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Inledning och syfte 
Dokumentet är framtaget för att åskådliggöra hur Lysekils kommun arbetar för att 
förvalta, underhålla och utveckla sina badplatser. Dokumentet är att betrakta som en 
övergripande plan för underhållsarbetet och utveckling av badplatserna. Till denna ska 
det arbetas fram åtgärdsplaner som konkret ska beskriva de åtgärder som avses vidtas 
på respektive badplats. 

Inför varje nytt budgetår ska samhällsbyggnadsförvaltningen inkomma med 
investeringsäskanden för att uppfylla planen för utveckling av kommunala badplatser 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska årligen redovisa arbetet i årsredovisningen.  
 

Historia 
Strändernas roll som badplatser är yngre än vad många kanske föreställer sig. På 1700-
talet började förmögna människor vistas i kustnära miljöer för utsikten och den friska 
luftens skull. Dessförinnan var strändernas funktion mer näringsinriktad där fiske, 
strandbete och tånghämtning var de huvudsakliga aktiviteterna. Särskilt under 
medeltiden var kustfisket en central resurs som handelsvara och föda, särskilt under 
fastetid.1 

Först under andra hälften av 1800-talet började havsbad vid kallbadhus bli en populär 
företeelse bland societeten, under 1800-talet på skilda platser för män och kvinnor och 
senare vid 1900-talets början på gemensamma badplatser. Detta var i samband med att 
vetskapen om kopplingen mellan hygien och hälsa växte samtidigt som ljus, luft och 
öppna ytor sågs som ideal i motsättning till industristädernas smuts och trängsel.  Men 
friluftsbad som en aktivitet för gemene man, så som det ser ut idag, blev verklighet först 
i och med införandet av två veckor lagstadgad semester för arbetare, år 1938. 2 Ett par 
år senare infördes strandskyddet för att bevara allmänhetens tillgång till Sveriges 
kuster.3 
 

Planens syfte 
Dokumentet är framtaget för att åskådliggöra hur Lysekils kommun arbetar för att 
förvalta, underhålla och utveckla sina badplatser. Dokumentet är att betrakta som en 
övergripande policy för underhållsarbetet och utveckling av badplatserna. Till denna 
ska arbetas fram åtgärdsplaner som konkret ska beskriva de åtgärder som avses vidtas 
på respektive badplats.  
  

 
1 http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/3253/2010_236.pdf?sequence=1 
   http://blog.svd.se/historia/2011/07/28/hur-gammal-ar-badsemestern/ 
 
2 http://blog.svd.se/historia/2011/07/28/hur-gammal-ar-badsemestern/ 
 http://www.ts.skane.se/fakta/havsbad-for-alla 
 
3 http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/djur-och-natur/skyddadnatur/strandskydd/Pages/strandskyddets 
  historia.aspx 

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/3253/2010_236.pdf?sequence=1
http://blog.svd.se/historia/2011/07/28/hur-gammal-ar-badsemestern/
http://blog.svd.se/historia/2011/07/28/hur-gammal-ar-badsemestern/
http://www.ts.skane.se/fakta/havsbad-for-alla
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/djur-och-natur/skyddadnatur/strandskydd/Pages/strandskyddets%20%09historia.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/djur-och-natur/skyddadnatur/strandskydd/Pages/strandskyddets%20%09historia.aspx
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Referensdokument 
− ”Vision 2030”, Lysekils kommun 
− Utredning av kommunala badplatser inom Lysekils kommun 2019 
− Utredning av kommunala badplatser inom Lysekils kommun 2009 
− Blå Flagg, kriterier, https://www.blaflagg.org/ansok/kriterier/ 

 

Trender 
Fyra starka globala trender i dag, och som har koppling på en orts utveckling är: 

− Digitalisering 
− En åldrande befolkning  
− Hållbarhet  
− Urbanisering 

 

Nuläges-/SWOT-analys 
Styrkor (Strengths) 
Lysekils kommun har: 

− ett unikt läge vid havet, 
− många och varierande typer av bad, 
− ett unikt kallbadhus, och 
− en driftorganisation är duktig, engagerad och som bryr sig. 

Svagheter (Waknessess) 
Lysekils kommun har: 

− många badplatser som kräver såväl personella som ekonomiska resurser, vilket 
gör att det är svårt att kraftsamla till några få profilbad, 

− relativt antalet badplatser en begränsad budget som inte medger några större 
utvecklingsåtgärder. 

− behov av att säkerställa att skötsel och säkerhetskontroller dokumenteras på ett 
bättre sätt än idag. 

 
Lysekils kommun har inte på sin hemsida: 

− detaljerad information till besökare (exempelvis kartbild), 
− information om aktuell vattentemperatur, 
− information om aktuell vattenkvalitet, länk till www.badplatsen.se 
− angivelse om badplatsens namn och koordinater enligt SWEREF 99 för att 

underlätta larmning. 

Möjligheter (Opportunities) 
Lysekils kommun kan: 

− begränsa antalet bad med krav på skötsel och säkerhetskontroller, genom att 
införa så kallade naturbad (direkt från klippa/strand) och istället satsa resurserna 
på de ställen där man vill profilera sig. Blå Flagg är exempelvis en internationell 
miljömärkning som drivs av Foundation for Environmental Education (FEE) och 
som i år finns på över 4500 stränder och hamnar, i 45 länder runt om i världen.  
Genom Blå Flagg visar anläggningarna för sina gäster och sin omgivning att de 
uppfyller högt ställda krav när det gäller vattenkvalitet, miljö, säkerhet och 
service, https://www.blaflagg.org/ 

https://www.blaflagg.org/ansok/kriterier/
https://www.blaflagg.org/
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− förtydliga skötselansvaret på de badplatser som har föreningsdrift, och utöka 
antalet kontroller för att säkerställa att kvaliteten upprätthålls, 

− utveckla ett unikt kallbadhus, vilket skulle kunna bidra till att marknadsföra 
Lysekil. 

− marknadsföra kommunens miljö- och hållbarhetsarbete i direkt anslutning till 
badplatserna, som en ytterligare profilering. 

− öka profileringen för att utveckla turismen från andra håll i landet. 

Hot (Threats) 
− minskande befolkning, familjer med barn i yngre åldrar och ungdomar i tonåren 

som oftast är de som nyttjar badplatsens faciliteter. 
− en ny verklighet, post COVID-19, med minskande utländsk turism, färre antal 

besökare till specifika besöksmål och till besöksnäringen i övrigt. 
− miljöhot, plast mm, som rapporteras om i media, 
− ekonomiska resurser som inte tillgodoser möjligheten att reinvestera i bryggor, 

hopptorn mm enligt den reinvesteringstakt som krävs med hänsyn till väder, vind 
och andra påverkansfaktorer. 
 

Vision 2030 
Lysekils kommun har två badplatser certifierade enligt Blå Flagg, och spelar en aktiv 
roll i samverkan med andra aktörer genom att informera och utbilda såväl besökare 
som ortsbor om miljöfrågor och vikten av att skydda våra vatten. 
 
Lysekils kommun erbjuder därutöver säkra, trygga, rena och snygga badplatser 
indelade i olika kategorier för att lättare attrahera olika människors olika behov och 
krav på utbud. 
 

Målbild 
Lysekils kommun vill: 

− erbjuda attraktiva badplatser med god service, på mark som ägs av kommunen, 
− utnyttja möjlighet till det unika läget genom att erbjuda bad på flera olika 

ställen inom kommunens gränser, 
− erbjuda badplatser av varierande karaktär, full tillgänglighetsanpassning i 

kategori A och viss tillgänglighet i kategori B, med klassificeringen följer också 
ett varierat utbud av information och service och därmed kopplat krav på 
skötsel.  

− på sikt avveckla skötsel på badplatser som inte ligger på kommunal mark och 
enbart erbjuda dem som naturbad. Krav på tillsyn kvarstår även 
fortsättningsvis. 

− erbjuda besökare en unik upplevelse i ortens kallbadhus. 

Ålgräsängar: 

− Ålgräsängar är mångsidiga och produktiva ekosystem, som är avgörande för 
havets vattenkvalitet, det utgör dessutom viktiga livsmiljöer för fiskar och 
kräftdjur. Vidare är det, tillsammans med skogen, viktiga i arbetet med 
klimatförändringarna, då det tar upp och lagrar stora mängder koldioxid. 

− Ålgräset växer i grunda kustområden, vilket gör det extra utsatt för oss 
människor, då ålgräsängarna är i starkt behov av solljus kan åtgärder i form av 
förankring av båtar, bryggor som anläggs eller andra aktiviteter som skuggar 
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inverka negativt på ålgräsets överlevnad och utbredning. ångrensning ska ske 
med största försiktighet och helst utan att maskiner nyttjas. 

− I samband med planering av verksamhet i närheten av eller i vatten, skall 
ålgräsets status bedömas och tas hänsyn till i projekterings- som 
utförandearbetet. 

− Informationstavla ska sättas upp vid Hamnservice för att informera allmänhet 
och besökare. 

 

Delmål 
2020 
− Lysekils kommun genomför en kartläggning av vilka badplatser som under 

säsong i snitt har över 200 besökare per dag, och som därmed har goda 
förutsättningar att på sikt kunna utgöra de två certifierade badplatserna. 

− Särskild utvecklingsplan avseende Lysekils kallbadhus arbetas fram och 
behovssätts inför budget 2021. 

2021 
− Utveckling av första badplatsen inför ansökan om certifiering. 
− Vissa badplatser avvecklas som kategori C, och blir kategori D. 
− Övriga badplatser i kategori A-D sköts enligt skötselplan. 
− Projekt ”Lysekils unika kallbadhus” genomförs. 

 

2022 
− Utveckling av första badplatsen inför ansökan om certifiering. 
− Ytterligare badplatser avvecklas som kategori C, och blir kategori D. 
− Övriga badplatser i kategori A-D sköts enligt skötselplan. 

2023 
− Lysekils kommun lämnar in ansökan om certifiering av sitt första bad enligt Blå 

Flagg. 

2024 
− Fokus på att första badplatsen går igenom processen för certifiering. 
− Ytterligare badplatser avvecklas som kategori C, och blir kategori D. 
− Övriga badplatser i kategori A-D sköts enligt skötselplan. 

2025 
− Utveckling av andra badplatsen inför ansökan om certifiering. 
− Vissa badplatser avvecklas som kategori C, och blir kategori D. 
− Övriga badplatser i kategori A-D sköts enligt skötselplan. 

2026 
− Utveckling av andra badplatsen inför ansökan om certifiering. 
− Vissa badplatser avvecklas som kategori C, och blir kategori D. 
− Övriga badplatser i kategori A-D sköts enligt skötselplan. 

2027 
− Lysekils kommun lämnar in ansökan om certifiering av sitt andra bad enligt Blå 

Flagg. 
− Övergång till ny badplatsklassificering ska vara klar. 
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2028 
− Fokus på att även andra badplatsen går igenom processen för certifiering. 
− Övriga badplatser i kategori A-D sköts enligt skötselplan. 
− Utvecklingsarbete 2031 ff startas upp. 

2029 
− Konsolidering ny badplatsindelning. 

2030 
− Konsolidering ny badplatsindelning. 

 

Övrigt 
Budget 
Fastighetens uppdrag, att sköta de kommunala badplatserna, kräver såväl en drift- som 
investeringsbudget, oavsett om planen blir vägledande eller ej.  En löpande budget, 
vilken bör indexuppräknas, för skötsel och utveckling av badplatserna möjliggör ett 
långsiktigt drift- och underhålls- samt utvecklingsarbete.  

Tillgänglighet 
Tillgängligheten till kommunens badplatser behöver utvecklas för att kunna möta 
behovet hos såväl turister som bofasta invånare. På de platser, kategori A och B, där det 
blir aktuellt att byta ut gamla toaletter, ska den nya toaletten fullt ut vara 
tillgänglighetsanpassad. 

Källsortering och återvinning 
− Inom ramen för Lysekils kommun Vision 2030 och målet om ett hållbart 

samhälle, vore det önskvärt om återvinningsstationer i olika storlekar kunde 
anläggas vid badplatser i alla kategorier. 

− I ett första skede vore det önskvärt att källsorteringsstationer lokaliserades till 
parkeringsplatser i anslutning till de större badplatserna där denna möjlighet 
finns. 

− Återvinningsstationer av detta slag skulle också innebära en väsentlig utveckling 
av driftpersonalens arbetsmiljö och tidsåtgång för strandstäd. 

Övriga anläggningar 
− Anläggningar i form av exempelvis vindskydd, duschar och omklädningshytter 

anläggs inte av Lysekils kommun, då våra bad i stor utsträckning har och ska ha 
karaktären natur-/strandbad, vilket bör bevaras även framöver. 

− Vid badplatserna finns höga natur- och kulturvärden som bör lyftas fram, vid 
samtliga badplatser kan med fördel anordnas en informationstavla som 
beskriver de lokala natur- och kulturvärdena. 

Tångrensning 
− Tång och alger är ett naturligt inslag i den havsnära miljön, och ska tas endast 

bort vid badplatser när det förekommer i så stora mängder att det stör natur- 
och badlivet de dagar det är bra badväder. Det är därför inte självklart att ens 
stora mängder tång och alger tas bort.  

− Tångrensning ska ske med största försiktighet och helst utan att maskiner 
nyttjas. 
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Säkerhet 
− Stegar i tillräckligt antal ska finnas på samtliga bryggor som sköts av Lysekils 

kommun. 
− Livräddningsutrustning i form av livbojar, kastlina samt förlängd arm ska 

finnas vid alla badplatser oavsett kategori. 
− Livräddningsposter ska vara uppsatta med max 200 meter mellanrum, och vara 

placerade så nära strandkanten som möjligt och dessutom vara väl synliga. 
− Vid badplatser enligt kategori A och B, och där farliga frånlandsströmmar är 

kända, ska även livbåt finnas. 
− Lysekils kommun svarar för anskaffning och tillsyn av livräddningsutrustning, 

tillsyn kan även ske av part med vilken kommunen tecknat separat skötselavtal 
där ansvaret tydligt ska framgå. 

− Vid badbryggor undersöks årligen botten av dykare för att avlägsna skräp och 
vassa föremål. 

− För att underlätta vid larmning ska badplatser förses med informationsskylt på 
vilken det tydligt framgår badplatsens namn och koordinater (enligt SWEREF 
99), vilket också bör framgå av badplatspresentationen på kommunens 
hemsida. 

Badvattenkvalitet 
− Badvattenkvalitet ska undersökas på samtliga badplatser vid minst tre tillfällen 

under säsongen, badvattenprover vid Blå Flagg enligt krav för certifiering. 
− Ett prov ska tas strax före säsongens inledning och sedan fördelas över hela 

badsäsongen. Intervallet får inte överstiga en månad.  
− Av hygieniska skäl ska kadaver av döda djur avlägsnas av driftorganisationen i 

samband med den dagliga tillsynen. 

Information 
− Vid samtliga badplatser ska en informationstavla sättas upp, vilken ska minst 

innehålla följande information: 
o badplatsens namn och annan nödvändig information,  
o badplatsens koordinater enligt SWEREF 99 
o kontaktuppgifter till räddningstjänsten,  
o för badplatsen specifik information, exempelvis farliga 

frånlandsströmmar. 
− Ovanstående information ska också framgå på kommunens hemsida. 

Husbilar 
De senaste årens utveckling med en betydande ökning av besökande och övernattande 
människor i husbilar medför problem med att hushållssopor och även toalettbehållare 
töms på olämpliga ställen. I det fall det är möjligt ska ställplats med avfalls- och 
latrintömning anordnas i anslutning till någon enstaka badplats i resp. kategori. 

Hundar 
Lysekils kommun har idag ingen tätortsnära badplats där hundar är välkomna. 
Detta har sedan tidigare varit ett önskemål, varför denna fråga hänskjuts till 
utvecklingsarbetet, med målet att minst en sådan badplats ska etableras. 
Ledarhundar berörs inte i något hänseende av hundförbud på övriga badplatser.  

Försäljning 
Ambulerande försäljning på allmän platsmark som badplatserna ligger på, är i så fall 
reglerat i den lokala ordningsstadgan.  
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Båtar och vattenskotrar eller andra vattenfordon 
Är idag inte reglerat i något kommunalt styrdokument, men står omnämnt i VG-region 
Blå ÖP, daterad, kap 2, planförslag R11. 
 

Nulägesbeskrivning badplatser med förslag till utveckling  
2020–2023 
Kategorisering 
Typ Beskrivning  Naturlig förutsättning 

FB Familjebad  Sandstrand 
HB Havsbad  Sandstrand eller klippbad 
BFO Bad- och friluftsområde Sandstrand eller klippbad 
NB Naturbad  Klippbad 
 

Klassificering 
A: Större badplats med följande förutsättningar 

− Goda parkeringsmöjligheter 
− Kiosk i anslutning till badet 
− WC 
− Tillgänglighetsanpassad 
− Hopptorn och/eller trampolin 
− Avfallssorteringsanläggning 

 
B: Badplats med följande förutsättningar 

− Goda parkeringsmöjligheter 
− Enklare toalett 
− Viss tillgänglighetsanpassning 
− Hopptorn och/eller Trampolin 
− Sopkärl 

 
C: Mindre badplats med följande förutsättningar 

− Begränsade parkeringsmöjligheter  
− Enklare toalett  
− Sopkärl 

 
D: Bad från klippor 

− Begränsade parkeringsmöjligheter  
− Sopkärl 
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Sammanställning 
 

Nr Badplatsnamn Fastighetsbeteckning Typ Klass Skötselansvar Förslag 

1 Pinnevik* Kyrkvik 1:150 FB A Fastighetsenh. Blå Flagg 

2 Långevik Kronberget 1:82 BFO B Fastighetsenh. Vidmakthålls 

3 Gullmarsbaden Slätten 1:339 FB B Fastighetsenh. Vidmakthålls 

4 Valboholmen Slätten 1:339 NB C Fastighetsenh. Vidmakthålls 

5 N Hamnen Kronberget 1:82 HB B Fastighetsenh. Vidmakthålls 

6 Rinkenäs Kronberget 1:82 NB C Fastighetsenh. Vidmakthålls 

7 Fridhem * St Hamnen 1:115 FB C Fastighetsenh. Vidmakthålls 

8 Stångehuvud Dona 1:32 NB D Fastighetsenh. Vidmakthålls 

9 Tornevik Kyrkvik 1:122 NB D Fastighetsenh. Vidmakthålls 

10 Fiskebäck Lyse-Fiskebäck 2:7 BFO C Föreningsdrift Vidmakthålls 

11 Ålevik Kronberget 1:82   Föreningsdrift  

12 Fiskebäcksvik Humlekärr 3:13   Fastighetsenh. Vidmakthålls 

13 Kolleröd* Sandåker 1:13 samf. FB A Föreningsdrift Vidmakthålls 

14 Govik* Bräcke 1:37 mfl FB B Fastighetsenh. Vidmakthålls 

15 Barkedal* Barkedal 1:120 FB C Fastighetsenh. Vidmakthålls 

16 Vrångebäck* Vrångebäck 1:10 mfl NB C Fastighetsenh. Vidmakthålls 

17 Röe Sandvik Röe 1:6, 1:20 FB B Föreningsdrift Vidmakthålls 

18 Tuntorp Sandvik* Tuntorp samf. NB C Fastighetsenh. Vidmakthålls 

19 Bökevik Skaftö-Fiskebäck 1:126 FB A Fastighetsenh. Blå Flagg 

20 Rödbergsvik Evensås 1:60, mfl FB B Föreningsdrift  

21 Rågårdsvik Foss 1:108 NB C Fastighetsenh. Vidmakthålls 

22 Klyftan* Lönndal 1:7 FB B Fastighetsenh. Vidmakthålls 

23 Kallbadhuset Kyrkvik 1:150 HB B Fastighetsenh. Vidmakthålls 

24 Trampen Kyrkvik 1:150 HB B Fastighetsenh. Vidmakthålls 
 

∗ På dessa platser läggs totalt ca 20 flytbryggor i och tas upp, och i övrigt ingår i 
uppdraget att montera dit ca 60 stegar årligen samt dagliga säkerhetskontroller 
på samtlig utr. 
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Postadress: 453 80 LYSEKIL  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 44  
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