
 

Sammanställning av fråga 1 – Boende / Byggande. Ljusdal 

 

I vissa frågor finns ibland följande förkortningar (K) = kommunnivå, (R) = regionnivå, (N) = nationell nivå. Svaren är normalt angivna på kommunal nivå. 

 

 

FRÅGOR SVAR   

Boende / byggande Miljöpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna 

Kostnader för bl a 
avstyckning och V/A (vatten 
o avlopp) 

   

Vad kan ni göra för att sänka 
kostnaderna för avstyckning 
av mark och för V/A-
anslutningar? 

Avstår Det är viktigt att kommunen håller låga avgifter 
samtidigt måste VA-kollektivet bära sina egna 
kostnader.  
Ljusdal: Kommunen har fastställt ett mål om att 
vi skall öka antalet invånare. Det innebär att vi 
måste arbeta med att se till att det finns byggbar 
mark till rimlig kostnad. V/A kostnaderna ser vi 
över hela tiden. Det är ju kollektivet som är 
anslutet som skall stå för kostnaderna. Ju fler 
som ansluter sig, desto lägre kostnader. 
 

Vi vill alltid hålla avgifter så låga 
som möjligt. V/A är dock förknippat 
med stora kostnader som ska bäras 
av kollektivet, där varje användare 
måste stå för sin del 
 

Strandskyddet Miljöpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna 

Hur avser ni att arbeta vidare 
med frågan om lättnader i 
strandskyddet för att kunna 
bygga strandnära på 
landsbygden? 

MP värnar strandskyddet. Vi tycker det är 
viktigt att stranden är tillgänglig för alla 
och inte bara för de som är rika. Vi vill att 
stränderna förblir en rikedom för vilda 
djur och för människor nu och i 
framtiden. Klimatkrisen leder till att 
översvämningsrisken större än förut, 

Vi moderater värnar äganderätten och 
möjligheten att utveckla landsbygden. Vi vill 
därför avskaffa strandskyddet i dess nuvarande 
form.  
Ljusdal: I kommunen finns många vackra sjöar vid 
vilka det går att planera boende. Ett sjönära 
boende är ofta ett väldigt attraktivt boende och 
strandskyddet måste ta hänsyn till den 

Sverigedemokraterna vill att 
kommunerna ska ha större 
rådighet över strandnära 
bebyggelse och verksamhet. 
Kommuner som har havskust och 
vattendrag har förutsättningar för 
såväl privatpersoner som näringsliv 
att skapa attraktiva boenden och 



 

vilket också är ett hinder för strandnära 
boende.   
 
Därmed inte sagt att strandskyddsregler 
av idag är perfekta. Vi ser flera brister. 
Dels kunde de inte stoppa utbyggnader 
kring Mälaren exempelvis, men först och 
främst tog de inte hänsyn till de 
jättestora skillnaderna i förutsättningar 
över landet. Ljusdal med sina 1000 sjöar 
går inte att jämföra med Västerås.  
 
Om det blir lättare att häva 
strandskyddet finns stor risk att många 
värdefulla ställen inte kommer att kunna 
fredas och att byggnader kommer att 
uppföras så nära vattendrag att de 
drabbas av fuktskador och 
översvämningar. Vi ser positivt på att 
glesare trakter får ett mildare regelverk – 
i media har diskussioner om diken lyfts 
fram. En del av dessa diken är säkert 
viktiga för naturen, men sannolikt inte 
alla. Men vi ser inte det som en god idé 
att för all framtid bygga igen vackra 
sträckor i tätortsnära eller naturkänsliga 
lägen. Och vi vill gärna att det i Ljusdals 
kommun ska finnas några orörda sjöar 
helt utan byggnader vid stranden 

glesbefolkade landsbygden och våra 
förutsättningar. 
Strandskyddet är en fråga som visar på hur viktigt 
det är att driva frågor i Riksdag, Region och 
Kommun samtidigt för att få fram resultat. 

verksamheter. Vi vill att den 
naturresurs som de strandnära 
lägena är, ska kunna nyttjas bättre 
än vad som är fallet idag 

Finansiering Miljöpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna 

Vad vill ni göra för att 
underlätta möjligheterna att 

Vi tycker att det är ett reellt problem men 
har inga snabba smarta svar 
 

Moderaterna vill att man ska kunna bo, leva och 
driva företag i hela Sverige. Idag är regelverket 
för banker och finansinstitut utformade så att de 

Genom att öka kommunalservice 
och möjlighet för fler att bo och 
verka på ladsbyggden, bör 



 

få lån för byggande på 
landsbygden? 

inte får ta en affärsmässig risk vilket betyder att 
det krävs en högre egenfinansiering för företag 
och privatpersoner utanför tätort. Det 
regelverket måste ses över. Almi och 
Norrlandsfonden spelar en viktig roll i Gävleborg 
och vi vill stärka deras resurser om det krävs med 
en högre lokala närvaro och kännedom. Ett 
problem är den centralisering av bankväsendet 
som har skett där beslutsrätten har flyttats från 
lokalkontoren i den mån de finns kvar. Tyvärr har 
regeringens bankskatt på 5 miljarder påskyndat 
nedläggningen av kontor i landsbygden. Där 
måste vi i dialog med banker se om man kan få 
en närmre beslutsrätt och närvaro om 
bankskatten tas bort. 
 
Ljusdal 
Finansiering av ett boende måste ses i sin helhet. 
I vår kommun är markpriset relativ lågt. Det finns 
också fler mer eller mindre övergivna fastigheter 
som går att rusta upp. 
 

långivarnas riskbedömningar 
förändras i positiv riktning. 

Flyttkedjor Miljöpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna 

Hur vill ni skapa möjligheter 
för äldre att kunna bo kvar 
på landsbygden? 

Vi arbetar gärna för att äldre ska kunna 
bo kvar i hembygden även när det 
behöver flytta in till ett äldreboende. Det 
är svårt att få råd med mindre boenden, 
men att kombinerade det med olika 
servicefunktioner är en bra idé.  Det är 
viktigt att ta hänsyn tas till de äldres egna 
önskemål 
 

Det är viktigt att det byggs i hela kommunen men 
att det görs på kommersiell grund 
Ljusdal 
Ljusdals kommun har prioriterat flyttkedjor. Vi 
har byggt många Trygghetsboenden på olika 
orter i kommunen, för att just åstadkomma det 
som efterfrågas av frågeställaren 

Sverigedemokraterna vill se fler 
bostäder och andra boenden på 
landsbygden, dock måste varje 
projekt bära sig själv med dagens 
lagstiftning, vilket gör att 
exempelvis hyror för 
nyproducerade lägenheter utanför 
staden blir orimligt höga, då 
marknaden än så länge anser det 
vara förknippat med betydligt 



 

högre risk för vakanser på 
landsbygden än i staden, vilket gör 
det dyrt att producera exempelvis 
flerbostadshus på landet 

 


