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Sammanfattning 

Denna rapport syftar till att i stort ge en inblick i hur kommunerna Trollhättan, 
Vänersborg och Uddevalla planerar för handel i såväl översiktsplaner som i detaljplaner. 
I rapporten studeras främst utvecklingen av de tre orternas respektive externhandels-
etableringar – Överby, Trestads center och Torp - vilka på ett eller annat sätt har 
påverkat handeln i den egna kommunen och i grannkommunerna runt om.  För att få en 
bakgrund till ämnet kommunal planering, beskrivs dessutom aktuell lagstiftning samt 
handelns utveckling i området. Därtill görs en översikt över Trestadsområdet med dess 
befintliga handelsområden och vad som eventuellt planeras för framtiden. 

Insamling av material till studien har gjorts genom att ta del av översiktsplaner, 
detaljplaner samt litteratur och lagstiftning i ämnet. Intervjuer har också genomförts 
med tjänstemän på de tre kommunerna. En enkät skickades även ut till tio grann-
kommuner för att ta reda på hur dessa anser sig ha påverkats av externhandels-
etableringarna. Denna enkät hade en svarsfrekvens på endast 40 %, vilket också 
påverkade resultatet för denna del av arbetet. 

Slutsatsen i studien är att kommunerna i Trestadsområdet inte har någon tydlig 
planeringsstrategi för handel, utan att det mesta är övergripande visioner i respektive 
översiktsplan. Ingen av kommunerna har något separat policydokument för handel, 
vilket borde vara lämpligt med tanke på hur utvecklingen sett ut hittills, men också för 
att tydligt visa var man står i handelsfrågan vad gäller etableringar i framtiden. Detta är 
viktigt mot såväl fastighetsägare, handlare och grannkommuner som det är internt inom 
kommunen. Man kan också konstatera att kommunerna inte anser sig kunna påverka 
handelsutvecklingen i någon större grad. 
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the Trestad region  
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Summary 

The aim of this report is to give a general view of how the municipalities of Trollhättan, 
Vänersborg and Uddevalla (known as the Trestad region) are planning for their com-
mercial and trade development, as expressed in both general plans and city plans. In the 
report I examine first and foremost the development of these three towns’ external 
commercial and trading projects – respectively Överby, Trestads center and Torp – 
which in one way or another have affected trade and commerce in their own municipal 
regions/centres and in the neighbouring regions around them. In order to establish the 
background for the subject of municipal planning, I have besides included a description 
of current legislation as well as the development of trade and commerce in the region. 
Over and above this, a survey is given of the Trestad region with its present centres of 
trade and commerce and prospective ones which are being planned for the future. 

The gathering of material for this study has been carried out by scrutinizing general 
plans and city plans as well as literature and legislation relevant to the subject. I have 
also carried out interviews with civil servants in the three municipalities. A question-
naire was also sent out to ten neighbouring municipalities in order to investigate their 
perceptions of how their regions had been influenced by external trading projects.  

The conclusion arrived at in this study is that the municipalities in the Trestad region do 
not have any clear planning strategy for trade and commerce, but that it is mostly a case 
of over-arching visions in each respective general plan. None of the municipalities has 
any separate policy document for trade and commerce, which ought to be appropriate 
not only out of consideration for how development has been up to now,  but also in 
order to show clearly where the municipality stands on the issue of development in the 
future. This is equally as important for  property-owners, tradespeople and neighbouring 
municipalities as it is internally for the municipality in question. One can also establish 
the fact that municipalities do not envisage themselves as being able to influence the 
development of trade and commerce to any great degree. 
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Förord 
Mitt stora intresse i min utbildning till lantmäteriingenjör har framförallt varit riktat mot 
ämnet fastighetsbildning samt frågor gällande markåtkomst- och ersättningsjuridik.  

Som lantmäteriingejör tror jag att det är viktigt att ha kännedom om hur alla av 
samhällsbyggnadsprocessens olika delar fungerar, allt hänger ju faktiskt ihop på ett eller 
annat sätt. En anledning till att jag valde att skriva denna rapport är alltså att bli bredare 
i min kunskap om framförallt den kommunala planeringen. I det här fallet med 
inriktning mot handel. 

Jag vill tacka alla som hjälpt mig att få en inblick i detta ämne, framförallt min 
handledare Karin Slättberg på Länsstyrelsen i Göteborg, men också ni övriga som 
funnits till hands när jag behövt ha hjälp. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Trestadsområdet finns idag tre externa eller halvexterna handelsetableringar – Överby 
i Trollhättan, Trestads center i Vänersborg och Torp i Uddevalla. När en sådan större 
handelsverksamhet etableras, påverkas en mängd olika faktorer, både i den kommun där 
lokaliseringen sker och i grannkommunerna runt omkring.  

Detta ämne initierades, vid en kontakt med Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För 
möjliga framtida diskussioner med kommunerna i Trestadsområdet gällande en 
eventuell utbyggnad av handeln, fanns ett behov av att veta hur dessa kommuner hittills 
har planerat samt hur de planerar för framtiden.  

Denna rapport grundar sig delvis på detta behov och är därmed ett resultat av den 
diskussion som jag i inledningsskedet haft med Länsstyrelsen. Det är dock viktigt att 
poängtera att rapporten ej täcker hela detta behov, eftersom både ämnet kommunal 
planering och handel, var och en för sig och tillsammans, är mycket omfattande. 

1.2 Syfte och mål 

Denna rapports syfte och mål är att ge mig en grundläggande förståelse för hur 
planeringen i en kommun fungerar med inriktning på handel och om någon strategi 
finns för detta. Som exempel på kommuner har jag valt Vänersborg, Uddevalla samt 
Trollhättan. Framförallt har studien inriktats på externhandelsetableringarna som finns i 
området och hur dessa under åren har  utvecklats genom ytterligare planering, men 
också hur de påverkat den kommersiella servicen i övrigt i småorter och 
grannkommuner. 

Resultatet av rapporten belyser i huvudsak kommunernas ställningstaganden i 
handelsfrågan och inte hur själva arbetsprocessen med planerna gått till. 

1.3 Problembeskrivning 

En problembeskrivning sattes upp i ett tidigt skede av arbetet, för att besvara det jag 
ville komma fram till i min uppsats. Dessa problem är nu något omformulerade mot vad 
som angivits i min projektbeskrivning: 

 Har kommunerna någon planeringsstrategi för handel och hur ser man på 
möjligheten att kunna påverka handelsutvecklingen i kommunen ? 

 Hur hanterar kommunerna frågan om handel i sin senaste översiktsplan ? 
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 Finns en överensstämmelse mellan kommunens ställningstaganden i översikts-
planen från 1990 och de detaljplaner som antagits vid handelsetableringarna 
under åren lopp ? 

 Hur överensstämmer verkligheten med de antagna detaljplanerna ? 

 Hur ser grannkommunerna på handelsutvecklingen i Trestadsområdet och vad 
planeras för framtiden i Trestad ? 

1.4  Avgränsningar 

Det är i sammanhanget viktigt att konstatera att ämnet handel i planeringen är mycket 
komplext och hänger samman med många olika delar i den kommunala planeringen. 
Denna undersökning är ett sätt att närma sig ämnet handel i kommunal planering i stort, 
och skall därför ej ses som ett underlag för beslut. 

Jag har i arbetet valt att avgränsa mig till Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla 
kommuner, då det i dessa kommuner under de senaste femton åren skett en utbyggnad 
av externa eller halvexterna handelsetableringar.  

I dessa kommuner finns många olika dokument, där frågan om handeln görs gällande, 
exempelvis energiplaner och Agenda 21-program. För att ej utesluta något dokument av 
misstag, har jag begränsat mig till att studera hur handeln har hanterats i nuvarande samt 
föregående översiktsplaner, samt eventuellt också i fördjupade översiktsplaner. I 
översiktsplanerna redogörs det ibland för en mängd andra policydokument. Om så sker, 
har handelsfrågan ur denna synpunkt redovisats. 

Då ett stort antal detaljplaner antagits beträffande handel i de nämnda kommunerna, och 
till viss del i olika delar av samhället, har en avgränsning gjorts i att enbart studera 
detaljplanerna samt eventuella handelsutredningar för de stora handelsetableringarna. 

1.5 Disposition 

Rapporten inleds med en beskrivning av syfte och metodval av studien, varefter en 
teoretisk översikt görs av lagstiftning och planprocesser. Därefter sker en beskrivning av 
handeln som ett allmänt intresse samt en sammanfattande beskrivning av  
Trestadsområdet. Därefter kommer själva resultatet av studien, där jag redogör för 
kommunernas översiktliga ställningstaganden och påverkansmöjligheter vad gäller 
planeringen av handel samt hur man i detaljplaneringen gått till väga med utvecklingen 
av handelsområdena. Även landsbygdens och grannkommuners påverkan av 
externhandeln beskrivs. Till dessa tre kapitel finns även egna kommentarer och 
analyser. Rapporten avslutas med en diskussion och slutsats av studien. I slutet av 
rapporten hittas källförteckning och bilagor. 
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2 Metodval 

2.1 Allmänt  

Examensarbetet är i viss mån både en explorativ och en deskriptiv undersökning, d v s 
jag arbetar först med att inhämta så mycket kunskap som möjligt genom flera olika 
metoder. Samtidigt lutar jag mig mot ett stort befintligt skriftligt material och beskriver 
några aspekter av förhållanden som ägt rum eller existerar nu. I uppsatsen belyses hur 
tre kommuner har planerat och planerar för handel i tre handelsområden, samt de 
effekter detta haft på grannkommunerna.  

De uppgifter jag samlat in har jag bearbetat framför allt kvalitativt, då ämnet och den 
kunskap jag söker bäst belyses genom verbala analysmetoder. [4] 

Det stod tidigt klart att en kombination av tekniker för informationsinhämtning behövde 
användas, för att få frågan om planering och dess effekter belysta från skilda håll, samt 
för att få dagsaktuella uppgifter. 

2.2 Insamling av material 

2.2.1 Skriftligt material 

Läsning av befintliga dokument, som översiktsplaner, detaljplaner, lagstiftning och 
rapporter, vilka jag fått från kommunen, Länsstyrelsen, internet och bibliotek, står för 
den största informationsinhämtningen. Läsningen har gett mig den bakgrund som 
behövdes i ämnet, samt har belyst vad kommunerna har att hålla sig till vad gäller lagar 
och förordningar för planeringsarbetet. Läsningen har även gett mig kunskap om hur 
kommunerna ser på sin egen roll samt vilka mål och visioner de har beträffande 
handelsutvecklingen. En jämförelse mellan vision och beslutade projekt i verkligheten 
kan också utläsas ur dokumenten. 

En inventering har först gjorts av Trollhättans, Vänersborgs samt Uddevallas nuvarande 
samt föregående översiktsplaner. Även fördjupade översiktsplaner har till viss del 
studerats. 

Antagna detaljplaner har sedan inventerats för de tre externhandelsområdena Överby, 
Trestads center och Torp. I vissa fall har jag också gått igenom de externhandels-
utredningar som föregått dessa. 

2.2.2 Intervjuer 

Det stod dock klart att mycket av den information jag sökte inte fanns i ovanstående 
dokument, varför jag valde att göra intervjuer med en tjänsteman på vardera Trollhättan, 
Vänersborg och Uddevalla kommuner.  
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En risk med att intervjua enbart en person på varje kommun, är ju att man inte får sina 
frågor belysta ur ett brett perspektiv. Det är många personer i en kommun som är 
inblandade i planeringen av handel, t ex tjänstemän, politiker, näringslivssekreterare etc. 

På grund av uppsatsens ringa tidsomfattning valde jag en tjänsteman som dagligen 
jobbar med den fysiska planeringen i kommunen och som jag bäst trodde hade en 
överblick över frågan. 

Vid intervjun utgick jag från ett antal frågor som delvis var lika för de tre kommunerna. 
Beroende på vad som sedan framkom under intervjuns gång varierades frågeställ-
ningarna ytterligare. 

2.2.3 Enkät 

För att få ett mer samlat underlag för Trestadsområdet skickades även en enkät ut till 
Trollhättan, Vänersborg och Uddevallas grannkommuner. De kommuner som fick 
enkäten var Essunga, Grästorp, Lilla Edet, Stenungsund, Orust, Lysekil, Munkedal, 
Färgelanda, Mellerud och Alingsås. Det kändes viktigt att kommunerna själva fick ge 
sin syn på hur de ansåg sig ha påverkats av handelsutvecklingen i området samt hur de 
själva planerar för handel.  

En risk med att skicka ut enkäter är att många anser att de ej har tid att besvara dem. 
Enkäterna slängs, lämnas vidare eller försvinner i den övriga pappershanteringen. 
Eftersom det först och främst inte var kommunerna ovan jag skulle studera i min 
undersökning, valde jag ändå denna metod.  

Enkäten bestod av ett följebrev och ett frågeformulär med fem frågor som skulle 
besvaras med öppna svar. Den skickades via vanlig post till en tjänsteman med ansvar 
inom den översiktliga planeringen. En påminnelse skickades efter några veckor ut via e-
post till de kommuner som ej svarat på enkäten inom utsatt tid. Även en påminnelse via 
telefon har därefter skett. 

Tyvärr blev bortfallet i min enkätundersökning större än väntat. Av de kommuner som 
fick enkäten, bevarade enbart fyra densamma. Dessa var Lilla Edet, Mellerud, Essunga 
och Alingsås. Lysekils och Munkedals kommuner har meddelat att de ej hade tid att 
besvara enkäten. Resultatet i studien, om hur grannkommunerna ser på 
handelsutvecklingen, får därför ses utifrån detta perspektiv. 
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3 Planeringssystemet – lagstiftning och roller 

3.1 Plan- och bygglagen 

Den lagstiftning som kommunerna har att rätta sig efter vad gäller planering och 
byggande är plan- och bygglagen (PBL). Lagen, som kom 1987, har som övergripande 
syfte att se till att en ur olika aspekter lämplig och långsiktigt hållbar utveckling sker i 
samhället. Möjligheter skall ges för att skapa bostads- och arbetsmiljöer samt bra 
miljöer för trafik och fritid. I PBL 2 kap 2 § 1 st anges att planeringen skall 

”främja en ändamålsenlig struktur och och en estetisk tilltalande utformning av bebyggelse, 
grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar” [3] 

I lagen finns bestämmelser om det kommunala planmonopolet, de olika planformerna 
samt hur genomförandet av planerna skall ske. Här finns också generella regler för 
placering och utformning av olika byggnader och anläggningar. [3] 

3.1.1 Översiktsplan 

Den strategiska planeringen i en kommun sker genom översiktsplanering. Resultatet 
dokumenteras i en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta och är obligatorisk 
att upprätta för kommunerna. Översiktsplanen är vägledande vid beslut om detaljplaner 
och andra ställningstaganden, men är ej bindande. Planen antas av kommunfullmäktige 
och ett ställningstagande skall tas till planens aktualitet minst en gång per mandatperiod. 

Översiktsplanens uppgift är bland annat att visa grunddragen för hur mark- och 
vattenområden i kommunen är tänkta att användas, hur bebyggelsen skall bevaras och 
utvecklas samt hur riksintressen enligt miljöbalken skall tillgodoses. En redovisning 
skall även ske av de allmänna intressen och miljökvalitetsnormer som skall 
uppmärksammas vid mark- och vattenanvändningen. Det finns också ett allmänt krav på 
konsekvensanalyser i översiktsplanen. 

I planprocessen skall kommunen se till att så många röster som möjligt blir hörda. 
Samråd sker med både länsstyrelsen, regionplaneorgan samt grannkommuner som 
berörs av planförslaget. Även övriga, både myndigheter och enskilda, skall beredas 
möjlighet till samråd, om de har intresse i förslaget.  

För vissa delar av kommunen kan också fördjupningar av översiktsplanen upprättas, om 
en mer detaljerad redovisning av vissa frågor behöver behandlas, t ex i tätorter. [3] [6] 

3.1.2 Detaljplan 

Detaljplaner är juridiskt bindande för myndigheter och enskilda och utgör grunden för 
bygglov och annan exploatering. Genom detaljplaner prövas markens lämplighet för 
bebyggelse och reglerar bebyggelsens utformning.  

 

5 



 Handel i kommunal planering – en studie av Trestadsområdet 
 

I PBL 5 kap 1 § 1 st pkt 2 står att 
”Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns 
utformning skall ske genom detaljplan för ny enstaka byggnad vars användning får 
betydande inverkan på omgivningen eller som skall förläggas inom ett område där det råder 
stor efterfrågan på mark för bebyggelse, om tillkomsten av byggnaden inte kan prövas i 
samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked”. 

Detaljplaner är ofta den mest användbara planformen för att ändra mark- och 
vattenanvändningen. För att syftet med planen skall uppfyllas, får en precisering av 
markens och byggnaders användning ske om behov finns för detta.  

Planens huvudändamål skall alltid anges och om ändamålet är kvartersmark eller vatten 
skall även användningen anges. Planen skall alltid ha en genomförandetid, d v s den tid 
som planen är tänkt att vara genomförd inom. Denna skall vara 5 -15 år. 

En detaljplan skall föregås av ett program som anger förutsättningar och mål om det inte 
är uppenbart onödigt. Under planprocessen skall även samråd ske med olika 
intressenter, exempelvis med Länsstyrelsen eller kommuner som berörs av 
planförslaget. Samråd skall också ske med övriga sakägare eller myndigheter som har 
väsentligt intresse i förslaget. Innan planen antas skall också en utställning av 
planförslaget ske. 

En detaljplan skall innehålla plankarta och bestämmelser samt en plan- och 
genomförandebeskrivning. I en detaljplans planbeskrivning redogörs för detaljplanens 
innehåll och konsekvenserna för genomföranden. För planer som beräknas medföra en 
betydande inverkan på miljö och mark- och vattenhushållningen skall även en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. [3] [7] 

3.1.3 Handelsfrågan i översikts- och detaljplaner 

Plan – och bygglagen (PBL) ställer krav på kommunerna att de skall upprätthålla en 
rimlig samhälls- och kommersiell service. Detta skall ställas som motsats till att en god 
och likvärdig konkurrens och utveckling skall ske inom handeln. Enligt lagen är 
kommunen även skyldig att ta hänsyn till förhållandena i grannkommunerna. Om planer 
på en större handelsetablering finns, vilken kan förväntas få omfattande effekter på 
handeln och handelsstrukturen i kommunen, bör man i sin översiktsplan därför klart 
redovisa ställningstaganden samt belysa tänkbara konsekvenser av detta. Genom att 
kommunen i ett tidigt skede tar ställning till denna fråga, underlättas arbetet när man 
senare skall fatta beslut om detaljplaner och bygglov. [3] En bred konsekvensanalys är 
också viktig med hänsyn till en större handelsetablerings regionala effekter, som grund 
för diskussioner med grannkommuner och Länsstyrelsen. [9] 

På grund av kravet i PBL om kommuninvånarnas närhet till kommersiell service, är det 
vid detaljplanering av exempelvis bebyggelseområden viktigt att för det aktuella 
planområdet redogöra för just närheten till kommersiell service, samt dessutom hur 
detta behov kan tillgodoses både utom och inom planområdet. [9] 
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I detaljplaner anges ändamålet handel på plankartan med användningsbestämmelsen H 
om det är detaljhandel och L om det är partihandel eller lager. Man kan därmed skilja 
partihandel från detaljhandel. Om skäl finns av betydande vikt, kan handel med 
livsmedel eller med skrymmande varor skiljas från annan handel. Med betydande vikt 
menas att exempelvis en handelsutredning eller liknande måste utföras. [7] 

Denna regel, att kunna reglera handelsändamålet genom planbestämmelserna, 
återinfördes 1997. Några år tidigare kunde kommunen varken reglera omfattningen av 
livsmedelsförsäljningen inom planlagd mark eller var försäljningen fick ske. Denna 
tidigare restriktion medförde att kommunerna under en period blev mer försiktiga med 
att upprätta detaljplaner för handelsområden. [9] 

En kommun kan i en detaljplan emellertid inte säga vad som får säljas i butikerna. Den 
reglering som kan göras är begränsningen i byggrätt och utnyttjandegrad, t ex största 
bruksarea, bruttoarea eller säljarea för butiker. [7] 

I Sverige har vi alltså inte, som flertalet länder i Europa, bindande översiktliga planer 
eller bindande nationella policys, utan planering och byggande sker inom ramen för 
plan- och bygglagens regler. Skillnaden ligger alltså i planeringssystemets uppbyggnad. 
Det har diskuterats om plan- och bygglagen räcker till för att behandla frågan om 
externa handelsetableringar. Framförallt handlar det om två fall. Det ena är att man 
enligt PBL kan begränsa handeln inom ett planområde om det är av betydande vikt 
samtidigt som att lagen förespråkar att en fri konkurrens skall främjas. Det andra 
handlar om det kommunala planmonopolet och svårigheten för kommunen att säga nej 
till en extern handelsetablering när kampen om kundernas köpbeteende sätter in och 
konkurrenssituationen gentemot andra kommuner uppenbarar sig. [12] 

Ett utdrag ur plan- och bygglagen, i den mån den berör min studie, redovisas i bilaga A, 
längst bak i rapporten. 

3.2 Övrig lagstiftning och bestämmelser 

3.2.1 Miljölagstiftning 

För att skärpa kraven på planering och byggande ur miljöhänsyn, trädde Miljöbalken i 
kraft den 1 januari 1999. Balkens mål är bland annat att främja en hållbar utveckling 
och att kommande generationer skall tillförsäkras en god livsmiljö. För att detta skall 
uppnås måste exempelvis hälsa och miljö skyddas och god hushållning av mark och 
vatten främjas. I Miljöbalkens 3 kapitel anges bland annat att en ur allmän synpunkt 
lämplig användning av mark- och vattenresurser skall ske. 

Riksdagen har beslutat om femton nationella miljökvalitetsmål som skall uppnås inom 
en generation. Det delmål som ligger närmast till hands när det gäller 
handelsetableringar är målet om God bebyggd miljö.  
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Målet innebär bland annat att:  
”Den bebyggda miljön skall ge skönhetsupplevelser och trevnad samt ha ett varierat utbud 
av bostäder, arbetsplatser, service, kultur så att alla människor ges möjlighet till ett rikt och 
utvecklande liv och så att omfattningen av människors dagliga transporter kan minimeras”.  

Handel- och servicestrukturen har stor påverkan på transportbehov och transportsätt. 
Det gäller såväl varutransporter som bilorienterad handel för konsumenter. Därmed 
berörs även andra miljömål som har anknytning till de luftföroreningar, som orsakas av 
trafiken. Dessa är exempelvis Begränsad miljöpåverkan, Ingen övergödning, samt 
delmålet Frisk luft. [8] 

3.2.2 Övriga 

I övrigt finns också olika transportpolitiska mål samt övrig lagstiftning som berör 
planering och byggande, t ex Lag om Exploateringssamverkan (ESL) och Lag om 
tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVL). [5] 

3.3 Myndigheternas roll i planeringen  

3.3.1 Kommunen 

Det är kommunen som har planmonopol, dvs bestämmer hur och var planläggning av 
mark och vatten i den egna kommunen skall ske.  

Kommunens främsta uppgift i planeringen är att ansvara för att allmänna berörda 
intressen bevakas och att så många som möjligt får sina röster hörda. Det är dock i 
slutänden kommunen som bestämmer och gör gällande de allmänna intressena i 
planeringen. Kommunen skall även göra avvägningar mellan olika allmänna intressen 
och mellan allmänna och enskilda intressen.  

Kommunen har dessutom ett ansvar för att målet om en hållbar utveckling uppnås. 
Hållbar utveckling innebär bland annat en samlad samhällsutveckling av kombinationen 
hållbar miljö och social, kulturell och ekonomisk utveckling.  

Kommunens roll i sammanhanget är därför betydligt mer omfattande än bara ansvaret 
för upprättande av översikts- och detaljplaner. [3] [9] 

3.3.2 Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har som uppdrag att sköta tillsynen av plan- och byggnadsväsendet i 
länet. De skall samverka med kommunerna i deras planläggning av mark och vatten och 
förse kommunerna med faktaunderlag samt bevaka att den lokala planläggningen 
överensstämmer med nationella mål. I och med nya PBL, fick Länsstyrelsen en annan 
roll som innebar att det blev viktigt med mer aktiv rådgivning i planprocessens 
inledande skeden, istället för den sena granskande roll som man hade tidigare.  
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För en planerad handelsetablering som kan förväntas få mellankommunala och 
regionala följder, skall länsstyrelsen se till att frågan behandlas och konsekvensbeskrivs 
i översiktsplanen. Enligt PBL 12 kap 1 § är Länsstyrelsen skyldig att ingripa bl a om 
den mellankommunala samordningen i planeringen ej skett på lämpligt sätt. De skall då 
pröva och eventuellt upphäva planen. 

För att förtydliga begreppet ”mellankommunala” som kanske lätt kan förväxlas med 
begreppet ”regionala”, kan skillnaden beskrivas enligt följande: 

Med ”mellankommunala” menas en enskild kommun och angränsande kommuner till 
denna, medan man i det ”regionala” begreppet menar fler kommuner än de som är 
direkt kringliggande. [3] [9] 
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4 Handeln – ett allmänt intresse 

4.1 Hur har utvecklingen inom handeln sett ut ? 

Handel innebär all slags köp och försäljning av varor och tjänster för allmänheten och är 
viktig ur både sysselsättnings- och ekonomisynpunkt. Den kan exempelvis ske i 
köpcentrum eller i småbutiker, vara både bilorienterad och icke bilorienterad och den 
kan ske i city, vara bostadsnära handel eller handel i halvexterna/externa lägen. 

Skillnaden mellan ett externt respektive halvexternt läge är olika från kommun till 
kommun, men möjligheten till tillgänglighet väger ofta in vid definitionen av extern 
respektive halvextern, t ex om man kan gå eller cykla dit eller om god kollektivtrafik 
finns. [10] En förklaring av de olika handelsbegrepp som i övrigt förekommer i 
uppsatsen, görs i bilaga B, längst bak i rapporten. 

Utvecklingen inom handeln går mycket fort. Nya affärskoncept och butiksformer 
kommer hela tiden. Handeln har under senare år gått mot allt större enheter på 
bilorienterade platser. På 1950-talet skedde handeln i småbutiker i städer och på 
landsbygden. På 60-talet byggdes det i stadskärnorna varuhus och handeln blev allt 
storskaligare. Självbetjäningsbegreppet inträdde, vilket krävde större ytor för butikerna. 
Då dessa ytor ej kunde tillgodoses i städerna, flyttades handeln till utkanten av dessa. 
Även partihandeln flyttade till ytterområden, bland annat på grund av bättre möjligheter 
för transporter. [11] 

I Sverige skedde, för att ta ett exempel, en fördubbling av antalet stormarknader mellan 
åren 1980 – 2000. [12] Under 1990-talet var trenden att allt fler varor såldes i externa 
eller halvexterna köpcentrum och att dagligvaruhandeln krävde allt större butiker. Ett 
mål var att få konsumenterna att köpa mer och man letade allt mer lönsamma 
handelslägen där fördelar med stordrift kunde uppnås. [11] 

Samtidigt som externhandeln har ökat, har man sett en försvagning vad gäller viss 
cityhandel samt övrig handel. Det innebär att även de bostadsnära dagligvarubutikerna 
har minskat i antal. Servicebutiker, tex Seven-Eleven, och trafikorienterade butiker som 
bensinstationer med daglivaruhandel, har dock blivit mer vanliga. 

En nytta med dessa externa och halvexterna etableringar anses vara konkurrens om 
priser, bra öppettider, man kan göra flera olika inköp samtidigt, det finns goda 
parkeringsmöjligheter m m. Den vanligaste typen av handel i dessa områden är en 
förening av både sällanköps- och dagligvaruhandel. 

Ett av de största argumenten mot externa handelsetableringar är att just tillgång till bil 
krävs, vilket medför att tillgängligheten till handel minskar för de som ej är bilburna. 
Andra effekter av externa köpcentra anses vara ett ökat trafikarbete, vilket påverkar 
miljön i form av buller och utsläpp av avgaser. Man kan som sagt även se effekter på 
city- och den bostadsnära handeln. 
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4.2 Många aktörer inblandade 

De finns många olika aktörer som har intresse i handeln. Kommunen, konsumenterna, 
fastighetsägarna och handelsbranschen själv är några exempel. 

 Kommunen, som tidigare berörts, har ansvar för användning av mark- och 
vattenområden i den egna kommunen och skall därmed se till att de allmänna 
intressena tas tillvara. I det innefattas bland annat att en avvägning skall göras 
mellan olika intressen samt se till att övriga aktörers intressen görs gällande. 
Handeln är ett exempel på ett s k allmänt intresse, då tex ett varierat utbud och 
bra priser är intressant för många människor. 

En annan viktig uppgift för kommunen är att försöka bedöma en ny lokaliserings 
förväntade nytta. Dessa bedömningar bör baseras på ett lämpligt underlag, så att 
skäliga intresseavvägningar kan göras.  

 Konsumenten vill ha pressade priser, bra öppetider, god tillgänglighet. 

 Vad gäller handelsföretag och fastighetsägare, var dessa förr från den egna 
orten. Numera är de stora landsomfattande företag som inte har anknytning till 
samhället. De har stora ekonomiska vinstintressen och bryr sig egentligen inte 
om hur etableringen som helhet påverkar orten. [9] 

4.3 Varför en handelspolicy ? 

Kommunen bör i sin översiktsplan göra översiktliga ställningstaganden samt redovisa 
önskemål för hur de vill att handelsutvecklingen skall se ut i den egna kommunen. Ett 
tydligare dokument är att upprätta en handelspolicy inom ramen för den översiktliga 
planeringen, där man mer i detalj kan beskriva hur man ser på handelsfrågan i 
kommunen. 

En handelspolicy kan ha många fördelar, bland annat kan den : 

 ge en bra grund för diskussioner med både grannkommuner och myndigheter vid 
tänkta etableringar 

 vara till hjälp vid nylokaliseringar, så att alla inblandade vet vad som gäller, 
vilka eventuella utredningar som behövs m m. 

 ger vägledning om vad kommunen tycker i handelsfrågan både inom och utom 
den egna organisationen 

Av innehållet bör framgå hur utvecklingen inom handeln skall ske, åtgärdsförslag, 
vilken typ av handel som skall finnas i olika områden samt vilka platser i kommunen 
som anses lämpliga för handel. [9] 

Viktigt är dessutom att handelspolicyn uppdateras regelbundet, så att den hålls så 
aktuell som möjligt. 
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5 Trestadsområdet  

5.1 Översiktlig beskrivning  

Begreppet Trestad är det samlade namnet på kommunerna Trollhättan, Vänersborg och 
Uddevalla. Området är beläget i distriktet Fyrbodal mellan Vänerns sydvästra del och 
Bohuskusten, i Västra Götalands län, se figur 1.  
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Fig.1 Karta över Trestadsområdets läge i Västra Götalands län 
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Uddevalla kommun är den kommun som ligger längst västerut av de tre,med en 
placering längs E6:an som går genom Bohuslän. Här finns en hamn, och järnvägen 
mellan Göteborg och Strömstad passerar genom staden. Uddevalla drabbades hårt vid 
nedläggningen av Uddevalla-varvet i mitten av 1980-talet. Kommunens invånarantal var 
år 2002 ca 49 000, varav ca 32 500 i centralorten Uddevalla. [38] 

I Trollhättan och Vänersborgs kommuner bor tillsammans ca 90 000 invånare De två 
centralorterna ligger ca 1,5 mil från varandra utmed riksväg 45 och utgör en klar 
gemensam bostads- och arbetsmarknad. Trollhättans kommun, med sina drygt 53 000 
invånare är framförallt känd som en stor industristad, medan man i Vänersborg bland 
annat finner sätet för Västra Götalandsregionen. [13] [39] 

De tre kommunerna utgör en del i kommunalförbundet Fyrstad, där även Lysekils 
kommun ingår. Här finns en högskola som är gemensam för orterna i Trestad. Om några 
år kommer dock högskolan att omlokaliseras till Trollhättan, efter ett beslut som fattats 
av högskolans styrelse under våren 2004. 

Som närmaste storstad finns Göteborg, inom ett avstånd på ca 8-10 mil. 

Under år 2002 låg handelsindex för både Trollhättan och Uddevalla på över 100, d v s 
kommunens handel hade en högre omsättning per invånare än riksgenomsnittet. I 
Vänersborg var handelsindex dock betydligt under riksgenomsnittet. 

5.2 Befintliga handelsområden 

5.2.1 Trollhättan 

Befintlig handel sker främst i Trollhättans stadskärna och på Överby. I centrum finns 
bland annat en gågata med affärshuset Oden som ”dragare”, där många större butiks-
kedjor är representerade. Ytterligare två gallerior finns i centrum. Här har man dock haft 
vissa problem med uthyrning av lokalerna. 

Överby är ett relativt nytt handelscentrum invid riksväg 45, med både stormarknad och 
fackhandel inom många olika branscher. Det är också till Överby samt i city som 
koncentrationen av handel med sällanköpsvaror i kommunen sker.  

Ett annat område som har mycket handelsinriktad verksamhet av framförallt sällan-
köpskaraktär, är Håjums industriområde. Här finns också en större livsmedelsaffär.  

I stadsdelen Skogstorpa/Halvorstorp finns tex handel av industri- och sällan-
köpskaraktär, som Saabana.  

Handel med dagligvaror sker även det i centrum och vid Överby. I övriga stadsdelar 
förekommer halvstora och mindre livsmedelsbutiker samt servicebutiker. [2]  
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Centrum

Håjum

Överby

Skogstorpa

 

Fig. 2  Handelsområden i Trollhättans tätort 

5.2.2 Vänersborg 

För Vänersborgs del kan man se fyra handelsområden i kommunen som är mer eller 
mindre tydliga. Dessa är Vänersborgs centrum samt Gropbrovägen och Östra vägen 
(Holmängen) i Vänersborgs tätort. Vid riksväg 44 och 45, i Båbergs industriområde, 
ligger etableringen Trestads center. Det är främst till dessa fyra områden som 
sällanköpsvaruhandeln i kommunen är koncentrerad. 

Området Vassbotten är ett gammalt industriområde, som till viss del tillåter handel. 
Detta område ligger i anslutning till stadskärnan, men är ändå lättillgängligt med bil. 
Här återfinns idag bland annat ICA Kvantum och Blomsterlandet.  

På grund av en slags omtolkning av vissa planer, förekommer det också handel i många 
av tätortens industriområden, mest av sällanköpskaraktär. Områdena Holmängen, 
Tengerstorp är exempel på detta. 
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I Vänersborg finns ont om halvstora livsmedelsbutiker. Förutom butiksanläggningen i 
Vassbotten, finns enbart Spar i centrum och i stadsdelen Torpa samt Willys vid Trestads 
center. I övriga stadsdelar finns inga halvstora livsmedelsbutiker. Flera bensinstationer 
har dock viss dagligvaruförsäljning. [2] [34] [35] 

 

Trestads center

Centrum

Vassbotten

Holmängen

Gropbrovägen

 

Fig. 3  Handelsområden i Vänersborgs tätort 

5.2.3 Uddevalla 

Handeln i Uddevalla kommun är koncentrerad till serviceorterna Uddevalla och 
Ljungskile. I tätorten Uddevalla är det framförallt i city samt vid Torps köpcentrum som 
handel sker. Handeln i city består av såväl sällanköps- som dagligvaruhandel.  

Utefter gamla E6 genom staden, i industriområdet Kuröd, finns ett antal större 
detaljister med varor av sällanköpskaraktär representerade, exempelvis ett byggvaruhus 
samt en större sko- respektive blomsterdetaljist. Här finns dock inte någon 
dagligvaruhandel.  

Vissa stadsdelstorg, t ex i området Skogslyckan, har dagligvarubutik. I övrigt finns 
mindre livsmedels- samt servicebutiker utspridda i stadsdelarna. [2] 
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Fig. 4  Handelsområden i Uddevalla tätort 
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6 Översiktliga ställningstaganden och möjligheter till 
påverkan 

6.1 Vilken ställning tar kommunerna till handelsfrågan i sin 
nuvarande översiktsplan ? 

6.1.1 Översikt 

Ingen av de tre kommunerna i Trestadsområdet har behandlat handelsfrågan i en separat 
handelspolicy. De översiktliga ställningstaganden som görs beträffande handel, sker i 
respektive översiktsplan eller i fördjupade översiktsplaner för vissa områden. Dessa 
ställningstaganden är av mycket varierande slag och en skillnad ligger till viss del i när 
dessa översiktsplaner är framtagna.  

Både Trollhättan och Uddevalla har nyligen antagit sina senaste översiktsplaner för 
kommunen, medan Vänersborgs översiktsplan är från 1990. [13] [22] [27] 

6.1.2 Trollhättan 

Trollhättans handelsstruktur 

Trollhättans senaste översiktsplan för kommunen är från år 2003. I denna har man 
beskrivit handeln i kommunen genom att dela upp den i olika nivåer. Nivåerna som 
beskrivits är: 

 Storstadscentrum 

 Regiondelscentrum 

 Kommuncentrum 

 Kommundelscentrum 

 Stadsdelscentrum 

Övergripande ser man sig som en del av Göteborgsregionen och det handelsutbud som 
finns där. Som motsats till detta har man de stadsdelscentrum där närservicen med 
dagligvaror spelar en mycket viktig roll.  

Som regiondelscentrum ser man att de tre kommunernas externhandelsetableringar var 
och en för sig utgör varsitt centrum. Däremot bildar Överby och Trestad center en 
särskild region, medan Torp utgör en egen. [13] 

Vision och policy för Trollhättan  

I en vision för år 2030 har kommunen gett sin syn på hur man vill och tror att den 
kommersiella servicen i kommunen kommer att utvecklas: 
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”Även den kommersiella servicen i tätorterna har gynnats av den större gemenskapen 
mellan människorna. Trollhättans stadskärna har dock en särställning när det gäller att 
erbjuda trollhätteborna handel och ett rikt kulturliv.  

Tack vare samverkan mellan fastighetsägarna, köpmännen och kommunen har stadskärnan 
utvecklats till ett attraktivt centrum – en mötesplats med rik handel, restaurang- och 
kulturliv, god tillgänglighet med trygga miljöer för fotgängare och cyklister, vackra 
offentliga rum, omsorg om de kulturhistoriska värdena samt nära kontakt med älvrummet – 
stadsparken – och en god luftmiljö. Överby handelsområde och olika former av 
handel/service i arbetsområdena kompletterar stadskärnan.” [13] 

Som ett led i att skapa en slags policy för var kommunen står i frågan om handel, har ett 
antal övergripande punkter tagits fram, för att visa hur man vill att handeln skall se ut i 
framtiden. Man ser bland annat:  

 en positiv utveckling av handeln med en mångfald av företag för en god 
konkurrens 

 att varje stadsdel och tätort skall ha dagligvaruhandel 

 att handeln i stadskärnan skall stärkas 

 att Överby har ett bra transportläge och skall vara ett komplement till centrum, 
inte en konkurrent. 

 att en handelsutveckling i kommunen skall ske med tonvikt på skrymmande och 
tung sällanköpshandel  

Trollhätteregionen har länge haft ett negativt handelsindex avseende sällanköpsvaror. 
Kommunens mål är att ha ett positivt handelsindex, både när det gäller dagligvaror som 
sällanköpsvaror. För att kunna nå målet om dagligvaruhandel i varje stadsdel och tätort, 
eftersträvas i första hand en utbyggnad eller komplettering av befintliga bostads-
områden, istället för att bygga nytt på andra platser. 

I översiktsplanen betonar man som sagt Överbys läge ur transportsynpunkt, både vad 
gäller kollektivtrafik samt bil- respektive GC-trafik. Regelbunden busstrafik mellan de 
båda orterna Trollhättan och Vänersborg, passerar exempelvis Överby varje dag. [13] 

Hur skall översiktsplanen kunna genomföras 

För att kunna nå de visioner man har i översiktsplanen, har kommunen Trollhättan tagit 
fram förslag på åtgärder för hur dessa skall kunna genomföras. Ett antal olika insatser 
åvilas kommunen, men också andra aktörer anser man ha ansvar för utvecklingen inom 
sitt område. En viktig roll i detta har köpmännen, som kommunen ser ha ansvar i att 
utveckla både stadskärnan och Överby till en attraktiv handels- respektive mötesplats 
samt stärka dagligvaruservicen i stadsdelarna och i de olika mindre tätorterna. 

Som långsiktig målsättning skall en handlingsberedskap finnas för verksamheter på ca 5 
ha per år fram till år 2030. [13] 
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6.1.3 Vänersborg 

Vänersborgs handelsstruktur 

Vänersborgs kommun har sedan PBL trädde i kraft 1987, endast upprättat en 
översiktsplan. Denna är från 1990, men arbete pågår för närvarande med en ny plan.  

I översiktsplanen beskriver man handeln i kommunen i tre olika grupper: 

 externhandel  

 grannskapshandel  

 centrumhandel  

Externhandel är handel för bilburna kunder, medan grannskapshandeln är den handel 
som ligger i eller i närhet till bostadsområden. [22] 

Visioner och mål 

För tätorten Vänersborg-Vargön har man bland annat som mål att den bostadsnära 
handeln skall tillgodoses på ett bra sätt. För människors olika behov är det viktigt med 
rätt utbud på lämplig plats, eller som man skriver i planen, ”en väl avvägd helhet 
beträffande handelsetableringar”. Handelsstrukturen skall rättas efter de krav som 
kommuninvånarna har. 

Man anser också att frågan om handelsetableringar är så viktig att en särskild 
fördjupning bör göras i detta ämne inom ramen för den översiktliga planeringen. Detta 
har inte genomförts. 

För att snabbt kunna tillfredsställa ett uppkommande behov av mark skall lämpliga 
verksamhetsområden planeras in. Målet är att ha en god beredskap för planering. För 
verksamheter bör denna vara ca 5 ha/år.  [22] 

6.1.4 Uddevalla 

Kommersiell service idag 

Som tidigare beskrivits är den största delen av den kommersiella servicen i kommunen 
idag koncentrerad till serviceorterna Uddevalla och Ljungskile. Detta anser man beror 
på bland annat resmönster, bosättningsutveckling samt en strukturomvandling inom 
daglivaruhandeln. Kommuninvånarna utanför dessa två orter, är därför i huvudsak 
hänvisade till bil för att nå exempelvis en dagligvarubutik. [27] 

Mål och visioner för handeln 

År 2002 upprättades Uddevallas senaste kommunövergripande översiktsplan. Det är 
kommunens andra, sedan nya PBL trädde ikraft. I denna beskrivs kommunens 
ställningstaganden, vilka ligger i linje med hur den kommersiella servicen idag ser ut i 
kommunen. Man vill bland annat ej medverka till en fortsatt spridning av bebyggelsen, 
utan servicen skall vara koncentrerad till orterna Uddevalla och Ljungskile. 
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Kommunfullmäktige har separat fastställt en vision för Uddevalla kommun. Som 
övergripande punkter nämns i översiktsplanen följande med anknytning till handeln: 

 Näringsliv, företagsklimat och arbetsmarknad 

 Stärk rollen som regionalt centrum 

En vision som kommunen har är alltså att Uddevallas roll som ett regionalt 
handelscentrum skall stärkas, både vad gäller centrumhandel och extern handel. Man ser 
också det viktiga i att ha en god planberedskap så att man får en så bred variation av 
företag och verksamheter som möjligt i kommunen. För verksamheter är kommunens 
ståndpunkt att de skall förläggas till lämpliga platser med hänsyn till bland annat 
transporter, kommunikationer, annonsläge och påverkan på omgivningen. [27] 

Övriga mål 

Visionen som tagits fram styr och formar även ett antal andra mål. Exempel på dessa är 
de lokala miljömålen, Agenda-21 programmet och kommunens energiplan. 

Kommunen har arbetat för att förverkliga de av riksdagen beslutade miljömålen och 
föra ned dem på en lokal nivå. Kommunen har valt ut sex av målen som de anser vara 
av störst betydelse för dem. Det miljömål som främst rör handel är målet om God 
bebyggd miljö. I detta har man exempelvis uttryckt att  

”köpcentra som endast kan nås med egen bil undviks i planeringen”.  

Om framtidens resor och transporter har man i det lokala Agenda 21-programmet 
uttryckt en vilja över att de båda är samordnade för att minska transportbehovet och att 
transporter till affärer skall samordnas.  

I kommunens energiplan från år 2000 skall kommunen i planeringen sträva efter en 
minskad energianvändning vid exempelvis lokalisering av service. [27] 

Fördjupad översiktsplan 

Som en del i kommunens översiktliga planering finns även en fördjupning över centrala 
staden. I den anges bland annat hur man vill jobba med att få ett bra handelcentrum i 
stadskärnan. Man anser att detta bara kan skapas genom att alla intressen i staden 
samarbetar för att sätta upp olika mål, utarbeta idéer, marknadsföring mm. Man anser att 
man i första hand skall fylla tomma butikslokaler och först i andra hand tillskapa nya. 
[30] 

6.1.5 Grannkommuner 

Av de grannkommuner som besvarat enkäten framgår att eventuella ställningstaganden 
och visioner beträffande handel enbart redovisas i översiktsplanen och ej i någon 
handelspolicy. Handelsfrågan i de mindre kommunerna, är av enkätsvaren att döma ej 
någon stor fråga. [1] 
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6.2 Ställningstaganden i tidigare översiktliga planer 

6.2.1 Trollhättan 

Översiktsplan 1990 

I föregående översiktsplan för kommunen, sattes följande mål upp för den kommersiella 
servicen: 

 en inriktning mot att behålla ett varuutbud som alla kommuninvånare har god 
tillgänglighet till 

 centrumhandel samt dagligvaruhandel i tätorter och bostadsområden skall 
bevaras och om möjligt utvecklas 

 mark skall inte reserveras för ytterligare externa handelsetableringar i 
kommunen. 

Med anledning av ovanstående diskuterades också vilka möjligheter kommunen har att 
påverka bevarandet eller utvecklingen av handeln i stadsdelarna och de mindre orterna. 
Att informera kommuninvånarna om att köptroheten är viktig och att kommunen via 
sina fritidsgårdar och förskolor sköter upphandlingen mot t ex sin stadsdelsbutik, är 
några av de möjligheter som kommunen anser sig ha för att kunna påverka handeln i 
positiv riktning. 

Då översiktsplanen i övrigt ej har en sådan detaljeringsgrad, att den visar hur olika 
delområden i Trollhättans tätort skall användas, kan markanvändningen för området 
Överby ej utläsas. [14] 

Fördjupade översiktsplan 

I översiktsplan för Trollhättans tätort från 1995 anges att utbyggnaden av Överby avses 
fortsätta enligt antagna detaljplaner och dispositionsplaner.   

På lång sikt planeras även för en utveckling av området mot norr för verksamheter, i 
första hand av gemensamt regionalt intresse. Det naturområde som ligger närmast älven,  
avses dock bevaras obebyggt. [15] 

Dispositionsplan 

En dispositionsplan för området kring Överby antogs av kommunfullmäktige 1985 i 
samband med att de första planerna på ett handelsområde kom upp.  I den redovisas 
bland annat vad man tänkt sig för typ av verksamhet i området. [17] [18] [21] 

För området väster om Stallbackabron anges t ex att området närmast riksväg 45 avses 
 ”utnyttjas för bilservice och därmed samhörigt ändamål”.  

I övrigt föreslås området innanför Stallbackabron 
”bli använt för handelsändamål av typ möbelvaruhus, stormarknad, viss fackhandel och 
liknande”.  
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Vid etableringar skall särskilda utredningar ske, på grund av påverkan på liknande 
verksamhet i kommunen. 

För marken öster om Stallbackabron uppges att  
”området skall hållas öppet för mera speciellt inriktad verksamhet som kan ha övergripande 
regional betydelse och som kan utgöra ett komplement till ortens eller regionens 
näringslivsstruktur”. 

6.2.2 Vänersborg 

Dispositionsplan  

I en dispositionsplan, liksom i översiktsplanens illustrationskarta för bebyggelse-
utveckling, har Vänersborgs kommun redovisat Trestad center som industriområde.  

6.2.3 Uddevalla 

Översiktsplan 1990 

I översiktsplanen redovisar kommunen att ny sammanhållen bebyggelse ej bör tillåtas 
för områden som saknar kollektiva förbindelser, för att grundkraven på service skall 
kunna uppfyllas i kommunen. I detta grundkrav ingår därmed att tillgång skall finnas till 
kollektivtrafik för att möjliggöra dagliga inköps- och arbetsresor till en större tätort. 

För Torp anges att planområdet skall vara avsett för centrumetablering. Med 
centrumetablering menas att det utgör ett expansionsområde för Torps köpcentrum.   

Som underlag för översiktsplanen ligger bland annat ett antal gemensamma kommunala 
mål som antogs under 1980-talet vid namn KORP (Kommunala Riktlinjer för 
Planering). I dessa uppges exempelvis att  

”Kommunen skall verka för en utveckling av handeln i kommunen varvid minst en 
dagligvaru-/livsmedelsbutik skall finnas i varje serviceområde. Centrala Uddevalla skall 
vara kvar som ett levande köpcentrum”. [28]: 

 

Översiktsplan för Staden Uddevalla 

Denna plan är antagen i oktober 1996. I denna anges marken vid Torp köpcentrum vara 
påtänkt för ”stadscentrum eller centrumetablering”.  [29] 

6.3 Inflytande i handelsutvecklingen 

Enligt intervjuer med de tre kommunerna, anser man sig i stort ej kunna påverka 
handelsutvecklingen i någon större grad. Att styra handelsutvecklingen är svårt, 
eftersom de platser som görs tillgängliga för etableringar även måste tillfredsställa en 
intressents behov. Många gånger har kommunen varken medel att styra med eller 
tillräcklig kraft. 
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Gemensamt anser man dock att det är viktigt ha lämpliga områden för handel och att 
underlätta för etableringar. Ett sätt att påverka utvecklingen, kan vara att kommunen 
säger nej till de ”värsta” etableringarna, d v s nekar till upprättande av detaljplan. 

I Vänersborg har man bland annat använt sig av denna möjlighet i kommunen för att till 
viss del styra handelsutvecklingen. Det visar sig i fallet med en etablering av en 
stormarknad, byggvaruhus och blomsterhall i närheten av Quality hotell i utkanten av 
tätorten. Där satte kommunen stopp och man kan säga att hållningen därav blev att all 
handel skall ske inom broarna i Vänersborg och vid Trestad center.  

I vissa av Vänersborgs stadsdelar finns ingen livsmedelsbutik och det finns över 
huvudtaget ont om halvstora livsmedelsbutiker. I en del fall har man dock ändrat 
detaljplanerna så att bensinstationer har fått tillstånd att ha viss livsmedelsförsäljning för 
att upprätthålla en rimlig service. 

Man säger att något som givetvis också påverkar handeln är att ha en attraktiv 
stadskärna med bra butiksmix och trevlig miljö, goda parkeringsmöjligheter, bra 
kollektivtrafik m m. Där har ju både kommunen, fastighetsägare och köpmän en stor 
roll. 

I Trollhättan arbetar kommunen bland annat i stadskärnan tillsammans med 
fastighetsägare och centrumförening i ett centrumprojekt. Man upprustar Storgatan mitt 
i centrum för att det skall bli mer människo- än bilvänligt. Man har även en 
idealbildsgrupp som har till uppgift att hitta rätt mix av butiker samt en 
samverkansgrupp för samverkan mellan Överby och centrum.  

Liknande aktiviteter sker i också i Vänersborg, där en aktiv centrumförening 
tillsammans med kommunen bland annat arbetar i ett centrumutvecklingsprojekt. Även i 
Uddevalla samverkar fastighetsägare, köpmän och kommunen för att få ett mer levande 
centrum. 

I Trestad liksom i en av grannkommunerna, ser man det dock många gånger som svårt 
att säga nej till en handelsetablering i den egna kommunen, eftersom chansen är stor att 
den annars etablerar sig i kommunen bredvid. [2] 

6.4 Kommentarer och analys 

Det är svårt att göra en jämförelse mellan de olika kommunernas aktuella 
översiktsplaner, eftersom dessa är av olika datum och tar upp frågan om handel på så 
olika sätt. Helt klart är att samtliga kommuner har en vilja om hur de vill att 
handelsutvecklingen skall se ut. Denna vilja är dock redovisad olika mycket och är av 
mycket övergripande karaktär.  

I två av kommunerna, Trollhättan och Uddevalla, har en relativt kraftig utbyggnad skett 
av de externa/halvexterna handelsetableringarna de senaste femton åren. Detta har 
framför allt påverkat övrig handel i den egna kommunen. I sina senaste översiktsplaner 
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har ingen av kommunerna redovisat hur man ställer sig till eventuella ytterligare 
utbyggnader av etableringarna. Inte heller vilka konsekvenserna blir om så skulle ske, 
både för den egna kommunen som grannkommuner. Detta är underligt, eftersom man 
exempelvis i Uddevalla har sagt att ortens roll som regionalt handelscentrum skall 
stärkas vad gäller externhandel.  

Orsaken är kanske att kommunerna inte ser frågan om handel som någon större fråga. 
Jag får uppfattningen att man tar frågan när den kommer, istället för att planera kring 
den och ta ställning. Å andra sidan kan man anta att kommunernas ovilja att i 
översiktsplanen aktivt ta ställning i handelsfrågor grundar sig på en önskan om fler 
arbetstillfällen i kommunen. En önskan om att uppfattas som företagarvänlig. Man vill 
alltså inte ”låsa sig fast” i en handelspolicy, utan vara öppen för de förslag som en 
eventuell exploatör ger. 

I Trollhättan säger man sig i senaste översiktsplanen vara tveksamma till utvecklingen 
av icke-skrymmande sällanköpsvaror i externa eller halvexterna områden. Handels-
utvecklingen skall istället ske mot tung, skrymmande sällanköpshandel. Utvecklingen 
har emellertid hittills visat på motsatsen.  

Samtliga kommuner resonerar också kring frågan om den bostadsnära handeln och 
vikten av denna. Utveckling av befintliga områden skall företrädesvis ske, i stället för 
byggande av nya, för att en god kommersiell service skall kunna bibehållas. Detta 
stämmer ju överens med kravet i plan- och bygglagen om att en rimlig service skall 
upprätthållas. 
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7 Externhandeln i detaljplaner – antagna beslut och 
och praktisk verklighet 

7.1 Externa/halvexterna handelsetableringar 

7.1.1 Överby 

Bakgrund 

Överby etablerades i slutet av 1980-talet och kom till i samband med byggandet av 
Stallbackabron. Överby har främst karaktären som ett handelsområde, och verksamheter 
finns både väster och öster om Stallbackabron, se figur 5. På den västra sidan finns 
Överby köpcentrum med stormarknader, restauranger, möbelhandel och detaljhandel i 
flera stora byggnader. På den östra sidan om bron återfinns detaljhandel av 
småindustrikaraktär som exempelvis handelsträdgård, bil- och husvagnsförsäljning, 
grossisthandel m m. [13] 

 

Rv 45

 

Fig. 5  Överby handelsområde 
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Utbyggnad av Överby 

 Etapp 1 av Överby invigdes 1987. Planen innefattade en etablering av OBS 
Stormarknad och viss fackhandel samt en omlokalisering av en möbelhandel 
från centrum. Handelsytan uppgick till ca 16 800 kvm, varav 2 500 kvm 
dagligvaror. [37] 

 1990 invigdes ytterligare ett köpcentrum med lättare fackhandel i form av 
exempelvis beklädnad, sport och leksaker – Sibahuset. Handelsytan uppgick till 
ca 13 000 kvm. Planen tillät detaljhandel, dock ej livsmedel. [16] 

 1991 fick Överby ytterligare en dagligvaruenhet, utöver OBS, samt en etablering 
av ett stort kedjeföretag inom beklädnadsbranschen. Total handelsyta 6 400 
kvm, varav ca 4 400 kvm dagligvaror. 

 1995 skedde en utbyggnad av dagligvaruhandeln, vilket medförde en ökning av 
dagligvaruhandeln med  ca 2 600 kvm. 

 Under 1996 tilläts fackhandel i källarplanet i Sibahuset med ytterligare 3 000 
kvm 

 Den senaste utbyggnaden på Överby, Sten & Ström som invigdes våren 2004. I 
planen tillåts volymhandel. Total handelsyta ca 20 000 kvm. 

Idag finns ca 60 000 kvm handelsyta på Överby, varav ca 9 500 kvm är dagligvaru-
försäljning. En av anledningarna till att den senaste utbyggnaden av Överby skedde, var 
bland annat konkurrens från Torp. [19] [20] [21] [37] 

Riktning och bestämmelser i detaljplaner 

I tidiga detaljplaner för området har angivits att Överby:  

 skall utgöra ett komplement till handeln i centrum 

 skall överta sådan handel som av utrymmesskäl är placerade i industriområden 

 skall tillfredsställa behovet av ytterligare yta för viss fackhandel i centrum 

Enligt detaljplanen medges endast handel med livsmedel i det sydvästra hörnet av 
området, där OBS och ICA finns idag. Övriga planer anger handel exklusive 
livsmedelsförsäljning. [16] 

För den senaste utbyggnaden har man i detaljplanen dessutom angivit att inriktningen 
skall ske på volymhandel. Detta med anledning av att främst handlarna i centrum var 
kritiska till en utbyggnad på deras bekostnad. Definition på volymhandel brukar vara: 

 Varor som är beroende av närhet till parkering 

 Varor av volymkaraktär 

 Varor som är skrymmande och tunga 

 Varor baserade på låga priser 
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 Varor som säljs i stora butiker  

Volymhandeln får dock kompletteras med verksamheter som t ex restauranger och 
kaféer, för att skapa en tilltalande kundmiljö. [21] [36] 

7.1.2 Trestads center - Båbergs industriområde   

Bakgrund 

Initiativet till en etablering av verksamheter i området kom från kommunen. Området 
var från början avsett som ett industriområde och började byggas ut i mitten av 1980-
talet. [2] 

 

Stampgatan

Rv 45

Rv 44

 

Fig. 6  Trestads center i Båbergs industriområde. De två områden som är markerade med mörk färg, visar  
vad som idag är detaljplanelagt för handel.           
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Utbyggnad av Trestads center 

 En detaljplan upprättades 1996 för småindustriändamål (etapp I) och i denna 
första etapp tilläts ej handelsändamål i området. [23] 

 1988 antogs en detaljplan bestående av fem kvarter (etapp II). Ett kvarter 
avsattes för handelsändamål och de fyra övriga för industriändamål. Området för 
handel fick till viss del ej användas för livsmedelsförsäljning.  

Denna detaljplan föregicks av en handelsutredning för bedömning av 
konsekvenser av bland annat centrumhandeln. [24] 

 Ytterligare mark för industri- och/eller kontor detaljplanelades 1989 (etapp III). 
[25] 

 1995 tillät man i en ny detaljplan, handel på mark som var avsett för 
industriändamål. [26] 

I princip har ingen utbyggnad skett på ca 10 år på Trestads center. 

Detaljplanen från 1988 upprättades bland annat för en tänkt stormarknad som ville 
etablera sig i området. Denna etablering blev dock inte av, varför kvarteret som tillåter 
handel, fortfarande är obebyggt. Kvarteret är ca 115 000 kvm, varav högst en fjärdedel 
får bebyggas, d v s 29 000 kvm. Inom det planområde som 1995 antogs för tillåtande av 
handel, finns däremot idag bland annat Willy´s. [2] [24] [26] 

På mark som avses för industriändamål finns numera, i den södra delen av området, 
bland annat handel av skrymmande sällanköpsvarukaraktär, t ex bil- och cykelhandel. 
[2] 

På kommunen anser man att en bättre marknadsföring av området från början kunde ha 
medfört fler etableringar. Att snabbt ta hem pengarna som kommunen satsat var tidigare 
nästan viktigare än att få fler verksamheter till Trestads center. 

När samtliga vägar är färdigbyggda och tillgängligheten till området blir bättre, ser dock 
kommunen möjlighet i att området i framtiden kan bli något av ett logistik- och 
fordonscentrum, dock med kompletterande verksamheter. [40] 

7.1.3 Torp  

Bakgrund 

Torp etablerades i början av 1990-talet och har en stor representation av olika branscher 
och butikskedjor. Planerna på området vid Torp som ett lämplig område för handel kom 
till i samband med att ny vägsträckning av E6 planerades. Området var i översiktsplan 
från 1983 reserverad för jordbruksändamål.  

I samband med framtagande av ny översiktsplan för kommunen, beslutades att det 
parallellt med nytt översiktsplanearbete skulle upprättas en ny detaljplan som tillåter 
handel i området. Detta på grund av det stora intresset för nyetablering. [2] 
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Östra Torp

Västra Torp

 

Fig. 7  Torp handelsområde 

Utbyggnad av Torp 

 1990 antogs en detaljplan för Östra Torp för två stormarknadsenheter och 
storbutikfackhandel. Planen medgav detaljhandel upp till ca 29 500 m2 
bruttoarea. Av dessa fick 6 000 m2 vara dagligvaruförsäljning. [31] 

 1997 antogs en plan för Östra Torp, för att kunna bygga samman 
stormarknadsenheterna med en inomhusgata samt göra en tillbyggnad för 
ytterligare fackhandel. Totalt ca 7 000 kvm. [32] 

 1998 skedde en utbyggnad av Västra Torp med ytterligare detaljhandel på ca 
23 500 kvm, livsmedelshandel ej tillåten.  [33] 

Riktning och bestämmelser enligt detaljplaner 

I dag finns både Östra och Västra Torp. Den totala handelsytan är idag ca 56 500 kvm 
och området är i stort sett fullbyggt enligt gällande planer.  

I en handelsutredning som föregick den första detaljplanen angavs bland annat att en 
etablering av stormarknadsenheterna skulle tillfredsställa ett behov för de som ville göra 
rationella inköp. Handeln i centrum, skulle däremot vara självförverkligande med en 
hög servicegrad.  

Utbyggnaden 1997 skedde delvis på grund av en alltmer hårdare konkurrens från 
etableringar i närheten.  
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I den senaste tillbyggnaden av Torp - Västra Torp -  tillkom 23 500 m2 för detaljhandel, 
dock ej livsmedelshandel. Ett förtydligande har i planbeskrivningen gjorts av begreppet 
livsmedelshandel. Det är ”handelsverksamhet med ett betydande inslag av livsmedels-
försäljning”. Begränsningen gäller därför inte en storkiosk med viss utbud av livsmedel 
som finns i området. 

Både i den första samt den senaste detaljplanen har kritiken mot en utbyggnad av 
området varit hård från exempelvis grannkommuner. Man anser att detta skulle få stora 
konsekvenser på handeln i den egna kommunen och öka bilberoendet, vilket är negativt 
för miljön. [31] [32] [33] 

7.2 Kommentarer och analys 

Överby 

Med facit i hand kan man konstatera att Överby blev en konkurrent till både cityhandel 
och handeln i stadsdelarna. Många stadsdelsbutiker slogs ut och de som numera finns 
kvar är de som kunde hävda sig genom profil, pris, utbud etc. 

Cityhandeln måste framgent framhålla sin egen karaktär och profil, för att kvarstå och 
utvecklas som handelsområde. På kommunen anser man att handeln i city måste ”tuffa 
till sig”. Samtidigt ser kommunen Överby som en magnet för folk i regionen, vilket 
anser man, även ”spiller” över på stadskärnan i Trollhättan - besöker man Överby, så 
gör man många gånger även ett besök i centrum.  

För den senaste utbyggnaden på Överby, Sten & Ström, har  man i planbeskrivningen 
uttryckt att inriktningen bör vara volymhandel.  När man tittar på hur det blev i 
verkligheten, kan man konstatera att detta inte helt överensstämmer med tanken om 
volymhandel. Många av varorna i butikerna kräver ej tillgång till bil/parkeringsplatser, 
som är en av kriterierna för volymhandel. Butikerna är ej till största del varken av 
lågpriskaraktär eller av skrymmande karaktär. Entréplanet innehåller dock stora 
butikslokaler, medan andra våningen har en blandning av olika typer av butiker i 
”normalstora” lokaler.  

Volymhandel kan, som Trollhättans kommun antyder, istället kanske ses som handel i 
stora volymer d v s folk handlar i större mängd på sådana platser som Överby. Detta 
stämmer ju mer in på hur resultatet blev med Sten & Ström-huset. 

Trestads center 

Man kan konstatera att Trestads center inte har utvecklats i den riktning som från början 
var avsett, och att de inte längre konkurrerar med handelsetableringarna i Torp och 
Överby. Flera verksamheter som tidigare fanns i området har antingen gått i konkurs 
eller valt att flytta till Överby, exempelvis Göfab och El-Giganten.  
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Min spontana reaktion är också att det är väldigt svårt att hitta in till området. 
Tillfarterna är svåra att få en överblick över, och då den tänkta stormarknadsetable-
ringen inte blev av på mark närmast riksväg 45, blir området ej synligt för de som 
passerar på riksvägen. 

Torp 

Handelsområdet i Torp har i stor grad påverkat både handeln i Uddevalla stadskärna och 
i angränsande kommuner. I takt med med utbyggnaden av området kan man säga att de 
rationella inköpen även där blivit självförverkligande. Alla stora butikskedjor finns 
representerade, vilket gjort att centrum haft stora problem med tomma butikslokaler etc. 
Resurser satsas dock nu på en förnyelse av stadskärnan i Uddevalla. 
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8 Handeln utanför Trestad – på landsbygd och i 
grannkommuner 

8.1 Trestads småorter och landsbygd 

8.1.1 Trollhättan 

Trollhättan har fem mindre tätorter i kommunen. I både Sjuntorp, Upphärad och Åsaka 
finns idag en livsmedelsbutik. I Upphärad anses det vara lättare att ha en butik, eftersom 
orten ligger längre bort från tätorten Trollhättan än vad flera av de andra småorterna 
gör. Velanda är ett exempel på att det nära avståndet påverkar om livsmedelsbutik finns 
eller inte. Här finns numera ingen butik. Inte heller i Norra Björke har man någon 
livsmedelsaffär. Här fanns tidigare en drivande handlare, men när han upphörde med 
verksamheten försvann också servicen från orten. [2] 

8.1.2 Vänersborg 

Livsmedelsbutiker finns idag, förutom i själva Vänersborg, också i de mindre orterna  
Frändefors, Brålanda och Vargön.  För att öka tillgängligheten till Vargöns centrum, 
planerades en ändrad vägsträckning för ett antal år sedan, mellan Nordkroken och 
centrum. Denna blev emellertid inte av eftersom många av Vargöborna protesterade. 
”Varför öka tillgängligheten till Vargön, när man kan åka till Överby och handla”, blev 
resultatet av denna planering. [2] 

8.1.3 Uddevalla 

I Uddevalla har man ingen planering för handel i småorterna och kommunen anser 
heller ej att de äger frågan. Mellan åren 1985 och 2000 har antalet livsmedelsbutiker 
utanför Uddevalla tätort minskat dramatiskt och det är egentligen bara Ljungskile som 
har stärkts som serviceort. En ökad rörlighet genom att fler har bil kan vara en orsak, 
men också att samhället i övrigt har förändrats, t ex genom hur människor vill bosätta 
sig samt hur utvecklingen sett ut inom dagligvaruhandeln. Bor man ej i Uddevalla eller 
Ljungskile tätorter är man idag många gånger hänvisad till bil för att ta sig till både 
service och till vidare kommunikationer. [2] [27] 

8.2 Grannkommuner 

Många av invånarna i kommunerna runt omkring Trollhättan, Vänersborg eller 
Uddevalla har sin arbetsplats i dessa kommuner. Självklart styrs därför också deras 
inköpsvanor till viss del dit. Man anser också att många veckoslutshandlar på dessa 
stora köpcentrum och då innefattas ju även dagligvaruhandeln, vilket gör att denna typ 
av handel i den egna kommunen utarmas. 
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Även om dagligvarubutikerna i huvudorterna många gånger finns kvar på grund av 
köptrohet, d v s folk är vana att ha nära till sin butik och därmed handlar där, har butiker 
med viss typ av sällanköpshandel svårt att utöka eller överleva på grund av det extrema 
utbudet vid externhandelsetableringarna. Satsningar på handeln i den egna kommunen 
uteblir och det leder till missnöjda kommuninvånare. Handeln på köpcentrum har ju 
också utvecklats till en slags fritidssysselsättning, som kommit att bli mer och mer 
populärt. 

De kommuninvånare som bor nära kommungränsen till tex Trollhättan, ser många 
gånger staden Trollhättan som sin centralort vad gäller handel, istället för centralorten i 
den egna kommunen. Ett exempel är Främmestad i Essunga kommun, där varken 
lanthandel eller butik finns. 

De externa handelsområdena har därför medfört ett ökat resande från grann-
kommunerna, vilket därmed också påverkar miljön. [1] 

8.3 Kommentarer och analys 

I den beskrivning som görs ovan, av handelsutvecklingen i grannkommunerna, har jag 
bland annat utgått från de svar som framkommit av min enkätundersökning. Då många 
av Trestads grannkommuner ej besvarade enkäten, kan en redogörelse och bedömning 
endast göras utifrån de svar som inkommit. Det visar sig dock att kommunerna kring 
Trollhättan och Vänersborg besvarat enkäten, medan ingen av kommunerna kring 
Uddevalla gjort detta.  

Om det är dessa kommuner kring Uddevalla som drabbats hårdast av handels-
etableringarna och därför inte svarat eller om det enbart beror på slumpen och tidsbrist, 
kan kräva en analys i sig. Vad som framkommit i tidigare samrådsredogörelser för 
detaljplanerna för Torp handelsområde, är att kritiken varit mycket hård från vissa av 
dessa grannkommuner just vad gäller utbyggnaden av Torp. 
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9 Planering av handel för framtiden 

9.1 Trender 

De stora externhandelsetableringarna har kopplat ett grepp om dagens handel.  
Kommunerna ser dock en trend mot att handeln vill komma närmare där kunden bor. 
Lidl och Netto är exempel på butikskedjor inom dagligvaruhandeln som vill etablera sig 
i bostadsnära områden i exempelvis Trollhättan. Dessa butiker har en inriktning mot att 
finnas i närheten av bostadsområden för att kunna nå ensamhushåll och de hushåll som 
ej har bil. De har samtidigt inte så stort sortiment som stormarknaderna.  

I Trollhättan ser man den här trenden som ett steg i rätt riktning, eftersom dessa butiker 
kan fungera som områdesbutik för stadsdelen.  

I Uddevalla finns Lidl representerat i centrum. Även i grannkommuner, som exempelvis 
Alingsås, ser man denna trend. [2] 

9.2 Planerade eller tänkbara handelsområden 

Nedan redovisas en kort sammanfattning av planerade eller eventuellt potentiella 
handelsområden i kommunerna: 

 I Vänersborg pågår idag diskussioner med en intressent om en eventuell mindre 
handelsetablering vid nuvarande Sportcenter vid Gropbrovägen. 

I övrigt ser man området öster om Trestad center och riksväg 45 samt Grunnebo 
trafikplats vid riksväg 44 som eventuellt tänkbara områden för nyetablering i 
framtiden. [2] 

 För Trollhättans del vill man fortsätta att satsa på Överby, men vill först se hur 
den senaste utbyggnaden ”sätter sig”. Framförallt är det området där järnvägen i 
dag går, som är intressant för ytterligare etableringar. Intressenter finns.  

Några obebyggda tomter finns också kvar på Norra Överby. Ett mindre område 
är även detaljplanelagt, men obebyggt, utmed riksväg 45 vid Sylte, där en 
blomsterdetaljist ville etablera sig för något år sedan.  

Tänkbara framtida områden för handel är även utmed riksväg 45 och södra 
infarten till Trollhättan, vid Stenrösets camping Detta område kan tänkas bli 
intressant när en omdragning av 45:an förbi Trollhättan aktualiseras, dels vid 
trafikplatsen men också vid själva infarten mot Trollhättan. [2] 

 I Uddevalla påbörjas precis ett planarbete för en utbyggnad av Torp 
handelsområde, söder om riksväg 161. Intressenter finns.  

I övrigt är inga nya områden i kommunen aktuella för handelsetableringar. [2] 
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 Inga större etableringar planeras heller i de grannkommuner som har tillfrågats. 

I Essunga kommun finns däremot ett större planlagt område vid E 20 och 
kontakter har tidigare funnits med en större handlare om en eventuell etablering 
där. [1] 
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10 Slutsatser 
Med utgångspunkt från frågeställningarna i min problembeskrivning, presenteras här de 
slutsatser jag kommit fram till: 

 Har kommunerna någon planeringsstrategi för handel och hur ser man på 
möjligheten att kunna påverka handelsutvecklingen i kommunen ? 

Eftersom utvecklingen inom handeln sker mycket snabbt är det viktigt att arbetet 
med den översiktliga planeringen sker fortlöpande, så att kommunen vet både 
vad de vill och inte vill när en nyetablering blir aktuell. God framförhållning i 
kommunernas planering av handel är av stor vikt, eftersom en lokalisering av en 
handelsetablering inte bara påverkar servicestrukturen i kommunen, utan också 
möjligheten att nå uppsatta miljömål, goda sociala levnadsförhållanden osv. 

Någon tydlig strategi för handelsutvecklingen finns dock inte i någon av 
kommunerna i Trestad. Istället handlar det för det mesta om mycket 
övergripande visioner i kommunernas översiktsplaner. Det viktiga enligt 
kommunerna synes vara att kunna tillhandahålla lämpliga handelsområden samt 
att verka för ett positivt synsätt till etableringar.  

Rent krasst kan man också säga att om ett handelsföretag vill etablera sig i 
kommunen anser man sig inte ha råd att säga nej. Sker etableringen inte på det 
ena stället, sker det i grannkommunen. I detta sammanhang borde Länstyrelsen 
ha en mer aktiv roll som samordnare för mellankommunala frågor.  

 

 Hur hanterar kommunerna frågan om handel i sin senaste översiktsplan ? 

Som jag tidigare beskrivit, är de olika översiktsplanerna från olika datum och av 
mycket skiftande karaktär. Många områden skall behandlas i översiktsplanen 
och handelsfrågan har därför ingen stor plats i den. Den kommun av de tre som 
har varit mest tydlig i var man står idag och vad man vill i framtiden avseende 
handel, är Trollhättan.  

Eftersom vissa av kommunernas ställningtaganden beträffande handel inte 
enbart redovisas i översiktsplanen utan även i många andra dokument, kan det 
tyckas att ett tydligt och samlat dokument för handeln skulle vara lämpligt. Inte 
minst för att mot omvärlden på ett tydligt sätt kommunicera var de står i 
handelsfrågan. Ingen av kommunerna har dock en handelspolicy.  

Ett sådant dokument skulle skapa en genomtänkt grund för handelsfrågor inom 
kommunen, något man kan luta sig mot internt och skapa förtroende med 
gentemot näringsidkare och andra kommuner. 
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 Finns en överensstämmelse mellan kommunens ställningstaganden i översikts-
planen från 1990 och de detaljplaner som antagits vid handelsetableringarna 
under de senaste femton åren ? 

Översiktsplan 90 var de första översiktsplanerna som kom efter att plan- och 
bygglagen trädde i kraft 1987. Dessa planer kan ses som mindre inriktade på 
handelsfrågan än de nuvarande planerna. Orsaken är att man då kanske inte 
riktigt visste hur utvecklingen i området skulle bli.  

Man kan konstatera att de externa handelsetableringarna, som är en följd av de 
detaljplaner som antagits de senaste femton åren, kommit att till viss del 
motverka de mål för handeln man satte upp i översiktsplanerna från 1990. 
Framför allt gäller detta i att de kommit att konkurrera med centrumhandel samt 
handel i tätorter och bostadsområden. 

 

 Hur överensstämmer verkligheten med de antagna detaljplanerna ? 

I stort fullföljs planerna vad gäller byggnation. Undantaget är Trestad Center.  

Där en specificering skett i detaljplanen, om vilken handel som avses för 
området, kan man se att detta inte alltid har fullföljts. Man bör därför i 
kommunerna vara mer tydlig om varför man planerar för en viss typ av handel i 
ett område, så att en handelsetablering fyller sin funktion och inte slår ut eller 
ersätter någon annan.  

 

 Hur ser grannkommunerna på handelsutvecklingen i Trestadsområdet och vad 
planeras för framtiden i Trestad? 

I enkäten till Trestads angränsande kommuner framkom att handelsstrukturen i 
dessa kommuner i stor grad påverkats av de externa etableringarna i Torp och 
Överby. Det framkommer dels vid nämnda enkätundersökning, men också 
tydligt i detaljplanernas samrådsredogörelser för dessa områden. Trots att stor 
kritik har funnits till etableringarna, har planerna ändå fullföljts.  

Samråd har visserligen skett inom ramen för detaljplaneringen, men i övrigt har 
det inte framkommit av varken handlingar eller intervjuer att någon samverkan 
skett kring frågan om handelsetableringar i Trestadsområdet.  

Den eventuella handlingsberedskap som idag förekommer i kommunerna för en 
utbyggnad av handeln, finns inom eller i närheten av nuvarande befintliga 
externhandelsområden Torp, Trestads center och Överby. Inga nya områden 
planeras i kommunerna inom en nära framtid. 
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A Utdrag ur Plan- och bygglagen 
För att se vilka bestämmelser som bl a kommunerna har att rätta sig efter vid planering 
och byggande, görs här ett utdrag ur gällande lagstiftning: 

PLAN- OCH BYGGLAGEN (1987:10) 

1 kap  

1 § 

Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om 
byggnade. Bestämmelserna syftar till at med beaktande av den enskilda människans 
frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden 
och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagen samhälle och för 
kommande generationer. 

2 § 

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. 

3 §, 1-2 st 

Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 
Översiktsplanen skall ge vägledning för beslut om användningen av mark- och 
vattenområden samt om hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. 
Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskilda. Regleringen av markens 
användning och av bebyggelsen inom kommunen sker genom detaljplaner. En 
detaljplan får endast omfatta en begränsad del av kommunen. 

8 § 

Länsstyelsen har tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet och skall samverka 
med kommunerna i deras planläggning. Boverket har den allmänna uppsikten över plan- 
och byggnadsväsendet i riket. 

2 kap  

1 § 

Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är 
mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde 
skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Vid 
planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbeske skall bestämmelserna i 3 och 
4 kap miljöbalken tillämpas. Enligt 5 kap 3 § skall miljökvalitetsnormer iakttas vid 
planering och planläggning. 
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2 § 1 st 

Planläggning skall, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig 
struktur och en estetisk tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, 
kommunikationsleder och andra anläggningar. Även en från social synpunkt god 
livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt samt en långsiktigt god hushållning med mark 
och vatten och med energi och råvaror skall främjas. Hänsyn skall tas till förhållanden i 
angränsande kommuner. Planläggning får inte medverka till att en miljökvalitetsnorm 
enligt 5 kap miljöbalken överskrids. 

3 § 

Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till   

1. de boendes och övrigas hälsa,                

2. jord-, berg- och vattenförhållandena,    

3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan 
samhällsservice,  

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar. 

Bebyggelse och anläggningar som för sin funktion kräver tillförsel av energi skall 
lokaliseras på ett lämpligt sätt med hänsyn till energiförsörjningen och 
energihushållningen. 

4 § 3 st 

Inom eller i nära anslutning till områden med sammanhåller bebyggelse skall det finnas 
lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse samt möjligheter att anordna en 
rimlig samhällsservice och kommersiell service. 

4 kap 

1 § 

I översiktsplanen skall redovisas de allmänna intressen enligt 2 kap och de miljö- och 
riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användning av mark- och vattenområden. 
Vid redovisningen skall riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken anges särskilt. 

Av planen skall framgå 

1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden, 

2. kommunens syn på hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras, 

3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och iaktta gällande 
miljökvalitetsnormer. 

Översiktsplanens innebörd och konsekvenser skall kunna utläsas utan svårighet. 
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5 kap 

7 § 3 st 

Planen får ej göras mer detaljerad än nödvändigt med hänsyn till syftet med den. 
Bestämmelser som närmare reglerar möjligheterna att bedriva handel får meddelas 
endast om det finns skäl av betydande vikt. 

12 kap 

1 § 

Länsstyrelsen skall pröva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan 
eller områdesbestämmelser, om det kan befaras att beslutet inebär att ett riksintresse 
enligt 3 eller 4 kap miljöbalken inte tillgodoses, regleringen av sådana frågor om 
användningen av mark- och vattenområden som angår flera kommuner inte har 
samordnats på ett lämpligt sätt, en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken inte 
iakttas, eller en bebyggelse annars blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas 
hälsa eller till behovet av skydd mot olyckshändelser. 

____ 
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B Definition av handelsbegrepp 
 

 Köp i förhållande till hur ofta 

Dagligvaror – varor som fyller en konsuments dagsbehov av livsmedel, 
medräknat blommor, tobak och tidningar. 

Sällanköpsvaror är sådana varor som ej är dagligvaror. De kan vara både 
skrymmande och icke-skrymmande varor. Skrymmande varor är exempelvis 
möbler, byggvaror, TV/radio och bilar. Till icke-skrymmande varor räknas 
kläder, skor, smycken etc.  

 Typ av vara 

Detaljhandel -  handel med sällanköps- och/eller dagligvaror.  

Fackhandel – handel med varor av sällanköpskaraktär. Denna kan vara både 
lättare eller tyngre. 

Partihandel – handel av typ grossist- och lagerinriktning 

Volymhandel – handel med varor som är skrymmande, säljs i stora butiker, har 
volymkaraktär samt är baserade på låga priser. 

 Handel beroende av läge 

Bostadsorienterad handel – dagligvaruhandel som ligger i närhet till 
bostadsområden. 

Cityhandel/centrumhandel – detaljhandel i stads- eller tätortscentra. 

Externhandel - handel som ej är bostadsnära och som ligger utanför stadskärnan 
eller tätortscentrat. Den anses ofta vara över ca 2 000 kvm, men beroende av 
storlek på kommun och vilken typ av handel som avses kan detta variera.  

Trafikorienterad handel – bensinstationshandel, ofta kompletterad med daglig-
varor. 

 Försäljningsställets storlek 

Servicebutik – begränsad dagligvaruhandel med kioskkaraktär och många 
gånger längre och senare öppetider. Ca 50-150 kvm. 

Varuhus – försäljningsställe över ca 1 500 kvm, med ett stort sortiment av 
alltifrån livsmedel och kontorsvaror till beklädnad, textilerier/husgeråd och 
leksaker. 

Stormarknad – försäljningsställe med en kombination av daglig- och sällanköps-
varor tex Coop, Göfab, Maxi. Är oftast beläget externt. Över ca 2 500 kvm. 

Köpcentrum (externt) – stor, koncentrerad anläggning med både sällanköps- och 
dagligvaror. Ofta förekommer dessutom t ex systembolag, bank etc. 
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C Enkät – följebrev 
 

ENKÄT 
om handel i den kommunala planeringen 

 
Hej ! 
Jag heter Helena Karlsson och är student vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, där jag 
läser min sista termin på lantmäteriingenjörsprogrammet. Jag genomför nu mitt 
examensarbete i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, och har valt att 
göra en studie om hur man i kommunerna i Trestadsområdet planerar för handel. I min 
studie ingår denna enkät, som kommer att vara ett viktigt underlag i hela arbetet. Ert 
deltagande i enkäten är av stor betydelse för slutresultatet av studien och jag hoppas att 
ni har möjlighet att hjälpa mig genom att besvara den. 
 
I min studie kommer jag att titta på hur den kommunala planeringen av handel hittills 
har skett, hur den ser ut i dag samt hur man planerar för framtiden i främst Trollhättan 
stad och i Vänersborg och Uddevallas kommuner. Dessa kommuner har jag valt på 
grund av att det här finns tre större externhandelsetableringar – Överby, Trestads center 
och Torp. För att få ett mer samlat underlag för Trestadsområdet, är det dock av stor 
vikt att även veta hur ni i grann-kommunerna ser på handelsutvecklingen i området samt 
hur ni själva planerar för handel. 
 
Denna enkät är utskickad till tjänstemän i tio kommuner och består av ett frågeformulär 
med fem frågor som skickas ut tillsammans med detta brev. Jag hoppas att ni har 
möjlighet att besvara frågorna så väl som möjligt.  
 
För att hinna bearbeta erhållet material samt för att kunna slutföra mitt examensarbete i 
utsatt tid behöver jag få tillbaka enkäten senast fredagen den 30 april 2004. Ni kan 
skicka ert svar i bifogat svarskuvert eller via e-post till mig på 
helena.karlsson.2@student.htu.se . Glöm ej att fylla i namn och telefonnummer på den 
som besvarat enkäten. Uppgifterna är viktiga om oklarheter i svaren behöver diskuteras 
i efterhand. Om ni ej anser att ni är rätt person att besvara enkäten eller om ni ej själv 
kan svara på samtliga frågor, lämna då enkäten till rätt person eller lös gärna frågorna i 
samråd med någon annan.  
 
Har ni frågor eller funderingar om enkäten, kontakta mig gärna på tel 031-12 79 40 
(bost) eller mobil 073-581 97 59. Jag tackar på förhand för er medverkan och hoppas att 
studien i sin helhet skall resultera i intressanta resultat samt vara en grund för eventuella 
fortsatta diskussioner och undersökningar i denna fråga. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Helena Karlsson 
 
Bilaga 
Frågeformulär 
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D Enkät – frågeformulär 
 
FRÅGEFORMULÄR till enkät om handel i kommunal planering 
 
Kommun:                ____________________________________________ 
 
Namn och tel:            ____________________________________________ 
 
Funktion / avdelning:    _________________________________________________ 
 
 
1. I Trestadsområdet finns idag tre större externhandelsetableringar – Överby, 

Trestad center och Torp - som på ett eller annat sätt påverkar och/eller har 
påverkat grannkommuner och mindre orters centrumhandel.  
 
På vilket sätt anser ni att er kommun har påverkats och/eller påverkas av 
handelsutvecklingen i området när det exempelvis gäller resande, köpkraft, 
centrum/cityhandel, kommuninvånarnas närhet till service etc? 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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2. Detaljhandeln i en kommun kan vara koncentrerad till stadskärnan eller till 
mindre orters centrum, till stadsdelar och bostadsområden och/eller till 
externhandelsområden och andra centra för detaljhandel.  
 
Till vilka områden i er kommun är handeln koncentrerad idag och ser ni 
denna fördelning/koncentration som en i fortsättningen hållbar situation eller 
finns det trender som pekar på en annan utveckling? 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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3. Vilken typ av handel dominerar i de områden som ni angett i fråga 2 ? 
(specificera så noggrant som möjligt) 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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4. En kommun har olika möjligheter att göra ställningstaganden och redovisa 
sina önskemål och eventuella åtgärder i fråga om handel och större 
handelsetableringar. Det kan exempelvis ske i översiktsplanen eller i en 
handelspolicy för kommunen. 
 
På vilket sätt och i vilken omfattning sker planeringen av handel i er 
kommun? 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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5. Vilken handlingsberedskap har er kommun för en ny större handelsetablering       
(> 3 000 kvm) och finns några planer på sådan inom en nära framtid ? 

 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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6. Övriga kommentarer och synpunkter ! 
 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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