecklingsplaner. Effektkommissionen i Region Skåne 

ses som en bra förebild.83 Aktörerna (regionen, kommunerna, elbolagen, Länsstyrelsen och handelskam-

maren) möts och stämmer av effektbehoven på kortare och längre sikt. Det lägger grund för en bra prognos 

som sedan underlättar utbyggnaden. Ledtiderna är långa, 8 – 15 år, bland annat relaterat till tillståndspro-

cesser. Därför understryks att det krävs framförhållning och god planering. Det finns även ett projekt för 

stabil elförsörjning i Blekinge som kan vara värt att ta del av. 

En halländsk samverkan skulle, i likhet med Skånes effektkommission, förutom att bedöma effektbehov 

också kunna forma en gemensam röst från Halland med lösningsorienterade förslag till nationell nivå och 

samråda om vilken produktion av energi i Sydvästsverige som skulle kunna stärka leveranssäkerheten. 

 

 
82 Sweco på uppdrag av Energimyndigheten: Var hamnar den nya elanvändningen? – en studie av elanvändningens utveckling per 
län till år 2030 (energimyndigheten.se)  
83 https://utveckling.skane.se/tema/effektkommissionen/  

http://www.energimyndigheten.se/contentassets/ad60a337c1a74547b0a9438c50dccc4c/en-studie-av-elanvandningens-utveckling-per-lan-till-ar-2030.pdf
http://www.energimyndigheten.se/contentassets/ad60a337c1a74547b0a9438c50dccc4c/en-studie-av-elanvandningens-utveckling-per-lan-till-ar-2030.pdf
https://utveckling.skane.se/tema/effektkommissionen/
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Ett kontinuerligt forum för dialog skulle också kunna öka den ömsesidiga förståelsen och utveckla formerna 

för att hantera den ”hönan och ägget”-problematik som finns i att kommunerna vill kunna erbjuda förut-

sättningar för företagsetableringar med besked att el finns i den omfattning som företaget behöver. Nät-

företagen vill å andra sidan undvika förgävesinvesteringar, särskilt som regleringarna för nätföretagen gör 

att man inte kan få betalt för kapacitet som inte utnyttjas. Vid brist på slutlig information behöver det göras 

antaganden om bland annat vilka branscher det handlar om, för att få en bild av vilket behov av effekt man 

kan förvänta. 

Ytterligare en fråga för samverkan är reservering av mark och ytor i samhällsplaneringen. Det finns exempel 

i andra delar av Sverige på att man missat att planera in stråk för ledningar. Ofta är det för en enskild 

etablering fastighetsägaren, exploatören eller installatören av elinstallationen som har kontakt med nätä-

garen. Då är det viktigt att det finns reserverade kabelstråk. Frågor om ledningar i luften kontra nedgräv-

ning är också en fråga att ta upp, för att få en gemensam bild av förutsättningarna. Nätföretagen bygger 

gärna ledningar ovan jord, medan nedgrävning kan vara attraktivt ur kommun- och medborgarsynpunkt. 

En stor utmaning som behöver hanteras genom samverkan, kanske den största, är laddinfrastrukturen för 

elektrifieringen av biltransporter. Det finns nu olika varianter på elektrifiering och osäkerheten är stor om 

hur utvecklingen kommer att bli. Befintliga terminaler för tunga transporter behöver elektrifieras och möj-

ligheterna till samordning med koncentrerade platser för snabbladdning i kommunerna, kombinerat med 

småladdare i övrigt kan behöva övervägas. Laddinfrastrukturen behöver således finnas med i den fysiska 

planeringen. Förutom kommuner, regionen och nätföretagen bör även logistik- och fastighetsbolag invol-

veras. 

Datahallar (serverhallar) är en fråga som är aktuell, och det har funnits en förfrågan i södra Halland som 

dock inte ledde till någon lokalisering i regionen. En serverhall förbrukar el motsvarande en medelstor 

svensk stad. Så som kapaciteten ser ut idag, och med de elpriser som gäller i södra Sverige, är det knappast 

i denna del av landet som några stora serverhallar kommer att lokaliseras. 
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7. SAMMANFATTNING AV RAPPORTENS SLUTSATSER 

Här följer en sammanfattning i punktform av de slutsatser som dragits i rapporten om mark respektive 

energi för företagen i Halland.  

7.1 SLUTSATSER OM MARK 

• Alla kommuner i Halland har ett aktivt arbete med näringslivsfrämjande och för att utnyttja verk-

samhetsmarken på bästa sätt. 

• De största problemen med att på kort sikt möta efterfrågan på mark tycks finnas i Halmstad, 

Kungsbacka och Varberg. 

• På lång sikt finns stora möjligheter att erbjuda verksamhetsmark i Halland om mark som är under 

detaljplanering och de ytterligare ytor som markeras i översiktsplanerna kan användas. 

• Det är inte all verksamhetsmark som möter en stor efterfrågan. Olika branscher har mycket olika 

behov. Logistik och transporter är beroende av närhet till infrastruktur. Handel behöver goda af-

färslägen. För att attrahera kontorsverksamheter kan stationsnära lägen behövas.  

• Det är viktigt att göra strategiska avvägningar för att hushålla med marken. Ökad sysselsättning är 

en prioriteringsgrund. Både högkvalificerade och enklare jobb behövs.  

• Befintliga företag har högre prioritet än utifrån kommande förfrågningar. Små och medelstora 

företag kan behöva stöd för att utvidga med nuvarande lokalisering eller för att ometablera sig. 

• Fragmentering av samhällsutbyggnaden och jordbruksmarken bör undvikas. 

• Det är svårt att finna platser för produktion av förnybar energi. 

• Översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner bör vara aktuella och ta höjd för framtida behov 

ar mark för verksamheter. Det är viktigt att planerna har en tydlighet om kommunens avsikter och 

vilka avvägningar som har gjorts.  

• Hallands få kommuner och måttliga skillnader i storlek och förutsättningar ger goda förutsätt-

ningar för samverkan och erfarenhetsutbyte. 

7.2 SLUTSATSER OM ENERGI 

• Elbehovet i Halland kan väntas öka. Den tillväxt av kapaciteten i elnäten som behövs på grund av 

befolkningstillväxten kan klaras, men det finns framtidsutmaningar genom ökat elbehov inom 

främst transporter och industri. 

• Industrin är den största branschen när det gäller elanvändning. Men transporternas elbehov vän-

tas växa mest och där är osäkerheten stor. 

• Ledtiderna är långa för nätutbyggnad, bland annat beroende på tillståndsprocesser. Prognoser 

som ger stöd för framförhållning och god planering behövs. 
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• Behovet av regional samverkan för att klara elbehoven betonas av aktörerna. Det finns önskemål 

om initiativ från Region Halland för att skapa en gemensam arena. Effektkommissionen i Skåne 

ses som en bra förebild. 

• Halland har flera lokalt ägda elnätsföretag, vilket bidrar till en kunskap om elenergi att utnyttja för 

framtidsplanering. 

• Stort fokus behövs på regionnätet, vilket gör det nödvändigt att regionnätsföretagen är med i di-

alogen. 

• Halländsk samverkan kan bland annat användas för att 

o bedöma energibehov som påverkar nätutvecklingsplaner 

o främja dialog kring stråk för ledningar i samhällsplaneringen 

o utveckla former för att hantera ”hönan och ägget”-problematiken kring dimensionering 

av el för verksamhetsområden 

o hantera frågor kring laddinfrastruktur för elektrifieringen av biltransporter 

o forma en gemensam röst med lösningsorienterade förslag till nationell nivå 

 

 

 


