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Dals-Eds kommun är en gräns-
kommun till Norge med ett 
strategiskt läge vid järnvägen, 
Norge-Vänerbanan. Där tätorten 
Ed har tågstation och tågförbind-
else mellan Göteborg- Trollhättan-
Oslo. För att locka fler att bosät-
ta sig i Dals-Eds kommun krävs 
bland annat tillgång till fler 
bostäder. Idag (2016) är folkmäng-
den är 4854 personer och enligt 
Statisticons befolkningsprognos 
kommer befolkningsmängden till 
år 2026 är öka till 5058 invånare.
Under de senaste fem åren har en 
befolkningstillväxt skett, vilket 
har medfört bostadsbrist i kom-
munen. Under de nästkommande 
fem åren kommer befolkning-
smängden öka i och med världs-
förändringar, närhet till Göteborg 
och Norge samt ökad inflyttning 
av bl.a. barnfamiljer. 

I Dals-Eds kommun fanns det 
2506 bostäder år 2014, varav 1590 
småhus, 767 flerbostadshus och 
149 övriga hus. Under de senas-
te tio åren har det varje år skett 
nybyggnation och i år (2016) är 
det inget undantag. Idag byggs det 
ett flertal områden med bostäder i 
privat och kommunal regi. 

SAMMANFATTNING
Trots byggandet av fler bostäder 
är det bostadsbrist i Dals-Eds 
kommun och det påverkar den 
regionala tillväxten samt bromsar 
utbudet av attraktiv 
arbetskraft. Det finns goda mö-
jligheter till ett bra boende. I 
dagsläget pågår det ett flertal bost-
adsprojekt som kommer generera 
fler boendemöjligheter. Det pågår 
även detaljplanearbete för att mö-
jliggöra ytterligare bostäder inför 
framtiden. Dals-Eds kommun 
arbetar med att eliminera den 
bostadsbrist som finns. 
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Dals-Eds 
kommun

INTRODUKTION
Dals-Eds kommun är en gränskommun till Norge med ett strategiskt läge vid järnvägen                     
Norge-Vänerbanan. Där tätorten Ed har tågstation och tågförbindelse mellan Göteborg-                  
Trollhättan-Oslo. För att locka fler att bosätta sig i Dals-Eds kommun krävs bland annat            
tillgång till fler bostäder. Idag (2016) är folkmängden är 4854 personer och enligt Statisticons 
befolkningsprognos kommer befolkningsmängden till år 2026 är öka till 5058 invånare.

Syftet med bostadsförsörjnings-
programmet
Enligt Lag (2000:1383) om kom-
munernas bostadsförsörjningsans-
var ska kommunfullmäktige anta 
riktlinjer för bostadsförsörjningen 
minst en gång per mandatperiod. 
Uppgifterna ska särskilt grunda 
sig på en analys av den demograf-
iska utvecklingen, efterfrågan 
på bostäder, bostadsbehovet för 
särskilda grupper och marknads-
förutsättningar.

Kommunens riktlinjer för bost-
adsförsörjningen ska innehålla 
följande uppgifter:
• Kommunens mål för bostads-

byggande och utveckling av 
bostadsbeståndet

• Kommunens planerade insats-
er för att nå uppsatta mål

• Hur kommunen har tagit 
hänsyn till relevanta nationella 
och regionala mål, planer och 
program, som är av betydelse 
för bostadsförsörjningen.

Riktlinjerna för bostadsförsör-
jningen ska vara vägledande vid 
tillämpningen av 2 kap 3 § 5p 
plan- och bygglagen (PBL). 

Dals-Eds kommun ska planera, 
ansvara och främja för att än-
damålsenliga åtgärder för bost-
adsförsörjningen förbereds och 
genomförs. Målet är att eftersträva 
en balans mellan tillgång och 
efterfrågan. Det ska också framgå 
hur kommunen avser att tillgo-
dose det långsiktiga behovet av 
bostäder. 

Arbetsprocessen
Lagen styr också till viss del 
processen för beslutsfattande. 
Länsstyrelsen och andra aktörer, 
som exempelvis grannkommuner-
na, ska få möjlighet att yttra sig 
över förslaget. Dals-Eds kommun 
beslutade 2015-05-06, § 92, att 
ett Bostadsförsörjningsprogram 
skulle upprättas. 
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Bostadsförsörjningsprogram

Nationella mål och visioner - Mål 
för boende och byggande
Det övergripande målet för sam-
hällsplanering, bostadsmarknad, 
byggande och lantmäteriverksam-
het är att ge alla människor en 
god långsiktigt hushållning med 
naturresurser. Där energi, bostads-
byggande och ekonomisk utveck-
ling underlättas. 

Delmål för bostadsmarknaden
• Delmålet för bostadspoli-

tiken är en långsiktigt väl 
fungerande bostadsmark-
nad där konsumenternas 
efterfrågan möter ett utbud 
av bostäder som svarar mot 
efterfrågan.

Delmål för byggande
• Långsiktigt hållbara bygg-

nadsverk.
• Effektiva regelverk och an-

dra styrmedel som utifrån 
ett livscykelperspektiv verkar 
för effektiv resurs- och ener-
gianvändning samt god inom-
husmiljö i bostadsbyggandet.

• En väl fungerande konkurrens 
i bygg- och fastighetssektorn.

Delmål för samhällsplaneringen
• En tydlig roll för fysisk planer-

ing i arbetet för en hållbar 
utveckling av städer, tätorter 
och landsbygd.

• Ett regelverk och andra styr-
medel som på bästa sätt till-
godoser kraven på effektivitet 
samtidigt som rättssäkerhet 
och medborgerligt inflytande 
säkerställs.

• Goda förutsättningar för byg-
gande av bostäder och loka-
ler, etablering av företag och 
för annat samhällsbyggande 
samtidigt som en god livsmijö 
tryggas.

Mål för asyl och nyanländas 
etablering - mål för asyl
Sverige ska ha en human asylpo-
litik och vara en fristad för dem 
som flyr undan förföljelse och 
förtryck. Sammantaget bedömer 
regeringen att antal asylsökande, 
liksom antalet personer som 
söker skydd i EU kommer att vara 
betydande under den närmaste 
framtiden.  

Mål  för nyanländas etablering
Målet är lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter för 
alla oavsett etnisk och kulturell 
bakgrund. Detta omfattar förutom 
en snabbare etablering på ar-
betsmarknaden också ett hållbart 
mottagande i hela landet. Flyk-
tingmottagandet är ett gemensamt 
ansvar för samhället. Mottagandet 
är ojämnt fördelat mellan landets 
kommuner samtidigt som vän-
tetiderna för att kunna bosätta sig 
i en kommun har blivit längre. För 
dem som beviljats uppehållstill-
stånd är bosättning i en kommun 
ett viktigt första led i processen för 
etablering på arbetsmarknaden.
Lag (2016:38) om mottandet av 
vissa nyanlända invandrare trädde 
i kraft 1 mars 2016. Lagen ersätter 
frivilliga överenskommelser och 
innebär att alla kommuner ska ta 
emot nyanlända för bosättning.

Under 2016 bedöms totalt 21 700 
nyanlända med uppehållstillstånd 
behöva hjälp med bosättning i 
landet. Det är troligt att förvänt-
ningarna på kommunernas motta-
gande kommer att öka ytterligare 
under kommande år.

Regionala mål och visioner
Tre av fyra kommuner (37 kom-
muner) i länet har ett underskott 
på bostäder. 

Antalet människor som sökte 
asyl i Sverige ökade mycket under 
fjolåret. Länsstyrelserna har inte 
kunnat förhandla fram platser 
för bosättning i samma takt som 
behovet har ökat. Ett av kom-
munernas vanligaste skäl till att 
inte öka sitt mottagande är brist på 
bostäder. För ett hållbart flykting-
mottagande behövs fler hyresrätter 
och ett jämnare mottagande där 
alla kommuner tar ett ansvar.

Tillgång till en bostad är en 
mänsklig rättighet och en 
förutsättning för ett gott liv. Men 
hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden är ett problem 
som finns i nästan alla kommun-
er. Bakom hemlösheten finns 
det omständigheter som berör 
arbetsmarknad, bostadsmarknad 
och migration. Kommunen kan 
påverka bostadsbyggandet, tillgån-
gen och fördelningen av bostäder. 
Biståndsinsatser och samhällsser-
vice har inflytande på människors 
möjligheter att få och behålla sina 
bostäder.
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Dals-Eds 
kommun

Regionala program
Regionala program som är bra 
planeringsunderlag till fortsatt 
bostadsarbete är: 
• Länsstyrelsens analys av bost-

adsmarknadsenkäten2015 för 
Dals-Eds kommun. 

• Regionala utvecklingsplanen 
Västra Götaland 2020 och Fyr-
bodals delregionala genom-
förandeplan 2014-2020.

• Regional plan för transportin-
frastrukturen i Västra Göta-
land 2014-2025.

• Bostadsförsörjning och seg-
regration – Länsstyrelsen i 
Västra Götaland 2015. 

Kommunala mål och visioner
De grundläggande målen är att 
Dals-Eds kommun ska:
• Skapa förutsättningar för 

gemenskap, delaktighet och 
trivsel

• Skapa trygghet i arbetssätt, 
kommunikation och besluts-
fattande

• Kunna omsätta demokratiskt 
fattade beslut i praktiskt han-
dlande och bidra till en lång-
siktigt hållbar utveckling både 
humanitärt, miljömässigt och 
ekonomiskt

• Skapa hälsofrämjande ar-
betsplatser

Dals-Eds kommun ska vara 
möjligheternas kommun där 
människor och näringsliv känner 
trivsel, trygghet och framtidstro.

Mål rörande bostadsbyggande
För kommunen är det viktigt 
• Att öka tillgången av bostad-

salternativ som är attraktiva 
för flera målgrupper 

• Förbättra integrationen av nya 
kommuninvånare
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Bostadsförsörjningsprogram

BEFOLKNINGSPROGNOS
I Dals-Eds kommun bor det 4854 personer (2016). Under de senaste fem åren har en be- 
folkningstillväxt skett, vilket har medfört bostadsbrist i kommunen. Det har byggts 48 
lägenheter och fler projekt är under byggnation och i detaljplaneskede. Under de nästkom-
mande fem åren kommer befolkningsmängden öka i och med världsförändringar, närhet till 
Göteborg och Norge samt ökad inflyttning av bl.a. barnfamiljer. 

Antal invånare 
Under en lång tidsperiod var Dals-
Eds kommuns befolkningsmängd 
ovanför 5000 gränsen. 1989 nådde 
kommunen den högsta befolk-
ningspiken på 5422 personer. År 
1999 hamnade kommunen under 
5000 gränsen och befinner 

sig där även idag (2016). Enligt 
de prognoser som har tagits fram 
av Statisticon kommer befolk-
ningsmängden öka från mitten av 
2010-talet till mitten av 2020-talet.  
År 2040 kommer befolkning-
smängden stabiliseras igen som 
skedde under 1980-talet. 

Dals-Eds kommuns vision 
angående befolkningsmängden
Dals-Eds kommuns vision är att 
befolkningsmängden ska ha en 
stadig och balanserad tillväxt. 
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Dals-Eds 
kommun

Antal födda och döda
Sedan1980 har fler invånare dött än fötts i Dals-Eds kommun. Avvikelse från denna trend skedde i början 
av 1990- och 2010-talet, då antalet födda var fler än döda. Detta påverkade den totala befolkningsprognosen 
positivt, se diagrammet på föregående sida. Det är också under dessa år som kommunen haft ett positivt 
födelseöverskott. 
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Bostadsförsörjningsprogram

In- och utflyttning
Dals-Eds kommun har haft en stark inflyttning sedan 1990-talet. Det finns några toppar där utflyttningen har 
varit högre, men det har inte påverkat befolkningsprognosen negativt ur ett större perspektiv. Den framtida 
prognosen till år 2040 ser lika positiv ut med en god marginal på nettoinflyttningen. 
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Dals-Eds 
kommun

NULÄGESBESKRIVNING
I Dals-Eds kommun fanns det 2506 bostäder år 2014, varav 1590 småhus, 767 flerbostad-
shus och 149 övriga hus. Under de senaste tio åren har det varje år skett nybyggnation och i 
år (2016) är det inget undantag. Idag byggs det ett flertal områden med bostäder i privat och 
kommunal regi. Trots byggandet av fler bostäder är det bostadsbrist i Dals-Eds kommun 
och det påverkar den regionala tillväxten samt bromsar utbudet av attraktiv 
arbetskraft. 

Det befintliga bostadsbeståndet
I Dals-Eds kommun fanns det 
2506 bostäder år 2014, varav 1590 
småhus, 767 flerbostadshus och 
149 övriga hus. En övervägande 
del av bostadsbeståndet är småhus 
med äganderätt (1468 lägenheter) 
och av flerbostadshusen är mer-
parten upplåtna med hyresrätt 
(519 lägenheter). Det finns bost-
adsrätter i småhus (49 lägenheter) 
och flerbostadshus (72 lägen-
heter), samt småhus med hyresrät-
ter (22 lägenheter). Bostadsrätts-
föreningar finns i centrum och på 
Stallbacken samt ett mindre antal 
ägarlägenheter i terrasslägenheter-
na vid hotell Dalsland.

Kommunens fastighetsbolag Ed-
shus AB äger de flesta hyresrätter-
na (462 lägenheter).

Det finns ett mörkertal angående 
hur många fritidshus som används 
som permanentbostäder och vice 
versa.  Det finns också ett mörk-
ertal när det gäller antal invånare 
som bor, men inte är folkbok-
förda i kommunen då Dals-Eds 
kommun är en gränskommun till 
Norge.

Bostadsbyggandet
Årligen sker det nybyggnation i 
privat och kommunal regi. Kom-
munen tillhandahåller också 
kommunala tomter som privatper-
soner kan köpa och anlägga bost-
adsbebyggelse. Nybyggnationerna 
som sker är främst inom tätorten, 
men det sker också utvecklande 
arbeten i de övriga delarna av 
kommunen. 
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Trots det är konkurrensen inom 
bostadsbyggandet för svag, vilket 
leder till ökade boendekostnader 
vid nyproduktion. Detta är något 
som Dals-Eds kommun måste 
fortsätta arbeta med för att kunna 
utveckla en attraktiv bostadsmark-
nad.

Översiktskarta över länets kommuners 
bostadsmarknad, källa: Länsstyrelsen 
Västra Götaland



Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsbehov
Edshus AB äger de flesta flerbost-
adshusen inom kommunen med 
462 lägenheter. Efter pågående 
nybyggnation tillkommer ytterlig-
are 24 lägenheter som blir färdig-
ställda 2017. 

I Edshus bostadskö är det ca 178 
personer. Utöver de 178 personer-
na är ca 50 sökande till trygghets-
boenden. Delvis kommer behovet 
av hyreslägenheter att vara tillgo-
dosedda när de nya hyresrätterna 
på Timmertjärn är färdigställda. 

Störst efterfrågan i Dals-Eds kom-
mun är det på de mindre, 1 rok, 
och större lägenheter, 3-4 rok. 

Det har byggts ca sju till åtta 
lägenheter i snitt de sista tio åren. 
Trots det finns det i stort sett inga 
lediga lägenheter att få tag på vare 
sig hos Edshus AB eller de övriga 
fastighetsbolagen. Antal uppsatta i 
bostadskö hos övriga fastighetsbo-
lag är okänt. 

Det kommer allt fler nyanlända 
till kommunen. Brist föreligger på 
både mindre lägenheter och större 
bostäder för barnfamiljer.

Översiktskarta över länets kommuners 
bostadsmarknad i tätorterna, källa: 
Länsstyrelsen Västra Götaland
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För att möta förändringar inom 
hushållen, som till exempel sepa-
rationer eller förändrat hälsotill-
stånd, behövs en viss vakansgrad i 
bostadsbeståndet som kan reglera 
efterfrågan. Länsstyrelsen anger 
0.6% av beståndet som en rimlig 
vakansgrad.



Dals-Eds 
kommun

Bostadsbehov för ensamstående och ungdomar
För att tillgodose behovet hos ensamstående och ungdomar är det önskvärt med mindre och billigare lägen-
heter. Behovet kan delvis tillgodoses genom omflyttningar inom det befintliga beståndet. Utredning behöver 
utföras om eventuell nybyggnation av enrumslägenheter. För tillfället har det beviljats tidsbegränsat bygglov 
för sex stycken mindre boende för att tillmötesgå efterfrågan. 
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Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsbehov för familjer
Barnfamiljer efterfrågar större lägenheter och småhus. En del av efterfrågan kommer att kunna tillgodoses 
genom kommunens försäljning av nya småhustomter (29 tomter).

Många av de äldre väljer att sälja sina villor när det finns nyproducerade lägenheter att tillgå i kommunen. 
Det medför en omflyttningskedja, som leder till fler småhus till salu och möjligheten för familjer att investera 
i en fastighet.  

Bostadsbehov för äldre och funktionshindrade
Andelen äldre kommer att öka. De efterfrågar oftast centrumnära boende med närhet till olika former av 
service. Det finns också möjligheter med särskilt boende som är en boendeform för personer som behöver 
extra stöd och hjälp. 

En del av efterfrågan kommer att kunna tillgodoses genom beslutade ombyggnader av de särskilda boendena 
på Edsgärdet och Hagalid. Ytterligare trygghetsboenden kan komma att tillskapas vid Linden där detaljpla-
nearbete pågår för ca 12-16 lägenheter.
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Dals-Eds 
kommun

Bostadsbehov för nyanlända
Under de senaste åren har det kommit ca 30 stycken nyanlända till kommunen per år. Det innebär för varje 
år ett bostadsbehov på tio lägenheter. För ensamkommande barn bedöms bostadsbehovet vara ca fyra till fem 
enrumslägenheter per år. En förutsättning för att Dals-Eds kommun ska kunna ta emot fler nyanlända är att 
det allmännyttiga bostadsbolaget kan tillhandahålla lägenheter efter de behov som kan uppstå.

Bostadsbehov för hemlösa
Socialstyrelsens definition av hemlöshet inkluderar fyra olika hemlöshetsituationer:
• Akut bostadslös
• Bostadslös inom 3 mån (intagna/inskrivna på kriminalvårdanstalt, behandlingsenhet, stödboende, HVB-

hem)
• Bostadslös efter framtida utskrivning (behandlingsenhet, stödboende, HVB-hem)
• Kortvariga andrahandskontrakt eller kontraktlöst boende

Socialnämnden samverkar med det kommunala bostadsbolaget Edshus AB och privata fastighetsägare för att 
kunna möjliggöra bostäder. Främst förhandlas det upp förstahandskontrakt, men går inte det kan de hyra ut i 
andra hand med särskilda villkor. Under 2015 hyrdes det ut sex stycken andrahandslägenheter med särskilda 
villkor av socialnämnden. 
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Bostadsförsörjningsprogram

FRAMTIDA BOSTADSFÖRSÖRJNING
I Dals-Eds kommun finns det goda möjligheter till ett bra boende. Idag (2016) pågår det ett 
flertal bostadsprojekt som kommer generera fler boendemöjligheter. Det pågår även de-
taljplanearbete för att möjliggöra ytterligare bostäder inför framtiden. Dals-Eds kommun 
arbetar med att eliminera den bostadsbrist som finns. 

Möjliga utvecklingsområden
I den fördjupade översiktsplanen 
för Eds tätort finns det förslag till 
nya bostadsområden.

För dessa områden erfordras 
nya detaljplaner med tillhörande 
utredningar:
• Förtätning i centrum, ca 105 

bostäder/lägenheter. 
• Äng, området var med 

i arkitekttävlingen 
Dalslandsstugan 2.0. Ca fem 
tomter.

• Området mellan                 
Sågtjärn-Timmertjärn.

• Le-området.

Pågående detaljplaner för 
bostadsbebyggelse
• Centrum, Ed 1:212 och 1:211 

(Linden). Planändring för att 
möjliggöra flerbostadshus, ca 
12-16 lägenheter för trygghets- 
eller  annat äldreboende. 

• Centrum, del av Ängsvägen. 
Planändring för att möjliggöra 
byggnation av flerbostadshus 
om ca 16 lägenheter  samt ge 
flexiblare byggrätt till ”Annex-
et”. 

Villatomter
• 29 st villatomter vid Fågelvä-

gen blir färdigställda för 
försäljning under 2016.

• Åtta st villatomter på Le-om-
rådet. Försäljning avvaktas pga 
sanering av förorenad mark.

• Några strötomter finns inom 
redan exploaterade områden.

Flerbostadshus
• I dagsläget finns bygglov bevil-

jade för 40 nya lägenheter.
• Det pågår planarbeten i Eds 

centrum för ca 28-32 lägen-
heter. 

Pågående byggnation
• Ed 2:72, ombyggnad affärslo-

kaler till två trerumslägenheter 
i flerbostadshus vid Storgatan, 
inflyttning 2016.

• Ed 10:26, Viksområdet/Tim-
mertjärn. Det kommunala 
bostadsbolaget Edshus AB 
bygger 24 lägenheter i olika 
storlekar, inflyttning 2017.

Summa: 26 lägenheter under 
byggnation.

Beviljade bygglov som ännu ej har 
påbörjats
• Äng 2:54, nybyggnation för 

fyra trerumslägenheter. Plane-
rad byggstart våren 2016.

• Ed 2:150, påbyggnad flerbost-
adshus med fyra lägenheter 
på Torget centrum. Planerad 
byggstart hösten 2016. 

• Ed 4:41, inom planlagd mark. 
Ombyggnation av lokaler till 
en tvårums- och tre trerumslä-
genheter. 

• Ed 4:127, Topperud. Nybygg-
nation inom planlagd mark. 

Summa: 14 lägenheter.

Känt planerat projekt
• Ed 10:12, Orrvägen. Nybygg-

nation av sex trerumslägen-
heter med hyresrätter i parhus. 

LSS-boende
LSS-boende finns idag via NO-
VABO, Timmertjärnsvägen och 
Hjortronstigen, och KRONAN, 
Kronoparksvägen. Enligt so-
cialförvaltningen behövs fler lä-
genheter. Framtida behov behöver 
utredas.
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Dals-Eds 
kommun

Äldreboende
Byggnation av ytterligare lägen-
heter för trygghetsboenden eller 
annat äldreboende vid Linden kan 
bli aktuell under den närmaste 
framtiden. Det har beslutats att de 
särskilda äldreboendena på Eds-
gärdet och Hagalid ska anpassas 
till dagens krav.

Privat exploatör har visat intresse 
att bygga ca 16 bostadsrättslägen-
heter i centrum, vilket skulle kun-
na bidra till att tillgodose behov av 
centrumnära boenden för äldre.

Pågående projekt
• Centrum – Linden, ca 12-16 

lägenheter

Sammanfattning över pågående 
och planerade byggprojekt
Totalt är det 74-78 st nya lägen-
heter pågång i Dals-Eds kom-
mun. Två av dessa projekt kräver 
detaljplaneläggning och de är i 
dagsläget ute på remiss till olika 
instanser. Det är inte enbart 
kommunal regi byggnationerna 
sker utan många privata aktörer 
ser kommunen som en attraktiv 
marknad, se tabellen nedan. 

Kommunala tomter
För närvarande ses inget behov 
av fler kommunala tomter för 
att tillmötesgå efterfrågan när de 
nya tomterna vid Fågelvägen blir 
färdigställda för försäljning. 

Det finns dessutom områden 
utpekade i FÖP för Eds tätort som 
kan detaljplaneläggas för ytterlig-
are bostadsbebyggelse när behov 
föreligger.
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