
 

 

 

 

KUNGÖRELSE  

KOMMUNFULLMÄKTIGE  

Plats: Kommunhuset, Stora Sessionssalen, Hamngatan 3, Lomma 

Tid: Torsdag 2021-12-02 klockan 19:00 

Ärende 
1. Upprop 

2. Val av justeringspersoner samt bestämmande av tid och plats för justering av protokollet 

3. Meddelanden 

4. Godkännande av avsägelse från Carin Hansson (M) avseende uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige 

5. Godkännande av avsägelse från Carin Hansson (M) avseende uppdraget som ordförande och 
ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt fyllnadsval med anledning härav 

6. Godkännande av avsägelse från Carin Hansson (M) avseende uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen samt fyllnadsval med anledning härav 

7. Godkännande av avsägelse från Carin Hansson (M) avseende uppdraget som ledamot i stiftelsen 
Spillepeng samt fyllnadsval med anledning härav 

8. Godkännande av avsägelse från Carin Hansson (M) avseende uppdraget som ledamot i kommunala 
valberedningen samt fyllnadsval med anledning härav 

9. Ändring av sammanträdestid för budgetfullmäktige år 2022 

10. Beslut om trygghetsskapande åtgärder år 2022 och ianspråktagande av avsatta resurser för att 
stärka nämnderna i deras arbete med satsning på trygghetsskapande åtgärder 

11. Beslut om utbetalning av partistöd för år 2022 

12. Beslut om subventionerade hyror för bostäder med särskild service 

13. Beviljande av kommunal borgen för Bjärreds båtklubb 

14. Redovisning av ej slutbehandlade motioner 



 

 

15. Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats 

16. Revidering av taxor och avgifter i Lomma hamn 

17. Fastställande av reviderad avfallstaxa för Lomma kommun 

18. Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö 

19. Revidering av kommunstyrelsens, tekniska nämndens och miljö- och byggnadsnämndens 
reglementen, samt byte av namn på tekniska nämnden till samhällsbyggnadsnämnden 

20. Förvärv av fastigheten Fjelie 9:11, Lomma kommun 

21. Godkännande av exploateringsavtal gällande fastigheten Karstorp 13:100, Lomma kommun 

22. Beslut gällande bildande av naturreservatet "Augustenborg" i Lomma kommun 

23. Beslut gällande bildande av naturreservatet "Kyrkfuret" i Lomma kommun 

24. Godkännande av överenskommelser om intrångsersättning avseende del av Lilla Habo 3:1 samt 
del av Lilla Habo 3:5 inför beslut om bildande av naturreservatet Kyrkfuret 

 

Anmäl förhinder till Maria Zingmark, maria.zingmark@lomma.se eller via telefon 0733-41 11 14. 

Anders Berngarn  
Kommunfullmäktiges ordförande 

Kungörelsen är anslagen på Lomma kommuns officiella anslagstavla 2021-11-23 

Intygas av  

Maria Zingmark 
Kommunsekreterare 



Kommunfullmäktige 
2021-12-02 
 

Ärende 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 16 av 18 

 Sammanträdesdatum 
SOCIALNÄMNDEN 2021-10-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN § 66 SN/2021:52 

Rapport om ej verkställda beslut kvartal 2 år 2021 

 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ska enligt 16 kap. 6 f-g § SoL och 28 f-g § LSS rapportera alla gynnande beslut enligt 4 
kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut samt anmäla när 
besluten verkställts. Rapporten och anmälan ska sändas till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, 
en gång per kvartal.  

Socialnämnden ska till fullmäktige enligt 16 kap. 6 h § SoL och enligt 28 h § LSS lämna en 
statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som 
inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange 
vilka typer av insatser som dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för 
respektive beslut. 

Under andra kvartalet 2021 rapporterades totalt tre beslut till IVO 

- Ett beslut gällande korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS, beslutet är inte verkställt.  

- Ett beslut gällande daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS, beslutet är inte verkställt.  

- Ett beslut gällande ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS, beslutet är inte verkställt då det avslutats 
på egen begäran av brukaren.  

Orsaken till de ej verkställda besluten är coronapandemins effekter på verksamheten. 

Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2021-10-19, § 108. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2021-10-19, § 108 
- Skrivelse från socialförvaltningen 2021-09-20 

Beslut: 
- Socialnämnden har tagit del av rapporten och överlämnar den till kommunfullmäktige.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 43 (46) 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-09-16 

 

 
Justering 
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KF § 83   KS KF/2021:218 - 006 
 
 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2022 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för 
kommunfullmäktige år 2022.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2021-09-13 från kommunledningsförvaltningen 
 
Kommunfullmäktiges handläggning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Robert 
Wenglén (M) en redogörelse. 
 
Överläggning 
Robert Wenglén (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag i ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
‒ Kommunfullmäktige fastställer sammanträdestider för kommunfullmäktige år 

2022 i enlighet med följande: 27/1, 3/3, 21/4, 5/5, 2/6, 25/8, 22/9, 17/10, 10/11 
och 1/12. Sammanträdena börjar kl. 19:00, med undantag av sammanträdet den 
10/11 som börjar kl. 15:00. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Samtliga förtroendevalda i kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder 
Kommunsekreteraren 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 12 av 47 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 142 KS KF/2021:67 

Beslut om trygghetsskapande åtgärder år 2022 och ianspråktagande av avsatta 
resurser för att stärka nämnderna i deras arbete med satsning på 
trygghetsskapande åtgärder 

Ärendebeskrivning 
I syfte att förverkliga Lomma kommuns övergripande mål om trygghet har kommunfullmäktige i plan 
för ekonomin 2022-2024 beslutat att avsätta 3,5-4,0 mnkr årligen för att stärka nämnderna i deras 
trygghetsskapande arbete. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10, § 212. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10 § 212 
- Skrivelse 2021-09-30 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2021-03-24 § 30 
- Förslag till satsning på trygghetsskapande åtgärder 2021-2024, daterat 2021-03-08 
- Förslag till budget för satsning på trygghetsskapande åtgärder 2022, daterat 2021-08-23 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen beslutar att omdisponeras 1 400 tkr från Kommunstyrelsens förfogande, 

Trygghetsskapande åtgärder 2022 enligt följande: 

• 500 tkr till socialnämnden för att arbeta förebyggande mot våld i nära relationer 

• 300 tkr till kultur- och fritidsnämnden för att arbeta förebyggande och skapa 
relationer 

• 250 tkr till kultur- och fritidsnämnden för att skapa ett förebyggande arbete med 
föreningar i kommunen 

• 80 tkr till tekniska nämnden, för att undersöka trender kring droganvändning genom 
analys av avloppsvattnet 

• 270 tkr till kommunstyrelsen för uppsättning av kameror och belysning. 

• Därutöver omdisponeras 50 tkr inom kommunstyrelsens budget för år 2022 från 
medel som avsatt för incident- och skaderapporteringsverktyg till uppsättning av 
kameror och belysning. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tekniska nämndens budget 2022 
minskas med 50 tkr avseende Trygghetsskapande åtgärder, felanmälningssystem. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 13 av 47 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsens budget 2022 
avseende Trygghetsskapande åtgärder, uppsättning av kameror och belysning utökas med 50 
tkr. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Kommunfullmäktige 

  







Budget för satsning på trygghetsskapande åtgärder 2022 
 
Nedan finns förslag till budget för trygghetsskapande åtgärder för år 2022. Posterna är 
uppdelade i två delar där första delen är nya förslag och andra delen är redan beslutade 
förslag som ska löpa under flera år.  
 

Nya åtgärder för år 2022 
Förslagen har tagits fram genom ett samarbete med representanter från varje förvaltning i 
rådet för trygghet och folkhälsa.  
 
Våld i nära relationer 
En funktion för att ta fram rutiner för hur vi kan uppmärksamma och se tecken på våld och 
kränkningar vilket även ska innefatta våld i nära relationer samt våld och kränkningar 
kopplat till hederskultur.  

budget 2022 Ansvarig nämnd Medansvarig nämnd 
500 000 kr Socialnämnden  

 
Förebyggande och relationsbygge (ungdomsinsatser) 
Fler fritidsledare ute i kommunen som tillsammans med andra aktörer ska kunna arrangera 
alternativa aktiviteter för ungdomar på fler platser i kommunen.  

budget 2022 Ansvarig nämnd Medansvarig nämnd 
300 000 kr Kultur- och fritidsnämnden  

 
Föreningsarbete (ungdomsinsatser) 
Bidrag till föreningar för aktiviteter riktade till allmänheten framför allt på fredags- och 
lördagskvällar.  

budget 2022 Ansvarig nämnd Medansvarig nämnd 
250 000 kr Kultur- och fritidsnämnden  

 
Droganalys av avloppsvatten 
Analysera avloppsvattnet vid minst 2 olika tillfällen för att se vilka droger som används och 
hur det skiljer sig i olika perioder på året. Även kunna jämföra från år till år samt med andra 
kommuner.  

budget 2022 Ansvarig nämnd Medansvarig nämnd 
80 000 kr Tekniska nämnden  

 
Kameror och belysning (trygghet i offentliga miljön) 
Fortsätta med projektet som påbörjades 2021 med kameror på skolor som kan ge en 
indikation till trygghetsvärdarna när det är aktivitet på ett skolområde för att på så sätt 
kunna förebygga bland annat skadegörelse.  

Budget 2022 Ansvarig nämnd Medansvarig nämnd 
470 000 kr kommunstyrelsen  



Åtgärder som beslutades 2021 att löpa under flera år 
 
Uppsökande verksamhet (ungdomsinsatser) 
En uppsökande och förebyggande verksamhet i samverkan med skolan skulle innebära att fler 
barn och familjer snabbare och tidigare får stöd att bryta negativa mönster. En sådan resurs 
är till exempel en familjebehandlare som arbetar multisystemiskt med intensiva sociala stöd- 
och behandlingsinslag.  

budget 2022 Ansvarig nämnd Medansvarig nämnd 
500 000 kr Socialnämnden  Utbildningsnämnden 

 
Utökning av trygghetsvärdar (trygghet i offentliga miljön och ungdomsinsatser) 
Kostnaden för utökning av trygghetsvärdar är beräknad utifrån att trygghetsvärdarna finns 
tillgängliga 16 timmar per dygn istället för de 8 timmarna som ryms i ordinarie budget. 
Kostnader som även inryms är utbildning, material, arbetskläder och utökad arbetsledning.  

budget år 2022 Ansvarig Medansvarig 
1 100 000 kr Kommunstyrelsen  

 
Aktiviteter på otrygga platser (trygghet i offentliga miljön) 
Vid identifiering av otrygga platser ska någon typ av aktivitet kunna startas upp, en pop-up, 
det kan t.ex. vara en tillfällig möblering, aktiviteter, odling, gungor, utsmyckning.   

budget 2022 Ansvarig nämnd Medansvarig nämnd 
500 000 kr Tekniska nämnden  

 
 
Några budgetposter som beslutades att löpa under flera år har tagit bort av olika 
anledningar. 
Incident- och skaderapporteringsverktyg – 50 000 kr 
kommer att integreras med redan befintligt system varför den årliga driftkostnaden kan tas 
bort som fanns budgeterad 
 
Felanmälningssystem – 50 000 kr 
kommer att integreras med redan befintligt system varför den årliga driftkostnaden kan tas 
bort som fanns budgeterad 
 
Kameror och belysning – 100 000 kr 
Föreslås en ny budgetpost enligt förslaget för år 2022. Detta på grund av utfallet av 
pilotprojektet som var budgeterat för år 2021 har fallit väl ut. Pilotprojektet innebar att sätta 
kameror på en skola som övervakar ett område och larmar trygghetsvärdarna till platsen vid 
aktivitet och som då kan förebygga skadegörelse och andra brottsliga aktiviteter.  
 
 
 
Totalt 3 700 000 kr 
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Lomma kommun   |  Hamngatan 3  |  234 81 Lomma 

tel: 040-641 10 00  |   e-post: info@lomma.se   |   www.lomma.se 

 
 

Satsning på trygghetsskapande åtgärder 2021-2024 

Bakgrund 
Lomma kommun är en trygg kommun att bo och vistas i enligt polisen trygghetsmätningar och 
SKR´s öppna jämförelser. Samtidigt utvecklas kommunen i en snabb takt och kommunens 
trygghetsfrågor behöver följa med i denna utveckling för att invånarna fortsatt ska uppleva 
kommunen som en trygg plats att bo, leva och vistas i.  
 
I kommunfullmäktiges mål för 2019-2022 har fullmäktige formulerat ett mål enligt följande:  
Trygghet i livets alla skeden: I Lomma kommun ska invånaren vara trygg i livets alla skeden. 
Oavsett ålder och förutsättningar känner sig våra invånare trygga i kommunens verksamheter 
och i offentliga miljöer. Genom ett aktivt och förebyggande arbete skapar vi förutsättningar för 
en säker livs- och boendemiljö. Lomma är Sveriges tryggaste kommun att leva i. 

Med anledning av detta mål har kommunstyrelsen satt fokus på trygghetsfrågorna, genom att 
tillföra medel för de kommande fyra åren, med start 2021.  

 
Detta dokument är ett första steg mot ett nytt arbetssätt och handlingsplan gällande trygghets- 
och brottsförebyggande arbete i Lomma kommun. Under 2021 ska en kunskapsbaserad 
lägesbild och orsaksanalys arbetas fram för att ligga som grund till förslag på åtgärder, till 
nästkommande år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2021-03-08 
Säkerhet- och trygghetsavdelningen   

Vår referens: Anders Åkesson  Kommunstyrelsen 
Direkttel: 040-6411067  
E-post: anders.akesson@lomma.se 
Diarienr:  
Er referens:  
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Den totala brottsligheten går neråt i Lomma. Enligt polisens statistik nedan är det trots 
kommunens lägre antal anmälda brott en viss ökning i Bjärred.  Orsaken beror främst på det 
ökade antalet bilinbrott och skadegörelser. 
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Enligt 2020 år trygghetsmätning kan man se en tendens till att boende i Lomma kommun 
känner sig lite mindre trygga jämfört med förra året, vilket kan bero på det ökade antal 
personrån som ägde rum i början på 2020. Tittar man djupare i statistiken så visar siffrorna att 
det att det är främst i Bjärred som den upplevda tryggheten minskat.  
 
 
 

  

  
 
 
Med tanke på brottsstatistiken och det låga antalet brott, bör Lommaborna känna sig tryggare 
än vad trygghetsmätningen visar. Det är möjligt att det egentligen handlar om oro över att bli 
drabba av något eller en föreställning om vad som skulle kunna hända, istället för att det 
handlar om en minskad trygghet.  Detta hänger ihop med hur vi tolkar och upplever saker 
omkring oss som vi kanske uppmärksammar i nyhetsmedier eller sociala medier. Kan man 
förebygga denna oro genom olika åtgärder så kommer man säkert också att kunna höja den 
upplevda tryggheten.   
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Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

Brå är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället 
genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. 
Brå arbetar på uppdrag av Sveriges regering och ofta i samverkan med andra myndigheter och 
organisationer. 

På deras hemsida bra.se går det att läsa följande:  
 
Det finns begränsat med forskning om effekten av olika brottsförebyggande metoder. När man 
väljer åtgärder måste man istället göra kunskapsbaserade överväganden. Man får bedöma hur 
väl åtgärderna kan tänkas påverka brottsligheten och i efterhand följa upp arbetet för att 
kontrollera resultaten. 

Ett kunskapsbaserat arbete är ett arbete som utgår från en lokal lägesbild och utformas utifrån 
evidens- och erfarenhetsbaserade metoder. Det innebär att arbeta systematiskt och 
strukturerat mot brottsproblem. 

Kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete 

• Grundar sig på kunskap om brottsproblemets omfattning, struktur och utveckling. 

• Utgår från analys av möjliga bakomliggande orsaker till brottsproblemet. 

• Är riktat mot orsakerna till brottproblemet. 

• Består av insatser som är, så långt det går, beprövade eller utvärderade. 

• Är återkommande reviderat utifrån uppföljning eller utvärdering. 

 
För att förebygga oro och öka den upplevda tryggheten i Lomma kommun, föreslås att arbeta 
med situationella brottspreventioner som BRÅ informerar om men även med sociala 
brottspreventioner.  
 
Social brottsprevention 
Social brottsprevention är mer långsiktiga åtgärder och syftar kortfattat till att åtgärda 
orsakerna till brottsligheten och kan vara exempelvis att rikta insatserna mot särskild riskgrupp, 
normbeteende-påverkan i ungdomsåren. Åtgärderna hamnar oftast på socialförvaltningen och 
skol- och fritidsförvaltningen.  
 
Situationell brottsprevention 
Man brukar säga att tillfället gör tjuven. Ett situationellt brottsförebyggande arbete handlar om 
att förhindra eller försvåra att brott begås genom att förändra den aktuella platsen eller 
situationen där brott kan begås. Grunden för ett situationellt brottsförebyggande arbete bör 
utgå från ett kunskapsbaserat arbetssätt med tydlig gemensam lägesbild eller problembild och 
orsaksanalys, väl avvägda åtgärder och uppföljning av resultaten. BRÅ pratar om fem olika 
övergripande strategier, nämligen:   

• Öka ansträngningen som krävs för att genomföra ett brott 
Kan exempelvis innebära att förstärka låsanordningar, sätta in säkerhetsdörrar, 
använda porttelefoner eller stänga av gator. 



5(16) 

• Öka risken för den som har för avsikt att begå brott 
Kan exempelvis innebära att införa kameraövervakning, arbeta med grannsamverkan 
eller designa platser för ökad naturlig övervakning. 

• Minska belöningen för den som begår brott 
Kan exempelvis innebära märkning av potentiellt stöldgods eller ta bort stöldbegärliga 
objekt ur bilar. 

• Reducera provokationer som kan leda till brott 
Kan exempelvis innebära att försöka förebygga köer och trängsel i kollektivtrafik för att 
undvika konflikter. 

• Ta bort ursäkter för den som begår brott 
Kan exempelvis innebära kontroll av alkoholservering, för att undvika överservering 
som kan leda till våldsbrott, eller att man tydligt informerar om lagar och regler. 

 
En inriktning av situationsanpassat brottsförebyggande arbete, som handlar om hur fysiska 
miljöer kan utformas för att förebygga brott och öka tryggheten i samhället, kallas Crime 
Prevention Through Environmental Design (CPTED). 

CPTED bygger precis som övrig situationell prevention på att en specifik plats eller situation kan 
påverka en person att begå brott. Genom att bygga på rätt sätt, företrädesvis genom att ha 
med dessa aspekter redan i planeringsfasen, eller genom att förändra den fysiska omgivningen 
via olika åtgärder kan man försvåra för potentiella gärningspersoner och på så sätt förebygga 
brottslighet. Det kan handla om till exempel arkitektur och byggande av bostadsområden, men 
också om mindre förändringar så som att skymmande buskage tas bort eller att belysningen 
förbättras på en otrygg eller brottsdrabbad plats. 

CPTED bygger ursprungligen på sex olika principer om hur miljöer bör utformas för att minska 
risken för brott. De sex principerna är:  
 

1. Territorialitet Innebär att de boende i ett område känner ansvar för en plats och de 
aktiviteter som utförs där. Genom att individer och grupper känner ansvar för platsen 
minskar också incitamenten för potentiella gärningspersoner att begå brott där. 
Upplevelsen av territorialitet kan ökas genom exempelvis fysiska eller symboliska 
barriärer så som markerade ingångar som skiljer privata, offentliga och semioffentliga 
miljöer men också genom att platsen används för sociala aktiviteter. Genom att man 
avlägsnar skräp, klotter och andra tecken på social oordning signalerar miljön att det 
finns personer som känner ansvar och kontrollerar eventuella försök att begå brott eller 
andra oönskade aktiviteter. 

2. Tillträdeskontroll Innebär att tillträdet till byggnader eller platser begränsas vilket 
försvårar för individer med uppsåt att begå brott. Exempel på detta är användande av 
porttelefoner eller koder för tillträde till byggnader. 

3. Övervakning Innebär att en plats övervakas på olika sätt för att öka tryggheten och 
försvåra för den som har för avsikt att begå brott. Övervakningen kan vara informell 
genom att byggnader designas med fönster vända mot exempelvis en parkeringsplats så 
att bilar och personer som befinner sig där kan ses av dem i bygganden. Det kan också 
innebära att man förbättrar belysningen eller reducerar buskage och liknande för att få 
öppna siktlinjer och naturlig övervakning. Övervakningen kan också vara mer formell 
med väktare och polis eller genom att övervakningskameror används. 
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4. Försvårande av brottsgenomförande Innebär användning av exempelvis lås, staket, 
inbrottslarm och liknande åtgärder som minskar möjligheterna att begå brott. 

5. Image Innebär att man skapar platser som är attraktiva att vara på och som signalerar 
ordning. Exempel på detta är att ta bort skräp, reparera trasig belysning eller 
sönderslagna fönster, ta bort brända bilar och liknande 

6. Aktivitetsstöd Aktivitetsstöd innebär att man genomför åtgärder som uppmuntrar till 
användning av platsen för positiva aktiviteter. Exempel på detta är att man kan skapa 
lekplatser, caféer eller andra typer av mötesplatser. Man kan också planera så att 
busshållplatser, uttagsautomater och taxistationer hamnar på platser där man vill öka 
aktiviteten och genomströmningen av människor. 

 

Det arbetas redan idag, enligt flera av de ovan nämnda 6 principerna, i kommunen. Men 
avsaknaden av ett förvaltningsövergripande, kontinuerligt och kunskapsbaserat 
brottsförebyggande arbete, riskerar att händelser och åtgärder faller mellan stolarna. Det kan 
även resultera i att enskilda individer blir drabbade då de inte får det stöd de behöver.   

 
Nedan följer korta sammanfattningar av förvaltningarnas bifogade rapporter om hur de idag 
arbetar med trygghet i sina förvaltningar. Bifogat finns även en rapport som en 
kriminologstudent gjorde under hösten 2020.  Dessa rapporter ligger till grund för en del av de 
åtgärder som föreslås.  
 
Socialförvaltningen 
Förvaltningen har skrivit en rapport om hur socialförvaltningens kvalitetsarbete följer upp det 
trygghetsskapande arbetet. Det sker genom att titta på den upplevda tryggheten som mäts i 
socialstyrelsens Öppna Jämförelser, intern kontroll, synpunkter o klagomål, lex Sarah och lex 
Mariah. Men även genom dialog och samarbete över förvaltningsgränserna och inom 
förvaltningens avdelningar kring trygghetsfrågor. För att säkerställa ett kunskapsbaserat arbete 
ingår även omvärldsbevakning, framtidsspaning och nätverksträffar för erfarenhetsutbyte i 
kvalitetsarbetet kopplat till trygghetsfrågor.  
 
Sist i rapporten står det under rubriken ”reflektion och slutsats”.  
Sammanfattningsvis finns det två målgrupper som kommunen kan arbeta mer proaktivt med 
för att förebygga framtida otrygghet, beroende och ohälsa. Det handlar om gruppen unga som 
kommunen har ett aktivitetsansvar för (KAA) som riskerar att fastna i utanförskap utan 
utbildning och arbete samt gruppen yngre barn (0–13 år), där fler orosanmälningar ses som en 
ingång i att tidigare nå och arbeta med belastade familjesystem. Vinsterna med att nå och få till 
verkningsfulla insatser för dessa målgrupper skulle leda till såväl samhällsekonomiska, sociala 
som mellanmänskliga vinster för den enskilde.  
 
För att nå dessa barn och deras vårdnadshavare är orosanmälningar ett viktigt verktyg för att 
komma i kontakt med, motivera och ge möjligheter till positiva och varaktiga förändringar för 
barn och familjer.  
 
För att skapa hållbara ingångar till ungdomar, barn och familjer krävs det att kommunen skapar 
samverkansarenor som håller över tid. Det handlar om både arbetssätt som resurser. För att 
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komma i kontakt med fler av de belastade familjesystem som finns i kommunen krävs det fler 
orosanmälningar från de verksamheter och omgivningen som möter barn.  
Systematiska kompetenshöjande insatser behöver göras för att verksamheter som möter barn 
och familjer ska såväl våga som förstå sin anmälningsskyldighet. När orosanmälningar ökar i 
antal ökar också chanserna att nå de belastade familjesystemen, men även administrationen 
kring det. 7(7)  
 
För att matcha ett ökat inflöde krävs det ökade resurser i kommunens mottag av anmälningar 
och ansökningar. Ökade volymer av orosanmälningar leder också till ett ökat antal insatser, 
vilket i sin tur leder till ökade resurser inom öppenvården.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar genomgående och brett med det som i en 
trygghetskontext kallas situationellt brottsförebyggande åtgärder. Genom att öka 
ansträngningen och risken för den som utför brott minskar risken för att brott uppstår. 

Genom att trygghetsfrågorna belyses från planeringens tidigaste skeden till genomförande 
och drift skapas förutsättningarna för en brottsförebyggande miljö. En levande miljö där 
grundstenarna finns för att medborgarna mentalt ska äga och känna sig trygga i sina kvarter. 

Att planera och ge förutsättningar för trygga, levande stadsmiljöer är grundbulten i 
förvaltningens arbete. Vi arbetar med kända kriterier för att skapa platser i mänsklig skala och 
vi planerar in levande bottenvåningar i lägen där det finns underlag för butiker, service och 
kultur. De byggstenarna vi använder ger förutsättningar för det trygga kvarterslivet. Där 
förutsättningarna finns planerar vi in funktionsblandning för att skapa variation, upplevelser 
och mångfald. Den offentliga miljön ska vara befolkad under så stor del av dygnet som möjligt 
och kunna nyttjas för mer än ett ändamål.  Vid projekteringar och utformning av offentliga 
miljöer, gator, torg och parker, möbleras dessa med variation för att öka tillgängligheten och 
attraktiviteteten för olika medborgargrupper.   
 
Trygghetsskapande belysning är en viktig parameter som ingår i projektering för att försöka 
undvika mörka och dolda platser. Klippning av vegetation vid ljuskällor, i korsningar samt i 
anslutning till buskage görs för att öka tryggheten för allmänheten.  
 
I samband med byggnation av lokaler för kommunens verksamheter är trygghetsaspekten viktig 
i projektets alla skeden gällande belysning, utomhusmiljö samt anpassningar i lokalerna.  
 
Inkomna synpunkter gällande upplevd otrygghet behandlas kontinuerligt och utreds där behov 
föreligger. Vidare prioriteras och åtgärdas ärenden skyndsamt vid upptäckt gällande vandalism, 
klotter och klistermärken i offentlig miljö då dessa bidrar till otrygghet. All vandalism 
polisanmäls. Genom att underlätta och skapa ytterligare en portal för medborgarna att ”nåla” 
otrygga platser visualiseras en trygghetskarta vilket innebär att vi kan planera för långsiktiga 
åtgärder, och när det krävs skyndsamt ärenden. 
 
En ny plankpolicy tas fram för att höga och skrymmande plank inte ska skapa otrygga 
utrymmen. Ytterligare fokus är utökad tillsyn av plank och murar likväl som uppsökande tillsyn 
av ovårdade och övergivna hus och tomter.  
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Miljöbalken ställer krav på att bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska vara utformade 
och användas så att olägenhet för människors hälsa inte uppstår. Plan- och bygglagen ställer 
krav på säkerhet i händelse av brand och att bostäder ska vara utformade så att risken för 
olyckor och personskador blir så liten som möjligt. Inspektörerna har under det gångna året i 
samband med tillsyn eller efter tips hittat boenden som inte uppfyller kraven, i bland annat 
källarutrymme och industrilokal. Den här formen av boenden innebär ofta stora risker för den 
boende men är tidskrävande och svåra att hitta utan att tips inkommer.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har under 2021 tagit del av riktade resurser för att proaktivt 
bedriva en mer aktiv tillsyn av bostäder vilket innebär att uppsökande tillsyn och inkomna 
ärenden med bostäder som kan påverka hälsa, trygghet eller säkerhet prioriteras. Även 
områden och miljöer där allmänheten har insyn eller tillträde till som upplevs otrygga 
prioriteras under 2021.  Det är viktigt att medborgarna kan känna ett förtroende för att 
tillsynsärenden hanteras och alla ska kunna känna trygghet i sitt boende och inte utsättas för 
något som kan påverka hälsa, säkerhet eller trygghet negativt. Miljö- och byggnadsnämnden 
har också ansvar för att hantera de byggnader och tomter som ser ut att förfalla och hanterar 
ärenden av denna karaktär skyndsamt. På grund av juridiska processer och beslut kan ärenden 
av denna typ dessvärre tidsmässigt bli omfattande. Byggenheten hanterar idag flertalet 
ärenden av denna karaktär och ambitionen är att under 2021 fatta beslut i samtliga. Lomma 
kommun ska helt enkelt inte vara en kommun där ovårdade tomter och olovliga byggnader och 
boenden ska etableras. I det uppsökande arbetet är Miljö- och byggnadsnämnden beroende av 
allmänhetens hjälp via anmälningar vid misstanke eller kännedom om ett otryggt boende eller 
boendeform som påträffas i kommunen. En interaktiv kartfunktion där invånarna kan ”nåla” 
platser som upplevs otrygga blir ytterligare en väg in att nå fram. 
 
Eftersom efterfrågan ökar på bostäder är upplevelsen att marknaden med undermåliga 
bostäder blir större. Miljö- och byggnadsnämnden har under de senaste åren upptäckt stora 
brister i bostadsmiljön hos invånare och det är svårt att hitta fler med de resurser och verktyg vi 
har till förfogande idag. Det är först när ett klagomål eller tips inkommer som ingripande kan 
ske. Vi anser att det behövs mer uppsökande och förebyggande tillsyn i denna fråga även 
framöver. Många medborgare tvingas acceptera den aktuella bostadsmiljön och leva i en 
bostad som kan påverka deras hälsa negativt. I korrelation till detta tar privata uthyrare ut 
oskäliga summor i hyra för dessa undermåliga boenden. Inte sällan är barn inblandade och att 
denna tillsyn prioriteras är viktigt för samtliga hyresgäster i fråga men även för jämlikhet i hälsa 
och för samhällets stabilitet. Med anledning av detta bedriver miljöenheten under 2021 
tillsynsprojekt på kommunägda fastigheter som hyrs ut bedriver tillsyn över privata hyresvärdar 
och kontrollerar att miljöbalken efterlevs och att det finns fungerande egenkontroll. Med 
tillsynen ökar vi tryggheten och säkerställer att boendet inte medför några risker miljön eller 
hälsan för den boende.  
 
Förebyggande åtgärder för Miljö- och byggnadsnämnden för att öka trygghet ger resultat. Ett 
exempel från Lomma kommun är den gamla skolbyggnaden i Fjelie. I fastigheten bodde 
flertalet barnfamiljer och i tillfälle av brand hade fastighetens utformning medfört att några av 
lägenheterna inte kunnat utrymmas. Detta innebär att det vid brand kunnat uppstå risk för 
allvarliga skador till följd av fall från såväl balkong, fönster och trappor. Exemplet resulterade i 
att sex olovliga och osäkra lägenheter togs ur bruk. Idag har några åtgärdats och är säkra att 
användas på grund av Miljö- och byggnadsnämndens insatser samt fastighetsägarens egna 
initiativ till ansvar för att säkra boendemiljön. Ärendet skapade intresse via media och övriga 
medborgare kunde därmed ta del av det viktiga arbete miljö- och byggnadsnämnden utförde, 
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vilket sekundärt också skapar förtroende för myndigheten genom att insatserna syns och hörs. 
Tillsynen bidrar därför till ett säkrare, tryggare, hälso- och trivsammare samhälle. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har under delar av 2020 och 2021 också bedrivit 
tillsyn av smittspridning-kopplat till pandemin och detta har inneburit att myndigheten finns 
ute och kan ställa krav omedelbart för att medborgare ska vara trygga.   
 
 
  
Förslag till ytterligare trygghetshöjande åtgärder  
 

• Införandet av kameraövervakning på utsatta allmänna platser i ett 
brottsförebyggande syfte ökar tryggheten för alla som vistas på platsen och det finns 
behov att fram en övergripande strategi för såväl befintliga platser som vid 
nybyggnation.  

• Beredskap året om för att hantera akuta händelser efter kontorstid samt för att ta 
emot akuta ärenden från invånare och verksamheter.  

• Öka parkeringsövervakningen sommartid i kommunen  
• Utökade satsningar på renhållning sommartid dels för miljön men även då 

trygghetskänslan ökar om man upplever sin miljö som välordnad.  
• Mer trygghetsskapande vegetationsunderhåll.  
• Öka takten för tillsyn av förorenade områden och åtgärder i kommunen.   
• Utökad tillsyn av nedskräpning på stränderna och i naturreservaten  
• Sensorer som meddelar när avfallstunnor är fulla så tömning kan ske vid behov och 

således minska nedskräpning.  
• Sensorer på livräddningsbojar som meddelar när en livräddningsboj tagits bort från 

sin ställning för att säkerställa att räddningsutrustning alltid finns tillhands.  
• Kommunikationsåtgärder i samband med information om digitala verktyg.  
• Kommunicera med vattenskoterförarna så att den upplevda otryggheten på 

badplatserna förbättras. Eventuellt kunna hänvisa till en plats för dem att köra 
vattenskoter på ”bana”. Detta kan eventuellt göras via en informationsinsats för att 
uppmuntra framför att införa förbud.   

• Ta fler badvattenprover för bättre uppföljning av bad-kvalitén.  
• Fortsatt uppsökande tillsyn för olovliga boenden inom industriområden för att bidra 

till ökad trygghet för de närboende och kommunen i stort. Samverkan mellan 
miljöenheten, byggenheten, räddningstjänst och polis. 

• Ökad tillsyn över privata uthyrare som yrkesmässigt eller i mindre omfattning hyr ut 
undermåliga bostäder ur hälsoperspektiv. Dessvärre visar erfarenheten att det ofta 
är redan utsatta individer som påverkas. Kan tillsyn ske i större utsträckning och 
tidigt upptäckt sker kan allvarliga brister och fel upptäckas i ett tidigt skede vilket 
ökar möjligheten att ingripa. Idag är tillsynsarbetet tidskrävande och ställer höga 
krav på handläggarens tydlighet i både utredning och beslut. Med en skyndsam 
hantering av tillsynsärenden sänder vi ut tydliga signaler om att risken är stor med 
avsteg från regler och lov vilket skulle kunna resultera i att åtgärder och rättelser 
skulle minska. Vi är således framåtlutande och arbetar proaktivt med tillsynen både 
skyndsamt och kontinuerligt.  
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• Möjliggörande av fortsatt tillsyn så att fastighetsägare tar sitt ansvar för åtgärder så 
att byggnader blir säkra och leder till färre olyckor på grund av rasrisk, brandrisk, 
avsaknad av skydd mot höga höjder eller andra byggnadstekniska risker. 
 

Det är tydligt att behoven och åtgärderna är många men för att de extra trygghetshöjande 
åtgärderna ska synas, ge effekt och engagera så föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen ett 
konkret projekt. 

Förslaget innebär att vi skapar en interaktiv karta och att vi förslagsvis genom samarbete med 
UKF och högstadieelever ber dem utse, nåla fast, både sina favoritplatser och de platser som de 
upplever som otrygga, samt lämna förslag på trygghetsförbättringar på dessa platser. På en 
eller ett par av de utpekade platserna gör vi ngn typ av aktivitet, en pop-up. Det kan t.ex. vara 
en tillfällig möblering, aktiviteter, odling, gungor eller en utsmyckning. Tillsammans med skolan 
eller föreningslivet kommer vi fram till vad platsen behöver och testar en åtgärd under en 
begränsad tidsperiod. Kartan kan sedan användas i ett bredare perspektiv och fungera som ett 
”felanmälningssystem” för otrygga platser via hemsidan lomma.se. 
 
 
 
 
Utbildning, kultur och fritid  
Förvaltningen har skrivit en rapport om hur UKF skapar förutsättningar för en trygg skolgång 
samt de verktyg som finns för att tidigt fånga upp barn och elever. Denna rapport beskriver 
arbetet som bedrivs och som i hög grad påverkar resultatbilden. Rapporten bygger på 
kvantitativa och kvalitativa data och avslutas med reflektion. 
 
Sist i rapporten står det under rubriken ”reflektion och slutsats”.  
Trygghet är inte bara en förutsättning för lärande och utveckling, utan en grundsten för 
människor i samhället. Förvaltningens enkäter visar på att elever och vårdnadshavare upplever 
en mycket hög trygghet i verksamheterna. Denna rapport visar på hur UKF skapar förut-
sättningar för en trygg skolgång samt de verktyg som finns för att tidigt fånga upp barn och 
elever.  
 
Förvaltningens bedömning är att verksamheterna, utifrån måluppfyllelse och upplevd trygghet, 
har en välfungerande praktik. I mångt i mycket handlar det om kvalitet och kompetens hos den 
enskilde i mötet med barnen, eleverna och studerande.  
 
Vidare är det rimligt att anta att framgångsrikt trygghetsfrämjande arbete sker i samverkan 
med andra aktörer. Förvaltningens slutsats är att trygghetsfrämjande arbete är ett viktigt 
område som kräver reflektion och förvaltningsöverskridande samarbete. 
 
Rapport från kriminologstudent 
Under hösten 2020 hade UKF en praktikant som genomförde en rapport ”2020 narkotikabruk 
bland unga i Lomma kommun” Nedan text är ett utdrag från hennes rapport.  
 
Trygghetsvärdarna är en resurs i kommunens trygghets- och skadeförebyggande arbete 
och arbetar året runt, alla kvällar och nätter för att upprätthålla tryggheten i kommunen. 
Fältgruppen arbetar mer inriktat på öka tryggheten för ungdomar i kommunen och finns 
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ute varje fredag- och lördagskväll. 
 
I de utförda intervjuerna med fältgruppschefen, säkerhetschefen, socialtjänsten och 
polisen framkommer det att det inte finns ett frekvent samarbete mellan alla parter, 
utöver trygghetsdagar och interaktionsmöten som sker en gång respektive fyra gånger 
per år. Kontakten mellan trygghetsvärdar/fältgruppen och socialtjänsten sker vid 
orosanmälningar och ovannämnda interaktionsdagar. Socialtjänsten utryckte vid intervjun 
att ett utökat samarbete som innefattar en frekvent kontakt mellan fältgruppen och 
socialtjänsten kan utmynna i en stor nytta. Genom att exempelvis inkludera fältgruppen i 
polisens möte med socialtjänsten varje vecka kan unga fångas upp tidigare. Detta då 
kunskap som socialtjänsten har och vice versa kan utmynna i en större nytta än att man 
arbetar på olika håll. 
 
I dagsläget utreds möjligheten att starta sociala insattsgrupper, även kallad för SIG, 
det är ett framgångskoncept som varit verksamt i bland annat Lunds kommun under en 
längre period. Genom att de berörda kan medge sekreteslättnader kan samarbetet 
mellan kommunens olika förvaltningar förbättras för att stötta individer som är på väg att 
hamna snett, samt deras familjer. 
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Sammanfattning 
Genomgången ovan visar tydligt att samarbetet över förvaltningarna måste intensifieras och 
systematiseras genom ett socialt brottsförebyggande arbete. Men det är även viktigt att 
påbörja det situationella brottsförebyggande arbetet.   
 
För att ge rätt åtgärder för de olika problemen måste ett systematiskt arbetssätt implementera. 
Det finns framtagna metoder för hur ett sådant arbete ska utformas exempelvis EST-metodiken 
(effektiv samordning för trygghet), som är ett strukturerat arbetssätt eller en metod som 
innebär ett kunskapsbaserat arbetssätt i samverkan. Länsstyrelsen i Skåne ger stöd åt de 
kommuner som arbetar med EST i form av nätverk, utbildningar och kompetenser. Målet med 
metoden är att genom ett kunskapsbaserat arbete minska och förebygga otrygghet genom 
tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna hända.  

 
Detta dokument är ett första underlag till en strategisk handlingsplan för kommunens 
brottsförbyggande och trygghetsskapande arbete. Handlingsplanen ska årligen kompletteras 
med en operativ åtgärdsplan som bygger på en lokal lägesbild, gemensam problembild och 
orsaksanalys. I åtgärdsplanen ska det framgå planerade brottsförebyggande och 
trygghetsskapande aktiviteter inklusive tidsramar, ansvarsfördelning, specifika, mätbara, 
avgränsade, realistiska och tidsatta mål samt plan för uppföljning. Införandet av ett som ovan 
beskrivet arbetssätt, kommer att påverka vilka fokusområden det bör fokuseras på de 
kommande åren.   

 
Den viktigaste förutsättningen för att lyckas med en gemensam lägesbild och en strategisk 
handlingsplan, är att kommunens samtliga förvaltningar engageras i arbetet och genomför 
arbetet tillsammans. Sedan tidigare finns ett beslut (KS/KF 2016:293.103) om inrättande av 
Rådet för trygghet och folkhälsa. Detta bör arbetas om i enlighet med detta nu föreslagna 
arbetssätt och antas på nytt i kommunstyrelsen under 2021.  
 
 

 
 
 
 
 

1.Gemensam 
lägesbild

2.Orsaks-
analys

3.Handlings-
plan

4.Upp-
följning/ut-
värdering

1. Gemensam lägesbild  
För att få en mer heltäckande bild av trygghetsläget 
behöver kommunen på ett systematiskt sätt ta reda på 
vart människor upplever otrygghet. Vilken information ska 
vi samla in och från vem?  

2. Orsaksanalys 
Analysen ska utgå ifrån sammanhanget där otryggheten 
uppstår och vilka de bakomliggande orsakerna kan vara. 
Var, när och hur uppstår otrygghet? Finns det mönster? 
Finns det platser som är återkommande? Vilka är de 
bakomliggande orsakerna? Vad möjliggör rådande 
förhållanden? 

3. Handlingsplan  
Vid identifierade och analyserade problem ska rätt 
åtgärder göras vilka ska följas upp för att se så de riktade 
insatserna gav önskad effekt. 

4. Uppföljning och återkoppling 
Görs lämpligast veckovis, kvartalsvis och årsvis. Viktigt för 
att behålla engagemanget hos alla inblandade samt att 
klargöra om vidtagna insatser har önskad effekt. 
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Förslag på åtgärder för år 2021 
För att få en snabb effekt utifrån den problembild som polisens statistik och trygghetsmätning 
pekar på, föreslås att första året genomföra situationella brottsförebyggande åtgärder såsom 
åtgärder för att förebygga ungdomsrån, skadegörelse, klotter och till viss del även bilinbrott. 
Samtidigt ska det påbörjas ett arbete med att identifiera vilka sociala åtgärder som kan få bäst 
effekt utifrån de problem som finns i kommunen.  
 

Åtgärd 1 - Handlingsplan utifrån en gemensam lägesbild   
Det viktigaste arbetet är att ta fram en handlingsplan utifrån en gemensam lägesbild som ska 
leda till olika åtgärder, situationella eller sociala. Arbetet ska leda till en tydlig åtgärdsplan och 
uppdragas till rätt förvaltning. Vid behov av medel ska avrop kunna göras från den tilldelade 
budgetposten ”trygghetsskapande åtgärder”.  Samordning av arbetet ska göras i en central 
arbetsgrupp med representanter från varje förvaltning.   
 
Åtgärd 2 - Sociala brottsförebyggande åtgärder 
 
Ungdomsinsatser 

Flera problem kopplat till trygghetsfrågorna upplevs vara ungdomsrelaterade. Ökad närvaro 
av vuxna är en åtgärd som bedöms vara effektiv för att förebygga ungdomsrelaterade brott. 
Men också att identifiera problem tidigt och att sätta in rätt insatser vid rätt tid.   

 
- En uppsökande och förebyggande verksamhet i samverkan med skolan skulle innebära 

att fler barn och familjer snabbare och tidigare får stöd att bryta negativa mönster. En 
sådan resurs är till exempel en familjebehandlare som arbetar multisystemiskt med 
intensiva sociala stöd- och behandlingsinslag.  
 

- I arbetet med gemensam lägesbild ska sociala brottsförebyggande åtgärder identifieras.  
 

- Tydliga riktlinjer till samtliga verksamheter kring vikten av att orosanmäla. Ta fram en 
förenklad version av orosanmälan som lämpar sig för föreningar, nattvandrare, 
Trygghetsvärdar mfl. 
 

- Trygghetsvärdarnas uppdrag är inte bara en situationell brottsförebyggande åtgärd utan 
deras närvaro kan även ses som en social brottsförebyggande åtgärd då de ofta träffar 
på ungdomar under sitt arbetspass. En utökning av trygghetsvärdarnas arbetstid kan 
därför vara en bra åtgärd ur bägge perspektiven.  
 

- Utredas om en utökning av fältarbetarnas arbetstid ska göras.  
 
 

Åtgärd 3 - Situationella brottsförebyggande åtgärder 
 
Trygghet i den offentliga miljön 

- Ökad närvaro av vuxna är en åtgärd som bedöms vara effektiv för att öka tryggheten. 
Det gav goda resultat när kommunen utökade bemanningen av trygghetsvärdar 
sommaren 2020. Därför bör antalet trygghetsvärdar utökas så att de kan täcka en större 
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del av dygnet under en större del av året.   
 

- Vidareutveckla kommunens felanmälan till att innefatta kategorierna ”klotter, 
skadegörelse, dålig belysning samt var man känner sig otrygg. Utvecklingen ska 
innehålla möjligheten att kunna placera exakt på en karta var anmälan avser.    
 

- Kameror är en annan åtgärd som i samband med andra åtgärder kan resultera i en ökad 
trygghetskänsla. I dagsläget finns det endast kameror på stationsområdet i Lomma samt 
ett fåtal på vissa skolor. Skadegörelse ökar den upplevda otryggheten, en tidig upptäckt 
av aktivitet på skolor och förskolor är en viktig del i det förebyggande arbetet. Att 
kombinera kameror på våra skolor och förskolor med en snabb åtgärd av en 
trygghetsvärd, fältare eller väktare kan vara en framgång. Därför ska en behovsanalys 
genomföras om var det är mest effektivt att sätta upp kameror/värmekameror för att få 
en tidig indikation på var det kan förekomma skadegörelse eller ungdoms häng. 
Analysen ska resultera i en åtgärdsplan med var och när kameror ska sättas upp. Ett 
pilotprojekt ska tidigt genomföras för att kunna utvärdera åtgärden. Dessutom ska det 
tas fram riktlinjer som innefattar att kameror ska beaktas redan i projektering av nya   
fastigheter eller vid större renoveringar. Säkerhetschefen ska vara remissinstans.  
 

- För att bidraga till bättre lägesbild i de kommunala verksamheterna, måste ett 
kommunövergripande incident- och skaderapporteringsverktyg återinföras.  
 

- Flera av orsakerna till en ökad otrygghet finns i den offentliga miljön. Genom att bygga 
på rätt sätt, företrädesvis genom att ha med dessa aspekter redan i planeringsfasen, 
eller genom att förändra den fysiska omgivningen via olika åtgärder kan man försvåra 
för potentiella gärningspersoner och på så sätt förebygga brottslighet. Det kan handla 
om till exempel arkitektur och byggande av bostadsområden, men också om mindre 
förändringar så som att skymmande buskage tas bort eller att belysningen förbättras på 
en otrygg eller brottsdrabbad plats. Andra förebyggande åtgärder kan vara att säkra 
cykelvägar, ökad belysning, hastighetsbegränsningar. Snabba åtgärder vid klotter, 
nerskräpning och skadegörelse är en annan viktig åtgärd. Mycket görs redan idag men 
genom samverkan kan det bli ännu bättre.  
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Budget för satsning på trygghetsskapande åtgärder 2021 
Budget för innevarande år är beräknad utifrån att flera av åtgärderna som föreslås är uppdrag 
som förvaltningarna redan har men som behöver sammanställas och förtydligas under året. 
Under arbetet med lägesbild och orsaksanalys kan åtgärder identifieras vilka kan resultera i 
kostnader som idag inte ryms i en förvaltnings budget. Exempelvis kan ett ökat antal 
orosanmälningar innebära att det krävs mer resurser för att kunna hantera det ökade inflödet. 
Åtgärder som kan komma att identifieras under innevarande år bör därför beaktas vid förslag 
på trygghetsskapande åtgärder det kommande året. Vissa åtgärder påverkar kostnaderna under 
flera år, till exempel lönekostnader, vilket framgår av tabellerna nedan. Dessa åtgärder behöver 
beaktas i kommande budgetbeslut.  
 
Uppsökande verksamhet (ungdomsinsatser) 
En uppsökande och förebyggande verksamhet i samverkan med skolan skulle innebära att fler 
barn och familjer snabbare och tidigare får stöd att bryta negativa mönster. En sådan resurs är 
till exempel en familjebehandlare som arbetar multisystemiskt med intensiva sociala stöd- och 
behandlingsinslag.  

budget 2021 budget 2022+23+24 Ansvarig nämnd Medansvarig nämnd 
500 000 kr 500 000 kr  Socialnämnden   

 
Utökning av trygghetsvärdar (trygghet i offentliga miljön och ungdomsinsatser) 
Kostnaden för utökning av trygghetsvärdar är beräknad utifrån att trygghetsvärdarna finns 
tillgängliga 16 timmar per dygn istället för de 8 timmarna som gäller idag. Kostnader som även 
inryms är utbildning, material, arbetskläder och utökad arbetsledning. Den ökade bemanningen 
ska börja senast den sista maj så att det blir samma uppdrag på stranden som sommaren 2020.  

budget år 2021 budget 2022+23+24 Ansvarig Medansvarig 
1 100 000 kr 1 100 000 kr Kommunstyrelsen  

 
Incident- och skaderapporteringsverktyg (gemensam lägesbild) 
Kostnaden för ett incident- och skaderapporteringsverktyget är beräknat utifrån kostnaden från 
kommunens tidigare system.   

budget år 2021 budget 2022+23+24 Ansvarig nämnd  Medansvarig nämnd 
100 000 kr 50 000 kr   Kommunstyrelsen   

 
Kompetenshöjning kring orosanmälningar (ungdomsinsatser) 
Att öka kompetensen bland samtliga verksamheter inom kommunen för att fler ska kunna göra 
orosanmälningar. Detta kan resultera i en ökad utredningsvolym för socialförvaltningen och bör 
analyseras för att eventuellt ge ytterligare utökad budget under 2022.  

budget 2021 budget 2022+23+24 Ansvarig nämnd Medansvarig nämnd 
300 000 kr 0 kr Socialnämnden  

 
Felanmälningssystem (trygghet i offentliga miljön och gemensam lägesbild) 
Summan för uppdatering av befintligt felanmälningssystem är en uppskattning på vad det skulle 
kunna kosta att utöka befintligt system. Systemet ska innefatta en interaktiv karta för att enkelt 
kunna markera var man känner sig otrygg eller var man har sett till exempel skadegörelse.  

budget 2021 budget 2022+23+24 Ansvarig nämnd Medansvarig nämnd 
150 000 kr 50 000 kr  Tekniska nämnden Kommunstyrelsen  
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Aktiviteter på otrygga platser (trygghet i offentliga miljön) 
Vid identifiering av otrygga platser ska någon typ av aktivitet kunna startas upp, en pop-up, det 
kan t.ex. vara en tillfällig möblering, aktiviteter, odling, gungor, utsmyckning.  

budget 2021 budget 2022+23+24 Ansvarig nämnd Medansvarig nämnd 
500 000 kr 500 000 kr  Tekniska nämnden  

 
Kameror och belysning (trygghet i offentliga miljön) 
Avropspotten för uppsättning av kameror och belysning är tänkt att stödja 
samhällsbyggnadsförvaltningen då de i år inte har budgeterat för ett sådant arbete, dock bör 
vissa kostnader såsom driftkostnader ändå täckas i deras befintliga budget då det handlar om 
skydd av fastighet. Kommande år bör eventuellt detta finnas med i samhällsbyggnads-
förvaltningens ordinarie ram.  

Budget 2021 budget 2022+23+24 Ansvarig nämnd Medansvarig nämnd 
550 000 kr 100 000 kr  kommunstyrelsen Tekniska nämnden 

 
 
Behovsanalys och pilotprojekt för kameror (trygghet i offentliga miljön) 
Utföra en behovsanalys för kameror samt ett pilotprojekt med kameror med avidentifiering för 
att snabbt kunna få indikation vid närvaro i ett skolområde.  

budget 2021 budget 2022+23+24 Ansvarig nämnd Medansvarig nämnd 
300 000 kr 0 kr kommunstyrelsen Tekniska nämnden 

 
 
 
Översikt budget år 2021-2024 
 

Årtal Avsatta medel 
trygghetsskapande 
åtgärder  

Budgeterade medel Kvarvarande ej 
budgeterade medel  

2021 3 500 000 kr  3 500 000 kr  0 kr  
2022 3 700 000 kr  2 300 000 kr 1 400 000 kr  
2023 3 700 000 kr 2 300 000 kr 1 400 000 kr  
2024 4 000 000 kr  2 300 000 kr 1 700 000 kr  

 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
2021-12-02 
 

Ärende 

11 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 14 av 47 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 143 KS KF/2021:163 

Utbetalning av partistöd för år 2022 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725) och bidragsreglerna för kommunalt 
partistöd i Lomma kommun utgår varje år partistöd till de partier som finns representerade i 
kommunfullmäktige och som har lämnat in en skriftlig redovisning som visar hur det tidigare 
partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10, § 218. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10 § 218 
- Skrivelse 2021-10-22 från kommunledningsförvaltningen 
- Partiernas redovisningar, inklusive granskningsrapporter 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunalt partistöd för år 2022 

betalas ut enligt följande:  
 
Moderata samlingspartiet 146 349 kr, 
Socialdemokraterna 69 069 kr, 
Fokus Bjärred 45 885 kr, 
Liberalerna 38 157 kr, 
Sverigedemokraterna 38 157 kr, 
Centerpartiet 30 429 kr, 
Miljöpartiet de gröna 22 701 kr, 
Kristdemokraterna 14 973 kr. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
  



 TJÄNSTESKRIVELSE 2021-10-22 
 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Sida 1 av 3 
 

 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Franzén 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2021:163 

Förslag till utbetalning av partistöd för år 2022 

Förslag till beslut:  
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
 

Kommunalt partistöd betalas år 2022 ut enligt följande:  
 

Moderata samlingspartiet 146 349 kr,  
Socialdemokraterna 69 069 kr, 
Fokus Bjärred 45 885 kr, 
Liberalerna 38 157 kr, 
Sverigedemokraterna 38 157 kr, 
Centerpartiet 30 429 kr, 
Miljöpartiet de gröna 22 701 kr, 
Kristdemokraterna 14 973 kr. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725) och bidragsreglerna för kommunalt 
partistöd i Lomma kommun utgår varje år partistöd till de partier som finns representerade i 
kommunfullmäktige och som har lämnat in en skriftlig redovisning som visar hur det tidigare 
partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. 

Bakgrund/Analys 
Kommuner får enligt 4 kap. 29 § kommunallagen ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att 
stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Partistödet får ges till politiska partier som är 
representerade i fullmäktige och som är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått 
ett mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).  
 
Enligt 4 kap. 30 § kommunallagen ska fullmäktige besluta om partistödets omfattning och formerna 
för det. Beslut om partistöd ska enligt 4 kap. 31 § innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet 
årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som 
anges i 29 § första stycket, det vill säga för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.  
Redovisningen ska enligt 4 kap. 31 § avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige 
senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare 
ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. 
Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Fullmäktige får enligt 4 kap. 31 § 
besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport. 
 
Kommunfullmäktige i Lomma kommun har 2021-04-22, § 39, fastställt bidragsregler för kommunalt 
partistöd i Lomma kommun. Dessa regler kompletterar kommunallagens bestämmelser om 
kommunalt partistöd. Enligt bidragsreglerna för kommunalt partistöd i Lomma kommun består 
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partistödet av ett grundstöd på 15 % av prisbasbeloppet och ett mandatbundet stöd på 16 % av 
prisbasbeloppet. En mottagare av partistödet ska enligt bidragsreglerna årligen lämna in en skriftlig 
redovisning till fullmäktige som visar att föregående års partistöd har använts att stärka partiets 
ställning i den lokala demokratin. I den skriftliga redovisningen ska det tydligt framgå hur partistödet 
har använts i det lokala partiarbetet som riktar sig till kommuninvånarna. Den granskningsrapport 
som bifogas redovisningen ska enligt bidragsreglerna innehålla en redogörelse för det sätt på vilket 
sätt granskningen har genomförts och vilket material som har legat till grund för granskningen. Enligt 
bidragsreglerna ska partistöd betalas ut en gång per år i början av året efter beslut av fullmäktige vid 
fullmäktiges sista sammanträde för året. 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att alla partiers redovisningar har granskats av en av 
partiet särskilt utsedd granskare, men att några partier ej har bifogat en granskningsrapport som 
redogör för hur granskningen har genomförts och vilket material som har legat till grund för 
granskningen. Kommunledningsförvaltningen uppmanar partierna att i samband med redovisningen 
av hur partistödet har använts under år 2021 se till att det till redovisningen bifogas en 
granskningsrapport som fullt ut uppfyller de krav som ställs i de av kommunfullmäktige fastställda 
bidragsreglerna för kommunalt partistöd. 
 
Kommunalt partistöd för år 2022 
Prisbasbeloppet för år 2022 uppgår till 48 300 kr, vilket innebär att grundstödet för år 2022 är 7 245 
kr och det mandatbundna stödet för år 2022 är 7 728 kr. Mot bakgrund av kommunallagens regler 
för partistöd och bidragsreglerna för kommunalt partistöd för Lomma kommun föreslås följande 
partistöd utbetalas till partierna för år 2022: 
 

Parti Mandat Grundstöd (kr) Mandatbundet 
stöd (kr) 

Totalt bidrag 
(kr) 

Moderata 
samlingspartiet 

18 7 245 139 104 146 349 

Socialdemokraterna 8 7 245 61 824 69 069 
Fokus Bjärred 5 7 245 38 640 45 885 
Liberalerna 4 7 245 30 912 38 157 
Sverigedemokraterna 4 7 245 30 912 38 157 
Centerpartiet 3 7 245 23 184 30 429 
Miljöpartiet de gröna 2 7 245 15 456 22 701 
Kristdemokraterna 1 7 245 7 728 14 973 
Summa 45 57 960 352 760 405 720 

 

Beslutsunderlag 
- Partiernas redovisningar, inklusive granskningsrapporter 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med ekonomiavdelningen. 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

Maria Franzén 
Utredare 

Eva-Lena Sanderberg 
Förvaltningschef 
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Beslutet expedieras till: 
Samtliga partier 
Ekonomiavdelningen 
 



 

 

      
   
   
Moderata Samlingspartiet Lomma-Bjärred 
Verksamhetsåret 2020 
 
Verksamhetsåret 2020 har av uppenbara skäl präglats av de begränsningar av den normala 
verksamheten som Coronapandemin har medfört, men Moderaterna i Lomma-Bjärred har under 
verksamhetsåret inte ställt in, utan ställt om. 
 
Under verksamhetsåret har det tilldelade partistödet bland annat använts till: 
 
- Smittsäkra kampanjer där material har delats ut i medborgarnas brevlådor. 
 
- Främjande av ungdomars deltagande i den lokala demokratin genom att tillse att Moderata 
Ungdomsförbundet har tillgång till tillräckliga resurser för att informera Lomma kommuns ungdomar 
om partiets politik och att bedriva värvningsarbete för att fler ungdomar ska engagera sig demokratiskt. 
 
- Genomförande av digitala föreläsningar med ledande Moderata politiker. 
 
- Inköp av profilmaterial som används vid utåtriktad kampanjverksamhet. 
 
- Fondering av kapital inför valåret i syfte att säkerställa tillräckliga resurser för att på ett effektivt sätt 
informera medborgarna om Moderaternas politik. 
  
 
 

 
Aron Regnéll (M) 
Ordförande 
Moderata Samlingspartiet i Lomma Bjärred  
 

 

Redovisning av partistöd 













Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2020 
 

Årsmötet hålls den 4 mars 2021, digitalt via Google Meet 

 

Styrelsen har bestått av:  

Ordförande  Sandra Pilemalm 

Vice ordförande  Jonas Benke  

Kassör   Christian Kampmann 

Sekreterare  Åsa Mikkelsen 

Övriga ledamöter Remco Andersson 

Ersättare: Niklas Starow 

Ersättare: Bo Polsten 

 

och har haft 8 st protokollförda möten 

 

Valberedning:  

Ann Polack, Mikael Pankko, Peppe Polack  

 

Revisorer: 

Sven-Eric Davidsson, Gun Larsson 

 

Antal Medlemmar:  

2019 – 12 -31 uppgick medlemsantalet till 48  

 

Medlemsavgift:  

200 kr 

 

Aktivitetsplan 2020:  



Fastställdes i januari och har genomförts enligt plan.  

Fullmäktigegruppen har träffats måndagar före fullmäktige och dit har övriga 
medlemmar också varit välkomna. Gruppledare har varit Sandra Pilemalm 

Inför arbetet med budget 2021, träffade liberala medlemmar under maj och juni 
månad samtliga förvaltningschefer för fördjupad nulägesanlys och framåtblick.  

Det är nu mer än halvtid med Liberalerna Lomma-Bjärred i styret 

Snart har tre år gått sedan valet till Kommunfullmäktige i Lomma Kommun, 
Liberalerna Lomma-Bjärred innehar 4 mandat av 45 och är näst största parti i 
Alliansen.  

Liberala ledamöter sitter med i samtliga arbetsutskott och påverkar kontinuerligt 
det politiska arbetet.  

 

Vad har vi uppnått?  

Kameraövervakning Lomma tågstation 

 

I oktober 2019 klubbades liberalernas utredningsförslag om kameraövervakning på 
Kommunstyrelsen. Platser som vi då ansåg viktiga att utreda för framtiden var 
Bjärreds centrum, Flädie station, Lomma station, Lommatorg/centrum. Vi gläds 
därför åt att det nu finns 21 kameror uppsatta som täcker hela stationsområdet i 
Lomma, busshållplatsen, cykelgarage, cykeltunnel, pendlingsparkeringen och 
cykelställen utanför.  
 
Kamerorna invigdes tillsammans med Lomma tågstation i december 2020.  
Kamerorna har inspelning dygnet runt och kommer att kontrolleras när polisen 
begär ut bilder vid misstanke om brott. Det finns även 2 kameror som larmcentral 
eller polis ska kunna öppna för livebild på distans vid misstanke om pågående 
brott. 

  

Ökad bemanning stränder och centrumområden maj – september 

 
Utöver kameraövervakning och som ett led i att Lomma kommun ska fortsätta vara 
en av Sveriges tryggaste kommuner så krävde vi att antalet trygghetsvärdar 
förstärktes under sommaren 2020. Vi vill även i fortsättningen att trygghetsvärdar 
har ökad närvaro vid hamnområden, centrumområden och stränder maj – 



september. Även feriearbetare från kommunen ska verka för fortsatt upplevd 
trygghet. Feriearbete ska erbjudas till människor som vill vara goda ambassadörer 
för Lomma kommun, se till att människor visar hänsyn för varandra och verka för 
att vi tar väl hand om vår miljö. 

 

Trygghetssatsning  

 

En särskild trygghetssatsning blir verklighet fram t.o.m. 2024 då 3,5 – 4 miljoner 
avsätts årligen. Ett resultat av liberalt budgetarbete.  Områden i fokus för åtgärder 
är skadegörelse, drogrelaterade problem, trygghet i offentliga miljöer. Hur 
insatserna kommer förverkligas återstår för tjänstemän att utreda. 

 

Grundsärskola 

 

Upp till 35 elever får möjlighet att gå i grundsärskola i anslutning till 
Karstorpskolan. Etableringen är viktig för barn och deras vårdnadshavare. Barnen 
slipper nu resor och får närmre till skolan och kamrater och möjlighet att ta del av 
kommunens fritidsutbud. Ett resultat av liberalernas politiska arbete i kommunen.  

 

Äldreomsorg  

I budget 2021(budgetarbete 2020) var det ett krav från vår sida att det skulle finnas 
en back up på 5,9 miljoner ifall det behöver skjutas till pengar under året för att 
säkerställa hög kvalitet inom samtliga nämnders verksamhet - inte minst 
Socialnämnden som ansvarar för äldreomsorg.  

Vi är glada för att särskilda boenden nu tagits hem i kommunal regi, skedde 1 mars 
2021. Vi förordade redan 2017 att entreprenören skulle bytas ut och att det skulle 
till en ny upphandling. 

 

Nu har vi varit med och sett till att  

• bemanning på särskilda boenden ligger på riksnivå 
• kompetensutvecklingsinsatser intensifieras  
• yrkessvenska i samarbete med lärcentrum och socialförvaltningen införs 
• språkstödjarutbildning för handledare startar 



• demensutbildning startar 
• äldre och läkemedels utbildning startar  
• bemötande och värdegrunds utbildning startar 

 

Vad har avslagits? (fått nobben 2020)  

 

Presentkort till samtliga kommunanställda att använda hos kommunens 
företagare 

 

Innan sommaren röstade samtliga partier ned vårt förslag: att stödja kommunens 
alla företagare genom att ge alla kommunanställda en sommargåva, presentkort på 
300 kr.  

 

Öronmärkta pengar till åttornas och niornas demokratiresor till 
koncentrationslägret Sachsenhausen i Tyskland.  

 

Öronmärkta 850 000 hade sett till att Lomma kommun kan bibehålla den höga 
kvalitet som man har i dagsläget kopplat till demokratiarbete, samtidigt som det 
tydligt visar att Lomma kommun värderar demokrati- och värdegrundsfrågor högt. 

Professionen har sedan länge utarbetat ett koncept kring skolans demokratiuppdrag 
och det skiljer sig också från skola till skola. Demokratiuppdraget är starkt uttalat i 
skolans styrdokument. Pengarna ger också bättre förutsättningar än i dag, för 
likvärdighet mellan kommunens högstadier. Risken är nu stor att de ekonomiska 
förutsättningarna för att åka till Sachsenhausen för varje elev folkbokförd i Lomma 
kommun inte finns.  

 

Familjens hus 

En utvidgad familjecentral -tillskillnad från en vanlig familjecentral som riktar sig 
till de yngre barnen skulle följa barnet upp i vuxen ålder. Familjens hus skulle bestå 
av barnmorska, BVC-sköterska, förskolelärare, socionom, vilket är det som 
benämns familjecentral. Förutom det vill L att man tar familjen hus steget längre 
och även riktar arbetet mot fysisk och psykisk friskvård och samarbete med redan 
befintliga aktörer i kommunen t.ex. Trivselhuset. Ett fördjupat samarbete med 
BUP hade varit önskvärt, liksom samverkan med Barnens bästa och HOPP Hälsa 



Omtanke Prevention för Psykisk hälsa. Lomma kommun sticker ut väldigt negativt 
när det gäller den psykiska ohälsan. Med familjens hus skulle vi ha en samlande 
plattform som kan arbeta förebyggande och lösa problem innan de uppstår.  

Stationen i Alnarp möjliggör en utveckling av Alnarp till ett modernt öppet och 
hållbart campus med universitet, skolor, attraktiva bostäder, forskningsnära företag, 
slott och slottspark. Ett viktigt arbete för oss Liberaler är att verka för att 
bostäderna blir tillgängliga på marknaden till rimliga priser och att även hyresrätter 
ingår och att eventuell gymnasieskola förläggs i Alnarp inte i Lomma tätort.  

På lite längre sikt sker den huvudsakliga befolkningstillväxten i kommunen i 
området mellan Bjärred och Flädie, återstår för oss Liberaler ta ställning till hur vi 
vill att tillväxten ska ske. 

Slutligen, ditt engagemang och medlemskap som medlem har aldrig varit viktigare 
för liberalerna. Vår förening spelar stor roll för det viktiga arbete som väntar nu 
och fram till valet 2022. Alla är vi viktiga för att ena partiet och bidra till ett tydligt 
och välgrundat liberalt vägval. Liberalerna behövs i Sverige, inte minst ser jag varje 
dag hur viktiga liberala reformer är för nyanlända barn i förskolan och skolan. 

 Nu fortsätter vi kämpa lite till.  

Ordförande Sandra Pilemalm 
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SD Lommas verksamhetsberättelse 2020 
 

Till årsmötet den 2020-01-19 och efterföljande konstituerande styrelsemöte den 2020-01-19 

valdes följande styrelse att leda årets verksamhet: 

Jimmy Ringström Ordförande 

Natalia Engstedt Vice Ordförande 

Jonas Olsson  Andre vice ordförande 

Jeanette Larsson Ledamot, Kassör 

Oscar Sedira  Ledamot 

Åsa Undrén-Nilsson Ledamot 

Conny Ringström Ledamot 

 

Peter Nilsson  Ledamotsuppleant 

Jan Karlsson  Ledamotsuppleant 

Anna Strömvall Ledamotsuppleant, sekreterare 

Tobias Strömvall Leamotsuppleant 

Anders Ljung  Ledamotsuppleant 

Till revisor valdes: 

Henrik Ekberg revisor 

Ingela Hult  revisor 

 

Fredrik Ottesen revisorssuppleant 

Valberedningen har representerats av: 

Lennart Ekström (sammankallande) 

Billy Hansson/Premate 

Thomas Salomon 

Styrelsemöten har ägt rum vid sju tillfällen: 2020-01-19, 2020-02-06, 2020-04-16, 2020-06-10, 

2020-08-06, 2020-10-29, 2020-12-10. 

Verksamhetsåret 2020 är ett år som kan kännetecknas av ett år med restriktioner pga. den 

rådande pandemin som följt av Covid-19. Där många planerade medlemsträffar och konferenser 

blivit inställda på grund av de rådande omständigheterna. 
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Det första kvartalet hölls en föreläsning för alla medlemmar om hedersproblematik av Sara Gille 

samt om migration av Jonas Andersson, 8 februari i Kävlinge. Det hölls även en Styrelseutbildning i 

Kävlinge den 18 februari för de medlemmar som ville delta. 

Den 8 mars hölls en gruppledare träff i distrikt Skåne. Där diskuterades Mynewsdesk, -skapa, 

publicera och distribuera vår politik i distrikt Skåne. Men även Framgångssagan i Staffanstorp med 

Richard Olsson (SD) och Christian Sonesson (M). 

Ordförandeträff för Distrikt Skåne, 14 mars i Ängelholm. Huvudfokus låg på den nya styrelseportal 

"Admincontrol" som SD Skåne köpt in. Även partisekreteraren Richard Jomshof var på plats och 

föreläste. 

 

Andra kvartalet av året påbörjades arbete för vår mellanvalskampanj. Tyvärr så ställdes 

konferenser som var planerade in pga. av den rådande pandemin. Även våra planerade lokala 

medlemsträffar och lokala utbildningsförläsningar ställdes in. 

Lomma Festen 2020 
Blev även denna inställd pga. av rådande situation gällande pandemin. 

 

Det tredje kvartalet skickades vår lokala mellanvalkampanjs folder med vår lokala kommunpolitik 

ut till alla hushåll i Lomma i september månad. I den kunde man läsa om vår kommunpolitik men 

även en del om vår politik i region Skåne. 

 

Det fjärde kvartalet bestod av många inställda evenemang som Kommun och Regions 

konferensen (KRK) samt Gruppledarträffen (GT2021). På grund av den rådande pandemin. Även de 

planerade lokal sammankomsterna blev inställda. 
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Parlamentariska Berättelsen 
 

Våra ledamot i kommunfullmäktige: 
 

Jimmy Ringström Ledamot/ Gruppledare 

Oscar Sedira  Ledamot/ Vice gruppledare 

Jeanette Larson Ledamot/ Sekreterare 

Anders Bergström Ledamot 

Jonas Olsson  Ersättare 

Natalia Engstedt Ersättare 

 

Under året som har gått har ett flertal av våra motioner som inlämnats under 2019 men även 

under 2018 kommit upp i kommunfullmäktige och ett flertal initiativärende i nämnderna. Ett 

flertal reservationer och protokollsanteckningar. 

 

Följande motioner från SD som behandlats 2020: 

• Motion om att trådlöst nätverk skall installeras på våra äldreboende. 

(Anses besvarad) 

• Motion om uppdatering av kommunens styrdokument till gällande kommunallag. 

(Bifallen) 

• Motion angående åta åtgärder gällande återvändande IS terrorister. 

(Avslagen) 

 

Följande motioner som ej är slutbehandlade 2020: 

• Inskickad 2019-09-05: Motion om att skapa en park i kombination med förskola och 

äldreboende i Bjärred. 

 

• Inskickad 2019-12-05: Motion om införande av begäran om utdrag ur belastningsregistret 
vid anställning i kommunal verksamhet. 
 

• Inskickad 2019-12-05: Motion om införande av krav på goda kunskaper i svenska inom 
HVO-verksamhet. 
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Nu samlar vi ny styrka inför året 2021 och börjar redan nu planera inför nästa val 2022. Det 

kommer att krävas hårt arbete och mycket förberedande redan i år. Där en stor del kommer 

handla om medlemsvård och utbildande av nya kandidater. 

 

Välkomna alla medlemmar att ta del av information och gemenskapen på vårt årsmötet den 11 

april 2021 där vi även kommer välja vår ny styrelse som ska leda oss under det kommande året. 

 

 

Varmt välkomna! 



















Kommunfullmäktige 
2021-12-02 
 

Ärende 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 144 KS KF/2021:253 

Beslut om subventionerade hyror för bostäder med särskild service 

Ärendebeskrivning 
Hyreskostnaden är för de flesta invånare en betydande månatlig utgift och i normalfallet anpassar 
den enskilde sin boendekostnad utifrån inkomst. Personer med beslut om grupp- eller serviceboende 
inom LSS kan inte själv välja bostad och därmed hyresnivå då kommunen anvisar en bostad. Vid delar 
av Lomma kommuns boende för vuxna med särskild service enligt LSS föreligger höga hyreskostnader 
som bör sättas i relation till brukarnas generellt sett låga inkomster. I syfte att den enskilde inte ska 
drabbas av merkostnader för sitt boende på grund av sin funktionsnedsättning, och inte ska leva på 
existensminimum på grund av att de inte på egen hand kan välja ett billigare boende, förslås ett 
maximalt hyrestak om 7 000 kronor per månad från och med år 2022 med årlig uppräkning. 

Ekonomiavdelningen redogör i skrivelse 2021-11-01 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10, § 210. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10 § 210 
- Protokoll från socialnämnden, 2021-08-31 § 49 
- Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2021-08-17 § 80 
- Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-08-11 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för brukare med beviljad insats 

för Boende för vuxna med särskild service, enligt lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, besluta att från och med 2022-01-01 införa ett maximalt hyrestak 
om 7 000 kronor per månad, med årlig uppräkning.  

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om oförändrad hyresnivå för sex 
invånare som kommunen initierat ny bostad till i samband med omflyttning och 
omstrukturering av bostäder inom ramen för LSS. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Ekonomiavdelningen 

Vår referens: Samuel Sköld 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: samuel.skold@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2021:253 

Tjänsteskrivelse - Yttrande över förslag till subventionerade hyror för bostäder med 
särskild service 

Förslag till beslut:  
- Kommunstyrelsen föreslås rekommendera kommunfullmäktige att för brukare med beviljad 

insats för Boende för vuxna med särskild service, enligt lagen (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, besluta att från och med 2022-01-01 införa ett maximalt 
hyrestak om 7 000 kronor per månad, med årlig uppräkning.  

- Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att besluta 
om oförändrad hyresnivå för sex invånare som kommunen initierat ny bostad till i samband 
med omflyttning och omstrukturering av bostäder inom ramen för LSS. 

Ärendebeskrivning 

Hyreskostnaden är för de flesta invånare en betydande månatlig utgift och i normalfallet anpassar 
den enskilde sin boendekostnad utifrån inkomst. Personer med beslut om grupp- eller serviceboende 
inom LSS kan inte själv välja bostad och därmed hyresnivå då kommunen anvisar en bostad. Vid delar 
av Lomma kommuns boende för vuxna med särskild service enligt LSS föreligger höga hyreskostnader 
som bör sättas i relation till brukarnas generellt sett låga inkomster. I syfte att den enskilde inte ska 
drabbas av merkostnader för sitt boende på grund av sin funktionsnedsättning, och inte ska leva på 
existensminimum på grund av att de inte på egen hand kan välja ett billigare boende, förslås ett 
maximalt hyrestak om 7 000 kronor per månad från och med år 2022 med årlig uppräkning. 

I syfte att strukturera och utöka antalet lägenheter inom ramen för Boende för vuxna med särskild 
service i kommunen har sex invånare tilldelats nya lägenheter. Kommunens bestånd av 16 
lägenheter, vilka ursprungligen var avsedda för äldre, har i dialog med fastighetsägaren 
omstrukturerats till Boende för vuxna med särskild service, då det var låg nyttjandegrad med 
befintlig målgrupp. Lägenheterna kommer successivt att tas i anspråk utifrån behov i befolkningen. 
De nya lägenheterna har en högre hyresnivå, men eftersom brukaren ej själv initierat flytten bör 
brukaren fortsatt      debiteras samma hyresnivå som tidigare med årlig uppräkning. 
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Bakgrund/Analys 

Socialnämnden har haft att välja mellan att subventionera hyran för boende för vuxna med särskild 
service eller att hänvisa brukarna att söka försörjningsstöd i de fall hyran är för hög i förhållande till 
inkomsten. Enligt socialförvaltningen ska försörjningsstöd ges till individer under en kort tid och det 
finns en förväntan på individen att över tid lösa sitt boende på ett billigare sätt. Detta är, enligt 
förvaltningen, inte möjligt då det är kommunen som anvisar boende för brukare inom LSS. 
Ekonomiskt bistånd är också, enligt socialförvaltningen, en för kommunen administrativt och 
personellt dyr bidragsform. Det är därför vanligt att kommuner beslutar om subventionerade hyror i 
stället för att majoriteten brukare, livslångt, ska hanteras inom systemet för ekonomiskt bistånd. 
 

Ett hyrestak innebär i praktiken en hyresnedsättning till den boende och kostnaden för detta, om det 
införs, blir en kostnad som bärs av socialnämnden som innehar hyreskontraktet i första hand.  

Enligt socialförvaltningen är systemet med hyrestak enkelt och rättssäkert för den enskilde och 
mindre kostnadsdrivande för kommunen att administrera. Om Lomma kommun i dagsläget skulle ha 
ett hyrestak om 7000 kronor i månaden på befintliga bostäder skulle det, enligt socialförvaltningen, 
för kommunen inledningsvis innebära en kostnad på cirka 230 tkr årligen från 2022, som sedan 
successivt skulle öka, och vid fullt nyttjande av befintliga hyreslägenheter uppgå till 430 tkr årligen. 
Den förväntade kostnadsökningen inom LSS-verkansamheten finansieras, enligt förvaltningen, av 
lägre kostnader inom Hälsa, vård och omsorg. Omdisponering av budget mellan KF-verksamheter får 
göras för fastställd budget under förutsättning av att nämndsmålen uppfylls. 

Ekonomiavdelningens bedömning är att ett hyrestak sannolikt innebär en mindre administration och 
sammantaget inte högre kostnader för kommunen än vad försörjningsstöd inklusive hantering skulle 
ha kostat. I övrigt är förslaget kostnadsneutralt för kommunen totalt sett. Ekonomiavdelningen har 
därför inget att erinra mot förslaget. 

 

Lagstiftning  

I 2 kap 3 § kommunallagen framgår den s.k. likställighetsprincipen, som anger att en kommun ska 
behandla sina medlemmar lika, om inte det finns sakliga skäl för något annat. En subvention från en 
kommun utan föregående individuell behovsprövning kan anses stå i strid med 
likställighetsprincipen. Kommunen har dock möjlighet att, enligt 2 kap 6 § lagen om vissa kommunala 
befogenheter, lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att minska deras kostnader för att 
skaffa eller inneha en permanentbostad. Därmed kan det, trots huvudregeln om likställighet, anses 
finnas lagstöd för den föreslagna subventionen. 

 

Övrigt 

Socialförvaltningen informerar i ärendet om att det som ett resultat av LSS-kommitténs arbete 
(2008) har gjorts en utredning "Boende på (o)lika villkor SOU 2021:14". Denna föreslår att den som 
beviljats insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt 9:9§ LSS och bor i en sådan bostad ska 
ha rätt till merkostnadsersättning. Denna administreras från Försäkringskassan med statliga medel. 
Det är viktigt att socialförvaltningen bevakar resultatet av utredningen och eventuell annan 
förändring i lagstiftningen, så att frågan om hantering av hyrestak/merkostnadsersättning vid behov 
återigen lyfts och hanteras på lämpligt sätt. 
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Beslutsunderlag 
- Protokoll från socialnämnden, 2021-08-31 § 49 
- Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2021-08-17 § 80 
- Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-08-11 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med kommunjurist 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

Elisabet Andersson 
Budgetekonom 

Samuel Sköld 
Ekonomichef 

Beslutet expedieras till: 
Socialnämnden 
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SOCIALNÄMNDEN 2021-08-31 

 

 
Justerare 
 
Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
SN § 49   SN/2021:239 - 750 

 

Förslag till subventionerade hyror för bostäder med särskild service 
 
Ärendebeskrivning 
Hyreskostnaden är för de flesta invånare en betydande månatlig utgift och i 
normalfallet anpassar den enskilde sin boendekostnad utifrån inkomst. Personer med 
beslut om grupp- eller serviceboende inom LSS kan inte själv välja bostad och därmed 
hyresnivå då kommunen anvisar en bostad. Vid delar av Lomma kommuns boende för 
vuxna med särskild service enligt LSS föreligger höga hyreskostnader som bör sättas i 
relation till brukarnas generellt sätt låga inkomster. I syfte att den enskilde inte ska 
drabbas av merkostnader för sitt boende på grund av sin funktionsnedsättning, och 
inte ska leva på existensminimum på grund av att de inte på egen hand kan välja ett 
billigare boende, förslås ett maximalt hyrestak om 7 000 kronor per månad från och 
med år 2022 med årlig uppräkning.  
 
I syfte att strukturera och utöka antalet lägenheter inom ramen för Boende för vuxna 
med särskild service i kommunen har sex invånare tilldelats nya lägenheter. 
Kommunens bestånd av 16 lägenheter, vilka ursprungligen var avsedda för äldre, har i 
dialog med fastighetsägaren omstrukturerats till Boende för vuxna med särskild 
service, då det var låg nyttjandegrad med befintlig målgrupp. Lägenheterna kommer 
successivt att tas i anspråk utifrån behov i befolkningen. De nya lägenheterna har en 
högre hyresnivå, men eftersom brukaren ej själv initierat flytten bör brukaren fortsatt 
debiteras samma hyresnivå som tidigare med årlig uppräkning.  
 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott, 2021-08-17, § 80. 

 
 Överläggning 

Paul Andersson (S), Charlott Enocson (M), Anders Olin (M), Britt Hjertqvist (L), Oscar 
Sedira (SD) och Carina Ericsson (FB) yrkar att socialnämnden ska besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2021-08-11 
‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2021-08-17 § 80 
 
Socialnämnden beslutar följande:  
‒ Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att 

för brukare med beviljad insats för Boende för vuxna med särskild service, enligt 
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, besluta att från 
och med 2022-01-01 införa ett maximalt hyrestak om 7 000 kronor per månad, 
med årlig uppräkning. Den ökade kostnaden inom KF-område LSS ska hanteras i 
samband med den ordinarie budgetprocessen.  

 
‒ Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att 

besluta om oförändrad hyresnivå för sex invånare som kommunen initierat ny 
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SOCIALNÄMNDEN 2021-08-31 

 

 
Justerare 
 
Protokollet har justerats digitalt 

Utdragsbestyrkande 

 
 

bostad till i samband med omflyttning och omstrukturering av bostäder inom 
ramen för LSS. 

______________________ 
Sändlista 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 
 
 Socialnämnden 

   
  
Hyressubventionering inom bostad med särskilt service  

 
 
 
Förslag till beslut: 

- Socialnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att för 
brukare med beviljad insats Boende för vuxna med särskild service enligt lagen (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade besluta att från och med 2022-01-01 införa 
ett maximalt hyrestak om 7000 kronor per månad, med årlig uppräkning. Den ökade 
kostnaden som uppstår inom KF-område LSS kompenseras av minskade hyreskostnader inom 
KF-område HVO inom den ordinarie budgetprocessen framöver.  
 

- Socialnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta om oförändrad hyresniv sex invånare som kommunen initierat ny bostad till i 
samband med omflyttning och omstrukturering av bostäder inom ramen för LSS.  
 

Ärende 
Hyreskostnaden är för de flesta invånare en betydande månatlig utgift och i normalfallet anpassar 
den enskilde sin boendekostnad utifrån inkomst. Personer med beslut om grupp- eller serviceboende 
inom LSS kan inte själv välja bostad och därmed hyresnivå då kommunen anvisar en bostad. Vid delar 
av Lomma kommuns boende för vuxna med särskild service enligt LSS föreligger höga hyreskostnader 
som bör sättas i relation till brukarnas generellt sätt låga inkomster. I syfte att den enskilde inte ska 
drabbas av merkostnader för sitt boende på grund av sin funktionsnedsättning och inte leva på 
existensminimum på grund av att de inte på egen hand kan välja ett billigare boende förslås ett 
maximalt hyrestak om 7000 kronor per månad från och med 2022 med årlig uppräkning.  
 
I syfte att strukturera och utöka antalet lägenheter inom ramen för Boende för vuxna med särskild 
service i kommunen har sex invånare tilldelats nya lägenheter. Kommunens bestånd av 16 lägenheter 
ursprungligen avsedda för äldre har, i dialog med fastighetsägaren, fördelats om till Boende för vuxna 
med särskild service då det var låg nyttjandegrad med befintlig målgrupp. Lägenheterna kommer 
successivt att tas i anspråk utifrån behov i befolkningen. De nya lägenheterna har en högre hyresnivå 
men eftersom brukaren ej själv initierat flytten bör brukaren fortsatt debiteras samma hyresnivå som 
tidigare, med årlig uppräkning.  
 
Bakgrund 
I samband med den boendeutvecklingsprocess som pågår inom socialförvaltningen har frågan kring 
hyresnivåer inom LSS aktualiserats. Utifrån det såväl redan aktuella som det prognostiserade behov 
som finns kring ökat behov av fler boende med särskilt service enligt LSS kommer frågan kring 
hyresnivåer att bli allt mer aktuell, både vid förflyttningar i kommunens befintliga bestånd av 
bostäder men också vid framtida nybyggnation.  

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2021-08-11 
  

Vår referens: Filippa Swanstein    
Direkttel: 040 641 10 00  
E-post: Filippa.Swanstein@lomma.se  
Diarienr: SN/2021:239 
Er referens:  

mailto:Filippa.Swanstein@lomma.se
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Målet för svensk funktionshinderpolitik är ett samhälle där människor med funktionsnedsättning i 
alla åldrar blir fullt delaktiga i samhället. Levnadsvillkoren ska vara jämlika för personer med 
funktionsnedsättning och funktionshinderpolitiken ska undanröja hinder för full delaktighet i 
samhället, den ska förebygga och bekämpa diskriminering samt skapa förutsättningar för 
självständighet och självbestämmande. De nationella målen för funktionshinderpolitiken vilar ytterst 
på FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen syftar till 
att säkerställa alla mänskliga rättigheter för alla personer med funktionshinder.  
 
I Sverige utförs en stor del av funktionshinderpolitiken av kommunerna. Den viktigaste lagen som 
styr kommunernas arbete för personer med funktionsnedsättning är Lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en rättighetslag med tio insatser som den enskilde, 
under vissa omständigheter, har rätt till. Syftet med lagen är att garantera personer med omfattande 
och varaktiga funktionshinder en starkare ställning i samhället och möjlighet att leva självständiga liv. 
Insatserna enligt LSS ska tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor. 
 
Den som har rätt till insatser inom LSS ingår i någon av tre definierade personkretsar. Personkrets 1 
avser personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Personkrets 2 avser 
personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada 
förorsakad i vuxen ålder. Personkrets 3 avser andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder 
som uppenbart inte beror på normalt åldrande.  
 
Tillgången till egen bostad lyfts fram som ett av de viktigaste områdena för att garantera personer 
med funktionsnedsättning självständighet och delaktighet och Bostad med särskild service för vuxna 
är en insats som beviljas av kommunen med stöd av LSS. Socialstyrelsen har definierat tre 
huvudformer av LSS-boende för vuxna; gruppbostäder för brukare med omfattande behov av tillsyn 
och omvårdnad, servicebostäder för brukare med mindre omfattande behov och annan särskilt 
anpassad bostad som är en boendeform utan fast bemanning.  
 
Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2018 visar på snabbt ökade skillnader i ekonomisk standard 
mellan vissa grupper av personer med funktionsnedsättning och den övriga befolkningen. Brukare 
med beslut inom LSS har generellt mycket begränsade inkomster. Den genomsnittliga disponibla 
inkomsten för personer med funktionsnedsättning är avsevärt lägre än för den övriga befolkningen. 
Samtidigt har brukarna ofta höga hyreskostnader då funktionsnedsättningen kan kräva större ytor. 
Brukarna har även små möjligheter att välja ett billigare boende på en marknad då insatsen av 
boende är kopplad till kommunens urval av bostäder. Brukarna har ocksåett ansvar att solidariskt 
bära hyreskostnaden för gemensamhetsutrymmen på boendet.  
 
Brukarna på LSS-boende har låga disponibla inkomster och låga disponibla inkomster är reellt kopplat 
till förutsättningarna till goda levnadsvillkor. Den absoluta majoriteten av invånare med insatsen 
bostad med särskild service enligt LSS har sin huvudsakliga inkomst från antingen sjuk- eller 
aktivitetsersättning. Personer som beviljas Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS har en 
funktionsnedsättning som i de flesta fall innebär att deras inkomst består av sjuk- eller 
aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Eftersom brukarna sällan har förvärvsarbetat tidigare i 
livet ligger ersättningarna från socialförsäkringen på grundbeloppen. Invånare över 65 år får 
ersättning från pensionssystemet. Sjuk- eller aktivitetsersättning är idag runt 9 000–10 000 kronor 
per månad och den lägsta pensionen, vilken denna målgrupp oftast hamnar inom, motsvarar 8 651 
kronor per månad. Detta tyder på att för invånare med boende med särskild service enligt LSS är den 
ekonomiska situationen särskilt svår. Typfallsberäkningar visar att inkomsterna i dessa hushåll ofta 
inte täcker utgifterna.  
 
Enligt förarbetena till LSS-lagstiftningen är en viktig princip att den enskilde inte ska ha merkostnader 
på grund av sin funktionsnedsättning och att omfattande stödbehov inte ska medföra en lägre 
levnadsstandard.  Som grundregel ska insatserna inom LSS vara gratis för den enskilde, men 
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kommunen får ta ut skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. I lagen 
framgår att kommunen ska anpassa avgifterna så att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sin 
försörjning. Dessa bestämmelser sätts dock ur spel i de fall kommunen väljer att hyra ut LSS-
bostäderna. Vid ett normalt hyresförhållande är hyreslagens regler, 12 kap. Jordabalken, 
överordnade LSS. Det innebär att lägenhetens bruksvärde styr hyresnivån. Någon hänsyn kan således 
inte tas till att brukaren ska ha tillräckliga medel kvar för sin försörjning när hyran sätts vilket också 
prövats i Regeringsrätten. Socialstyrelsen gjorde en kartläggning år 2005, som visade att hela 96 
procent av de svarande kommunerna i Sverige hyr ut sina LSS-bostäder enligt hyreslagen.  
 
 LSS-kommittén (2008) föreslog att regeringen skyndsamt borde utreda hur den som beviljats LSS-
boende inte ska få merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning till följd av hyressättningen. 
Som ett resultat av LSS-kommitténs arbete gjordes ytterligare en utredning ”Boende på (o)lika villkor 
SOU 2021:14”.  Denna föreslår att den som beviljats insatsen bostad med särskild service för vuxna 
enligt 9:9§ LSS och bor i en sådan bostad ska ha rätt till merkostnadsersättning.   
 
Bostadstillägg finns för den som får sjuk- eller aktivitetsersättning, har en låg inkomst och samtidigt 
utgifter för sitt boende. Storleken på bostadstillägget beror på hur stora inkomster den enskilde har 
samt hyresnivån för bostaden. Som mest kan den enskilde få 93 procent av boendekostnaden upp till 
5 000 kronor. Det motsvarar 4 650 kronor per månad. Mellanskillnaden upp till hyreskostnaden står 
den enskilde själv för. Från och med den månad den enskilde fyller 65 år ska 95 procent beaktas. För 
den som är ensamstående och endast har sjukersättning med garantibelopp som inkomst och inte 
har en förmögenhet som överstiger 100 000 kronor utgår fullt bostadstillägg på 4 650 kronor per 
månad före skatt.  
 
LSS-kommitténs utredning från 2008 visar också att en fjärdedel av kommunerna som tar ut hyra för 
LSS-boenden också tillämpar ett så kallat förbehållsbelopp för att de boende ska få medel över efter 
hyran. Ett förbehållsbelopp fungerar som ett minimibelopp som brukaren ska ha kvar till sin 
försörjning efter att hyra och skatt betalats. Når den enskilde inte upp till förbehållsbeloppet kan hen 
vara berättigad till bidrag från kommunen. Dessa förbehållsbelopp varierar i storlek. 
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjorde en kartläggning redan år 2013 över kommunernas 
hyressättning av LSS-boenden. Den visade att vissa kommuner väljer att subventionera hyran genom 
individuell eller generell prövning medan andra hänvisar andra kommuner brukarna att söka 
försörjningsstöd i de fall hyran är för hög i förhållande till inkomsten. Socialförvaltningen menar dock 
att försörjningsstöd ska ges till individer under en kort tid och det finns en förväntan på individen att 
över tid lösa sitt boende på ett billigare sätt. Detta är inte möjligt då det är kommunen som anvisar 
boende för brukare inom LSS. Ekonomiskt bistånd är också en för kommunen administrativt och 
personellt dyr bidragsform. Det är vanligt att kommuner beslutar om subventionerade hyror istället 
för att majoriteten brukare, livslångt, ska hanteras inom systemet för ekonomiskt bistånd. 
 
I Lomma kommun praktiseras hyresavtal i enighet med hyreslagen och hyressättningen förhandlas 
med hyresgästföreningen. Kommunens yrkande ligger i paritet med övrig hyresnivå i kommunen. För 
att säkerställa detta tas hyresnivåer in från privata hyresvärdar i kommunen. För LSS-boende 
beräknas hyran inte bara på lägenhetsyta utan även en del av den gemensamma ytan inkluderas. 
Dock inte personalutrymme.  
  
Enligt kommunens internhyressystem hyrs därefter de flesta kommunägda objekt ut till 
förvaltningarna med en internhyra som baseras på investeringens storlek (avskrivning + 
kapitalkostnad + driftkostnad). Vid inhyrningar är det generellt den hyra som kommunen betalar till 
den externa fastighetsägaren som socialförvaltningen får erlägga med tillägg för viss drift och 
underhåll. Det innebär att eventuella hyresnedsättningar till den boende (vilken är att beteckna som 
en andrahandshyresgäst) beslutas av socialnämnden och inte tekniska nämnden. Dock är frågan om 
subentionering av kostnader för delar av befolkningen av principell natur och kommunfullmäktige är 
beslutsfattare.  
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Förvaltningens sammantagna bedömning är att ett hyrestak för brukare med beslut enligt 9:9§ LSS är 
mer fördelaktigt för alla parter än att hänvisa den enkilde till ekonomiskt bistånd. Vid 
faktainhämtning från andra kommuner varierar hyrestaket mellan 5000-65001 kronor. Att hyresnivån 
sätts till denna nivå är inte sällan kopplad till att hyror över det innebär att den enskilde brukaren får 
svårt att klara sin försörjning utan stöd från anhöriga eller försörjningsstöd. Förvaltningen föreslår en 
nivå om 7000 kr per månad från och med 2022-01-01. 
 
Som tidigare nämnts är systemet med hyrestak enkelt och rättssäkert för den enskilde och mindre 
kostnadsdrivande för kommunen att administrera. För den enskildes del innebär en subventionerad 
hyra en trygghet. Hyrestak har också minst påverkan på andra försäkringar och bidrag för den 
enskilde. En majoritet av de boende har efter hyreskostnaden en generell inkomst på ca 4 600 kronor 
per månad som då ska räcka till resterande kostnader. Normen för försörjningsstöd är idag 4 180 
kronor.  
 
Kostnaden för Lomma kommun bli rimlig. Om Lomma kommun i dagsläget skulle ha ett hyrestak om 
7000 kronor i månaden på befintliga bostäder så skulle det för kommunen för 2022 bli en kostnad på 
cirka 230 tkr årligen. Denna kostnad kommer successivt att öka och vid fullt nyttjande av befintliga 
hyreslägenheter vara 430 tkr årligen. Hyrestaket föreslås räknas upp varje i år i takt med de generella 
hyreshöjningarna. 
 
Beslutsunderlag 
Föreliggande skrivelse. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Avser vuxna invånare. 
 
 
Filippa Swanstein   Emma Pihl  
Avdelningschef LSS   Socialchef  
 
Beslutet expedieras till:  
Kommunstyrelsen 
 
 

 
1 Några kommuner med hyrestak: Malmö, Härryda, Kungälv, Stenungssund, Tjörn, Mölndal 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 145 KS KF/2021:295 

Kommunal borgen för Bjärreds båtklubb 

Ärendebeskrivning 
Bjärreds Båtklubb har inkommit med en ansökan om kommunal borgen med syfte att renovera 
föreningens brygga i Bjärred. Total investering beräknas till cirka 2 mnkr, varav föreningen har egen 
finansiering omfattande 0,5 mnkr och önskar ta upp banklån på resterande 1,5 mnkr med kommunal 
borgen. Lånet planeras att amorteras i sin helhet under maximalt 10 år. 

Ekonomiavdelningen redogör i skrivelse 2021-10-25 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10, § 211. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10 § 211 
- Ansökan Borgensåtagande 
- Protokoll styrelsemöte Bjärreds Båtklubb 211010 
- Stadgar Bjärreds Båtklubb 
- Årsmöte 2021 BBK 
- Resultaträkning 2019 
- Resultaträkning 2020 
- Prel resultaträkning 2021 
- Resultatbudget 2022 och 2023 
- Balansräkning 2019 
- Balansräkning 2020 
- Prel balansräkning 2021 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta bevilja Bjärreds Båtklubb kommunal 

borgen avseende lån för investering i brygga uppgående till maximalt 1,5 mnkr samt att 
amortering ska ske på maximalt 10 år. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Ekonomiavdelningen 

Vår referens: Samuel Sköld 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: samuel.skold@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2021:295 

Tjänsteskrivelse - Kommunal borgen för Bjärreds båtklubb 

Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Att bevilja Bjärreds Båtklubb kommunal borgen avseende lån för investering i brygga uppgående 
till maximalt 1,5 mnkr samt att amortering ska ske på maximalt 10 år. 

Ärendebeskrivning 
Bjärreds Båtklubb har inkommit med en ansökan om kommunal borgen med syfte att renovera 
föreningens brygga i Bjärred. Total investering beräknas till cirka 2 mnkr, varav föreningen har egen 
finansiering till 0,5 mnkr och önskar ta upp banklån på resterande 1,5 mnkr med kommunal borgen. 
Lånet planeras att amorteras i sin helhet under maximalt 10 år. 
 
Enligt kommunens finanspolicy har kommunen allmänt sett en restriktiv inställning till borgen och 
normalt tecknas borgen endast för företag som ägs av kommunen. I Lomma kommuns finanspolicy 
finns även regelverk avseende kommunal borgen för ideella föreningar. Ekonomiavdelningen bedömer 
att de förutsättningarna som beskrivs i regelverket uppfylls. Bland annat bedöms föreningen klara de 
ökade driftskostnaderna som blir följden av investeringen och det bedöms finnas en kommunal nytta 
med en renoverad brygga som står i proportion till föreningens ansökan. 
 

Bakgrund/Analys 
Bjärreds Båtklubb har inkommit med en ansökan om kommunal borgen med syfte att renovera 
föreningens brygga i Bjärred.  
 
Den nuvarande bryggan används av föreningens cirka 100 medlemmar som betalar en årlig avgift till 
föreningen. Medlemmarna bor till största delen i kommunen, därtill är bryggan öppen för allmänheten 
och besöks även av badgäster och andra besökare.  
 
I Lomma kommuns finanspolicy finns regelverket avseende kommunal borgen för ideella föreningar. 
Allmänt sett har kommunen en restriktiv inställning till borgen och normalt tecknas borgen endast för 
företag som ägs av kommunen. Kommunal borgen kan i vissa fall ställas för lån till ideella föreningar 
efter beslut i kommunfullmäktige. Borgen får innefatta lån till investeringar om annan säkerhet inte är 
tillräcklig för att finansiera projektet och kan ges om kommunal borgen minskar räntekostnaden i 
väsentlig utsträckning.  
Föreningen bedömer att räntekostnaden vid kommunal borgen uppgår till cirka 2 procent, medan 
räntan blir betydligt högre utan borgen, om lånen ens beviljas. En ränta på till exempel 5 procent 
istället för 2 procent innebär en årlig ökad räntekostnad för föreningen med som mest 45 tkr år ett 
och i snitt under amorteringsperioden med 22,5 tkr per år eller 225 tkr totalt. 
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Enligt regelverket ska det även finnas ett långsiktigt behov av verksamheten under den tid som 
borgensåtagandet ska omfatta. Då Lomma kommun är en utpräglad kustkommun med goda 
möjligheter till aktivt båtliv, där intresset generellt för båtliv har ökat under senare år, bedöms kriteriet 
vara uppfyllt. Enligt regelverket ska borgen endast ges för verksamhet som avser ej konkurrensutsatt 
verksamhet. Dessutom ska beslut om borgen föregås av en riskbedömning innehållande bland annat 
analys av investerings- och driftskostnader, förutsättningar att klara de ökade driftskostnaderna, 
bedömning av andrahandsvärdet på investeringen samt andra relevanta fakta. 
 
Total investering beräknas till cirka 2 mnkr, varav föreningen har finansiering till 0,5 mnkr och behöver 
ett banklån på 1,5 mnkr med kommunal borgen. Lånet planeras att amorteras i sin helhet under 
maximalt 10 år, dvs en årlig amortering på 150 tkr. 
Föreningens ekonomiska redovisning visar på ett prognostiserat resultat 2021 för föreningen på över 
180 tkr och att föreningen beräknar nå ett eget kapital per 2021-12-31 på över 640 tkr och en 
tillgänglig likviditet på motsvarande summa. Föreningen är skuldfri vilket innebär att soliditeten är 
mycket hög. Det innebär att föreningen har möjlighet att med egna medel finansiera cirka 25 procent 
av investeringen men behöver extern finansiering för resterande 1,5 mnkr. 

Föreningen presenterar en långsiktig budget för åren 2022 och 2023 som visar på effekten med en 
beräknad årlig räntekostnad runt 2 procent samt en årlig amortering på 150 tkr. Givet dessa 
förutsättningar bedöms föreningen klara att amortera lånet på maximalt 10 år samt bära den årliga 
räntekostnaden med ett positivt resultat. Om förutsättningarna förändras finns i första hand en 
möjlighet för föreningen att öka de årliga avgifterna, vilket troligtvis endast marginellt påverkar 
uthyrningsgraden av platserna då den årliga avgiften är låg i förhållande till de totala kostnaderna för 
båtliv.  Det innebär att kommunens risk med kommunal borgen sammantaget bedöms som relativt 
låg. Däremot är det troligtvis inte möjligt att bedöma ett andrahandsvärde för investeringen.  

I samband med beredning av kommunens budget för kommande år föreslås en investering i 
föreningslokaler på Strandvägen som ligger i anslutning till Bjärreds båtklubbs brygga. Eftersom hela 
området ska ses över är även timingen bra med en renovering av båtbryggan. I dialogen med 
föreningen som föregått förslaget till beslut om borgen har även konstaterats att det finns behov av 
att formalisera båtklubbens nyttjande av mark- och vattenområdet för bryggan. Kommunens enhet för 
mark- och exploatering kommer därför att se över lämplig upplåtelseform och tydliggöra villkor såsom 
att bryggan ska hållas tillgänglig för allmänheten 
 

Sammanfattningsvis bedömer ekonomiavdelningen att de förutsättningar som beskrivs i finanspolicyn 
gällande kommunal borgen för ideella föreningar uppfylls samt att det därtill finns en kommunal nytta 
med en renoverad brygga som står i proportion till föreningens ansökan. 

Beslutsunderlag 
- Ansökan Borgensåtagande 
- Protokoll styrelsemöte Bjärreds Båtklubb 211010 
- Stadgar Bjärreds Båtklubb 
- Årsmöte 2021 BBK 
- Prel resultaträkning 2021 
- Prel balansräkning 2021 
- Resultatbudget 2022 
 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med mark- och exploateringsavdelningen. 
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Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

Samuel Sköld 
Ekonomichef 

 

Beslutet expedieras till: 
Bjärreds Båtklubb 
Ekonomiavdelningen 











Bjärred 14 mars 2021

Protokoll, Årsmöte Bjärreds Båtklubb 2021
Datum: 2021-03-14

Mötets öppnande
Årsmötet öppnades av ordförande Håkan Eksandh som hälsade alla välkomna.

Val av mötesordförande
Årsmötet valde sittande, Håkan Eksandh.

Val av mötessekreterare
Årsmötet valde Alexander Bucur

Val av två justeringsmän
Årsmötet utsåg Jörgen Lindahl och Maria Lack Holmbeck till justeringsmän.

Fråga om behörigt utlysande av möte
Årsmötet godkände utlysandet av årsmötet.

Godkännande av dagordning
Årsmötet godkände dagordningen.

Föredragning av verksamhetsberättelse för 2020
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen för 2020.
Styrelsen som utsågs vid årsmöte den 15 mars 2020 har bestått av:

Ordförande: Håkan Eksandh
Vice Ordförande: Alexander Bucur
Kassör: Patrik Wittström, Firmatecknare
Sekreterare: Morgan Lindberg
Ledamot: Jens Hall
Ledamot: Kristian Fridqvist, Firmatecknare

Suppleant: Peter Thulin
Suppleant: Philip Landqvist

Revisorer: Fredrik Bjärenlöv och Jens Gustafsson.
Valberedning: Peter Ternerot.

Medlemmar: Tillströmningen har varit god med en nettoökning på ca. 10-12 nya
medlemmar vilket ger ett totalt medlemsantal på ca. 80 st.



Verksamhet:

Nytt arrendeavtal för sjösättningsrampen är på plats med kommunen och kostnaden
har därmed gått ner från tidigare ca. 20 000 kr/år till 1 000 kr/år.

Bryggan lades i och togs upp i bra samarbete med Bjärreds IF.

Kommunen har gjord diverse anläggningsarbeten vid bryggan i samband med
erosionsprojektet som pågår på stranden norr om bryggan. Bl.a. har den gamla
sittgruppen och trädäcket bytts ut mot ett nytt, vilket är uppskattat. Dock har det blivit
lite mindre manöverutrymme vid isättningsrampen, vilket styrelsen har påtalat för
kommunen. Vi hoppas att de åtgärdar detta genom att bredda vägen ner till rampen.

Rampens status är fullgod.

Bryggans status är relativt dålig avseende stålkonstruktionen och det kommer krävas
en reparationsinsats med svetsarbeten i år innan säsongen startar. Viss risk föreligger
för att isättningen av bryggan kan komma att ske lite senare än normalt pga av detta.
Träflakens skick är i OK skick.

Föredragning av ekonomisk ställning
Ordförande och Kassören föredrog ekonomisk ställning för verksamhetsåret 2020.
Ekonomin i klubben är god och 2020 redovisades ett positivt resultat på 158 000 kr.

Revisionsberättelse
Revisor Fredrik Bjärenlöv beskrev årets bokföring och ingen anmärkning fanns.
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

Val av styrelse, förslag från valberedningen
Inga styrelsemedlemmar har meddelat att de helt lämnar styrelsen, vi välkomnar dock
en ny medlem, Jörgen Lindahl.

Mötet föreslog och beslutade följande styrelse:

Håkan Eksandh, ordförande Vald till 2022
Alexander Bucur, vice ordförande Omval två år, till 2023
Morgan Lindberg, sekreterare Omval två år, till 2023
Patrik Wittström, kassör Vald till 2022, Firmatecknare
Jens Hall, ledamot Omval två år, till 2023
Kristian Fridqvist, ledamot Vald till 2022
Jörgen Lindahl, klubbmästare Nyval två år, till 2023

Till suppleanter föreslås:
Philip Landqvist Omval två år, till 2023
Robert Kandell Nyval två år, till 2023

Till revisorer 2021 föreslås:
Fredrik Bjärenlöv Omval två år, till 2023
Stefan Lejonheden Nyval två år, till 2023

Till valberedning beslutades att denna hålls öppen tillsvidare och att den engageras
inför nästa årsmöte 2022.



Fastställande av bryggavgifter för 2021
Styrelsen finner ingen anledning att för närvarande varken höja eller sänka taxorna,
utan föreslår att gällande taxor bibehålls men beroende på resultatet 2021 ges
styrelsen mandat att kunna höja årsavgiften med max 100 kr för nästa säsong.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

Budget för 2021
Kassören presenterade budgeten för 2021. Huvuddragen är:

● Muddring: -20 000 SEK
● I- och upptagning av bryggflak: -20 000 SEK
● Reparationsarbeten: -60 000 SEK
● Budgeterat resultat: +80 000 SEK

Övriga frågor
● Förslag framställdes om att det kunde vara en god idé att göra reklam på t.ex.

Bjärredskoll på Facebook för att försöka tillsätta de sista lediga båtplatserna,
då antagligen många bjärredsbor inte är medvetna om att det finns lediga
platser. Ett bra förslag som styrelsen tar till sig.

● Diskussion fördes kring problemet med stölder av växelhus. Styrelsen
informerade om utmaningarna vi har med förebyggande åtgärder, då stölderna
verkar ske vattenvägen. Dvs rörelsedetektorer, strålkastare, kameror m.m. på
bryggan har begränsad effekt. Bäst effekt att klara sig från stöld är troligen att
använda stöldsäkra bultar samt ökad närvaro på bryggan på kvällar och nätter.
Styrelsen uppmanade alla medlemmar att öka närvaron på bryggan f.f.a. i
början av säsongen (maj/juni) då stölderna brukar vara intensivast denna
period.

● Grillkväll: förslag att vi har en gemensam grillkväll på söndagen 20/6 kl. 18.00.
Information kommer skickas ut till medlemmarna.

Mötets avslutande
Mötesordföranden avslutade årsmötet och tackade alla närvarande för visat intresse.

_______________________ ________________________
Håkan Eksandh, ordförande Alexander Bucur, sekreterare

Protokollet justeras:

____________________ _______________________
Jörgen Lindahl Maria Lack Holmbeck

Bjärred 2021-03-17

Bjärred 2021-03-18
Bjärred 03/18/2021

Bjärred 2021-03-18
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3011 Bryggavgifter
3012 Entreavgifter

3999 Övriga rörelseintäkter

5010 Lokalhyra
5180 Bryggan
5400 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial (gruppkonto)
5420 Programvaror
6570 Bankkostnader

7699 Övriga personalkostnader

8999 Årets resultat

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31 
 
Avser perioden: 2021-01-01 - 2021-12-31 
Period fg år: 2020-01-01 - 2020-12-31

  
 

Perioden Ackumulerat
Period

 fg år
 
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

187 725,00 187 725,00 148 065,00
108 000,00 108 000,00 60 000,00
295 725,00 295 725,00 208 065,00

Övriga rörelseintäkter
0,00 0,00 1 150,00

 
Summa rörelsens intäkter 295 725,00 295 725,00 209 215,00

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

0,00 0,00 -1 200,00
-109 231,75 -109 231,75 -39 563,00

-1 881,00 -1 881,00 -7 140,00
-1 660,25 -1 660,25 -1 477,00
-1 000,00 -1 000,00 -1 000,00

-113 773,00 -113 773,00 -50 380,00

Personalkostnader
0,00 0,00 -500,00

 
Summa rörelsens kostnader -113 773,00 -113 773,00 -50 880,00

Rörelseresultat 181 952,00 181 952,00 158 335,00

Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster 181 952,00 181 952,00 158 335,00

Resultat före skatt 181 952,00 181 952,00 158 335,00

BERÄKNAT RESULTAT 181 952,00 181 952,00 158 335,00

Årets bokförda resultat
0,00 0,00 158 335,00

 

Preliminär resultaträkning
BJÄRREDS BÅTKLUBB 
802418-7661

Utskrivet av Patrik Wittström 2021-09-12 12:40:25 Visma eEkonomi

Sida 1 av 1



1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto
1940 Övriga bankkonton

2018 Övriga egna insättningar

2069 Årets resultat

2091 Balanserad vinst eller förlust

2440 Leverantörsskulder

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31 
 
Avser perioden: 2021-01-01 - 2021-12-31 
Period fg år: 2020-01-01 - 2020-12-31

  
 
 

Vid
 periodens
 början Förändring

Vid
 periodens
 slut

Periodslut
 fg år

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank

209 301,84 161 952,00 371 253,84 209 301,84
271 586,19 0,00 271 586,19 271 586,19
480 888,03 161 952,00 642 840,03 480 888,03

Summa övriga omsättningstillgångar 480,888.03 161,952.00 642,840.03 480,888.03

Summa omsättningstillgångar 480 888,03 161 952,00 642 840,03 480 888,03

SUMMA TILLGÅNGAR 480 888,03 161 952,00 642 840,03 480 888,03

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Insättningar el uttag under året

-160,00 0,00 -160,00 -160,00
 
Bundet eget kapital
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser

-158 335,00 0,00 -158 335,00 -158 335,00
 
Summa bundet eget kapital -158,335.00 0.00 -158,335.00 -158,335.00

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust

-302 393,03 0,00 -302 393,03 -302 393,03
 
Summa fritt eget kapital -302,393.03 0.00 -302,393.03 -302,393.03

Summa eget kapital -460 888,03 0,00 -460 888,03 -460 888,03

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

-20 000,00 20 000,00 0,00 -20 000,00
 
Summa kortfristiga skulder -20 000,00 20 000,00 0,00 -20 000,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -480 888,03 20 000,00 -460 888,03 -480 888,03

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 181 952,00 181 952,00 0,00

Preliminär balansräkning
BJÄRREDS BÅTKLUBB 
802418-7661

Utskrivet av Patrik Wittström 2021-09-12 12:39:32 Visma eEkonomi
Sida 1 av 1



BJÄRREDS BÅTKLUBB 802418-7661Organisationsnr:  
Resultatbudget

Namn på budget:   Budget 2022 2022-01-01 - 2022-12-31Räkenskapsår:  

Belopp i SEK Årstotal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Intäkter

Nettoomsättning

3011 Bryggavgifter 190 000 59 917 79 477 12 550 9 008 13 158 13 006 2 885

3012 Entreavgifter 40 000 1 481 5 926 5 926 5 926 8 889 10 370 1 481

Summa Nettoomsättning 230 000 61 399 85 403 18 476 14 934 22 046 23 376 4 366

Summa Intäkter 230 000 61 399 85 403 18 476 14 934 22 046 23 376 4 366

Kostnader

Bruttovinst 230 000 61 399 85 403 18 476 14 934 22 046 23 376 4 366

Övriga externa rörelsekostnader

5180 Bryggan -22 000 -201 -3 119 -7 854 -10 826

5420 Programvaror -1 660 -1 499 -161

6570 Bankkostnader -1 000 -1 000

Summa Övriga externa
rörelsekostnader -24 660 -1 000 -1 700 -3 281 -7 854 -10 826

Summa Kostnader -24 660 -1 000 -1 700 -3 281 -7 854 -10 826

Avskrivningar

Avskrivningar enligt plan

7821 Avskrivningar på

byggnader -150 000 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500

Summa Avskrivningar enligt plan -150 000 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500

Summa Avskrivningar -150 000 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500

Rörelseresultat 55 340 -13 500 48 899 71 202 2 696 -5 420 9 546 50 -8 134 -12 500 -12 500 -12 500 -12 500

Finansiella poster

Finansiella kostnader

8410 Räntekostnader för

långfristiga skulder -30 000 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500

Summa Finansiella kostnader -30 000 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500

Summa Finansiella poster -30 000 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500

Resultat efter finansiella poster 25 340 -16 000 46 399 68 702 196 -7 920 7 046 -2 450 -10 634 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000

Resultat före skatt 25 340 -16 000 46 399 68 702 196 -7 920 7 046 -2 450 -10 634 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000

Utskriftsdatum: 2021-09-27, 16:40:46 Sida 1 (2)



BJÄRREDS BÅTKLUBB 802418-7661Organisationsnr:  
Resultatbudget

Namn på budget:   Budget 2022 2022-01-01 - 2022-12-31Räkenskapsår:  

Belopp i SEK Årstotal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Beräknat resultat 25 340 -16 000 46 399 68 702 196 -7 920 7 046 -2 450 -10 634 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000

Utskriftsdatum: 2021-09-27, 16:40:46 Sida 2 (2)



Kommunfullmäktige 
2021-12-02 
 

Ärende 

14 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 147 KS KF/2021:62 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner 

Ärendebeskrivning 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige, § 30, ska kommunstyrelsen årligen till 
kommunfullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt. Kommunstyrelsen har vidare under § 173/98 uppdragit åt kansliavdelningen att, förutom den 
ordinarie redovisningen till kommunfullmäktiges novembersammanträde, ytterligare tre gånger 
under året redovisa till kommunstyrelsen de motioner vars beredning ännu inte har slutförts. 

Nedanstående förteckning visar de motioner som ännu inte har slutbehandlats. 

Motionär Inkommen Innehåll Beredningsstadium 
Kristina Thored (FB) 2020-09-10 Motion angående 

lokalisering av 
kommunens förvaltning 
och administration 
KS/KF 2020:208 

Remitterad till 
kommunstyrelsen för yttrande 
Behandlas av 
kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2021-12-01. 

Sandra Pilemalm (L) 2021-05-31 Motion om 
handlingsplan 
hedersrelaterat våld och 
förtryck 
KS/KF 2021:166 

Remitterad till barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- 
och fritidsnämnden, 
socialnämnden och 
kommunstyrelsen för yttrande. 
Behandlad av kultur- och 
fritidsnämnden 2021-08-30, 
barn och utbildningsnämnden 
2021-08-31 och socialnämnden 
2021-10-26. 
Behandlas av 
kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2021-12-01. 

 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-27, § 205. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-27 § 205 
- Skrivelse 2021-10-12 från kommunledningsförvaltningen 
- Ej slutbehandlade motioner 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen av ej 

slutbehandlade motioner till handlingarna. 

 _________________________________  
Beslutet expedieras till:  
Kommunfullmäktige  
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KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Zingmark 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.zingmark@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2021:62 

Skrivelse avseende redovisning av ej slutbehandlade motioner 

Förslag till beslut:  
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta lägga redovisningen av ej slutbehandlade 

till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige, § 30, ska kommunstyrelsen årligen till 
kommunfullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt. Kommunstyrelsen har vidare under § 173/98 uppdragit åt kansliavdelningen att, förutom den 
ordinarie redovisningen till kommunfullmäktiges novembersammanträde, ytterligare tre gånger 
under året redovisa till kommunstyrelsen de motioner vars beredning ännu inte har slutförts. 

Nedanstående förteckning visar de motioner som ännu inte har slutbehandlats. 

Motionär Inkommen Innehåll Beredningsstadium 
Kristina Thored (FB) 2020-09-10 Motion angående 

lokalisering av 
kommunens förvaltning 
och administration 
KS/KF 2020:208 

Remitterad till 
kommunstyrelsen för yttrande 

Sandra Pilemalm (L) 2021-05-31 Motion om 
handlingsplan 
hedersrelaterat våld och 
förtryck 
KS/KF 2021:166 

Remitterad till barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- 
och fritidsnämnden, 
socialnämnden och 
kommunstyrelsen för yttrande. 
Behandlad av kultur- och 
fritidsnämnden 2021-08-30, 
barn och utbildningsnämnden 
2021-08-31 och socialnämnden 
2021-10-26. 

 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2021-10-12 från kommunledningsförvaltningen 
- Ej slutbehandlade motioner 

Samråd 
Samråd har skett internt på kommunledningsförvaltningen. 
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Barnkonsekvensanalys 
Eftersom ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensbeskrivning genomförts i samband med 
ärendet beredning. 

Maria Zingmark 
Kommunsekreterare 

  

Beslutet expedieras till: 
 



@
FOKUSBJiRRED

Motion angdende lokalisering av kommunens fiirvaltning och administration
M-2020-3
2020-09-09

Traditionellt sett bestir en kommun av en centralort, diir den kommunala administrationen placeras,

och en eller flera tetorter med mindre service. Lomma kommuns vision 5r att bli en kommun utan
centralort, men istdllet med tvA likvdrdiga tdtorter; Lomma och Bjdrred.

En dagbefolkning av en viss storlek dr essentiell f6r att skapa underlag for kommersiell service. Som det
konstateras i samridsforslaget for Oversiktsplan 2020 behiiver daguppehillert forstdrkas i Bjdrred. En

betydande arbetsplats for Lomma kommun dr den kommunala forvaltning och administration som idag
dr placerade i kommunhuset i Lomma.

Kommundirektiiren har ett pigiende utredningsuppdrag vad gdller innehillet i ett framtida
kommunhus. Placeringen av det framtida kommunhuset dr i uppdraget dock definierat som det
nuvarande kvarteret i Lomma.

Hdr har kommunen har en miijlighet att vara fiiregingare och bidra till det tikade daguppeh6llet i den
norra kommundelen, ett tillfiille att skicka en tydlig signal att man har hela kommunens utveckling for
6gonen och en chans for kommunen att etablera sig och sin fdrvaltning ndrmare alla sina invinare.

Med de planerade supercykelstrlken kommer det att gi snabbt att ta sig inom kommunen och med lT

Itisningar, som inte minst den rddande pandemin bidragit till att implementera, blir det enkelt att
samarbeta iiven om man inte iir fysisk placerad pi samma adress.

Med hdnvisning till ovanstAende fiireslds kommunfullmdktige besluta:

- att ge kommundirekt6ren - eller l5mplig fiirvaltning - i uppdrag att utreda mtiiligheten aft
fiirdela kommunens administration mellan norra och siidra kommundelen.

Kristina Thored
Fokus Bjdrred



Motion - handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck  
 
Bakgrund:  
 
Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?  
 

• Familjen/släkten/kollektivets normer och värderingar 
som råder. 

• Krav på att familjens, släktens eller ett ännu större kollektivs intressen 
sätts framför de egna.  

• Kontrollen av flickors oskuld och kvinnors kyskhet är central – familjens 
anseende och status är beroende av flickors och kvinnors faktiska eller 
påstådda beteende.  

• Rykten kan räcka för att en familj ska anses förlora sin heder.  
• Kontroll, hot, våld, föras ut ur landet, barnäktenskap, tvångsäktenskap 

och könsstympning. 
• Pojkar kan både vara utsatta själva och utöva kontroll 

              och/eller våld mot andra 
• Extra utsatta: barn, hbtq-personer, människor med funktionsvariationer   

 
240 000  

 
barn och unga i Sverige tros leva under hedersrelaterat våld och förtryck. Den 
siffran är hämtad från 2017. Sanningen är dock att ingen riktigt vet. 
Socialstyrelsen konstaterar att uppdraget att göra en nationell kartläggning 
av omfattningen i befolkningen av hedersrelaterat våld och förtryck i alla 
åldersgrupper inklusive barnäktenskap och tvångsäktenskap, inte har varit 
möjligt att genomföra utifrån det uppdrag myndigheten fick av regeringen 
våren 2017. Socialstyrelsen har efterfrågat statistik och uppgifter från 
myndigheter, kommuner och verksamheter. Ytterst få kommuner har 
genomfört kartläggningar av hedersrelaterat våld och förtryck. En fullständig 
nationell kartläggning finns alltså inte.  
 
Nationella kompetensteamet har sett en ökning av antalet personer som blivit 
bortförda och/eller hålls kvar utomlands, från 75 personer under 2019 till 105 
under 2020. Statistiken är från samtal till Nationella Kompetensteamets 
stödtelefon. Det är vanligare än tidigare att flera barn i samma familj förs bort.  
  
Hösten 2022 ska ändringar i läroplanerna börja tillämpas.  
Hedersrelaterat våld och förtryck är tydligare framskrivet i läroplanerna.  
Undervisningen ska: omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade till kön 
och hedersrelaterat våld och förtryck. Skolan ansvarar för att varje elev har 
fått kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck. Samtliga läroplaner, med 
undantag från vuxenutbildningens, anger att rektorn har ansvar för att 
hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i utbildningen. 



 
Lomma kommun har i dagsläget ingen handlingsplan för hur man arbetar 
mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Det är därför angeläget att det utarbetas en handlingsplan där det tydligt 
framgår att samarbete och samverkan mellan förvaltningar sker, av särskild 
vikt är utbildnings och kultur och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och 
samverkan med sjukvården t.ex. vårdcentralerna i kommunen samt polisen.  
 
Områden som handlingsplanen bör innefatta är:  

• Kompetensutveckling av personal  
• Plattformar för förebyggande arbete och hur det ska bedrivas; MVC, 

BVC, förskola, skola, vuxenutbildning, polis 
• Var stöd och hjälp finns 
• Agerande vid brott eller vid misstanke om att brott kan komma att 

begås 
• Systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck där det ingår 

kartläggning hur situationen ser ut i Lomma kommun 
 
Jag yrkar härmed på att: Lomma kommun tar fram en handlingsplan mot 
hedersrelaterat våld och förtryck 
 
 
Sandra Pilemalm  
Liberalerna Lomma-Bjärred  
Ledamot Kommunfullmäktige 
 
 



Kommunfullmäktige 
2021-12-02 
 

Ärende 

15 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 29 av 47 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 152 KS KF/2021:279 

Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har 2021-09-27, § 50, beslutat föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att fastställa reviderad taxa för upplåtelse av offentlig plats i enlighet med 
nämndens förslag. Den reviderade taxan föreslås börja gälla 2022-01-01. 

Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2021-10-20 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10, § 214. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10 § 214 
- Skrivelse 2021-10-20 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från tekniska nämnden 2021-09-27 § 50 
- Skrivelse 2021-09-05 från teknik- och fastighetsavdelningen 
- Förslag till reviderad taxa för upplåtelse av offentlig plats 
- Nu gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats, fastställd av kommunfullmäktige 2015-04-

23 § 49 
- Omvärldsbevakning avseende taxa för upplåtelse av offentlig plats 
- Handbok för tillfälliga upplåtelser av offentlig plats, fastställd av tekniska nämnden 2021-03-

22 § 31 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa reviderad taxa för 

upplåtelse av offentlig plats i enlighet med bilaga. Den reviderade taxan ska börja gälla 2022-
01-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla. 

Bilaga 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 
  



FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (2)

Lomma kommun Kommunfullmäktige § 45 / 2005 06 09 
Kommunfullmäktige § 49 / 2015 04 23 

F. 6.2
TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS

Avgifter uttages enligt följande. 

Ändamål Avgift / påbörjad Avgiften avser påbörjat 
område om 

Försäljning 

Särskilt anvisade torgplatser 80 kr/dag el. 600 kr/månad 16 kvm 

Mobil försäljningsvagn (ej Pirplatsen) 800 kr/månad el. 8500 kr/år 20 kvm 

Mobil försäljningsvagn på Pirplatsen 1500 kr/månad 20 kvm 

Övrig försäljning 100 kr/dag el. 600 kr/månad 20 kvm 

Julgransförsäljning 2000 kr/säsong (1-24 december) 200 kvm 

Arrangemang 

Arrangemang beroende på ytanspråk 600 kr/dygn 1000 kvm 

1000 kr/dygn 2000 kvm 

1500 kr/dygn 3000 kvm 

Uteservering 

Sommarsäsong april - september 20 kr/månad 1 kvm 

Vintersäsong oktober – mars 10 kr/månad 1 kvm 

Flyttbara skyltar och skyltvaror intill butik 

Flyttbar skylt 500 kr/år 1 st 

Skyltvaror intill butik 150 kr/år 1 kvm 

Affischering 

Affischering och reklam 150 kr/månad 1 st 

Bilaga KS § 152/21



FÖRFATTNINGSSAMLING 2 (2) 

Lomma kommun Kommunfullmäktige § 45 / 2005 06 09 
Kommunfullmäktige § 49 / 2015 04 23 

 

 

 

Byggplatsetableringar 
  

1–6 månader 10 kr/kvm/vecka  
(minsta avgift 1000 kr) 1 kvm 

Mer än 7 månader 5 kr/kvm/vecka 1 kvm 

Container och insamlingskärl   

Container 250 kr/vecka      1 st 

Insamlingskärl 500 kr/år 1 st 

 
 



FÖRFATTNINGSSAMLING 3 (2) 

Lomma kommun Kommunfullmäktige § 45 / 2005 06 09 
Kommunfullmäktige § 49 / 2015 04 23 

 

 

 
 

• Avgifterna ovan är angivna exklusive mervärdesskatt. Vid varje tidpunkt gällande 
mervärdesskatt tillkommer. 
 

• För upplåtelse till kommunens egen organisation eller till av kommunen anlitad 
entreprenör tas ingen avgift ut.  
 

• För försäljning som bedrivs av Lomma kommuns skolelever, ideella organisationer, 
föreningar eller för ambulerande försäljning tas ingen avgift ut. 
 

• Avgifterna gäller för varje påbörjad period. 
 

• Ovanstående avgifter inkluderar inte el-, vatten- och renhållningsavgifter. 
Avgiften för särskilt anvisade torgplatser inkluderar dock kostnad för el. 

 
• Som deposition vid upplåtelse av offentlig plats för cirkus, tivoli och andra 

nöjesevenemang uttages 3000 kronor. Depositionen skall erläggas i förskott, senast två 
dygn innan platsen tas i anspråk. Depositionen återlämnas efter genomförd besiktning, 
om kommunens representant inte har någon anmärkning om uppkomna skador eller 
andra särskilt uppkomna kostnader. För det fall skada uppkommer, som uppgår till ett 
högre belopp än 3000 kronor och vilken inte repareras av nyttjaren, äger kommunen 
rätt att utöver innehållen deposition också få ersättning från nyttjaren för resterande 
del av kostnaderna för skadan. 
 

• Om belamringsmaterial (ex. byggnadsmaterial, affischer, reklamanordningar) efter 
avslutad belamring samt efter påminnelse inte är bortplockat tas en avgift ut till 
självkostnadspris för att täcka kommunens kostnader för avetablering av materialet.  

 
• Avgifter uttages inte vid tillfälliga arrangemang av näringslivskaraktär, typ 

”Lommadagen”, anordnade av handels-, köpmannaföreningar eller kommunen. 
 

• Nyttjaren skall se till att upplåten plats hålles ren och snygg. 
 

• Offentlig plats som upplåtits för cirkus, tivoli eller annat nöjesevenemang skall senast 
ett dygn efter tillståndstidens slut vara städad och anmäld för besiktning. 

 
• Tekniska nämnden bemyndigas att, i fall då avgift beräknad enligt bestämmelserna 

ovan, i visst ärende, inte kan anses skälig, besluta om sådan höjning eller sänkning av 
avgiftens storlek som påkallas av föreliggande förhållanden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 TJÄNSTESKRIVELSE 2021-10-20 
 KOMMUNSTYRELSEN 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Franzén 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2021:279 

Förslag till reviderad taxa för upplåtelse av offentlig plats 

Förslag till beslut:  
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa reviderad taxa för upplåtelse av 

offentlig plats i enlighet med bilaga. Den reviderade taxan ska börja gälla 2022-01-01, varvid nu 
gällande taxa upphör att gälla. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har 2021-09-27, § 50, beslutat föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att fastställa reviderad taxa för upplåtelse av offentlig plats i enlighet med 
nämndens förslag. Den reviderade taxan föreslås börja gälla 2022-01-01. 

Bakgrund/Analys 
Kommunen har rätt att ta ut avgift för upplåtelse av offentlig plats som står under kommunens 
förvaltning med stöd av lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av 
offentlig plats, m.m. Nu gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats fastställdes av 
kommunfullmäktige 2015-04-23, § 49. 
 
Tekniska nämnden har sett över nu gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats och beslutade 
2021-09-27, § 50, föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att fastställa 
reviderad taxa för upplåtelse av offentlig plats i enlighet med nämndens förslag. Enligt teknik- och 
fastighetsavdelningen som har berett ärendet till tekniska nämnden har syftet med den föreslagna 
revideringen av taxan varit att tydliggöra typ av upplåtelse och vilka villkor som gäller samt fastställa 
en mer skälig kostnad med hänsyn till ändamålet och tidsperioden då offentlig plats tas i anspråk. De 
övergripande förändringar som föreslås är: 
 

- Införande av taxa för försäljning på Pirplatsen 
- Uppdelning av taxa för arrangemang beroende på ytanspråk, påbörjat område om 1000 kvm, 

2000 kvm och 3000 kvm. 
- Uppdelning av taxa för uteservering under sommarsäsong respektive vintersäsong 
- Borttagning av taxa för permanent reklamanordning 
- Införande av taxa för affischering och reklam av tillfällig karaktär 
- Uppdelning av taxa för byggetablering i kortvarig respektive långvarig upplåtelse 
- Införande av taxa för insamlingskärl 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige 
att fastställa reviderad taxa för upplåtelse av offentlig plats i enlighet med tekniska nämndens 
förslag. Den reviderade taxan föreslås börja gälla 2022-01-01, varvid nu gällande taxa upphör att 
gälla. 
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Beslutsunderlag 
- Protokoll från tekniska nämnden 2021-09-27 § 50 
- Skrivelse 2021-09-05 från teknik- och fastighetsavdelningen 
- Förslag till reviderad taxa för upplåtelse av offentlig plats 
- Nu gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats, fastställd av kommunfullmäktige 2015-04-23 § 

49 
- Omvärldsbevakning avseende taxa för upplåtelse av offentlig plats 
- Handbok för tillfälliga upplåtelser av offentlig plats, fastställd av tekniska nämnden 2021-03-22 § 

31 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett internt på kommunledningsförvaltningen. 

Barnkonsekvensanalys 
Då de föreslagna revideringarna av taxan för upplåtelse av offentlig plats inte berör barn har ingen 
barnkonsekvensanalys genomförts. 

Maria Franzén 
Utredare 

Eva-Lena Sanderberg 
Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Teknik- och fastighetsavdelningen 
Författningssamlingen 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 5 (10) 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2021-09-27 

 

 
Justerare  
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN § 50   TN/2021:246 - 003 
 
 

Förslag till revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har rätt att ta ut avgift för upplåtelse av offentlig plats som står under 
kommunens förvaltning med stöd av lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut 
avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, med mera. En översyn av kommunens 
gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats har genomförts. Nuvarande taxa 
beslutades 2015-04-23. Nu gällande taxa fastställdes av kommunfullmäktige 2015-04-
23, § 49. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2021-03-22 att anta en handbok för tillfällig upplåtelse 
av offentlig plats. Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till 
reviderad taxa för upplåtelse av offentlig plats. I skrivelse 2021-09-05 från teknik- och 
fastighetsavdelningen redogör förvaltningen för förslaget till reviderad taxa. 
Förvaltningen föreslår att tekniska nämnden ska föreslå kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige att anta förslag till taxa avseende upplåtelse av 
offentlig plats i Lomma kommun i enlighet med föreliggande förslag. Den reviderade 
taxan föreslår träda i kraft 2022-01-01. 
 
Vid nämndens sammanträde lämnar planerings- och driftingenjör Åsa Cornander en 
redogörelse. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2021-09-13 § 49 
‒ Skrivelse 2021-09-05 från teknik- och fastighetsavdelningen 
‒ Förslag till ny taxa för upplåtelse av offentlig plats, daterat 2021-09-05 
‒ Nu gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats, fastställd av kommunfullmäktige 

2015-04-23 § 49 
‒ Omvärldsbevakning gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats 
 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige 

att fastställa taxa avseende upplåtelse av offentlig plats i Lomma kommun i 
enlighet med bilaga. Den reviderade taxan ska gälla från och med 2022-01-01, 
varvid nu gällande taxa upphör att gälla. 

 
./.  Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 



FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (2) 

Lomma kommun Kommunfullmäktige § 45 / 2005 06 09 
Kommunfullmäktige § 49 / 2015 04 23 

 

 

 
 

F. 6.2 
TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS 

 
Avgifter uttages enligt följande. 

 
Ändamål Avgift / påbörjad Avgiften avser påbörjat 

område om 
 

Försäljning   

Särskilt anvisade torgplatser 80 kr/dag el. 600 kr/månad 16 kvm 

Mobil försäljningsvagn (ej Pirplatsen) 800 kr/månad el. 8500 kr/år 20 kvm 

Mobil försäljningsvagn på Pirplatsen 1500 kr/månad 20 kvm 

Övrig försäljning 100 kr/dag el. 600 kr/månad 20 kvm 

Julgransförsäljning 2000 kr/säsong (1-24 december) 200 kvm 
 

Arrangemang   

Arrangemang beroende på ytanspråk 600 kr/dygn 1000 kvm 

 1000 kr/dygn 2000 kvm 

 1500 kr/dygn 3000 kvm 

Uteservering   

Sommarsäsong april - september 20 kr/månad  1 kvm 

Vintersäsong oktober – mars 10 kr/månad 1 kvm 

Flyttbara skyltar och skyltvaror intill butik  

Flyttbar skylt 500 kr/år 1 st 

Skyltvaror intill butik 150 kr/år 1 kvm 

Affischering   

Affischering och reklam  150 kr/månad 1 st 

 
 
 
 
 



FÖRFATTNINGSSAMLING 2 (2) 

Lomma kommun Kommunfullmäktige § 45 / 2005 06 09 
Kommunfullmäktige § 49 / 2015 04 23 

 

 

 

Byggplatsetableringar 
  

1–6 månader 10 kr/kvm/vecka  
(minsta avgift 1000 kr) 1 kvm 

Mer än 7 månader 5 kr/kvm/vecka 1 kvm 

Container och insamlingskärl   

Container 250 kr/vecka      1 st 

Insamlingskärl 500 kr/år 1 st 

 
 



FÖRFATTNINGSSAMLING 3 (2) 

Lomma kommun Kommunfullmäktige § 45 / 2005 06 09 
Kommunfullmäktige § 49 / 2015 04 23 

 

 

 
 

• Avgifterna ovan är angivna exklusive mervärdesskatt. Vid varje tidpunkt gällande 
mervärdesskatt tillkommer. 
 

• För upplåtelse till kommunens egen organisation eller till av kommunen anlitad 
entreprenör tas ingen avgift ut.  
 

• För försäljning som bedrivs av Lomma kommuns skolelever, ideella organisationer, 
föreningar eller för ambulerande försäljning tas ingen avgift ut. 
 

• Avgifterna gäller för varje påbörjad period. 
 

• Ovanstående avgifter inkluderar inte el-, vatten- och renhållningsavgifter. 
Avgiften för särskilt anvisade torgplatser inkluderar dock kostnad för el. 

 
• Som deposition vid upplåtelse av offentlig plats för cirkus, tivoli och andra 

nöjesevenemang uttages 3000 kronor. Depositionen skall erläggas i förskott, senast två 
dygn innan platsen tas i anspråk. Depositionen återlämnas efter genomförd besiktning, 
om kommunens representant inte har någon anmärkning om uppkomna skador eller 
andra särskilt uppkomna kostnader. För det fall skada uppkommer, som uppgår till ett 
högre belopp än 3000 kronor och vilken inte repareras av nyttjaren, äger kommunen 
rätt att utöver innehållen deposition också få ersättning från nyttjaren för resterande 
del av kostnaderna för skadan. 
 

• Om belamringsmaterial (ex. byggnadsmaterial, affischer, reklamanordningar) efter 
avslutad belamring samt efter påminnelse inte är bortplockat tas en avgift ut till 
självkostnadspris för att täcka kommunens kostnader för avetablering av materialet.  

 
• Avgifter uttages inte vid tillfälliga arrangemang av näringslivskaraktär, typ 

”Lommadagen”, anordnade av handels-, köpmannaföreningar eller kommunen. 
 

• Nyttjaren skall se till att upplåten plats hålles ren och snygg. 
 

• Offentlig plats som upplåtits för cirkus, tivoli eller annat nöjesevenemang skall senast 
ett dygn efter tillståndstidens slut vara städad och anmäld för besiktning. 

 
• Tekniska nämnden bemyndigas att, i fall då avgift beräknad enligt bestämmelserna 

ovan, i visst ärende, inte kan anses skälig, besluta om sådan höjning eller sänkning av 
avgiftens storlek som påkallas av föreliggande förhållanden. 
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Tjänsteskrivelse 2021-09-05 

 

 

 
Lomma kommun   |  Hamngatan 3  |  234 81 Lomma 

tel: 040-641 10 00  |   e-post: info@lomma.se   |   www.lomma.se 

 

 

Förslag till ny taxa för upplåtelse av offentlig plats 
 
Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att anta förslag till 
taxa avseende upplåtelse av offentlig plats i Lomma kommun i enlighet med bilaga 1 med 
ikraftträdandedatum 2022-01-01. 
 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har rätt att ta ut avgift för upplåtelse av offentlig plats som står under kommunens 
förvaltning med stöd av lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av 
offentlig plats, med mera. En översyn av kommunens gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats har 
genomförts. Nuvarande taxa beslutades 2015-04-23.  
 
Handbok för tillfällig upplåtelse för offentlig plats antogs 2021-03-22 ( TN/2021:73 – 003 ). 
 
Föreslagen taxa överensstämmer på ett tydligare sätt med gällande handbok. Föreslagen taxa beskriver 
tydligare typ av upplåtelse, vilka villkor som gäller samt ger en mer skälig kostnad med hänsyn till 
ändamålet och tidsperioden då offentlig plats tas i anspråk.  
 
De övergripande förändringar som gjorts i samband med revideringen är: 

- Infört taxa för försäljning på Pirplatsen  
- Delat upp arrangemang beroende på ytanspråk, påbörjat område om 1000 kvm, 2000 kvm 

och 3000 kvm.  
- Taxa för uteservering är uppdelad i sommarsäsong och vintersäsong 
- Taxa för permanent reklamanordning är borttagen 
- Taxa för affischering och reklam av tillfällig karaktär är tillagd 
- Taxa för byggetablering är uppdelad i kortvarig och långvarig upplåtelse  
- Taxa för insamlingskärl är tillagd 

Omvärldsbevakning  

En omvärldsbevakning har genomförts för att jämföra Lomma kommun med närliggande kommuner. 
Jämförelsen har gjorts med Lunds kommun, Kävlinge kommun, Vellinge kommun och Landskrona stad. 
Omvärldsbevakningen presenteras i bilaga 3.  
 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Inför TNAU 210913 och  
TN 210927 Teknik- och fastighetsavdelningen 

Vår referens: Åsa Cornander 
Direkttel: 0733411027 
E-post: Asa.cornander@lomma.se  
Diarienr: TN/2021:246 

mailto:Asa.cornander@lomma.se
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Lomma kommun Kommunfullmäktige § 45 / 2005 06 09 
Kommunfullmäktige § 49 / 2015 04 23 

 

 

 
 

F. 6.2 
TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS 

 
Avgifter uttages enligt följande. 

 
Ändamål Avgift / påbörjad Avgiften avser påbörjat 

område om 
 

Försäljning   

Särskilt anvisade torgplatser 80 kr/dag el. 600 kr/månad 16 kvm 

Mobil försäljningsvagn (ej Pirplatsen) 800 kr/månad el. 8500 kr/år 20 kvm 

Mobil försäljningsvagn på Pirplatsen 1500 kr/månad 20 kvm 

Övrig försäljning 100 kr/dag el. 600 kr/månad 20 kvm 

Julgransförsäljning 2000 kr/säsong (1-24 december) 200 kvm 
 

Arrangemang   

Arrangemang beroende på ytanspråk 600 kr/dygn 1000 kvm 

 1000 kr/dygn 2000 kvm 

 1500 kr/dygn 3000 kvm 

Uteservering   

Sommarsäsong april - september 20 kr/månad  1 kvm 

Vintersäsong oktober – mars 10 kr/månad 1 kvm 

Flyttbara skyltar och skyltvaror intill butik  

Flyttbar skylt 500 kr/år 1 st 

Skyltvaror intill butik 150 kr/år 1 kvm 

Affischering   

Affischering och reklam  150 kr/månad 1 st 
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Lomma kommun Kommunfullmäktige § 45 / 2005 06 09 
Kommunfullmäktige § 49 / 2015 04 23 

 

 

 

Byggplatsetableringar 
  

1–6 månader 10 kr/kvm/vecka  
(minsta avgift 1000 kr) 1 kvm 

Mer än 7 månader 5 kr/kvm/vecka 1 kvm 

Container och insamlingskärl   

Container 250 kr/vecka      1 st 

Insamlingskärl 500 kr/år 1 st 
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Lomma kommun Kommunfullmäktige § 45 / 2005 06 09 
Kommunfullmäktige § 49 / 2015 04 23 

 

 

 
 

• Avgifterna ovan är angivna exklusive mervärdesskatt. Vid varje tidpunkt gällande 
mervärdesskatt tillkommer. 
 

• För upplåtelse till kommunens egen organisation eller till av kommunen anlitad 
entreprenör tas ingen avgift ut.  
 

• För försäljning som bedrivs av Lomma kommuns skolelever, ideella organisationer, 
föreningar eller för ambulerande försäljning tas ingen avgift ut. 
 

• Avgifterna gäller för varje påbörjad period. 
 

• Ovanstående avgifter inkluderar inte el-, vatten- och renhållningsavgifter. 
Avgiften för särskilt anvisade torgplatser inkluderar dock kostnad för el. 

 
• Som deposition vid upplåtelse av offentlig plats för cirkus, tivoli och andra 

nöjesevenemang uttages 3000 kronor. Depositionen skall erläggas i förskott, senast två 
dygn innan platsen tas i anspråk. Depositionen återlämnas efter genomförd besiktning, 
om kommunens representant inte har någon anmärkning om uppkomna skador eller 
andra särskilt uppkomna kostnader. För det fall skada uppkommer, som uppgår till ett 
högre belopp än 3000 kronor och vilken inte repareras av nyttjaren, äger kommunen 
rätt att utöver innehållen deposition också få ersättning från nyttjaren för resterande 
del av kostnaderna för skadan. 
 

• Om belamringsmaterial (ex. byggnadsmaterial, affischer, reklamanordningar) efter 
avslutad belamring samt efter påminnelse inte är bortplockat tas en avgift ut till 
självkostnadspris för att täcka kommunens kostnader för avetablering av materialet.  

 
• Avgifter uttages inte vid tillfälliga arrangemang av näringslivskaraktär, typ 

”Lommadagen”, anordnade av handels-, köpmannaföreningar eller kommunen. 
 

• Nyttjaren skall se till att upplåten plats hålles ren och snygg. 
 

• Offentlig plats som upplåtits för cirkus, tivoli eller annat nöjesevenemang skall senast 
ett dygn efter tillståndstidens slut vara städad och anmäld för besiktning. 

 
• Tekniska nämnden bemyndigas att, i fall då avgift beräknad enligt bestämmelserna 

ovan, i visst ärende, inte kan anses skälig, besluta om sådan höjning eller sänkning av 
avgiftens storlek som påkallas av föreliggande förhållanden. 
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F. 6.2
TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS

Avgifter uttages enligt följande. 

Ändamål Avgift / påbörjad Avgiften avser påbörjat  
område om 

Fasta torgplatser 80 kr/dag el. 600 kr/månad  9 kvm 

Tillfällig torgförsäljning inom 
anvisade torghandelsområden 50 kr/dag el. 400 kr/månad  16 kvm 

För tillfällig torgförsäljning som bedrivs av Lomma kommuns skolelever samt ideella 
organisationer och föreningar tas ingen avgift ut. 

Mobil försäljningsvagn  500 kr/månad el. 6000 kr/år 20 kvm 

Försäljning    50 kr/dag el. 400 kr/månad  20 kvm 

För försäljning som bedrivs av Lomma kommuns skolelever samt ideella organisationer och 
föreningar tas ingen avgift ut. 

Julgransförsäljning 2000 kr/säsong (1-24 dec.)  200 kvm 

Cirkus, tivoli eller arrangemang 1500 kr/dygn  3000 kvm 

Uteservering 150 kr/år 1 kvm 

Flyttbar skylt t.ex. gatupratare 
eller tidningsställ 300 kr/år 1 st 

Skyltvaror intill butik 200 kr/år 2 kvm 

Byggbelamring, bod, byggupplag, 
lift, ställningar etc.  15 kr/vecka  1 kvm 

(Minsta avgift 1000 kr) 

Container 250 kr/vecka 1 enhet 

Permanent reklamanordning 500 kr/månad 1 st 
av typen affischpelare, reklamtavlor 
eller montrar 

• Avgiften skall erläggas i förskott, senast två dygn innan platsen tas i anspråk.

Nu gällande taxa



    FÖRFATTNINGSSAMLING      2 (2) 
        

Lomma kommun Kommunfullmäktige § 45 / 2005 06 09 
 Kommunfullmäktige § 49 / 2015 04 23 

• Avgifterna ovan är angivna exklusive mervärdesskatt. Vid varje tidpunkt gällande 
mervärdesskatt tillkommer.  
Vid tidpunkten för kommunfullmäktiges beslut tillkom inte mervärdesskatt på 
avgifterna, med undantag av avgifterna för reklamupplåtelser, som är momspliktiga 
med 25 %. 

 
• Ovanstående avgifter inkluderar inte el-, vatten- och renhållningsavgifter. 

Avgiften för fasta torgplatser inkluderar dock kostnad för el. 
 
• Som deposition vid upplåtelse av offentlig plats för cirkus, tivoli och andra 

nöjesevenemang uttages 3000 kronor. Depositionen skall erläggas i förskott, senast två 
dygn innan platsen tas i anspråk. Depositionen återlämnas efter genomförd besiktning, 
om kommunens representant inte har någon anmärkning om uppkomna skador eller 
andra särskilt uppkomna kostnader. 
För det fall skada uppkommer, som uppgår till ett högre belopp än 3000 kronor och 
vilken inte repareras av nyttjaren, äger kommunen rätt att utöver innehållen deposition 
också få ersättning från nyttjaren för resterande del av kostnaderna för skadan. 

 
• Avgifter uttages inte vid tillfälliga arrangemang av näringslivskaraktär, typ 

”Lommadagen”, anordnade av handels-, köpmannaföreningar eller kommunen. 
 

• Nyttjaren skall se till att upplåten plats hålles ren och snygg. 
 

• Offentlig plats som upplåtits för cirkus, tivoli eller annat nöjesevenemang skall senast 
ett dygn efter tillståndstidens slut vara städad och anmäld för besiktning. 

 
• Tekniska nämnden bemyndigas att, i fall då avgift beräknad enligt bestämmelserna 

ovan, i visst ärende, inte kan anses skälig, besluta om sådan höjning eller sänkning av 
avgiftens storlek som påkallas av föreliggande förhållanden. 

 
• Ideella organisationer och föreningar får kostnadsfritt ställa upp container i 

insamlingssyfte i högst 3 dagar. Samråd måste ske med kommunen och tillstånd krävs 
hos polisen. 

 
 

 
_______________________________________ 

 



Bilaga 3 ‐ Omvärldsbevakning Taxor för upplåtelse av offentlig plats
 (OBS! Alla taxor benämns inte med samma namn eller samma enheter, men bevakningen ger en fingervisning gällande omvärlden)

Fasta torgplatser
Tillfällig torgförsäljning inom anvisade 
torghandelsområden Mobil försäljningsvagn Försäljning Julgransförsäljning Cirkus, tivoli eller arrangemang Uteservering

Flyttbar skylt t.ex. gatupratare eller 
tidningsställ Skyltvaror intill butik

Byggbelamring, bod, byggupplag, lift, 
ställningar etc. Container

Permanent 
reklamanordning av typen 
affischpelare, reklamtavlor 
eller montrar

Kommun

Lomma kommun

80 kr/dag el. 600 
kr/månad.     Påbörjat 
område om 9 kvm

50 kr/dag el. 400 kr/månad Påbörjat område om 
16 kvm

500 kr/månad el. 6000 
kr/år                  Påbörjat 
område om 20 kvm

50 kr/dag el 400 
kr/månad Påbörjat 
område om 20 kvm

2000 kr/säsong (1‐24 dec)     
Påbörjat område om 200 
kvm

1500 kr/dygn                     Påbörjat område 
om 3000 kvm

150 kr/år Påbörjat område om 
1 kvm 300 kr/år          Gäller 1 st

200 kr/år      Påbörjat område 
om 2 kvm

15 kr/vecka (minsta avgift 1000 kr Påbörjat 
område om 1 kvm

250 kr/vecka Gäller 1 
enhet 500 kr/månad     Gäller 1 st

Lunds kommun Finns ej Finns ej

Foodtruck: 18000/år el. 
2000/mån                    
Kiosk minimiyta 15 m2: 
2400/m2/mån 
(korv/hamburgare) el 
1200/m2/mån (bakad 
potatis m.m.)         Liten 
försäljningsvagn: 
1500/mån

Enstaka försäljning 
(lotteri/marknader 
m.m.): 4/m2/dag, 
minimiavgift 1500

6/m2/dag, minimiavgift 
1500

<1000 m2: 1000 kr/dag el 500/dag (OBS! 
olika taxeområde används)                               
>1000 m2: 2000/dag el 1000/dag (OBS! 
olika taxeområde används) 

Uteservering: 135/m2/mån, 
minimiavgift 1500 
Uteservering minst 6 
månader: 105/m2/mån, 
minimiavgift 1500 
Uteservering med gas: 
125/m2/mån, minimiavgift 
1500 

Tillfällig reklamanordning: 1200/plats/dag       
 Byggskyltar: < 15 m2 1200/styck/mån > 15 
m2 1200/m2/år                                 
Reklamskylt i anslutning till butik: 1200/år

Varuvisning i anslutning till 
butik: 500/m2/år, 
minimiavgift 1200/år

Byggnadsupplag, bodar o dylikt:                          
Upplåtelse månad 1‐6 20/m2/mån 
(taxeområde 1) 15/m2/mån (taxeområde 2)
Upplåtelse månad ≥ 7 40/m2/mån 
(taxeområde 1) 30/m2/mån (taxeområde 2) 
Upplåtelse anlagd parkmark 25/m2/mån           
Upplåtelse oordnad mark/råmark 
5/m2/månad

Avfallscontainer, lastflak, 
lift: 100/dag, minimiavgift 
500

1000/m2/år, minimiavgift 
1500 

Landskrona stad Finns ej

Torgplats:                
Rådhustorget (3 x 3 m) 5196 kr/år, 1039 
kr/månad  
Kasernplan (3 x 3 m) 2702 kr/år, 727 kr/månad

Mobila kiosker, 
försäljningsstånd o dyl.: 
223 kr/m2 och påbörjad 
månad. Minimiyta 10 
m2.

Engångsförsäljning (för 
enstaka försäljning typ 
lotteriförsäljning, 
basarer, loppmarknad, 
mindre utställningar 
m.m.): 117 kr/plats och 
upplåtelsetillfälle 
maxyta 100 m2.

2218 kr/plats fast 
avgift/säsong

Nöjesarrangemang av kommersiell art 
(större nöjesfält, konserter, 
teaterföreställning och annat tillfälligt 
arrangemang: 1162 kr/plats/dag                    
Mindre nöjesfält i byarna samt på Hven: 
666 kr/plats/dag Föreningsarrangemang 
med försäljning av kommersiell art 
(undantaget är ideell verksamhet där 
inkomsterna oavkortat går till förening i 
Landskrona stad): 666 kr/plats/dag                
Cirkus eller uppvisning på Exercisfältet: 
1162 kr/plats/dag 
Mindre uppvisning i byarna samt på Hven: 
666 kr/plats/dag

Sommarsäsong (april‐
september): 137 kr/m2/säsong 
Vintersäsong (oktober‐mars): 
68 kr/m2/säsong

Gatupratare: 560 kr/år     Reklamaffischering 
t.ex. cirkus: 53 kr/m2/vecka, minimum en 
vecka

117 kr/m2/år, minimiyta 10 
m2

Upplåtelse av mark för byggnadsställningar, 
bodar o dyl: 1162 kr/plats i fast avgift, 10 
kr/m2/påbörjad månad i rörlig avgift

Uppställning av 
container, skylift och 
byggkran (avgift 
debiteras för hela 
ansökningstiden): 223 
kr/st i fast avgift. 170 kr/st 
påbörjad månad i rörlig 
avgift. Finns ej

Kävlinge kommun Finns ej

Gatukök (120 m2): 23 197 kr/år  
Kiosk för korv och glass eller endast korv. Samt 
kiosk för konfektyrer, tobak, pressalster mm 70 
m2): 12 887 kr/år                                              
Kiosk för korv och glass eller endast korv, samt 
kiosk för konfektyrer, tobak, pressalster m.m. 30 
m2): 6444 kr/år                                           
Stånd för frukt och grönsaker, vissa livsmedel, 
hemslöjd på salutorgen 10 m2): 1 933 kr/år eller 
32  kr/dag Försäljningsplats för tidningar 5 m2): 
967 kr/år

Kiosker (tillfälliga 30 
m2): 6444 kr/år 

Lottförsäljning: 32 
kr/dag

Julgransförsäljning (10 x 5 
m): 322 kr 1289 kr/dag Finns ej Finns ej Finns ej

Upplagsplatser, bodar, provisoriska 
byggnader (samt övrigt som inte är hänförligt 
till övriga kategorier): 580 kr/upplåtelse och år 
plus 58 kr/m2 över 10 m2 Finns ej

Affischpelare, affischtavlor: 
322 kr/m2 och år 
Reklammontrar, skyltskåp: 
1933 kr/år

Vellinge kommun

Torgplats utan VA och el:   
Per dag 102 kr    Per 
månad 408 kr Per år 4 590 
kr  Med VA och/eller el:     
Per dag 133 kr    Per 
månad 571 kr Per år 6 630 
kr

Tillfälliga 
försäljningskiosker/food 
trucks, utanför 
torgplats: 2040 
kr/månad

Ambulerande 
försäljning, utanför 
torgplats: 1 100 
kr/månad Cirkusplats/tivoli (per dygn): 3060 kr

Gångbaneserveringar och 
restaurangverandor (april till 
sept per kvm och månad: 41 kr

Reklamskyltar, t.ex. 
gatupratare/beachflaggor (per år): 612 kr Per år: 612 kr

Bodar, byggnadsställningar, provisoriska 
byggnader och dylikt på ianspråktagen mark: 
Per kvm och månad 20 kr                                        
Skylift per månad och enhet: 612 kr 612 kr/månad/enhet

Affischering i samband med 
evenemang (inkl 
gatubelysningsstolpar): 510 
kr per tillfälle

Taxa/Ändamål
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1 Inledning 
Uteserveringar, evenemang, torghandel och försäljning är alla trevliga inslag i det offentliga rummet 
och uppskattas av många människor. Inte minst skapar de en attraktiv miljö i centrum med liv och 
rörelse.  
 
Gator, gång- och cykelbanor, torg och parker med mera är alla platser som ska användas för att ett 
samhälle ska fungera. Försäljning, serveringar och skyltar måste kunna fungera i samspel med 
gående, cyklister och bilister. En viss ordning måste därför råda i det offentliga rummet, inte minst 
för att garantera framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet. 
 
I detta dokument finns riktlinjer för de vanligaste upplåtelserna för att underlätta hanteringen och 
vägleda den sökande.  
 

1.1 Det offentliga rummet 
Offentlig plats, allmän platsmark och kommunal kvartersmark är alla tre namn på det offentliga 
rummet, alltså platser som är till för alla. En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan 
tillstånd av polismyndigheten användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som 
platsen har upplåtits för eller är avsedd för. Utanför detaljplanelagt område kontaktas respektive 
markägare.  
 
Detta innebär att du måste söka tillstånd till exempel om du behöver ha en container på gatan eller 
en plats att under kortare tid förvara byggmaterial på, skylta utanför din butik eller sälja saker från en 
torgplats på mark som ägs av kommunen. Tillståndet du behöver då är tillstånd för upplåtelse av 
offentlig plats. Ibland kan även andra tillstånd behövas och dessa hanteras av olika myndigheter, se 
kapitel 3.3. 
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2 Begreppsförklaring 
 
Offentlig plats 
Offentliga platser i Sverige är:  

1. allmänna vägar, 
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och 

som har upplåtits för sitt ändamål, 
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har 

upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt 
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik. 

 
Regeringen eller kommuner får bestämma att även idrottsplatser, badplatser och campingplatser, 
ska jämställas med offentlig plats. När en kommun beslutar om att jämställa platser med offentliga 
platser brukar det stå i kommunens lokala ordningsföreskrifter.  
 
Allmän plats  
Begreppet Allmän plats används inom PBL och definieras som ett område som i detaljplan är avsett 
för ett gemensamt behov.   
 
Bygglov 
Bygglov krävs för byggnader och vissa andra anläggningar. Inom detaljplanelagt område kan bygglov 
krävas även för skyltar och ljusanordningar. Bygglov söks hos kommunen. 
 
Trafikanordningsplan 
En trafikanordningsplan, TA-plan, innehåller fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut 
(skyltas). Gäller det ett vägarbete på kommunala gator söks tillståndet hos kommunen, men är det 
ett vägarbete på det statliga vägnätet söks tillstånd hos Trafikverket. 
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3 Ansökningsprocess för upplåtelse av offentlig plats 
 

3.1 Här söker du tillstånd 
Ansökan görs hos polisen via deras e-tjänst på www.polisen.se eller via blankett. Det går även att 
hämta blankett hos polisen.  
Ansökan skickas till registrator.syd@polisen.se eller postas till nedan adress.  
 
Polismyndigheten 
Region syd 
205 90 Malmö 

3.2 Taxor och avgifter 
Polisen tar ut en avgift för ansökan och kommunen tar ut en avgift för upplåtelsen enligt beslutad 
taxa. Se Bilaga 2 Författningssamling F 06.2, Taxa för upplåtelse av offentlig plats  

3.3 Eventuella andra tillstånd eller ansökningar som kan krävas 
 

• Om gator eller gång- och cykelvägar spärras av måste en trafikanordningsplan upprättas. 
Trafikanordningsplanen lämnas direkt till kommunen ifall det gäller det kommunala 
gatunätet. 

 
• Försäljning av livsmedel kräver ett speciellt tillstånd som söks hos Lomma kommun. En avgift 

tas ut för registrering av livsmedelsföretag. 
 

• Om upplåtelsen kräver bygglov söks detta hos Lomma kommun. För bygglovet tas en avgift 
ut. 

 
• Om området berörs av strandskydd ska dispens sökas hos Lomma kommun. Avgift för 

dispensen tas ut. 
 

• För hantering av brandfarliga gaser krävs tillstånd som söks hos Lomma kommun. Om 
gasolvärmare ska användas ska det framgå i ansökan. Vid hantering av brandfarliga varor 
söks tillstånd hos Räddningstjänsten. 

 
• Ska alkohol serveras krävs serveringstillstånd som söks hos Lomma kommun, se bilaga 3. 

 

http://www.polisen.se/
mailto:registrator.syd@polisen.se
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4 Upplåtelse av offentlig plats 

4.1 Allmänna villkor 
 

• Stor hänsyn ska tas till marken och den omkringliggande vegetationen.  
 

• Upplåtelseplatsen ska hållas välvårdad. 
 

• Fordon får endast tillfälligt parkeras för av- och pålastning.  
 

• Vid behov av el tas kontakt med respektive nätägare. 
 

• För inkoppling av vatten kontaktas VA Syd. 
 

• Efter avslutad upplåtelse ska platsen städas och återställas till ursprungligt skick. Det åligger 
sökande att boka gemensam syn på platsen innan påbörjad upplåtelse om behov finns.  

 

• Lomma kommuns lokala ordningsföreskrifter ska följas, se bilaga 1.  
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4.2 Försäljning 
Försäljning på offentlig plats kan bedrivas på olika sätt i Lomma kommun. För att få bedriva 
torghandel på särskilt anvisade torgplatser (Centrumtorget och Hamntorget i Lomma) krävs endast 
ett godkännande från kommunen, det vill säga tillstånd beviljas direkt av Lomma kommun. För 
placering utanför dessa platser krävs tillstånd av polisen. Affischering eller skyltning ska följa de 
riktlinjer som finns enligt bestämmelserna under rubrik ”Affischering och reklam” samt ”Flyttbara 
skyltar och varuskyltning”.  

Villkor för försäljning 

• Innehavarens rätt att använda platsen får inte överlåtas på någon annan. 
 

• En innehavare av en plats förbinder sig att hålla platsen ren och snygg. Skräp bortforslas 
omedelbart efter försäljningstidens slut på dagen. Platsen ska städas och återställas efter 
avslutad försäljning. 

 
• Kommunen förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta torghandeln eller försäljningen vid 

enstaka tillfällen, för exempelvis underhållsarbeten eller vid arrangemang beslutade av 
kommunen. 

 
• Försäljaren förbinder sig att bedriva försäljning under merparten av försäljningstiden. 

 
• Försäljningen ska placeras med hänsyn till trafiksäkerheten, intilliggande bebyggelse och 

andra verksamheter.  
 

• Fordon får inte parkeras i anslutning till försäljningen, utan ska parkeras på anvisade 
parkeringsplatser i kommunen. 
 

Utöver ovanstående villkor gäller även nedan kompletterande villkor beroende på vilken typ av 
upplåtelse försäljningen avser.  

Villkor för särskilt anvisade torgplatser 

• Särskilt anvisade torgplatser finns på Centrumtorget och Hamntorget i Lomma, se karta 1 och 
karta 2. Dessa platser hanteras av Lomma kommuns Kontaktcenter. 

 
• Torgplatser hyrs ut per dag eller månad. Måttet på en torgplats är 4 x 4 meter. 

 
• För torgplatser eftersträvas mångfald bland varor och produkter.  

 
• Torghandel får ske på följande tider: 

På vardagar får försäljningen börja tidigast klockan 08.00 och inte pågå efter klockan 18.00. 
På lördagar, söndagar, påskafton, pingstafton, midsommarafton och nyårsafton får 
torghandel börja tidigast kl. 08.00 och inte pågå efter klockan 15.00. Försäljarna får inte 
tidigare än 1 timme före fastställd försäljningstids början lägga upp varor eller redskap på 
torgplatsen. Allting ska vara bortfört senast 1 timme efter försäljningstidens slut.  

 
• Fler än en torgplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till 

tillgången på plats. När flera platser tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill 
varandra.  

 
• Om innehavaren av en torgplats inte har intagit platsen klockan 9.00 på morgonen kan 

kommunen hyra ut platsen till annan intressent. Ett sådant tillfälligt nyttjande hanteras av 
Lomma kommuns Kontaktcenter. 
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Karta 1. Särskilt anvisade torgplatser på Centrumtorget i Lomma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karta 2. Särskilt anvisade torgplatser på Hamntorget i Lomma. 
 
 
 
 
 
 
 



Förslag till Handbok för tillfälliga upplåtelser av offentlig plats  9 (18) 

Villkor för mobil försäljningsvagn 

• I försäljningsvagnar tillåts i första hand livsmedelsförsäljning.  
 

• Försäljningsvagnen ska dagligen flyttas från platsen efter försäljningstidens slut på dagen. 
Om särskilda skäl föreligger kan dispens för detta ges.  

 
• Försäljningsvagnen ska i storlek och utseende harmoniera med omgivningarna och ej 

dominera platsen där den placeras (i ansökan om tillstånd ska ritningar eller foton på 
försäljningsvagnen bifogas). 

 
• Strandskyddsdispens krävs ifall försäljningsvagnen placeras inom strandskyddat område. På 

Pirplatsen i Lomma finns dock undantag för dispens.  
 

• Ifall uteservering vid försäljningsvagnen planeras måste detta framgå i ansökan och då måste 
även villkoren för uteservering vara uppfyllda, se mer under rubriken ”Uteserveringar”. 

Villkor för mobil försäljningsvagn på Pirplatsen  
• På Pirplatsen i Lomma finns 5 platser särskilt anvisade för mobila försäljningsvagnar, se karta 

3. 
 

• Försäljning får ske mellan klockan 10.00 - 20.00 
 

• Försäljningsvagnen ska dagligen flyttas från platsen efter försäljningstidens slut på dagen. 
Om särskilda skäl föreligger kan dispens för detta ges.  

 
• Eventuella elkablar får inte utgöra hinder eller fara för allmänheten.  

 
• Ansökningar måste komma in senast 15 mars till polisen. Därefter förbehåller kommunen 

rätten att välja bland inkomna ansökningar. Ett varierat utbud eftersträvas. Besked om 
tilldelade platser ges senast 15 april.  

 
• Platserna har tillgång till el. Förbrukningen betalas av respektive innehavare och faktureras 

separat. Nyckel till elskåpen hämtas ut hos kommunen.  
 
 

 
  

Karta 3. Särskilt anvisade platser för mobil försäljningsvagn på Pirplatsen i Lomma. 
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Villkor för julgransförsäljning 
• Försäljning får pågå mellan den 1 december till och med den 24 december på vardagar och 

lördagar klockan 07.00-18.00, på söndagar klockan 9.00-15.00 och på julafton fram till 
klockan 13.00.  

 
• I tillståndet ska yta i m² anges samt val av plats. Det är lämpligt att kontakta Lomma kommun 

för syn av platsen.  
 

• Önskemål om arbetsbod eller annan anordning ska framgå av ansökan.  

Villkor för ambulerande försäljning 

• Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i 
anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd. (3 
kap. 1 § ordningslagen). Däremot krävs kontakt med och godkännande från kommunen. 

 

• För ambulerande försäljning på badplatserna krävs dock tillstånd från polismyndigheten. 
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4.3 Arrangemang 
Marknader, idrottsarrangemang, tivoli, cirkus och politiska möten är alla exempel på arrangemang. 
För att anordna ett arrangemang som tar offentlig plats i anspråk krävs tillstånd av polisen.  
 

Villkor för arrangemang 

• Det är lämpligt att kontakta Lomma kommun för samråd om val av plats för arrangemanget.  
 

• I ansökan ska yta i m2 anges, val av plats, tid för uppbyggnad samt ritning med placering av 
anordningar. 

 
• Anordningar ska placeras med hänsyn till trafiksäkerheten, intilliggande bebyggelse och 

andra verksamheter. 
 

• För tält eller annan anordning ska uppbyggnad, genomförande och återställande ske på ett 
sådant sätt att det minimerar störningar för allmänheten och trafiken samt placeras så att 
goda utrymningsmöjligheter finns i händelse av brand eller olycka. 

 

• Ljudvolymen ska anpassas efter omgivningarna. Finns bostäder intill arrangemanget bör 
ljudvolymen hållas dämpad. Folkhälsomyndigheten har regler och riktlinjer för ljudnivåer 
utomhus och inomhus. Dessa ska följas. 

 
• Affischering ska följa de riktlinjer som finns enligt bestämmelserna under rubrik ”Affischering 

och reklam”. 
 
Utöver ovanstående villkor gäller även nedan kompletterande villkor om arrangemanget är en cirkus. 

 

Villkor för cirkus  
• Gällande krav för djurhållning och renlighet ska uppfyllas. Uppsamling ska ske av spillvatten 

från boendevagnar samt orenligheter från djur och föras bort i slutna behållare. 
 

• I tillståndet för cirkus ingår i kostnaden även 30 mindre skyltar (som förslagsvis sätts på 
lyktstolpar). Till ansökan ska information om önskade platser finnas bifogat. Se under 
rubriken ”Affischering och reklam” för regler kring uppsättning av skyltar. 
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4.4 Uteserveringar 
Uteserveringar är ett trevligt inslag som bidrar till en levande miljö. För uteservering på offentlig plats 
krävs tillstånd av polisen. 
 

Villkor för uteservering 

• Uteserveringen ska i första hand ligga i direkt anslutning till verksamheten och ska anpassas 
till omgivande miljö. Uteserveringen ska bedrivas på en avgränsad serveringsyta. 

 
• Ljudvolymen ska anpassas efter omgivningarna. Finns bostäder intill uteserveringen bör 

ljudvolymen hållas dämpad. Folkhälsomyndigheten har regler och riktlinjer för ljudnivåer 
utomhus och inomhus. Dessa ska följas. 

 
• Uteserveringar ska alltid ha en fri passage på minst 3 meter på gång- och cykelytor. Beroende 

på uteserveringens placering kan passagen läggas mellan fasad och uteservering eller utanför 
uteserveringen. 

 
• Skyltning eller gatupratare ska följa de riktlinjer som finns under rubrik ”Flyttbara skyltar och 

varuskyltning” samt ”Affischering och reklam”.  
 

• Uteserveringen och eventuell utsmyckning ska vara välvårdad.  
 

• Uteserveringen ska vid behov snöröjas och halkbekämpas skyndsamt av innehavaren av 
upplåtelsen. 

 
• Uteserveringar ska anordnas direkt på befintlig markbeläggning, åverkan får ej ske på 

befintlig markbeläggning. Uppbyggnad får endast ske i undantagsfall om till exempel stora 
nivåskillnader eller ojämn markbeläggning utgör ett problem.  

 
• Uteserveringar bör alltid vara tillgänglighetsanpassade.  

 
• Uteserveringar får inte ha fasta tak. Enhetliga parasoller eller markiser som kan fällas in eller 

ut beroende på väderlek rekommenderas. Material, form och färg ska harmoniera med 
respektive byggnad.  

 
• Markiser eller frihängande flaggor, skyltar eller dekorationer får med sin nederkant inte ha 

lägre höjd än 3,2 meter över gång- och cykelbana eller 4,6 meter över körbana. 
 

• Om avskärmning sätts upp ska den vara enkelt utformad och fri från reklam.  
 

• Avskärmningen bör inte överstiga 1,20 meter och ska inte fästas i marken.  
 

• Avskärmningar med trästaket får ej förekomma. 
 

• Möbler bör harmoniera med omgivningen.  
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4.5 Flyttbara skyltar och skyltvaror intill butik 
Vill man göra reklam eller visa speciella erbjudanden för sin verksamhet är gatupratare, beachflaggor 
eller lockvaror utanför butiken populära sätt att få kundernas uppmärksamhet. Skyltar, gatupratare 
och utplacerade varor med mera på offentlig plats kräver tillstånd av polisen. 
 

Villkor för flyttbara skyltar 
• Inom detaljplanelagt område kan det enligt plan- och bygglagen krävas bygglov för att sätta 

upp skylt.  
 

• Flyttbar skylt ska alltid placeras utan att påverka framkomligheten eller skapa problem för 
personer med funktionshinder. 

 
• Flyttbar skylt ska alltid placeras i direkt anslutning till verksamheten eller butiken intill 

husvägg och får inte placeras i gatuhörn eller agera vägvisare från intilliggande gata. Fri 
bredd för passage ska alltid vara minst 1,5 meter. 

 
• Flyttbar skylt får endast vara utplacerad under verksamhetens öppettider.  

 

• Antalet skyltar får vara maximalt 2 stycken per butik. 
 

• Roterande skylt, vippskylt eller skylt med utstickande delar eller skarpa hörn är ej tillåtet. 
Flyttbar skylt ska ha stabil konstruktion.  

 
• Flyttbar skylt får ej överstiga måtten 0,9 x 1,3 meter.  

 
• Flyttbar skylt placerad på mark kan med fördel ställas vid cykelställ, lyktstolpar, träd eller 

dylikt men får inte placeras på gång- eller cykelytor. 
 

Villkor för skyltvaror intill butik 

• Exponeringen ska ske i direkt anslutning till butiken och placeras intill husvägg.  
 

• Anordningar för exponering av varor får endast ske under butikens öppettider. 
 

• De ska alltid placeras utan att påverka framkomligheten eller skapa problem för synskadade. 
Fri bredd för passage ska alltid vara minst 1,5 meter.  
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4.6 Affischering och reklam  
Vid arrangemang med mera finns ofta önskemål om att sätta upp affischer och göra reklam inför 
tillställningen. Vill man sätta upp affischer eller reklam på offentlig plats krävs tillstånd av polisen. 
 

Villkor för affischering och reklam 

• Affischering och reklam ska alltid ske med sparsamhet.  
 

• Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande 
anordningar som är avsedda för detta ändamål.  

 
• Affischer, annonser eller liknande får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på 

eller ovanför byggnad, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. 
 

• Affischering på träd är förbjudet i hela kommunen. 
 

• Affischering vid arrangemang får inte ske tidigare än 2 veckor innan arrangemangsdagen och 
ska vara nedtagna inom 1 vecka efter sista arrangemangsdagen.  

 
• Affischering eller reklam i väderskydd är förbjudet i hela kommunen.   
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4.7 Kommersiella vägvisningsskyltar 
 
Vägvisningsskyltarna utformas som lokaliseringsmärken, se exempel nedan. Ansökan om vägvisning 
görs direkt hos Lomma kommun. 
 

 
Exempel på Vägvisning 
 

Villkor för kommersiella vägvisningsskyltar 

• Till verksamheter beviljas vägvisning endast i undantagsfall. 
 

• Verksamheter i tätorterna ska själva marknadsföra sin verksamhet på olika sätt och upplysa 
om aktuella uppgifter om verksamheten, öppettider, adress och färdbeskrivning. 
Verksamhetsutövare får inte själva placera vägvisningsskyltar utmed kommunens gator. 

 
• Vägvisning beviljas främst till allmännyttiga verksamheter. Till allmännyttig verksamhet 

räknas i första hand vårdcentral, skola, bibliotek, idrottsplats, simhall och veterinär. 
 

• Generellt gäller att verksamheter lokaliserade på en namngiven gata med gatunamnsskylt 
endast i undantagsfall beviljas vägvisning. Vid beviljande av undantag görs en bedömning där 
man bland annat tittar på trafiksäkerheten, hur allmännyttig inrättningen är eller hur 
trafikerad vägen är.  

 
• Kommunen ombesörjer all uppsättning och nedtagning av vägvisningsskyltar mot 

självkostnadspris. 
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4.8 Byggplatsetableringar  
Etableringar i samband med byggnationer ska i första hand ske inom den egna fastigheten, i direkt 
anslutning till byggarbetsplatsen eller så nära denna som möjligt. Om detta inte är möjligt och 
offentlig plats behöver tas i anspråk krävs tillstånd av polisen för upplåtelsen.  
 

Villkor för byggplatsetableringar 

• I ansökan ska antalet m², ändamålet och en skiss över området anges. 
 

• Området för byggetableringen ska vara välvårdat och fritt från otillåten reklam, klotter och 
affischering. 

 
• Tydlig och säker avgränsning av området samt god framkomlighet ska finnas.  

 
• Etableringen ska i minsta mån utgöra hinder för förbipasserande och får endast i 

undantagsfall placeras på gång- eller cykelbana.  
 

• Om gång-, cykel-, eller fordonstrafik påverkas ska en trafikanordningsplan upprättas och 
godkännas av Lomma kommun.  

 

• Inga kablar eller andra utrustningar får dras över gång- och cykelbana oavsett kabelskydd 
eller ej.  

 

• I ett tillstånd för byggetableringar ingår inte parkering av fordon. 
 

• Etableringen får ej täcka gatubrunnar, gasventiler eller liknande. 
 

• Etableringar ska oavsett typ placeras på sådant sätt att Räddningstjänstens framkomlighet 
inte begränsas vid en räddningsinsats. Placering på så kallade räddningsvägar får ej ske. 

 
• Etableringen ska placeras så att det minimalt påverkar andra verksamheter. 
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4.9 Containrar och insamlingskärl 
Uppställning av container och insamlingskärl på offentlig plats kräver tillstånd.  
 

Villkor för containrar 
• I ansökan ska antalet m² samt skiss över placering anges. 

 
• Hänsyn måste tas till aspekter som placering, brandrisk, hälsosynpunkt, säkerhetssynpunkt, 

framkomlighet, gatuunderhåll och brandförsäkringsvillkor. 
 

• Containern ska vara tydligt märkt med namn på ansvarig samt kontaktuppgifter.  
 

• Containern ska vara försedd med reflexer i nödvändig omfattning. 
 

• Om gång-, cykel-, eller fordonstrafik påverkas ska en trafikanordningsplan upprättas och 
godkännas av Lomma kommun.  

 
• Öppen container får ej ställas närmare byggnad än sex meter. Samma avstånd gäller mot 

utskjutande tak. 
 

• Container får ej täcka gatubrunnar, ventiler eller liknande. 
 

• Container ska oavsett typ placeras på sådant sätt att Räddningstjänstens framkomlighet inte 
begränsas vid en räddningsinsats. Placering på så kallade räddningsvägar får ej ske. 

 
• Container ska placeras så att det minimalt påverkar andra verksamheter. 

 

Villkor för insamlingskärl 
 

• I ansökan ska antalet m² samt skiss över placering anges.   
 

• Insamlingskärlet ska vara tydligt märkt med namn på ansvarig samt kontaktuppgifter.  
 

• Insamlingskärlet ska vara tydligt märkt med insamlingens ändamål. 
 

• Insamlingskärlet och ytan runtomkring ska vara välvårdat och städat. 
 

• Tömning av insamlingskärl ska ske i tillräcklig omfattning.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 30 av 47 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 153 KS KF/2021:280 

Revidering av taxor och avgifter i Lomma hamn 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden beslutade 2021-09-27, § 51, föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att fastställa reviderade taxor och avgifter i Lomma hamn i enlighet med 
nämndens förslag. De reviderade taxorna och avgifterna föreslås börja gälla 2022-01-01. 

Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2021-10-21 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10, § 215. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10 § 215 
- Skrivelse 2021-110-21 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från tekniska nämnden 2021-09-27 § 51 
- Skrivelse 2021-09-06 från teknik- och fastighetsavdelningen 
- Förslag till reviderade taxor och avgifter i Lomma hamn 
- Nu gällande taxor och avgifter i Lomma hamn, fastställda av kommunfullmäktig 2019-12-05 § 

101 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera taxor och avgifter i 

Lomma hamn i enlighet med bilaga. De reviderade taxorna och avgifterna ska börja gälla 
2022-01-01, varvid nu gällande taxor och avgifter upphör att gälla. 

Bilaga 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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F. 2.6
TAXOR OCH AVGIFTER I LOMMA HAMN

Småbåtshamnen Höje å (uppströms Oscarsbro)
Sommarsäsong:
Båtplats bredd 2,0 – 2,5 m
(inkl. vatten och el för batteriladdning, västra sidan)

3100 3590 kr / säsong

Båtplats sommarsäsong bredd 2,0 – 2,5 m 
(inkl. vatten och el, Fladängsidan)

Vintersäsong:

3100 3590kr / säsong

Plats i vattnet 700 810 kr / säsong

Norra kajen (nedströms Oscarsbro)
(inkl. vatten och el för batteriladdning)
Sommarsäsong:
Båtplats längs kaj 1400 1620kr / kajmeter 

och säsong

Båtplats bredd 3,0 – 3,5 m 4950 5730 kr / säsong

Båtplats bredd 4,0 – 4,5 m 6400 7410 kr / säsong

Vintersäsong:
Plats i vattnet 1400 1620kr / säsong

Kollergångskajen (begränsad fri höjd)
Sommarsäsong:
Båtplats längs kaj maxlängd 6m

Vintersäsong:
Plats i vattnet

2800 3240kr /säsong

600 690kr/säsong

Gästplatsavgifter
(inkl. vatten och el för batteriladdning i förekommande fall)
Gästplats Småbåtshamnen Höje å 600 690kr / månad

Gästplats Norra kajen   1200 1390 kr / månad
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Övriga avgifter
El till vinterplats i vattnet, utöver batteriladdning 1200 1390 kr / säsong
Köplatsavgift 300 kr / år

Samtliga avgifter är angivna inklusive moms.

Samtliga avgifter får indexregleras årligen med KPI, varvid januari 2020 skall gälla som 
basmånad och jämföras med december året innan det år avgiften avser.
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Franzén 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2021:280 

Förslag till revidering av taxor och avgifter i Lomma hamn 

Förslag till beslut:  
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera taxor och avgifter i Lomma hamn i 

enlighet med bilaga. De reviderade taxorna och avgifterna ska börja gälla 2022-01-01, varvid nu 
gällande taxor och avgifter upphör att gälla. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden beslutade 2021-09-27, § 51, föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att fastställa reviderade taxor och avgifter i Lomma hamn i enlighet med 
nämndens förslag. De reviderade taxorna och avgifterna föreslås börja gälla 2022-01-01. 

Bakgrund/Analys 

Kommun som äger en hamn har rätt att ta ut avgift för användning av hamnanläggningar och 
hamnområde. Avgiftsrätten är oreglerad och bestäms därför av de kommunalrättsliga principerna 
som gäller för avgiftsuttag i kommunalteknisk verksamhet i allmänhet. Likställighetsprincipen är 
numera ett element i EG:s konkurrensrätt och innebär att hamnavgifterna ska vara skäliga och icke-
diskriminerande. En kommun har dock rätt att differentiera avgifter för båtplats med hänsyn till om 
båtplatsinnehavaren är kommunmedlem eller inte. 
 
Lomma kommun äger och förvaltar Lomma hamn. Några av båtplatserna i hamnen administreras 
direkt av Lomma kommun, övriga platser administreras av arrendatorer. Lommabuktens Seglarklubb 
(LBS) arrenderar ca 2/3 av båtplatserna för sin båtklubbsverksamhet. Arrendet innehåller 
vattenområde, båtuppställningsplats, mastkran, servicebrygga, avmastningskaj, miljöstation, 
elanläggningar/belysning, VA-anläggningar, klubbhus samt mastförråd. 
 
Taxorna och avgifterna för Lomma hamn reviderades senast av kommunfullmäktige 2019-12-05, § 
101. Tekniska nämnden beslutade 2021-09-27, § 51, föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att fastställa reviderade taxor och avgifter i Lomma hamn i enlighet med 
nämndens förslag. De reviderade taxorna och avgifterna föreslås börja gälla 2022-01-01. 
 
Lomma hamn är enligt tekniska nämnden en populär hamn bland fritidsbåtägare, båtgäster och 
verksamhetsutövare. Det finns enligt nämnden emellertid en efterfrågan på bättre service-
anläggningar, digitala bokningssystem och/eller betalsystem, utökning av antalet båtplatser, tankning 
av miljödiesel mm. Ambitionen är enligt nämnden att på både lång och kort sikt kunna erbjuda mer 
och bättre service till båtkunder, båtgäster och verksamhetsutövare. 
 
Enligt tekniska nämnden har hamnverksamheten under de senaste åren belastats av ett årligt 
underskott på ca 2 mkr. Underskottet beror på ett ökat behov av underhållsmuddring samt ökade 
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kostnader för avsättning av muddermassor. Framöver finns det enligt förvaltningen även stora 
reinvesteringsbehov av hamnens anläggningar. Enligt nämndens prognos finns det under en 
femårsperiod ett behov av 10 % ökning av taxorna årligen. För att öka graden av avgiftsfinansiering 
föreslår nämnden att taxorna justeras för kommunens båtplatser med ca 10% utifrån 
dagens taxa. 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att förslagen till båtplatsavgifter, gästplatsavgift och 
övriga avgifter innebär en genomsnittlig höjning på drygt 15%. Gällande taxa medger en årlig 
indexuppräkning av avgifterna med konsumentprisindex (KPI). Av nu föreslagen avgiftshöjning utgör, 
enligt teknik- och fastighetsavdelningen, indexuppräkning ca 5 %. Därutöver föreslår tekniska 
nämnden att avgifterna ska höjas med ca 10%.  
 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från tekniska nämnden 2021-09-27 § 51 
- Skrivelse 2021-09-06 från teknik- och fastighetsavdelningen 
- Förslag till reviderade taxor och avgifter i Lomma hamn 
- Nu gällande taxor och avgifter i Lomma hamn, fastställda av kommunfullmäktig 2019-12-05 § 101 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med teknik- och fastighetsavdelningen. 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

Maria Franzén 
Utredare 

Eva-Lena Sanderberg 
Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Teknik- och fastighetsavdelningen 
Författningssamlingen 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2021-09-27 

 

 
Justerare  
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN § 51   TN/2021:247 - 003 
 
 

Förslag till revidering av taxor och avgifter i Lomma hamn 
 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommun äger och förvaltar Lomma hamn. Några av båtplatserna i hamnen 
administreras direkt av Lomma kommun, övriga platser administreras av arrendatorer. 
Lommabuktens Seglarklubb (LBS) arrenderar ca 2/3 av båtplatserna för sin 
båtklubbsverksamhet. Arrendet innehåller vattenområde, båtuppställningsplats, 
mastkran, servicebrygga, avmastningskaj, miljöstation, elanläggningar/belysning, VA-
anläggningar, klubbhus samt mastförråd.  
 
Lomma hamn är enligt samhällsbyggnadsförvaltningen en populär hamn bland 
fritidsbåtägare, båtgäster och verksamhetsutövare, vilket är av stort värde för hela 
kommunen. Antalet fritidsbåtägare ökar både i Lomma och i regionen, vilket ger 
potential för fortsatt utveckling. Det finns enligt förvaltningen en efterfrågan på bättre 
serviceanläggningar, digitala bokningssystem och/eller betalsystem, utökning av 
antalet båtplatser, tankning av miljödiesel mm. Ambitionen är enligt förvaltningen att 
på både lång och kort sikt kunna erbjuda mer och bättre service till våra båtkunder, 
båtgäster och verksamhetsutövare.  
 
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen har hamnverksamheten under de senaste åren 
belastats av ett årligt underskott på ca 2 mkr. Underskottet beror på ett ökat behov av 
underhållsmuddring samt ökade kostnader för avsättning av muddermassor. Framöver 
finns enligt förvaltningen även stora reinvesteringsbehov av hamnens anläggningar. 
Enligt förvaltningen prognos finns det under en femårsperiod ett behov av 10 % 
ökning av taxorna årligen. För att öka graden av avgiftsfinansiering föreslår 
förvaltningen att taxorna justeras för kommunens båtplatser med ca 10% utifrån 
dagens taxa. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till reviderade taxor och 
avgifter i Lomma hamn. Förvaltningen föreslår att tekniska nämnden ska föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att anta förslag till reviderade 
taxor och avgifter i Lomma hamn i enlighet med förvaltningens förslag. Den reviderade 
taxan föreslås träda i kraft 2022-01-01. 
 
Vid nämndens sammanträde lämnar driftchef Karolina Jensen en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2021-09-13 § 50 
‒ Skrivelse 2021-09-06 från teknik- och fastighetsavdelningen 
‒ Förslag till reviderade taxor och avgifter i Lomma hamn 
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TEKNISKA NÄMNDEN 2021-09-27 

 

 
Justerare  
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

‒ Nu gällande taxor och avgifter i Lomma hamn, fastställda av kommunfullmäktige 
2019-12-05 § 101 

 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
‒ Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige 

att fastställa reviderade taxor och avgifter i Lomma hamn i enlighet med bilaga. De 
reviderade taxorna och avgifterna ska gälla från och med 2022-01-01, varvid nu 
gällande taxor och avgifter upphör att gälla. 

 
./. Bilaga. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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F. 2.6
TAXOR OCH AVGIFTER I LOMMA HAMN

Ansvarig handläggare: 
Driftingenjör 
Nämndsekreterare
Förvaltningschef

Översyn av dokumentet görs en gång per år
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TAXOR OCH AVGIFTER I LOMMA HAMN

Småbåtshamnen Höje å (uppströms Oscarsbro)
Sommarsäsong:
Båtplats bredd 2,0 – 2,5 m
(inkl. vatten och el för batteriladdning, västra sidan)

3100 3590 kr / säsong

Båtplats sommarsäsong bredd 2,0 – 2,5 m 
(inkl. vatten och el, Fladängsidan)

Vintersäsong:

3100 3590kr / säsong

Plats i vattnet 700 810 kr / säsong

Norra kajen (nedströms Oscarsbro)
(inkl. vatten och el för batteriladdning)
Sommarsäsong:
Båtplats längs kaj 1400 1620kr / kajmeter 

och säsong

Båtplats bredd 3,0 – 3,5 m 4950 5730 kr / säsong

Båtplats bredd 4,0 – 4,5 m 6400 7410 kr / säsong

Vintersäsong:
Plats i vattnet 1400 1620kr / säsong

Kollergångskajen (begränsad fri höjd)
Sommarsäsong:
Båtplats längs kaj maxlängd 6m

Vintersäsong:
Plats i vattnet

2800 3240kr /säsong

600 690kr/säsong

Gästplatsavgifter
(inkl. vatten och el för batteriladdning i förekommande fall)
Gästplats Småbåtshamnen Höje å 600 690kr / månad

Gästplats Norra kajen   1200 1390 kr / månad
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Övriga avgifter
El till vinterplats i vattnet, utöver batteriladdning 1200 1390 kr / säsong
Köplatsavgift 300 kr / år

Samtliga avgifter är angivna inklusive moms.

Samtliga avgifter får indexregleras årligen med KPI, varvid januari 2020 skall gälla som 
basmånad och jämföras med december året innan det år avgiften avser.
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Förslag till ny taxa i Lomma hamn 
 

Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att anta förslag till 
reviderad taxa avseende avgifter i Lomma Hamn i enlighet med bilaga 1, med ikraftträdandedatum 
2022-01-01.  

Ärendebeskrivning 

Lomma kommun äger och förvaltar Lomma hamn. Några av båtplatserna i hamnen administreras direkt 
av Lomma kommun, övriga delar delas mellan ett antal arrendatorer. Lommabuktens Seglarklubb (LBS) 
arrenderar största delen, ca 2/3 av båtplatserna, för båtklubbsverksamhet. Arrendet innehåller 
vattenområde, båtuppställningsplats, mastkran, servicebrygga, avmastningskaj, miljöstation, 
elanläggningar/belysning, va-anläggningar, klubbhus samt mastförråd.  
 
Lomma hamn är en populär hamn bland fritidsbåtägare, båtgäster och verksamhetsutövare, vilket är av 
stort värde för hela kommunen. Antalet fritidsbåtägare ökar både i Lomma och i regionen, vilket ger 
potential för fortsatt utveckling. Det finns en efterfrågan på bättre serviceanläggningar, digitala 
bokningssystem och/eller betalsystem, utökning av antalet båtplatser, tankning av miljödiesel mm. 
Ambitionen är att både på lång och kort sikt kunna erbjuda mer och bättre service till våra båtkunder, 
båtgäster och verksamhetsutövare.  
 
Under de senaste åren har hamnverksamheten belastats av ett årligt underskott på ca 2 mkr. 
Underskottet beror på ett ökat behov av underhållsmuddring samt ökade kostnader för avsättning av 
muddermassor. Framåt finns även stora reinvesteringsbehov av hamnens anläggningar. Under en 
femårsperiod prognostiseras ett behov av 10 % ökning av taxorna årligen. För att öka graden av 
avgiftsfinansiering, föreslås taxorna justeras för kommunens båtplatser med ca 10% utifrån dagens taxa.  
 
Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Förslag till ny Taxor och avgifter i Lomma Hamn 

 

Barnkonsekvensanalys 

Beslutet bedöms ej påverka barn/unga. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNIGNEN 
 

Inför TNAU 2021 09 13 och  
TN 2021 09 27 Teknik- och fastighetsavdelningen 

 
 
Vår referens: Katarina Löveborn 
Direkttel: 0733 411162 
E-post: katarina.loveborn@lomma.se  
Diarienr: TN/2021:247  

mailto:katarina.loveborn@lomma.se
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Katarina Löveborn 
Driftingenjör 
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F. 2.6
TAXOR OCH AVGIFTER I LOMMA HAMN 

Ansvarig handläggare: 
Driftingenjör  
Nämndsekreterare 
Förvaltningschef 

Översyn av dokumentet görs en gång per år 

Bilaga 1
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F. 2.6 
TAXOR OCH AVGIFTER I LOMMA HAMN 

 
Småbåtshamnen Höje å (uppströms Oscarsbro)  

Sommarsäsong: 
Båtplats bredd 2,0 – 2,5 m 
(inkl. vatten och el för batteriladdning, västra sidan) 

 
3100 3590 kr / säsong 

 
Båtplats sommarsäsong bredd 2,0 – 2,5 m 
(inkl. vatten och el, Fladängsidan) 

 
Vintersäsong: 

 
3100 3590kr / säsong 

Plats i vattnet 700 810 kr / säsong 

Norra kajen (nedströms Oscarsbro)  

(inkl. vatten och el för batteriladdning) 
Sommarsäsong: 

 

Båtplats längs kaj 1400 1620kr / kajmeter 
och säsong 
 

Båtplats bredd 3,0 – 3,5 m 4950 5730 kr / säsong 
 

Båtplats bredd 4,0 – 4,5 m 6400 7410 kr / säsong 

Vintersäsong: 
Plats i vattnet 

 
1400 1620kr / säsong 

 
Kollergångskajen (begränsad fri höjd) 
Sommarsäsong: 
Båtplats längs kaj maxlängd 6m 

 
 

Vintersäsong: 
Plats i vattnet 

 
 
 

2800 3240kr /säsong 
 
 

600 690kr/säsong 

 
Gästplatsavgifter 

 

(inkl. vatten och el för batteriladdning i förekommande fall) 
Gästplats Småbåtshamnen Höje å 600 690kr / månad 

 
Gästplats Norra kajen   1200 1390 kr / månad 
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Övriga avgifter 
 

El till vinterplats i vattnet, utöver batteriladdning 1200 1390 kr / säsong 
Köplatsavgift 300 kr / år 

 
 

Samtliga avgifter är angivna inklusive moms. 
 

Samtliga avgifter får indexregleras årligen med KPI, varvid januari 2020 skall gälla som 
basmånad och jämföras med december året innan det år avgiften avser. 
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Lomma kommun  Kommunfullmäktige  §  98 / 2008 11 20 
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 Kommunfullmäktige  § 101/ 2019 12 05 

F. 2.6
TAXOR OCH AVGIFTER I LOMMA HAMN 

Småbåtshamnen Höje å (uppströms Oscarsbro) 
Sommarsäsong: 
Båtplats bredd 2,0 – 2,5 m 
(inkl. vatten och el för batteriladdning, västra sidan) 

3100 kr / säsong 

Båtplats sommarsäsong bredd 2,0 – 2,5 m 
(inkl. vatten och el, Fladängsidan) 

Vintersäsong: 

3100 kr / säsong 

Plats i vattnet 700 kr / säsong 

Norra kajen (nedströms Oscarsbro) 
(inkl. vatten och el för batteriladdning) 
Sommarsäsong: 
Båtplats längs kaj 1400  kr / kajmeter och 

säsong 
Båtplats bredd 3,0 – 3,5 m 4950  kr / säsong 
Båtplats bredd 4,0 – 4,5 m 6400   kr / säsong 

Vintersäsong: 
Plats i vattnet 1400   kr / säsong 

Kollergångskajen (begränsad fri höjd) 
Sommarsäsong: 
Båtplats längs kaj maxlängd 6m 

Vintersäsong: 
Plats i vattnet 

2800 kr/säsong 

600 kr/säsong 

Gästplatsavgifter 
(inkl. vatten och el för batteriladdning i förekommande fall) 
Gästplats Småbåtshamnen Höje å   600 kr / månad 
Gästplats Norra kajen 1200 kr / månad 
Korttidsgästplats   180  kr / dygn 

Nu gällande taxa
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Övriga avgifter 
El till vinterplats i vattnet, utöver batteriladdning 1200  kr / säsong 
Köplatsavgift  300 kr / år 
 

 
Samtliga avgifter är angivna inklusive moms. 
 
Samtliga avgifter får indexregleras årligen med KPI, varvid januari 2018 skall gälla som 
basmånad och jämföras med december året innan det år avgiften avser. 
 
  
        _____________________________________________ 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 154 KS KF/2021:301 

Fastställande av reviderad avfallstaxa för Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden beslutade 2021-10-18, § 59, att föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att fastställa reviderad avfallstaxa för Lomma kommun i enlighet med nämndens 
förslag. Den reviderade avfallstaxan föreslås träda i kraft 2022-01-01. 

Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2021-10-29 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10, § 216. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10 § 216 
- Skrivelse 2021-10-29 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från tekniska nämnden 2021-10-18 § 59 
- Skrivelse 2021-09-30 från teknik- och fastighetsavdelningen 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa reviderad avfallstaxa för 

Lomma kommun i enlighet med bilaga. Den reviderade avfallstaxan ska börja gälla 2022-01-
01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla. 

Bilaga 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
  



FÖRFATTNINGSSAMLING  

F 2.2  
AVFALLSTAXA FÖR LOMMA KOMMUN 

Ansvarig handläggare:  
Teknik- och fastighetschef 

Översyn av dokumentet görs en gång per år 

Bilaga KS § 154/21
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Denna taxa för hantering av hushållsavfall i Lomma kommun har beslutats med stöd av 
27 kap. 4 § Miljöbalken. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2021-xx-xx, § xx. Taxan 
gäller från 1 januari 2022. 

 
1 § Kommunens skyldigheter 
Kommunen ansvarar för avfall enligt 15 kap. 20 § miljöbalken och benämns i denna taxa 
hushållsavfall. För hanteringen gäller Föreskrifter för avfallshantering Lomma kommun i 
kommunens Renhållningsordning. Kommunens renhållningsansvar åvilar tekniska 
nämnden och verkställs av Sysav. 

 
2 § Fastighetsinnehavarens avgiftsskyldighet 
Avgifter för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom 
kommunens försorg ska erläggas till Sysav. Avgiftsskyldig är fastighetsinnehavare. Med 
fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 
fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Ändring av ägandeförhållandena 
eller annan ändring som berör avfallshanteringen ska snarast anmälas till Sysav. 
Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid 
hämtningstillfället eller då avfallsbehållaren inte använts. 

 
Utebliven tömning ska anmälas inom nedanstående tidsspann för att felet ska kunna 
avhjälpas inom skälig tid. Anmäls utebliven tömning efter nedanstående tidsspann står 
fastighetsägaren för kostnaden för extra tömning efter beställning (enligt 6 § punkt 3.6). 

• Inom 3 dagar från ordinarie tömningsdag vid tömning varje eller varannan vecka 
• Inom 6 dagar från ordinarie tömning vid tömning var fjärde vecka 

 
 

3 § Indexreglering 
Till grund för indexreglering ligger renhållningsindex A12:2MD, Insamling av hushållsavfall 
med specialfordon, inklusive drivmedel. Regleringen träder i kraft den 1 januari året efter 
avstämningsperioden och är sedan fast hela året ut. Indexreglering kan ske första gången 
2022-01-01 och omfattar index för avstämningsperioden augusti 2020 (basmånad) till 
augusti 2021. Tekniska nämnden fastställer avgifterna i taxan baserat på index. 

 
4 § Taxans olika delar 
Avfallstaxan består av grundavgift, rörlig avgift och tilläggsavgifter, som tillsammans blir den 
årliga avgiften för avfallshanteringen. En- och tvåfamiljshus som har fått beviljat uppehåll 
betalar grundavgift under uppehållsperioden. 

 
När hushåll har beviljats att dela kärl ska grundavgiften betalas för varje hushåll. Den 
rörliga avgiften delas upp på de hushåll som delar abonnemang.
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5 § Avgifter 
 

Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. 
 

Innehåll: 
1. En- och tvåfamiljshus 

- Helårsabonnemang 
- Fritidsabonnemang 

2. Flerfamiljshus och verksamheter 
- Helårsabonnemang 
- Sommarabonnemang 
- Evenemangsabonnemang 

3. Övriga extra tjänster 
- Trädgårdsavfall 
- Grovavfall 
- Gångavstånd 
- Större mängder restavfall 
- Extra hämtning 
- Tvätt av kärl och container 

4. Slam- och fettavskiljare 
- Slamavskiljare 
- Fettavskiljare 
- Övriga extra tjänster 
- Tillfälliga toalettvagnar 

5. Container
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1 En- och tvåfamiljshus 

1.1 HELÅRSABONNEMANG – FYRFACKSKÄRL, TVÅFACKSKÄRL ELLER RESTAVFALLSKÄRL 

Helårsabonnemang - fyrfackskärl 
Kärlstorlek, liter 

kärl 1 + kärl 2 
Antal tömningar per år 

kärl 1 respektive 2 Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 

370 + 370 31/13 570 1 780 2 350 
370 + 370 52/13 570 3 430 4 000 

31 tömningar: Tömning varannan vecka, samt varje vecka under perioden vecka 27-
36. 52 tömningar: Tömning varje vecka. 
13 tömningar: Tömning var fjärde vecka. 

 
Helårsabonnemang - tvåfackskärl 

Kärlstorlek, liter Antal tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 
240 31 570 2 165 2 735 
240 52 570 4 020 4 590 
370 31 570 2 380 2 950 
370 52 570 4 315 4 885 

31 tömningar: Tömning varannan vecka, samt varje vecka under perioden vecka 27-
36. 52 tömningar: Tömning varje vecka. 

 
 

Utformning tvåfackskärl: 
Ett kärl uppdelat i två fack för sortering av restavfall och matavfall. 

 
Utformning fyrfackskärl 
Kärl 1 rymmer 370 liter och är uppdelat i fyra fack för sortering av restavfall, matavfall, 
tidningar och färgade glasförpackningar. 
Kärl 2 rymmer 370 liter och är uppdelat i fyra fack för sortering av pappers-, plast-, metall- 
och ofärgade glasförpackningar. 
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Helårsabonnemang - endast restavfall (kräver dispens för kompostering av matavfall) 
Kärlstorlek, liter Antal tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 

140 13 570 500 1 070 
190 13 570 550 1 120 
240 13 570 620 1 190 

13 tömningar: Tömning var fjärde vecka. 
 
1.2 FRITIDSABONNEMANG - FYRFACKSKÄRL ELLER TVÅFACKSKÄRL 

 
Fritidsabonnemang - fyrfackskärl 
Tömningsperioden för fritidsabonnemang är vecka 16-39. 

Kärlstorlek, liter 
kärl 1 + kärl 2 

Antal tömningar per år 
kärl 1 respektive 2 Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 

370 + 370 17/5 570 1 530 2 100 
17 tömningar: Tömning varannan vecka, samt varje vecka under perioden vecka 27-
36. 5 tömningar: Tömning var fjärde vecka. 

 
Fritidsabonnemang - tvåfackskärl 
Tömningsperioden för fritidsabonnemang är vecka 16-39. 

Kärlstorlek, liter Antal tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 
240 17 570 1 680 2 250 

17 tömningar: Tömning varannan vecka, samt varje vecka under perioden vecka 27-36. 
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2. Flerfamiljshus och verksamheter 

2.1 HELÅRSABONNEMANG FÖR FLERFAMILJSHUS OCH VERKSAMHETER 

Helårsabonnemang - Matavfall 
Kärlstorlek, liter Antal tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 

140 26 240 560 800 
140 52 240 1 360 1 600 
140 104 240 4 760 5 000 
140 156 240 7 760 8 000 

 
Helårsabonnemang - Restavfall 

Kärlstorlek, liter Antal tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 
140 26 570 895 1 465 
140 52 570 1 680 2 250 
190 26 570 1 010 1 580 
190 52 570 1 905 2 475 
240 26 570 1 120 1 690 
240 52 570 2 130 2 700 
370 26 570 1 480 2 050 
370 52 570 2 850 3 420 
370 104 570 7 220 7 790 
370 156 570 8 930 9 500 
660 26 570 2 435 3 005 
660 52 570 4 765 5 335 
660 104 570 13 475 14 045 
660 156 570 15 430 16 000 

 
Helårsabonnemang underjordsbehållare - Restavfall 

Behållarstorlek, m3 Antal tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 
5 52 570 46 930 47 500 

 
Helårsabonnemang underjordsbehållare - Matavfall 

Behållarstorlek, liter Antal tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 
750 52 240 21 260 21 500 

 
2.2 AUKTORISERAD HÄMTNING AV RETURPAPPER FÖR FLERFAMILJSHUS OCH VERKSAMHETER 

 
Från och med den 1 januari 2022 är insamling och återvinning av returpapper kommunens 
ansvar. Insamlingen utförs av auktoriserade entreprenörer, tjänsten beställs direkt från 
entreprenören och utförs enligt överenskommelse med dessa. Avgiften får maximalt uppgå 
till beloppen nedan och betalas direkt till entreprenören enligt dennes rutin. Viktavgift eller 
kärlhyra ska ingå i priset. Avgift för försvårad hämtning, till exempel dragväg, kan tillkomma 
enligt entreprenörens prislista. 
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Kärlstorlek, liter Maximal tömningsavgift 
kr/tömning och behållare 

190-250 60 
251-400 75 
401-700 110 

Extratömning 220 
 

2.3 SOMMARABONNEMANG FÖR VERKSAMHETER 
 

Halvårsabonnemang - Matavfall 
Kärlstorlek, liter Antal tömningar per år Rörlig avgift kr/år 

140 13 300 
140 26 675 
140 52 1 700 

13 tömningar: Tömning varannan vecka mellan vecka 14–39. 
26 tömningar: Tömning varje vecka mellan vecka 14–39. 
52 tömningar: Tömning två gånger per vecka mellan vecka 14–39. 

 
Halvårsabonnemang - Restavfall 

Kärlstorlek, liter Antal tömningar per år Rörlig avgift kr/år 
370 13 1 530 
370 26 3 080 
660 26 2 235 
660 52 5 025 

13 tömningar: Tömning varannan vecka mellan vecka 14–39. 
26 tömningar: Tömning varje vecka mellan vecka 14–39. 
52 tömningar: Tömning två gånger per vecka mellan vecka 14–39. 

 
2.4 EVENEMANG 

 
Total kostnad: 
Utöver tömningspriset nedan tillkommer kostnad på 250 kr/kärl för utsättning, 
hemtagning, samt tvätt av kärl. 

 
Tillfälligt abonnemang – restavfalls-, matavfalls- eller tvåfackskärl 

Kärlstorlek, liter Kostnad per tömning och kärl 
140 (matavfall) 50 

370 50 
 

Utsättning, hemtagning och tömning sker vardagar mellan kl. 06.30 -16.00. Maximal tid 
för uthyrning av kärl är en vecka. Tömning, utsättning och hemtagning sker på en plats 
med hårdgjord yta. Kunden ansvarar för att kärlen är tillgängliga för tömning/utsättning 
och hemtagning. 
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3. Övriga extra tjänster 

3.1 KÄRLHÄMTNING AV TRÄDGÅRDSAVFALL FRÅN EN-, TVÅ- OCH FLERFAMILJSHUS 
 

Helårsabonnemang 
Trädgårdsavfall hämtas under veckorna 11-50. 

Kärlstorlek, liter Antal tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 
190 20 240 510 750 
240 20 240 680 920 
370 20 240 1 060 1 300 

20 tömningar: Tömning varannan vecka. 
 

3.2 HÄMTNING AV GROVAVFALL FRÅN EN-, TVÅ- OCH FLERFAMILJSHUS 
 

Hämtning av löskolli 
Hämtning sker varannan vecka efter schema (schema finns på Sysavs hemsida), 
och beställning sker senast fredagen innan hämtningsveckan. 

Grovavfall, löskolli Avgift kr/hämtning 
Framkörningsavgift 90 

Avgift per kolli 45 
 
 

3.3 GÅNGAVSTÅND 
Avstånd anges från fastighetsgräns vid hämtningsfordonets uppställningsplats till 
kärlets plats. 

 
En- och tvåfamiljshus 
Antal meter gångavstånd Avgift kr/hämtning och kärl 

0-2 0 
3-10 15 

11-20 30 
21-30 60 
31-40 90 

 
 

Flerfamiljshus och verksamheter 
Antal meter gångavstånd Avgift kr/hämtning och kärl 

0-10 0 
11-20 30 
21-30 60 
31-40 90 
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3.4 ABONNEMANG FÖR STÖRRE MÄNGDER RESTAVFALL 
(UTÖVER ORDINARIE ABONNEMANG – GÄLLER ENDAST EN- OCH TVÅFAMILJSHUS) 

Helårsabonnemang - restavfall 
Kärlstorlek, liter Antal tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 

140 31 240 1160 1 400 
190 31 240 1560 1 800 

31 tömningar: Tömning varannan vecka, samt varje vecka under perioden vecka 27-36. 
 

3.5 EXTRA HÄMTNING AV RESTAVFALL I SAMBAND MED ORDINARIE TÖMNING 
Beställs senast två dagar innan ordinarie tömningsdag. 

Säckstorlek, liter Avgift kr/säck 
120-160 250 

 
3.6 EXTRA HÄMTNING UTAN SAMBAND MED ORDINARIE TÖMNING 
Hämtas inom två dagar efter beställning. 

Kärl- eller säckstorlek, liter Avgift kr/hämtning eller tömning 
90-370 (kärl, tvåfacks- och fyrfackskärl) 300 

190-370 (trädgårdskärl) 200 
660 (kärl) 400 

120-160 (säck) 550 
 

3.7 TÖMNINGSAVGIFT NÄR KUNDEN INTE UPPFYLLER FÖRESKRIFTERNAS KRAV 
Vid hämtning av avfall som kräver extra arbete eller om normal hämtning inte kan ske på grund av 
att        kriterierna i avfallsföreskrifterna ej är uppfyllda, enligt 10-11 §§ i ”Föreskrifter för 
avfallshantering Lomma kommun”, debiteras avgift för tömning på grund av extra arbete vid 
hämtning. Avgiften är beroende av felets art och debiteras utöver ordinarie abonnemangskostnad. 
Krav som ej uppfylls Avgift kr/hämtning och kärl 
Vägen uppfyller inte kraven för att vara farbar 125 

Överfullt, för tungt, felemballerat, felsorterat 500 
 

3.8 TVÄTTNING AV KÄRL OCH CONTAINER 
 

Kärltvätt 
Kärlstorlek, liter Avgift kr/kärl 

90-240 130 
370-660 165 

370 (fyrfack) 230 
 

Containertvätt 
Containerstorlek, m3 Avgift kr/container 

3-8 1 000 
10-12 1 500 
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4. Tömning av slam- och fettavskiljare 

4.1 TÖMNING AV SLAMAVSKILJARE 
(En-, två-, och trekammarbrunn, minireningsverk och sluten tank) 
Slamavskiljare töms en gång per år efter fastställt schema, avisering sker innan tömning. 

Storlek, m3 Antal tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/tömning 
0-3 1 240 760 1 000 
3-6 1 240 1010 1 250 
6-9 1 240 1285 1 525 

 
4.2 TÖMNING AV FETTAVSKILJARE 
Fettavskiljare töms fyra gånger per år efter fastställt schema. Avisering sker innan tömning. 
Kvalitetssäkrat slam 
För att få lämna fettavskiljarslam på Sysav till nedanstående priser ska detta 
vara kvalitetssäkrat. Kontakta kundservice för blankett om kvalitetsförsäkran. 

Storlek, m3 Antal tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/tömning 
0-2 4 240 1 190 1 250 
2-4 4 240 1 565 1625 
4-6 4 240 2 065 2 125 

 
Icke kvalitetssäkrat slam 
Om verksamheten inte har giltig kvalitetsförsäkran kommer slammet tömmas 
enligt nedanstående priser. 

Storlek, m3 Antal tömningar Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/tömning 
0-2 4 240 4503 4563 
2-4 4 240 5815 5875 
4-6 4 240 8378 8438 

 
4.3 ÖVRIGA TJÄNSTER 
Utöver avgift för ordinarie tömning 

Tjänst Avgift 
Budad tömning inom fem dagar 1 500 kr/tömning 

Akut tömning inom en arbetsdag 2 000 kr/ tömning 
Jourtömning inom 4 timmar 3 250 kr/tömning 

Avgift per kubik för avskiljare över 6 respektive 9 m3 550 kr/m3 
Avgift för slanglängd över 25 meter 80 kr/påbörjad 10-tal meter 

Utebliven tömning p.g.a. försummelse från abonnent 410 kr/gång 

4.4 TILLFÄLLIGA TOALETTVAGNAR OCH UPPSAMLINGSTANKAR FÖR DISK- OCH AVLOPPSVATTEN 
Storlek, m3 Avgift kr/tömning 

0-1 500 
1-2 650 
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5. Container 
Utöver avgift för tömning tillkommer hyra samt avgift för utsättning och hemtagning 
enligt nedanstående tabeller. Behandlingsavgift tillkommer enligt gällande priser, kontakta 
kundservice för information om behandlingsavgifter. 

 
5.1 DIREKTTÖMMANDE CONTAINER FÖR REST-, ELLER TRÄDGÅRDSAVFALL 

 
Tömning 

Containerstorlek, m3 Antal tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 
3 26 240 7 510 7 750 
3 52 240 19 760 20 000 
3 budad tömning 0 1 275 1 275 
6 26 240 14 760 15 000 
6 52 240 29 760 30 000 
6 budad tömning 0 1 275 1 275 
8 26 240 17 760 18 000 
8 52 240 39 760 40 000 
8 budad tömning 0 1 275 1 275 

10 26 240 19 760 20 000 
10 52 240 49 760 50 000 
10 budad tömning 0 1 275 1 275 
12 26 240 22 760 23 000 
12 52 240 59 760 60 000 
12 budad tömning 0 1 275 1 275 

 
Containerhyra 

Containerstorlek, m3 Hyra kr/år 
3 3 750 
6 4 375 
8 5 000 

10 5 625 
12 6 250 

 
Utsättning eller hemtagning 

Containerstorlek, m3 Avgift kr/utsättning eller hemtagning 
3-12 1 250 



Lomma kommun 

      FÖRFATTNINGSSAMLING       12 (12) 
        

  

 

 
 
 
 

Lomma kommun Kommunfullmäktige § 42 / 2002 05 16 
 Kommunfullmäktige § 62 / 2004 06 10 
 Kommunfullmäktige § 190 / 2006 12 07 
 Tekniska nämnden § 78 / 2008 05 26 
 Kommunfullmäktige § 82 / 2008 09 18 
 Kommunfullmäktige § 46 / 2009 05 28 
 Kommunfullmäktige § 51 / 2010 06 10 
 Kommunfullmäktige § 98 / 2015 12 10 
 Kommunfullmäktige § 40 / 2016 04 21 
 Kommunfullmäktige § 96 / 2016 11 17 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Franzén 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2021:301 

Förslag till fastställande av reviderad avfallstaxa för Lomma kommun 

Förslag till beslut:  
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa reviderad avfallstaxa för Lomma 

kommun i enlighet med bilaga. Den reviderade avfallstaxan ska börja gälla 2022-01-01, varvid nu 
gällande taxa upphör att gälla. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden beslutade 2021-10-18, § 59, att föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att fastställa reviderad avfallstaxa för Lomma kommun i enlighet med nämndens 
förslag. Den reviderade avfallstaxan föreslås träda i kraft 2022-01-01. 

Bakgrund/Analys 
Regeringen har beslutat att upphäva förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper 
(SFS 2020:1304). Samtidigt beslutade regeringen om vissa ändringar i avfallsförordningen som bland 
annat innebär att returpapper även i fortsättningen ska sorteras ut från annat avfall, men att det 
utsorterade returpapperet ska samlas in av kommunerna. Ändringarna träder i kraft 2022-01-01. 
 
Enligt de ändringar i avfallsförordningen som tråder i kraft 2022-01-01 ska kommunen tillhandahålla 
ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för att samla in utsorterat returpapper från den som 
innehar sådant (3 kap. 2 §). Kommunen ska vidare se till att det returpapper som har samlats in 
hanteras så att det blir lätt att materialåtervinna returpapperet (4 kap. 7 a §). Målet ska vara att 
minst 90 viktprocent av det returpapper som produceras ska materialåtervinnas (4 kap. 7 b §). 
 
SYSAV kommer genom tjänstekoncessionsuppdraget tillse att insamling av returpapper sker i Lomma 
kommun. Enligt tekniska nämnden kommer insamling från flerfamiljshus och verksamheter som har 
fastighetsnära insamling verkställas genom ett auktorisationssystem. Insamlingen från villor kommer 
enligt tekniska nämnden även fortsättningsvis ske via fyrfackskärl och återvinningsstationer. 
 
Tekniska nämnden konstaterar i sitt beslut att så kallade auktorisationssystem inte anses utgöra en 
tilldelning av ett offentligt kontrakt och därför inte omfattas av upphandlingsreglerna. 
Auktorisationssystemet innebär enligt tekniska nämnden att SYSAV skriver avtal med de 
entreprenörer som vill vara auktoriserade insamlare av returpapper på kommunens uppdrag och 
som uppfyller uppställda krav. Det är sedan upp till respektive fastighetsägare/verksamhetsutövare 
att skriva avtal med en av de entreprenörer som är insamlare på kommunens uppdrag och hämtning 
utförs enligt överenskommelse med dessa.  
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Då kommunen tar över ansvaret för insamlingen av returpapper ska kommunen besluta om en 
avfallstaxa även för insamling av returpapper. Tekniska nämndens förslag till beslut innebär att en 
maxtaxa införs som auktoriserade entreprenörer ska hålla sig inom när de sätter priser för hämtning i 
flerfamiljshus och verksamheter.  
 
Beslutsunderlag 
- Protokoll från tekniska nämnden 2021-10-18 § 59 
- Skrivelse 2021-09-30 från teknik- och fastighetsavdelningen 
Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett internt på kommunledningsförvaltningen. 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

Maria Franzén 
Utredare 

Eva-Lena Sanderberg  
Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Teknik- och fastighetschefen 
SYSAV 
Författningssamlingen 
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 Sammanträdesdatum 
TEKNISKA NÄMNDEN 2021-10-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

TN § 59 TN/2021:276 

Förslag till revidering av Lomma kommuns avfallstaxa med anledning av 
kommunens övertagande av ansvar för returpapper 

Ärendebeskrivning 
Från och med 2022-01-01 kommer kommunen att få ansvaret för insamling och återvinning av 
returpapper. Inom tjänstekoncessionsuppdraget kommer Sysav tillse att insamling sker i kommunen. 
Från flerfamiljshus och verksamheter, som har fastighetsnära insamling, kommer insamlingen att 
verkställas genom ett auktorisationssystem. Om fastighetsnära insamling saknas kommer 
återvinningsstationerna att finnas kvar för avlämning av material. Insamlingen från villor kommer att 
fortsätta som idag genom fyrfackskärl och återvinningsstationerna. 

Så kallade auktorisationssystem anses inte utgöra en tilldelning av ett offentligt kontrakt och 
omfattas överhuvudtaget inte av upphandlingsreglerna. Ett auktorisationssystem innehåller inte 
något egentligt urval från den upphandlande myndighetens sida, utan endast en kontroll av att 
leverantörerna uppfyller uppställda krav. Dessa krav publiceras på Sysavs hemsida och ska vara så 
pass allmänna att endast en eller ett fåtal entreprenörer eventuellt inte lever upp till dem. 
Auktorisationssystemet ska öppna upp för att flera leverantörer kan ansluta sig till systemet. Det 
råder därför inte någon egentlig konkurrenssituation mellan leverantörerna om att få teckna 
kontrakt med den upphandlande myndigheten. Ett sådant förfarande resulterar därför inte i en 
anskaffning i den meningen att någon leverantör väljs ut av myndigheten för att leverera exempelvis 
en tjänst. Vilken leverantör som ska leverera tjänsten bestäms i stället i ett senare skede av den 
enskilde som ska bruka tjänsten, i detta fall en fastighetsägare eller en verksamhetsutövare. 
 
Auktorisationssystemet innebär alltså att Sysav skriver avtal med de entreprenörer som vill vara 
auktoriserade insamlare av returpapper på kommunens uppdrag. Det är sedan upp till respektive 
fastighetsägare/verksamhetsutövare att skriva avtal med en av de entreprenörer som är insamlare 
på kommunens uppdrag och hämtning utförs enligt överenskommelse med dessa. Kommunen är 
ansvarig för insamling av returpapper och ska följaktligen besluta om en avfallstaxa även för denna 
fraktion. I detta fall föreslås en så kallad maxtaxa som auktoriserade entreprenörer ska hålla sig inom 
när de sätter priser för hämtning i flerfamiljshus och verksamheter. 

Kommunens avfallstaxa styr alltså den maximala avgift som en auktoriserad entreprenör får ta ut av 
fastighetsägaren/verksamhetsutövaren vid hämtning av returpapper och avgiften betalas direkt till 
entreprenören enligt dennes rutiner. 

Förslaget om ett tillägg i kommunens avfallstaxa redogörs under punkt 2.2 i bilaga.  

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2021-10-11, § 55. 
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 Sammanträdesdatum 
TEKNISKA NÄMNDEN 2021-10-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 
TN § 59 (fortsättning) TN/2021:276 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2021-10-11, § 55 
- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen  
- Bilaga: Förslag till reviderad avfallstaxa för Lomma kommun 

Beslut: 
- Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att anta 

föreslagen reviderad avfallstaxa i enlighet med bilaga. Taxan träder i kraft från och med 2022-01-
01. 

./. Bilaga 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

SYSAV 
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AVFALLSTAXA FÖR LOMMA KOMMUN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ansvarig handläggare:  
Teknik- och fastighetschef  
 
Översyn av dokumentet görs en gång per år 
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Denna taxa för hantering av hushållsavfall i Lomma kommun har beslutats med stöd av 
27 kap. 4 § Miljöbalken. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2021-xx-xx, § xx. Taxan 
gäller från 1 januari 2022. 

 
1 § Kommunens skyldigheter 
Kommunen ansvarar för avfall enligt 15 kap. 20 § miljöbalken och benämns i denna taxa 
hushållsavfall. För hanteringen gäller Föreskrifter för avfallshantering Lomma kommun i 
kommunens Renhållningsordning. Kommunens renhållningsansvar åvilar tekniska 
nämnden och verkställs av Sysav. 

 
2 § Fastighetsinnehavarens avgiftsskyldighet 
Avgifter för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom 
kommunens försorg ska erläggas till Sysav. Avgiftsskyldig är fastighetsinnehavare. Med 
fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 
fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Ändring av ägandeförhållandena 
eller annan ändring som berör avfallshanteringen ska snarast anmälas till Sysav. 
Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid 
hämtningstillfället eller då avfallsbehållaren inte använts. 

 
Utebliven tömning ska anmälas inom nedanstående tidsspann för att felet ska kunna 
avhjälpas inom skälig tid. Anmäls utebliven tömning efter nedanstående tidsspann står 
fastighetsägaren för kostnaden för extra tömning efter beställning (enligt 6 § punkt 3.6). 

• Inom 3 dagar från ordinarie tömningsdag vid tömning varje eller varannan vecka 
• Inom 6 dagar från ordinarie tömning vid tömning var fjärde vecka 

 
 

3 § Indexreglering 
Till grund för indexreglering ligger renhållningsindex A12:2MD, Insamling av hushållsavfall 
med specialfordon, inklusive drivmedel. Regleringen träder i kraft den 1 januari året efter 
avstämningsperioden och är sedan fast hela året ut. Indexreglering kan ske första gången 
2022-01-01 och omfattar index för avstämningsperioden augusti 2020 (basmånad) till 
augusti 2021. Tekniska nämnden fastställer avgifterna i taxan baserat på index. 

 
4 § Taxans olika delar 
Avfallstaxan består av grundavgift, rörlig avgift och tilläggsavgifter, som tillsammans blir den 
årliga avgiften för avfallshanteringen. En- och tvåfamiljshus som har fått beviljat uppehåll 
betalar grundavgift under uppehållsperioden. 

 
När hushåll har beviljats att dela kärl ska grundavgiften betalas för varje hushåll. Den 
rörliga avgiften delas upp på de hushåll som delar abonnemang.
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5 § Avgifter 
 

Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. 
 

Innehåll: 
1. En- och tvåfamiljshus 

- Helårsabonnemang 
- Fritidsabonnemang 

2. Flerfamiljshus och verksamheter 
- Helårsabonnemang 
- Sommarabonnemang 
- Evenemangsabonnemang 

3. Övriga extra tjänster 
- Trädgårdsavfall 
- Grovavfall 
- Gångavstånd 
- Större mängder restavfall 
- Extra hämtning 
- Tvätt av kärl och container 

4. Slam- och fettavskiljare 
- Slamavskiljare 
- Fettavskiljare 
- Övriga extra tjänster 
- Tillfälliga toalettvagnar 

5. Container
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1 En- och tvåfamiljshus 

1.1 HELÅRSABONNEMANG – FYRFACKSKÄRL, TVÅFACKSKÄRL ELLER RESTAVFALLSKÄRL 

Helårsabonnemang - fyrfackskärl 
Kärlstorlek, liter 

kärl 1 + kärl 2 
Antal tömningar per år 

kärl 1 respektive 2 Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 

370 + 370 31/13 570 1 780 2 350 
370 + 370 52/13 570 3 430 4 000 

31 tömningar: Tömning varannan vecka, samt varje vecka under perioden vecka 27-
36. 52 tömningar: Tömning varje vecka. 
13 tömningar: Tömning var fjärde vecka. 

 
Helårsabonnemang - tvåfackskärl 

Kärlstorlek, liter Antal tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 
240 31 570 2 165 2 735 
240 52 570 4 020 4 590 
370 31 570 2 380 2 950 
370 52 570 4 315 4 885 

31 tömningar: Tömning varannan vecka, samt varje vecka under perioden vecka 27-
36. 52 tömningar: Tömning varje vecka. 

 
 

Utformning tvåfackskärl: 
Ett kärl uppdelat i två fack för sortering av restavfall och matavfall. 

 
Utformning fyrfackskärl 
Kärl 1 rymmer 370 liter och är uppdelat i fyra fack för sortering av restavfall, matavfall, 
tidningar och färgade glasförpackningar. 
Kärl 2 rymmer 370 liter och är uppdelat i fyra fack för sortering av pappers-, plast-, metall- 
och ofärgade glasförpackningar. 
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Helårsabonnemang - endast restavfall (kräver dispens för kompostering av matavfall) 
Kärlstorlek, liter Antal tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 

140 13 570 500 1 070 
190 13 570 550 1 120 
240 13 570 620 1 190 

13 tömningar: Tömning var fjärde vecka. 
 
1.2 FRITIDSABONNEMANG - FYRFACKSKÄRL ELLER TVÅFACKSKÄRL 

 
Fritidsabonnemang - fyrfackskärl 
Tömningsperioden för fritidsabonnemang är vecka 16-39. 

Kärlstorlek, liter 
kärl 1 + kärl 2 

Antal tömningar per år 
kärl 1 respektive 2 Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 

370 + 370 17/5 570 1 530 2 100 
17 tömningar: Tömning varannan vecka, samt varje vecka under perioden vecka 27-
36. 5 tömningar: Tömning var fjärde vecka. 

 
Fritidsabonnemang - tvåfackskärl 
Tömningsperioden för fritidsabonnemang är vecka 16-39. 

Kärlstorlek, liter Antal tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 
240 17 570 1 680 2 250 

17 tömningar: Tömning varannan vecka, samt varje vecka under perioden vecka 27-36. 
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2. Flerfamiljshus och verksamheter 

2.1 HELÅRSABONNEMANG FÖR FLERFAMILJSHUS OCH VERKSAMHETER 

Helårsabonnemang - Matavfall 
Kärlstorlek, liter Antal tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 

140 26 240 560 800 
140 52 240 1 360 1 600 
140 104 240 4 760 5 000 
140 156 240 7 760 8 000 

 
Helårsabonnemang - Restavfall 

Kärlstorlek, liter Antal tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 
140 26 570 895 1 465 
140 52 570 1 680 2 250 
190 26 570 1 010 1 580 
190 52 570 1 905 2 475 
240 26 570 1 120 1 690 
240 52 570 2 130 2 700 
370 26 570 1 480 2 050 
370 52 570 2 850 3 420 
370 104 570 7 220 7 790 
370 156 570 8 930 9 500 
660 26 570 2 435 3 005 
660 52 570 4 765 5 335 
660 104 570 13 475 14 045 
660 156 570 15 430 16 000 

 
Helårsabonnemang underjordsbehållare - Restavfall 

Behållarstorlek, m3 Antal tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 
5 52 570 46 930 47 500 

 
Helårsabonnemang underjordsbehållare - Matavfall 

Behållarstorlek, liter Antal tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 
750 52 240 21 260 21 500 

 
2.2 AUKTORISERAD HÄMTNING AV RETURPAPPER FÖR FLERFAMILJSHUS OCH VERKSAMHETER 

 
Från och med den 1 januari 2022 är insamling och återvinning av returpapper kommunens 
ansvar. Insamlingen utförs av auktoriserade entreprenörer, tjänsten beställs direkt från 
entreprenören och utförs enligt överenskommelse med dessa. Avgiften får maximalt uppgå 
till beloppen nedan och betalas direkt till entreprenören enligt dennes rutin. Viktavgift eller 
kärlhyra ska ingå i priset. Avgift för försvårad hämtning, till exempel dragväg, kan tillkomma 
enligt entreprenörens prislista. 
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Kärlstorlek, liter Maximal tömningsavgift 
kr/tömning och behållare 

190-250 60 
251-400 75 
401-700 110 

Extratömning 220 
 

2.3 SOMMARABONNEMANG FÖR VERKSAMHETER 
 

Halvårsabonnemang - Matavfall 
Kärlstorlek, liter Antal tömningar per år Rörlig avgift kr/år 

140 13 300 
140 26 675 
140 52 1 700 

13 tömningar: Tömning varannan vecka mellan vecka 14–39. 
26 tömningar: Tömning varje vecka mellan vecka 14–39. 
52 tömningar: Tömning två gånger per vecka mellan vecka 14–39. 

 
Halvårsabonnemang - Restavfall 

Kärlstorlek, liter Antal tömningar per år Rörlig avgift kr/år 
370 13 1 530 
370 26 3 080 
660 26 2 235 
660 52 5 025 

13 tömningar: Tömning varannan vecka mellan vecka 14–39. 
26 tömningar: Tömning varje vecka mellan vecka 14–39. 
52 tömningar: Tömning två gånger per vecka mellan vecka 14–39. 

 
2.4 EVENEMANG 

 
Total kostnad: 
Utöver tömningspriset nedan tillkommer kostnad på 250 kr/kärl för utsättning, 
hemtagning, samt tvätt av kärl. 

 
Tillfälligt abonnemang – restavfalls-, matavfalls- eller tvåfackskärl 

Kärlstorlek, liter Kostnad per tömning och kärl 
140 (matavfall) 50 

370 50 
 

Utsättning, hemtagning och tömning sker vardagar mellan kl. 06.30 -16.00. Maximal tid 
för uthyrning av kärl är en vecka. Tömning, utsättning och hemtagning sker på en plats 
med hårdgjord yta. Kunden ansvarar för att kärlen är tillgängliga för tömning/utsättning 
och hemtagning. 
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3. Övriga extra tjänster 

3.1 KÄRLHÄMTNING AV TRÄDGÅRDSAVFALL FRÅN EN-, TVÅ- OCH FLERFAMILJSHUS 
 

Helårsabonnemang 
Trädgårdsavfall hämtas under veckorna 11-50. 

Kärlstorlek, liter Antal tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 
190 20 240 510 750 
240 20 240 680 920 
370 20 240 1 060 1 300 

20 tömningar: Tömning varannan vecka. 
 

3.2 HÄMTNING AV GROVAVFALL FRÅN EN-, TVÅ- OCH FLERFAMILJSHUS 
 

Hämtning av löskolli 
Hämtning sker varannan vecka efter schema (schema finns på Sysavs hemsida), 
och beställning sker senast fredagen innan hämtningsveckan. 

Grovavfall, löskolli Avgift kr/hämtning 
Framkörningsavgift 90 

Avgift per kolli 45 
 
 

3.3 GÅNGAVSTÅND 
Avstånd anges från fastighetsgräns vid hämtningsfordonets uppställningsplats till 
kärlets plats. 

 
En- och tvåfamiljshus 
Antal meter gångavstånd Avgift kr/hämtning och kärl 

0-2 0 
3-10 15 

11-20 30 
21-30 60 
31-40 90 

 
 

Flerfamiljshus och verksamheter 
Antal meter gångavstånd Avgift kr/hämtning och kärl 

0-10 0 
11-20 30 
21-30 60 
31-40 90 
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3.4 ABONNEMANG FÖR STÖRRE MÄNGDER RESTAVFALL 
(UTÖVER ORDINARIE ABONNEMANG – GÄLLER ENDAST EN- OCH TVÅFAMILJSHUS) 

Helårsabonnemang - restavfall 
Kärlstorlek, liter Antal tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 

140 31 240 1160 1 400 
190 31 240 1560 1 800 

31 tömningar: Tömning varannan vecka, samt varje vecka under perioden vecka 27-36. 
 

3.5 EXTRA HÄMTNING AV RESTAVFALL I SAMBAND MED ORDINARIE TÖMNING 
Beställs senast två dagar innan ordinarie tömningsdag. 

Säckstorlek, liter Avgift kr/säck 
120-160 250 

 
3.6 EXTRA HÄMTNING UTAN SAMBAND MED ORDINARIE TÖMNING 
Hämtas inom två dagar efter beställning. 

Kärl- eller säckstorlek, liter Avgift kr/hämtning eller tömning 
90-370 (kärl, tvåfacks- och fyrfackskärl) 300 

190-370 (trädgårdskärl) 200 
660 (kärl) 400 

120-160 (säck) 550 
 

3.7 TÖMNINGSAVGIFT NÄR KUNDEN INTE UPPFYLLER FÖRESKRIFTERNAS KRAV 
Vid hämtning av avfall som kräver extra arbete eller om normal hämtning inte kan ske på grund av 
att        kriterierna i avfallsföreskrifterna ej är uppfyllda, enligt 10-11 §§ i ”Föreskrifter för 
avfallshantering Lomma kommun”, debiteras avgift för tömning på grund av extra arbete vid 
hämtning. Avgiften är beroende av felets art och debiteras utöver ordinarie abonnemangskostnad. 
Krav som ej uppfylls Avgift kr/hämtning och kärl 
Vägen uppfyller inte kraven för att vara farbar 125 

Överfullt, för tungt, felemballerat, felsorterat 500 
 

3.8 TVÄTTNING AV KÄRL OCH CONTAINER 
 

Kärltvätt 
Kärlstorlek, liter Avgift kr/kärl 

90-240 130 
370-660 165 

370 (fyrfack) 230 
 

Containertvätt 
Containerstorlek, m3 Avgift kr/container 

3-8 1 000 
10-12 1 500 
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4. Tömning av slam- och fettavskiljare 

4.1 TÖMNING AV SLAMAVSKILJARE 
(En-, två-, och trekammarbrunn, minireningsverk och sluten tank) 
Slamavskiljare töms en gång per år efter fastställt schema, avisering sker innan tömning. 

Storlek, m3 Antal tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/tömning 
0-3 1 240 760 1 000 
3-6 1 240 1010 1 250 
6-9 1 240 1285 1 525 

 
4.2 TÖMNING AV FETTAVSKILJARE 
Fettavskiljare töms fyra gånger per år efter fastställt schema. Avisering sker innan tömning. 
Kvalitetssäkrat slam 
För att få lämna fettavskiljarslam på Sysav till nedanstående priser ska detta 
vara kvalitetssäkrat. Kontakta kundservice för blankett om kvalitetsförsäkran. 

Storlek, m3 Antal tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/tömning 
0-2 4 240 1 190 1 250 
2-4 4 240 1 565 1625 
4-6 4 240 2 065 2 125 

 
Icke kvalitetssäkrat slam 
Om verksamheten inte har giltig kvalitetsförsäkran kommer slammet tömmas 
enligt nedanstående priser. 

Storlek, m3 Antal tömningar Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/tömning 
0-2 4 240 4503 4563 
2-4 4 240 5815 5875 
4-6 4 240 8378 8438 

 
4.3 ÖVRIGA TJÄNSTER 
Utöver avgift för ordinarie tömning 

Tjänst Avgift 
Budad tömning inom fem dagar 1 500 kr/tömning 

Akut tömning inom en arbetsdag 2 000 kr/ tömning 
Jourtömning inom 4 timmar 3 250 kr/tömning 

Avgift per kubik för avskiljare över 6 respektive 9 m3 550 kr/m3 
Avgift för slanglängd över 25 meter 80 kr/påbörjad 10-tal meter 

Utebliven tömning p.g.a. försummelse från abonnent 410 kr/gång 

4.4 TILLFÄLLIGA TOALETTVAGNAR OCH UPPSAMLINGSTANKAR FÖR DISK- OCH AVLOPPSVATTEN 
Storlek, m3 Avgift kr/tömning 

0-1 500 
1-2 650 
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5. Container 
Utöver avgift för tömning tillkommer hyra samt avgift för utsättning och hemtagning 
enligt nedanstående tabeller. Behandlingsavgift tillkommer enligt gällande priser, kontakta 
kundservice för information om behandlingsavgifter. 

 
5.1 DIREKTTÖMMANDE CONTAINER FÖR REST-, ELLER TRÄDGÅRDSAVFALL 

 
Tömning 

Containerstorlek, m3 Antal tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift Summa kr/år 
3 26 240 7 510 7 750 
3 52 240 19 760 20 000 
3 budad tömning 0 1 275 1 275 
6 26 240 14 760 15 000 
6 52 240 29 760 30 000 
6 budad tömning 0 1 275 1 275 
8 26 240 17 760 18 000 
8 52 240 39 760 40 000 
8 budad tömning 0 1 275 1 275 

10 26 240 19 760 20 000 
10 52 240 49 760 50 000 
10 budad tömning 0 1 275 1 275 
12 26 240 22 760 23 000 
12 52 240 59 760 60 000 
12 budad tömning 0 1 275 1 275 

 
Containerhyra 

Containerstorlek, m3 Hyra kr/år 
3 3 750 
6 4 375 
8 5 000 

10 5 625 
12 6 250 

 
Utsättning eller hemtagning 

Containerstorlek, m3 Avgift kr/utsättning eller hemtagning 
3-12 1 250 
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Kommunalt ansvar för returpapper – tillägg i avfallstaxan 
 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande: 

- Att anta föreslagen avfallstaxa att gälla från och med 1 januari 2022 i enlighet med bilaga. 
 
Ärendebeskrivning 
Från och med den 1 januari år 2022 kommer kommunen att få ansvaret för insamling och återvinning av 
returpapper. Inom tjänstekoncessionsuppdraget kommer Sysav tillse att insamling sker i kommunen. 
Från flerfamiljshus och verksamheter, som har fastighetsnära insamling, kommer insamlingen att 
verkställas genom ett auktorisationssystem. Om fastighetsnära insamling saknas kommer 
återvinningsstationerna att finnas kvar för avlämning av material. Insamlingen från villor kommer att 
fortsätta som idag genom fyrfackskärl och återvinningsstationerna. 
 
Så kallade auktorisationssystem anses inte utgöra en tilldelning av ett offentligt kontrakt och omfattas 
överhuvudtaget inte av upphandlingsreglerna. Ett auktorisationssystem innehåller inte något egentligt 
urval från den upphandlande myndighetens sida, utan endast en kontroll av att leverantörerna uppfyller 
uppställda krav. Dessa krav publiceras på Sysavs hemsida och ska vara så pass allmänna att endast en 
eller ett fåtal entreprenörer eventuellt inte lever upp till dem. Auktorisationssystemet ska öppna upp för 
att flera leverantörer kan ansluta sig till systemet. Det råder därför inte någon egentlig 
konkurrenssituation mellan leverantörerna om att få teckna kontrakt med den upphandlande 
myndigheten. Ett sådant förfarande resulterar därför inte i en anskaffning i den meningen att någon 
leverantör väljs ut av myndigheten för att leverera exempelvis en tjänst. Vilken leverantör som ska 
leverera tjänsten bestäms i stället i ett senare skede av den enskilde som ska bruka tjänsten, i detta fall 
en fastighetsägare eller en verksamhetsutövare. 
 
Auktorisationssystemet innebär alltså att Sysav skriver avtal med de entreprenörer som vill vara 
auktoriserade insamlare av returpapper på kommunens uppdrag. Det är sedan upp till respektive 
fastighetsägare/verksamhetsutövare att skriva avtal med en av de entreprenörer som är insamlare på 
kommunens uppdrag och hämtning utförs enligt överenskommelse med dessa. Kommunen är ansvarig 
för insamling av returpapper och ska följaktligen besluta om en avfallstaxa även för denna fraktion. I 
detta fall föreslås en så kallad maxtaxa som auktoriserade entreprenörer ska hålla sig inom när de sätter 
priser för hämtning i flerfamiljshus och verksamheter.  

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Inför TNAU 20211011 
Teknik- och fastighetsavdelningen 
Vår referens: Mattias Persson 
Direkttel: 040-641 10 56 
E-post: Mattias.Persson@lomma.se 
Diarienr: TN/2021:276 – 450  



2(2) 
 

 

Kommunens avfallstaxa styr alltså den maximala avgift som en auktoriserad entreprenör får ta ut av 
fastighetsägaren/verksamhetsutövaren vid hämtning av returpapper och avgiften betalas direkt till 
entreprenören enligt dennes rutiner. 
 
Tillägget i taxan finns under punkt 2.2. I övrigt innehåller avfallstaxan inga förändringar jämfört med 
tidigare antagen avfallstaxa.  
 
 Beslutsunderlag 

- Förslag på ny avfallstaxa (tillägg av punkt 2.2) 

 

 
Mattias Persson, teknik- och fastighetschef    

 



Kommunfullmäktige 
2021-12-02 
 

Ärende 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
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KS § 155 KS KF/2021:251 

Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har 2021-08-31, § 90, föreslagit kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att fastställa reviderade lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljö i Lomma kommun. De reviderade föreskrifterna föreslås träda i kraft 2022-01-01. 

Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2021-10-19 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10, § 217. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10 § 217 
- Skrivelse 202-10-19 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2021-08-31 § 50 
- Nu gällande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Lomma kommun, 

fastställda av kommunfullmäktige 2016-09-08 § 79 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa reviderade lokaler 

föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Lomma kommun i enlighet med 
bilaga. De reviderade föreskrifterna ska börja gälla 2022-01-01, varvid nu gällande 
föreskrifter upphör att gälla. 

Bilaga 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
  



E. 3
LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN I
LOMMA KOMMUN GÄLLANDE FRÅN OCH MED 2017 01 01 2022 01 01

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lomma kommun meddelade av
kommunfullmäktige med stöd av 9 kap. 7 8 §§ och 10 13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13, 17, 39
40 och 42 44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Inledande bestämmelser
1§
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön.

Avloppsanordning
2 §
Det krävs anmälan till miljö och byggnadsnämnden för att inrätta andra slags toaletter än
vattentoalett som är anslutna till kommunens spillvattennät.

Djurhållning
3 §
Det krävs tillstånd från miljö och byggnadsnämnden för att inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser hålla:

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur eller
3. giftorm

Tillstånd behövs inte för att hålla upp till fem höns, dock ej tupp.

Tillstånd krävs även i de tätbebyggda områden som har markerats i kartbilaga 2.

Spridning av gödsel
4 §
Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet gäller, utöver vad som följer av Statens
jordbruksverks föreskrifter, att det inte får spridas inom område med detaljplan eller inom 300 meter
utanför detaljplanelagt område. Förbudet gäller inte för spridning av väl brunnen gödsel i ringa
omfattning.

Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet intill område med detaljplan gäller
följande:

1. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder och vindförhållanden som minskar
risken för luktolägenheter. Torrt och blåsigt väder med vind från bebyggelsen innebär minst
risk.

2. Nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen.

Bilaga KS § 155/21



 
        

 

3. Spridning av gödsel får inte ske så nära vattentäkter och vattendrag att de riskerar att
förorenas. Spridning får dock aldrig göras närmare än 20 meter från vattenområde.

Vad som föreskrivs i första stycket ska även gälla de tätbebyggda områden som markerats i
kartbilaga 1.

Tomgångskörning
5 §
Motordrivna fordon som står stilla utomhus får ha motorn igång högst en minut. Detta gäller inte om
trafikförhållandena medför att fordonet måste stanna, till exempel i trafikkö, eller om motorn hålls
igång för att driva en ändamålsenlig anordning på fordonet som inte avser uppvärmning.

Motordrivna fordon som står stilla utomhus får ha motorn igång högst en minut. Detta gäller inte
om:

1. Trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna
2. Motorn hålls igång för att driva en ändamålsenlig anordning på fordonet som inte avser

uppvärmning

Vad som föreskrivs i andra punkten gäller ej sådana vägsträckor som finns markerade i kartbilaga 4.

Värmepumpar
6 §
Värmepumpsanläggning för utvinning av värme eller kyla ur mark, ytvatten eller grundvatten får inte
inrättas utan anmälan till miljö och byggnadsnämnden.
Anmälan eller tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggning som kräver
tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Eldning
7 §
All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande
material är förbjuden.
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god
och bränslet ska vara torrt. Pannan får eldas med det bränsle som pannan enligt tillverkaren är
avsedd för. Saknas anvisning får bränslet endast bestå av sådant trä som inte är förorenat.
Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen ska finnas hos ägaren
av anläggningen under minst fem (5) år.

Trädgårdsavfall
8 §
Regler om hantering av trädgårdsavfall finns i kommunens renhållningsordning och i miljöbalken
(1998:808). Eldning får aldrig ske i strid mot lag om skydd mot olyckor (2003:778).

Bränning av halm
9§
Det är förbjudet att bränna halm och stubb på åkermark inom kommunen.



 
        

 

Gatumusik
10 §
Utövande av gatumusik på Centrumtorget i Lomma samt gränder och platser som gränsar till torget
(kartbilaga 2) får endast ske mellan kl. 14.00 18.00 och under förutsättning
att ljudförstärkare/högtalare inte används i samband med utövande av musiken, och
att utövandet av musiken inte sker i grupper av fler än två personer.

Begränsningen i första stycket gäller inte utövande av gatumusik som sker i enlighet med tillstånd
som polismyndigheten utfärdat enligt ordningslagen (1993:1617).

Miljö och byggnadsnämnden får i övrigt meddela de föreskrifter om utövande av gatumusik på viss
offentlig plats som i ett enskilt fall behövs för att hindra att olägenhet för människors hälsa
uppkommer.
 

Ansökan och anmälan
11 §
En ansökan eller anmälan till miljö och byggnadsnämnden ska vara skriftlig. Ansökan eller anmälan
ska lämnas till miljö och byggnadsnämnden i god tid innan åtgärden ska genomföras.

Ansvar
12 §
Den som bryter mot dessa föreskrifter kan dömas till ansvar enligt 29 kap miljöbalken.

Dispens
13 §
Miljö och byggnadsnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt dessa föreskrifter om det
är uppenbart att risk för olägenheter från miljö och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

Avgifter
14 §
Miljö och byggnadsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens,
för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den vid varje
tidpunkt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige
antagit.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse
15 §
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017 2022. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas
på ärenden som har inletts dessförinnan.
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Franzén 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2021:251 

Förslag till revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön i Lomma kommun 

Förslag till beslut:  
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa reviderade lokaler föreskrifter för att 

skydda människors hälsa och miljön i Lomma kommun i enlighet med bilaga. De reviderade 
föreskrifterna ska börja gälla 2022-01-01, varvid nu gällande föreskrifter upphör att gälla. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har 2021-08-31, § 90, föreslagit kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att fastställa reviderade lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljö i Lomma kommun. De reviderade föreskrifterna föreslås träda i kraft 2022-01-01. 

Bakgrund/Analys 
Mot bakgrund av återkommande klagomål från boende på Tenngatan och Industrigatan om fordon 
som under längre tid står på tomgångskörning föreslår miljö- och byggnadsnämnden att 
föreskrifterna om tomgångskörning i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och 
miljö i Lomma kommun revideras. 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att formuleringen: 

”Motordrivna fordon som står stilla utomhus får ha motorn igång högst en minut. Detta gäller inte 
om trafikförhållandena medför att fordonet måste stanna, till exempel i trafikkö, eller om motorn 
hålls igång för att driva en ändamålsenlig anordning på fordonet som inte avser uppvärmning.”  

i § 5 i föreskrifterna ersätts med följande formulering: 

”Motordrivna fordon som står stilla utomhus får ha motorn igång högst en minut. Detta gäller inte 
om: 

1. Trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna 
2. Motorn hålls igång för att driva en ändamålsenlig anordning på fordonet som inte avser 

uppvärmning 

Vad som föreskrivs i andra punkten gäller ej sådana vägsträckor som finns markerade i kartbilaga 4.” 

Den föreslagna revideringen innebär att Tenngatan och Industrigatan exkluderas från vad som 
föreskrivs i § 5 andra punkten.  

Enligt miljö- och byggnadsnämnden har klagomålen som har inkommit till miljöenheten och gata- och 
parkenheten handlat om buller från lastbilar som under längre stunder står på tomgång för att driva 
ändamålsenlig anordning på fordonet, såsom kylaggregat. Miljöenheten har haft en dialog med gata- 
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och parkenheten gällande åtgärder för att komma till rätta med problemet med buller från lastbilar 
som står på tomgångskörning. Ett parkeringsförbud längs de båda vägsträckorna har enligt miljö- och 
byggnadsnämnden inte setts som ett alternativ då ett parkeringsförbud befaras bidra till att 
lastbilschaufförer i behov av vila får köra längre sträckor för att hitta en parkering. En begränsning av 
tomgångskörning längs de båda vägsträckorna innebär enligt miljö- och byggnadsnämnden att 
endast lastbilar med ändamålsenlig anordning på fordonet såsom kylaggregat behöver välja annan 
parkering, vilket minskar störande buller för närboende. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska rekommendera 
kommunfullmäktige att fastställa reviderade lokala föreskrifter för människors hälsa och miljön i 
Lomma kommun i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut. De reviderade 
föreskrifterna föreslås börja gälla 2022-01-01, varvid nu gällande föreskrifter upphör att gälla. 
 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2021-08-31 § 50 
- Nu gällande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Lomma kommun, 

fastställda av kommunfullmäktige 2016-09-08 § 79 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med miljöenheten och gata- och parkenheten.  

Barnkonsekvensanalys 
Den av miljö- och byggnadsnämnden föreslagna revideringen av föreskrifterna om tomgångskörning 
syftar till att minska bullret och förbättra luftkvalitén för såväl barn som vuxna som bor i området 
kring Tenngatan och Industrigatan.

Maria Franzén 
Utredare 

Eva-Lena Sanderberg  
Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Miljöenheten 
Författningssamlingen 
 
 
Bilaga: Förslag till reviderade lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Lomma 
kommun 



 
        

 

E. 3
LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN I
LOMMA KOMMUN GÄLLANDE FRÅN OCH MED 2017 01 01 2022 01 01

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lomma kommun meddelade av
kommunfullmäktige med stöd av 9 kap. 7 8 §§ och 10 13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13, 17, 39
40 och 42 44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Inledande bestämmelser
1§
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön.

Avloppsanordning
2 §
Det krävs anmälan till miljö och byggnadsnämnden för att inrätta andra slags toaletter än
vattentoalett som är anslutna till kommunens spillvattennät.

Djurhållning
3 §
Det krävs tillstånd från miljö och byggnadsnämnden för att inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser hålla:

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur eller
3. giftorm

Tillstånd behövs inte för att hålla upp till fem höns, dock ej tupp.

Tillstånd krävs även i de tätbebyggda områden som har markerats i kartbilaga 2.

Spridning av gödsel
4 §
Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet gäller, utöver vad som följer av Statens
jordbruksverks föreskrifter, att det inte får spridas inom område med detaljplan eller inom 300 meter
utanför detaljplanelagt område. Förbudet gäller inte för spridning av väl brunnen gödsel i ringa
omfattning.

Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet intill område med detaljplan gäller
följande:

1. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder och vindförhållanden som minskar
risken för luktolägenheter. Torrt och blåsigt väder med vind från bebyggelsen innebär minst
risk.

2. Nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen.



 
        

 

3. Spridning av gödsel får inte ske så nära vattentäkter och vattendrag att de riskerar att
förorenas. Spridning får dock aldrig göras närmare än 20 meter från vattenområde.

Vad som föreskrivs i första stycket ska även gälla de tätbebyggda områden som markerats i
kartbilaga 1.

Tomgångskörning
5 §
Motordrivna fordon som står stilla utomhus får ha motorn igång högst en minut. Detta gäller inte om
trafikförhållandena medför att fordonet måste stanna, till exempel i trafikkö, eller om motorn hålls
igång för att driva en ändamålsenlig anordning på fordonet som inte avser uppvärmning.

Motordrivna fordon som står stilla utomhus får ha motorn igång högst en minut. Detta gäller inte
om:

1. Trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna
2. Motorn hålls igång för att driva en ändamålsenlig anordning på fordonet som inte avser

uppvärmning

Vad som föreskrivs i andra punkten gäller ej sådana vägsträckor som finns markerade i kartbilaga 4.

Värmepumpar
6 §
Värmepumpsanläggning för utvinning av värme eller kyla ur mark, ytvatten eller grundvatten får inte
inrättas utan anmälan till miljö och byggnadsnämnden.
Anmälan eller tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggning som kräver
tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Eldning
7 §
All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande
material är förbjuden.
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god
och bränslet ska vara torrt. Pannan får eldas med det bränsle som pannan enligt tillverkaren är
avsedd för. Saknas anvisning får bränslet endast bestå av sådant trä som inte är förorenat.
Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen ska finnas hos ägaren
av anläggningen under minst fem (5) år.

Trädgårdsavfall
8 §
Regler om hantering av trädgårdsavfall finns i kommunens renhållningsordning och i miljöbalken
(1998:808). Eldning får aldrig ske i strid mot lag om skydd mot olyckor (2003:778).

Bränning av halm
9§
Det är förbjudet att bränna halm och stubb på åkermark inom kommunen.



 
        

 

Gatumusik
10 §
Utövande av gatumusik på Centrumtorget i Lomma samt gränder och platser som gränsar till torget
(kartbilaga 2) får endast ske mellan kl. 14.00 18.00 och under förutsättning
att ljudförstärkare/högtalare inte används i samband med utövande av musiken, och
att utövandet av musiken inte sker i grupper av fler än två personer.

Begränsningen i första stycket gäller inte utövande av gatumusik som sker i enlighet med tillstånd
som polismyndigheten utfärdat enligt ordningslagen (1993:1617).

Miljö och byggnadsnämnden får i övrigt meddela de föreskrifter om utövande av gatumusik på viss
offentlig plats som i ett enskilt fall behövs för att hindra att olägenhet för människors hälsa
uppkommer.
 

Ansökan och anmälan
11 §
En ansökan eller anmälan till miljö och byggnadsnämnden ska vara skriftlig. Ansökan eller anmälan
ska lämnas till miljö och byggnadsnämnden i god tid innan åtgärden ska genomföras.

Ansvar
12 §
Den som bryter mot dessa föreskrifter kan dömas till ansvar enligt 29 kap miljöbalken.

Dispens
13 §
Miljö och byggnadsnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt dessa föreskrifter om det
är uppenbart att risk för olägenheter från miljö och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

Avgifter
14 §
Miljö och byggnadsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens,
för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den vid varje
tidpunkt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige
antagit.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse
15 §
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017 2022. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas
på ärenden som har inletts dessförinnan.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2021-08-31 

 

 
Justerare  
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

MBN § 90 Dnr MB21-340 
 
 

Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljö, 5 § tomgångskörning  

 
Ärendebeskrivning 
Det har under de senaste åren inkommit återkommande klagomål från närboende längs 
med både Tenngatan och Industrigatan. Klagomålen har inkommit till både Gata- och 
parkenheten och Miljöenheten och har handlat om buller från lastbilar som under 
längre stunder står på tomgång för att driva ändamålsenlig anordnings på fordonet, 
såsom kylaggregat. De närboende uppger att detta är återkommande och pågår under 
längre stunder. Bullret beskrivs som irriterande och bidrar bland annat till störd sömn. 
Buller som medför sömnstörningar kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar såsom 
höjt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke och kan därför komma att betraktas som en 
olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. 
 
Ingen av de boende som tagit kontakt med Miljöenheten har önskat starta ett 
klagomålsärende för vidare utredning. Då det är ett stort antal lastbilar från olika företag 
som nyttjar sträckorna har klagande istället framfört ett önskemål om att ett 
parkeringsförbud ska införas. 
 
Miljöenheten har haft en återkommande dialog med Gatu- och parkenheten. Ett 
parkeringsförbud längs de båda vägsträckorna har inte setts som ett alternativ då detta 
befaras bidra till att lastbilschaufförer i behov av vila får köra längre sträckor för att hitta 
en parkering. En begränsning av tomgångskörning längs de båda vägsträckorna innebär 
att endast lastbilar med ändamålsenlig anordning på fordonet såsom kylaggregat 
behöver välja annan parkering vilket minskar störande buller för närboende. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att översända förslag till reviderade lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö för Lomma kommun till Tekniska 
nämnden för yttrande den 13 april 2021. Den 14 juni 2021 inkom Tekniska nämndens 
arbetsutskotts remissvar. Tekniska nämndens arbetsutskott hade inga synpunkter på 
den reviderade formuleringen av 5 § tomgångskörning. 
 
Skäl till beslutet 
Miljöenheten har utifrån återkommande klagomål från närboende längs Tenngatan och 
Industrigatan samt dialog med Gatu- och parkenheten bedömt att ett revideringsbehov 
föreligger gällande 5 § tomgångskörning i de lokala föreskrifterna för att skydda 
människors hälsa och miljö. Förslag till reviderad föreskrift bifogas inklusive kartbilaga. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2021-08-17, § 84. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen/miljöenheten 2021-07-08 
- Protokoll från arbetsutskottet, § 84/21 

Forts 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2021-08-31 

 

 
Justerare  
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

MBN § 90 (forts) Dnr MB21-340 
 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att översända förslag till reviderade lokala 

föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö för Lomma kommun till 
kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att revidera 
föreskrifterna. 
 
De lokala föreskrifterna 5 § tomgångskörning enligt förslag till beslut ska träda i kraft 
den 1 januari 2022. 
 
./. Bilaga 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förslag till reviderad föreskrift för att skydda människors hälsa och miljö 

 

Nuvarande föreskrift 

5 § Tomgångskörning 

Motordrivna fordon som står stilla utomhus får ha motorn igång högst en minut. Detta gäller inte om 
trafikförhållandena medför att fordonet måste stanna, till exempel i trafikkö, eller om motorn hålls 
igång för att driva en ändamålsenlig anordning på fordonet som inte avser uppvärmning. 

 

Förslag till reviderad föreskrift 

5 § Tomgångskörning 

Motordrivna fordon som står stilla utomhus får ha motorn igång högst en minut. Detta gäller inte 

om: 

1. Trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna 

2. Motorn hålls igång för att driva en ändamålsenlig anordning på fordonet som inte avser 

uppvärmning 

Vad som föreskrivs i andra punkten gäller ej sådana vägsträckor som finns markerade i kartbilaga 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kartbilaga 4 

 



Gällande föreskrifter 













Kommunfullmäktige 
2021-12-02 
 

Ärende 

19 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 33 av 47 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 156 KS KF/2021:300 

Revidering av kommunstyrelsens, tekniska nämndens och miljö- och 
byggnadsnämndens reglementen, samt byte av namn på tekniska nämnden till 
samhällsbyggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden beslutade 2021-10-18, § 57, föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att fastställa reviderade reglementen för kommunstyrelsen, tekniska nämnden 
och miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med nämndens förslag, varvid tekniska nämnden byter 
namn till samhällsbyggnadsnämnden. Tekniska nämnden beslutade vidare att föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att fastställa reviderade bemyndiganden för 
tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden. De reviderade reglementena och 
bemyndigandena föreslås börja gälla 2022-01-01, varvid nu gällande reglementen och 
bemyndiganden upphör att gälla. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-10-26, § 103, i linje med tekniska nämndens beslut, 
föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att fastställa reviderade reglementen 
och bemyndiganden för miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden i enlighet med 
nämndens förslag. De reviderade reglementena och bemyndigandena föreslås börja gälla 2022-01-
01, varvid nu gällande reglementen och bemyndiganden upphör att gälla. 

Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2021-11-09 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10, § 221. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10 § 221 
- Skrivelse 2021-11-09 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2021-10-28 § 100 
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-26 § 103 
- Protokoll från tekniska nämnden 2021-10-18 § 57 
- Skrivelse 2021-10-12 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Skrivelse 2021-10-05 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2021-03-24 § 23 
- Skrivelse 2021-03-18 från ekonomiavdelningen 
- Delegationsbeslut 2014-11-04 om bildande av samhällsbyggnadsförvaltningen 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa reviderade reglementen för 

kommunstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med 
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KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

bilagor, varvid tekniska nämnden byter namn till samhällsbyggnadsnämnden. De reviderade 
reglementena ska börja gälla 2022-01-01, varvid nu gällande reglementen upphör att gälla. 

Bilaga A, B, C 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 
  



Lomma kommun  Kommunfullmäktige § 155 / 1999 10 21 
fortsättning på sista sidan 

B. 1
REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
detta reglemente.  

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER  

Allmänt om styrelsens uppgifter 

1 §  

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar 
för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och 
ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha 
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag. 

Styrelsen skall tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de övergripande mål som 
fullmäktige har bestämt, de föreskrifter, som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente.  
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning 
och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). 

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling 
och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda 
målen och återrapportera till fullmäktige. 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun rapportera 
hur verksamheten i kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller 
annars har intresse i utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret 
(uppföljningsfunktion). 

Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålles. 

Styrelsen ansvarar för samordning mellan nämnderna och bevakar gränsdragningsfrågor. 

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter 
som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för 
de uppgifter som framgår av kommunallagen (1991:900 2017:725) och annan lagstiftning. 

Bilaga A KS § 156/21 
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Ledningsfunktionen 
 
2 §  
 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat  
 
‐ utvecklingen av den kommunala demokratin,  
 
‐ planeringen av kommunens ekonomi,  
 
‐ personalpolitiken,  
 
‐ den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten samt detaljplaneringen 
 
‐ verksamheten inom översiktsplaneringen samt besluta om  
planuppdrag enligt plan‐ och bygglagen (PBL) 
 
‐ värn och utveckling av natur‐ och kulturmiljöer,  
 
‐ arbetet med de miljöstrategiska frågorna,  
 
‐övergripande miljöstrategiska frågor 
 
‐mark‐ och exploatering samt bostadspolitik 
 
‐övergripande trafikpolitiska frågor 
 
‐ mark‐ och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls 
samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas, 

 
‐ energiplaneringen samt främjandet av energihushållningen,  
 
‐ trafikplaneringen och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning,  
 
‐ informationsverksamheten,  
 
‐ arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet,  
 
‐ arbetet med att effektivisera administrationen,  
 
‐ utvecklingen av informationstekniken samt  
 
‐ utvecklingen av brukarinflytande.  
 
Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa  
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‐ arbetet med de obligatoriska miljöfrågorna och i övrigt verka för en god miljö i kommunen  
 
‐ socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas,  
 
‐ den kommunala hälso‐ och sjukvården och verka för en god kommunal hälso‐ och  
sjukvård,  
 
‐ skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas samt  
 
‐ fritids‐ och kulturpolitiken och verka för en god fritids‐ och kulturverksamhet  
i kommunen.  
 

Styrfunktionen  
 
3 §  
 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att  
 
‐ leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar  
för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i frågor  
som inte i lag är förbehållna annan nämnd,  
 
‐ övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och  
ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och  
ekonomiskt,  
 
‐ tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten  
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, 
 
‐ ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,  
 
‐ ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis  
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av  
uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för  
kommunen samt tillvarata kommunens intressen vid bolags‐ och föreningsstämmor och 
andra likartade sammanträden i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller 
annars har intresse i. 
 
‐ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt 
hålls uppdaterade, 
 
‐ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna 
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‐ löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 ‐ 18 
b §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen innehar aktier i,  
 
‐ årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 3 kap. 17 ‐18 §§ kommunallagen, under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige 
snarast. Om kommunstyrelsen finner att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag 
till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
‐Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige 
ska handlägga ska beredas.  
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana 
ärenden.  
 
Ekonomisk förvaltning  
 
4 §  
 
Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av  
fullmäktige meddelade föreskrifter härför.  
 
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att 
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de 
åtgärder,  
som behövs för indrivning av förfallna fordringar.  
 
Styrelsen ska vidare 
‐ upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen (1991:900 2017:725) 
 
‐ se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614 2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning, 
 
‐upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614 2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning, 
 
‐ i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till 
pensionsförpliktelser. 
 
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. 
att  
 
‐ tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,  
 
‐ handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana  



       FÖRFATTNINGSSAMLING       5 (21) 
        

Lomma kommun  Kommunfullmäktige § 155 / 1999 10 21 
  fortsättning på sista sidan 
   

medel, som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,  
 
‐ handha den centrala upphandlingsfunktionen,  
 
‐ med stöd av gällande lagstiftning fastställa dröjsmålsränta samt övriga avgifter för  
kommunens kravkostnader, som inkassoavgifter, avbetalningsavgifter, avgifter för  
lagsökning och betalningsföreläggande samt av‐ och påkopplingsavgifter vid avstängning  
av vatten samt  
 
‐ se till att värdehandlingar, som kommunstyrelsen omhänderhar för kommunens räkning,  
förvaras på betryggande sätt.  
 
 
Personalansvar 
 
5 §  
Styrelsen är anställningsmyndighet för personal vid samtliga förvaltningar. 
 
Kommunstyrelsen skall ha hand om frågor, som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid som kommunens personalorgan bl.a. att 
 
‐ med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande  
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,  
 
‐ förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom  
vad gäller 11‐14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders  
verksamhetsområden,  
 
‐ besluta om stridsåtgärd,  
 
‐ avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande  
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,  
 
– lämna uppdrag enligt 6 kap 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenhet, 
 
 ‐ fatta beslut om anställning respektive uppsägning av personal i kommunen,  
 
‐ själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, som rör förhållandet  
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt  
 
‐besluta i löne‐ och pensionsfrågor.  
 
 
Uppföljningsfunktionen 
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
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6 §  
 
Styrelsen ska 

- övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och 
program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna, 

 
- övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 

 
- följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

 
- två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen 
är under budgetåret, 

 
- inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av 

privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av 
fullmäktige fastställda program och direktiv, 

 
- Kommunstyrelsen skall årligen vid fullmäktiges ordinarie novembersammanträde 

redovisa de motioner, som inte har beretts färdigt. 
 

- Kommunstyrelsen ska också kontinuerligt följa upp sin egenverksamhet. 
Styrelsen ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till den 
 i reglemente, 
 genom finansbemyndigande. 
Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats 
till den har fullgjorts. Redovisningen ska ske samordnat med delårsredovisning och 
årsredovisning. 
 

KOMMUNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHETER  
 
 

Delegering från kommunfullmäktige 
 
7 §  
Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden 
  
‐ vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer, som fullmäktige fastställt  
med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit,  
 
‐ ingå borgen inom ramen för av kommunfullmäktige fastställda belopp och ändamål,  
 
‐ i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens  



       FÖRFATTNINGSSAMLING       7 (21) 
        

Lomma kommun  Kommunfullmäktige § 155 / 1999 10 21 
  fortsättning på sista sidan 
   

talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord,  
ingå förlikning och sluta annat avtal,  
 
‐ avge yttrande, som ankommer på kommunfullmäktige, om inte yttrandet är av principiell  
betydelse eller av större vikt för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också 
besluta i sistnämnda slag av yttranden, om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas 
på ordinarie sammanträde med fullmäktige, 
 
‐ medge utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar  
samt utbyte av pantbrev liksom andra därmed jämförliga åtgärder,  
 
‐ avge yttranden enligt lagen om kameraövervakningslagen kamerabevakningslag (2013:460 
2018:1200),  
 
‐ utöva kommunens beslutanderätt i ärenden angående tillstånd att använda kommunens  
vapen samt  
 
‐ med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd av  
kommunfullmäktige, besluta om avskrivning av sådan kommunens fordran, som hänför  
sig till kommunstyrelsens förvaltningsområde.  
 
‐ hos länsstyrelsen, med stöd av 13 kap. 17 §, tredje stycket plan‐ och bygglagen, begära 
förordnande om partiellt genomförande av detaljplan. 
 
 
Uppdrag och verksamhet 
 
8 § , 
Styrelsen ska inom sina verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat 
särskilt beslut – har bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål 
uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
 
 
 
Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
9 §  
 
Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de övergripande mål 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente. 
 
Kommunstyrelsen skall, i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun, rapportera 
hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
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Organisation inom verksamhetsområdet 
 
10 §  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att organisationen inom dess verksamheter är tydlig och 
ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och 
andra författningar för verksamheten. 
 
 
 
 
Processbehörigheten 
 
11 § 
 
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 
om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller 
beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning 
av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 
 
 
Information och samråd 
 
12 §  
 
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive minoritetsföreträdare ska i möjligaste 
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. 
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess 
råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. 
 
 
Detaljplaneläggningen 
 
13 § 
 
‐Kommunstyrelsen upprättar förslag till detaljplaner, områdesbestämmelser och 
fastighetsplaner. 
 
‐Kommunstyrelsen ska vidare uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom 
kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om 
planläggning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar om planuppdrag enligt plan‐ och bygglagen (PBL) 
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Under förutsättning av att de kostnader, som kommunen åsamkas rymmes inom av 
kommunfullmäktige eller tekniska nämnden samhällsbyggnadsnämnden fattade 
täckningsbeslut, äger kommunstyrelsen rätt att 
 
PBL 5 kap. 27 och 
38 §§ 

antaga, ändra eller upphäva detaljplan 

  a) då bestämmelserna om enkelt planförfarande standardförfarande i 5 
kap 7 § får tillämpas,. 
 

 
  b) som meddelar bestämmelser om vegetation samt markytans 

utformning och höjdläge (4 kap 10 §), stängsel samt utfart eller annan 
utgång mot allmänna platser (4 kap 9 §), placering och utformning av 
parkeringsplatser samt förbud att använda viss mark för parkering (4 
kap 13 §), markreservat för allmänna ledningar, energianläggningar 
samt trafik‐ och väganordningar (4 kap 6 §), 
 

  c) som, på sätt som kommunfullmäktige i sitt beslut närmare anger, 
överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplanen eller 
motsvarande översiktliga beslutsunderlag. 
 
En förutsättning för kommunstyrelsens befogenhet är att planen inte 
reglerar exploateringssamverkan. 
Kommunstyrelsens befogenheter innefattar också rätt att förlänga eller 
förnya detaljplanens genomförandetid (4 kap 24 §). Kommunstyrelsen 
har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före 
genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens bestridande. 
 

 
PBL 5 kap. 27, 38 
och 39 §§ 

 
antaga, ändra eller upphäva områdesbestämmelser 

  a)   då bestämmelserna om enkelt planförfarande standardförfarande i 
5 kap 7 § får tillämpas,. 

 
  b)   som reglerar fråga om vegetation samt markytans utformning och 

höjdläge (4 kap 42 § 5a) och om skyddsanordningar för att 
motverka störningar från omgivningen (4 kap 42 § 5b), 

 
  c)    som, på sätt som kommunfullmäktige i sitt beslut närmare anger, 

överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplanen eller 
motsvarande översiktliga beslutsunderlag. 

 
 

  En förutsättning för kommunstyrelsens befogenhet är att 
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bestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan. 
 

 
Påkallande av fastighetsreglering och fastighetsbestämning samt prövande av 
fastighetsbildning 
 
14 §  
 
Kommunstyrelsen påkallar fastighetsreglering, vad gäller kommunens rätt att påkalla sådan i 
den mån detta behövs för att mark och vatten skall kunna användas för bebyggelse på ett 
ändamålsenligt sätt. (FBL 5 kap. 3§ 3 st) 
 
Kommunstyrelsen påkallar fastighetsbestämning inom kommunens rätt att påkalla sådan 
avseende ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller ett område för vilket 
fråga har väckts om att upprätta en sådan plan eller sådana bestämmelser.(FBL 14 kap.1§ 2 
st) 
 
Kommunstyrelsen prövar fastighetsbildning enligt fastighetsbildningslagen 4 kap. 25a §. 
  
Kommunstyrelsen påkallar kommunens rätt att lösa fastigheter, mark eller annat utrymme 
enligt PBL 6 kap 13‐14 §§.  
 
 
Exploateringsverksamheten 
 
15 § 
 
‐ Kommunstyrelsen upprättar förslag till exploateringsavtal med tillhörande ekonomiska 
kalkyler. 
 
‐ Kommunstyrelsen beslutar om godkännande av exploateringsavtal omfattande område för 
vilket detaljplan fastställes med enkelt planförfarande standardförfarande eller 
exploateringsavtal som understiger tre basbelopp eller avser markområde understigande 
1000 kvadratmeter och där frågan inte är av principiell art,. 
 
 
Fastighetsärenden 
 
16 § 
 
Kommunstyrelsen bemyndigas att, med undantag av ärenden av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt för kommunen, besluta i följande ärenden. 
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‐  avyttring av fastighet eller del därav, inom detaljplanelagt område, genom försäljning 
eller fastighetsreglering till ett ersättningsbelopp motsvarande marknadsvärdet och i 
förekommande fall inom total  exploateringsbudget för exploateringsområdet. 

 
     Värdet får vid varje enskilt tillfälle inte överstiga 2 500 000 kronor. 
Avyttring får även genomföras genom byte, varvid den fastighet eller del  
därav som kan vara belägen såväl inom som utom detaljplanelagt område. 
 
‐  förvärv av fastighet eller del därav, genom köp, fastighetsreglering, expropriation eller 

inlösen med stöd av plan‐ och bygglagen, som syftar till att genomföra gällande 
detaljplaner, till ett ersättningsbelopp motsvarande marknadsvärdet, dock högst 2 500 
000 kronor vid varje tillfälle. 
Förvärv kan även genomföras genom byte, varvid den fastighet eller del därav som 
erhålles får vara belägen såväl inom som utom detaljplanelagt område. 

 
‐  försäljning, köp, byte av mark och fastighetsreglering utanför detaljplanelagt område, i 

syfte att förbättra en omarrondering, till en köpeskilling motsvarande högst 3 
prisbasbelopp vid varje tillfälle. 

 
‐   besluta om förvärv av fast egendom, i syfte att göra strategiska markförvärv i enlighet 

med översiktsplan eller fördjupade översiktsplaner, till ett högsta belopp per år i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut i budget för detta år. Beloppens storlek ska årligen 
prövas av kommunfullmäktige i samband med budgetarbetet. 

 
Kommunstyrelsens beslut om förvärv och överlåtelse av fast egendom, innefattande 
tillämpad princip för fastställelse av ersättningsbelopp, ska redovisas till kommunfullmäktige 
i samband med årsredovisningen. 
 
Kommunstyrelsen skall vidare besluta i följande grupper av ärenden. 
‐  när kommunstyrelsen finner det behövligt för att tillvarataga kommunens intresse, vid 

offentlig auktion inköpa fast egendom, varvid styrelsen snarast skall anmäla sådant 
förvärv till kommunfullmäktige och samtidigt framlägga erforderligt förslag till slutlig 
täckning av förskotterade kostnader för förvärvet, 

 
‐  genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i plan‐ och bygglagen,  

fastighetsbildningslagen, anläggningslagen eller ledningsrättslagen tillförsäkra kommunen 
rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet och medverka 
till ändring eller upphävande av sålunda tillkommen rätt, 

 
‐  genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i fastighetsbildningslagen, 

anläggningslagen eller ledningsrättslagen belasta kommunens mark med servitut, 
ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledningar, rätt till väg eller rätt till anläggning enligt 
fastställd detaljplan och medverka till ändring eller upphävande av sålunda tillkommen 
rätt, utom såvitt avser elektrisk högspänningsledning ovan jord, 
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‐  i egenskap av fastighetsägare påkalla fastighetsreglering och ansöka om förrättning i 
enlighet med fastighetsbildningslagen, ledningslagen och anläggningslagen 

 
‐  arrendera mark vid behov 
 
‐  utarrendera eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen.  
 
‐  ingå s.k. markavtal med lednings‐ och kabelföretag avseende nyttjande av allmän 

platsmark, samt 
 
‐     utse ombud för kommunen vid förrättning hos lantmäterimyndigheten med behörighet    
att å 
     kommunens vägnar ansöka om sådan förrättning och att företräda kommunen vid 
     förrättningen med den behörighet i övrigt som anges i 12 kap. 14 § rättegångsbalken. 
 
‐  Kommunstyrelsen skall bevaka kommunens intressen, i egenskap av fastighetsägare, i 
ärenden angående planläggning och byggnadsväsen samt i andra ärenden, som är jämförliga 
med dessa. 
 
Räddningstjänst 
 
17 § 
 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor samt 
följdförfattningar. 
Kommunstyrelsen har rätt att fastställa taxa för räddningstjänstens verksamhet. 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och 
explosiva varor samt följdförfattningar. 
 
 
Övrig förvaltning  
 
18 §  
 
Uppgifter enligt speciallagstiftning.  
 
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enlig lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens åligganden enligt lag (2006:544) om kommuners 
och landstings regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap samt enligt lagen (1992:1403) totalförsvar och höjd beredskap. 
 
Kommunstyrelsen utgör kommunens krisledningsnämnd. Närmare föreskrifter för 
krisledningsnämnden finns i särskilt reglemente.  
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Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivlagen 
och i kommunens arkivreglemente.  
 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla. 
  
 
Övrig verksamhet  
 
19 §  
Kommunstyrelsen har vidare hand om  
 
‐ sysselsättnings‐ och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja 
sysselsättningen och näringslivet i kommunen,  
 
‐ kommunens centrala informationsverksamhet,  
 
‐ reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges  
handlingar,  
 
‐ bevakning av kommunens intressen i ärenden angående planläggning och byggnadsväsen 
samt i andra ärenden, som är jämförliga med dessa,  
 
‐ att, i förekommande fall, underställa vederbörande myndighet eller hos denna söka  
fastställelse av kommunfullmäktiges beslut,  
 
‐ att upptaga lån, som av kommunfullmäktige beslutats, och på kommunens vägnar  
utfärda härför behövliga förbindelser,  
 
‐ att utfärda förbindelser, som behövs i anledning av fullmäktiges beslut att ikläda  
kommunen borgen eller annan ansvarighet,  
 
‐ att på kommunens vägnar mottaga statsbidrag och i den mån det inte ankommer på  
annan nämnd utfärda förbindelser i anslutning härtill samt  
 
‐ de förvaltnings‐ och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan  
nämnd,  
 
‐ främjandet av besöksnäringen inom kommunen samt 
 
‐ utarbetande av de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av 
kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer 
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Anslagstavla och webbplats 
 
20 §  
 
Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. 
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna 
webbplats. 
 
 
Författningssamling 
 
21 §  
 
Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och 
se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form. 
 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER  
 
Sammansättning  
 
22 §  
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Förutom ordförande skall finnas 
en förste och en andre vice ordförande.  
 
Presidium 
23 §  
 
Kommunstyrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande 
och andre vice ordförande. 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet 
i den mån ordföranden anser att det behövs. 
 
Ordföranden  
 
24 §  
Det åligger kommunstyrelsens ordförande (kommunalråd) att  
 
‐ närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndsorganisation,  
 
‐ med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska  
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  
 
‐ främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder,  
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‐ representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och  
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall,  
 
‐ verka för ett väl fungerande näringsliv i kommunen samt för regelbundna kontakter  
mellan företrädare för näringslivet och kommunen,  
 
‐ lämna planeringsdirektiv till kommunstyrelsens förvaltningar,  
‐ se till att kommunstyrelsens ärenden behandlas utan onödiga dröjsmål,  
 
‐ vara tillgänglig för allmänheten och för kommunstyrelsens förtroendemän och tjänstemän  
i kommunhuset samt  
 
‐ i övrigt tillse att kommunstyrelsens uppgifter fullgöres.  
 
Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med kommunens övriga 
nämnder. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. 
Närvarorätten gäller inte ärenden, som rör myndighetsutövning mot enskild.  
 
Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande inträder 1:e vice ordföranden i tjänst. Vid förfall 
även för denne inträder 2:e vice ordföranden.  
 
 
Minoritetsföreträdare  
 
25 §  
Sådan förtroendeman, som av kommunfullmäktige tilldelats särskilt uppdrag som 
minoritetsföreträdare, får närvara och deltaga i överläggningarna men ej i besluten i 
kommunens övriga nämnder. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskild.  
 
Det åligger minoritetsföreträdaren att vara tillgänglig för allmänheten och för 
kommunstyrelsens förtroendemän och tjänstemän i kommunhuset.  
 
 
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
 
26 §  
 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 
eller en del av ett sammanträde, får styrelsen utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
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uppgifter. 
 
 
Sammanträdena 
 
Tidpunkt för sammanträden 
 
27 §  
 
Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen en bestämmer. 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär 
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska 
göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare 
snarast underrättas om beslutet. 
 
Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl finns, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud‐ och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  

En ledamot som önskar delta på distans bör senast två dagar innan sammanträdet anmäla 
detta till kommunsekreteraren/nämndsekreteraren.  

Ordföranden avgör i samråd med övriga presidiet om närvaro vid ett sammanträde får ske 
på distans.  

Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla för deltagande på distans. 

Ledamöter som deltar på distans ansvarar för att lokalen som ledamoten befinner sig i är 
utformad på ett sådant sätt att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud. 

 
Kallelse 
 
28 §  
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i styrelsen längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 
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Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får 
ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt, till exempel via telefon eller mail. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 
 
Förhinder/Inkallande av ersättare 
 
29 §  
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i ett sammanträde eller en 
del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunledningskontorets kansli, som 
kallar ersättare. Ersättare kallas att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige fastställd 
ordning. 
 
 
Ersättares tjänstgöring 
 
30 §  
 
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska 
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Endast om särskilda skäl föreligger för det, 
bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 
 
 
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning 
de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 
 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna, men inte i besluten och har 
rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 
 
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring 
framför annan ersättare. 
 
 
Jäv, avbruten tjänstgöring 
 
31 §  



       FÖRFATTNINGSSAMLING       18 (21) 
        

Lomma kommun  Kommunfullmäktige § 155 / 1999 10 21 
  fortsättning på sista sidan 
   

 
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 
 
 
Reservation 
 
32§  
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas  
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande 
gäller vid omedelbar justering. 
 
 
Justering av protokoll 
 
33 §  
 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
Ordföranden bestämmer tid för justeringen av protokollet. Protokollet justeras om inte 
hinder föreligger med elektronisk signatur. 
Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och 
en ledamot. 
 
 
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
 
34 §  
 
Styrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 
 
 
Delgivning  
 
35 §  
 
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kanslichefen eller annan anställd, 
som styrelsen bestämmer.  
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Undertecknande av handlingar  
 
36 §  
 
Avtal, handlingar och skrivelser, som beslutas av kommunstyrelsen, skall undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av 
kommundirektören eller annan anställd som styrelsen bestämmer. 

 
Skuldebrev och borgensåtaganden som är beslutade av kommunstyrelsen i dess helhet skall 
kontrasigneras av ekonomichefen, eller vid förfall för denne, av kommundirektören. 

 
Skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade med stöd av delegering, skall 
undertecknas två i förening av ekonomichefen och kommundirektören. 
 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar 
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet. 
 
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar. 
 
 
Utskott  
 
37 §   
 
Inom kommunstyrelsen skall finnas ett arbetsutskott och en planledningsgrupp. 
 
Därutöver har kommunstyrelsen rätt att tillsätta särskilda organ/utskott för 
beredning/behandling av särskilda ärenden.  
 
38 §  
 
Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.  
 
Utskottet skall inför kommunstyrelsen bereda sådana ärenden, i vilka beredning inte ålagts 
planledningsgruppen eller annat utskott, såvida inte kommunstyrelsen enhälligt i särskilda 
undantagsfall beslutar annat. Vidare skall utskottet fatta beslut i sådana ärenden, som 
genom särskilda delegationsbeslut kan ha överlämnats till utskottet.  
 
 
39 §  
 
Arbetsutskottets ledamöter får närvara vid sammanträde med kommunens övriga nämnder. 
Ledamöterna får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller 
inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.  
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40 § 
   
Planledningsgruppen består av tio ledamöter och tio ersättare. Bland ledamöterna i gruppen 
skall finnas personer, som tillika är ledamöter antingen i kommunstyrelsens arbetsutskott  
eller i endera tekniska nämnden, socialnämnden, barn‐ och utbildningsnämnden eller miljö‐ 
och byggnadsnämnden.  
 
Planledningsgruppen skall inför kommunstyrelsen bereda ärenden gällande uppdrag 
angående om detaljplanering och den långsiktiga planeringen i kommunen, såsom den 
fysiska översiktsplaneringen (översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och liknande), fysisk 
riksplanering, länsplanering, bostadsförsörjnings‐planering, planering av den lokala 
trafikförsörjningen samt miljöstrategiska frågor m m. Likaså har gruppen att bereda andra 
ärenden avseende kommunens långsiktiga planering, vilka hänskjutes till gruppen.  
 
41 § 
  
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottens ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande.  
 
Om ordföranden i utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för en längre tid, får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare 
för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  
 
42 §  
 
Ersättare skall närvara vid utskottssammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Dock äger ersättare i planledningsgruppen rätt att närvara vid sammanträden 
med  
respektive utskott även vid de tillfällen de ej tjänstgör. Kommunstyrelsen får besluta om 
ersättares tjänstgöring i övriga utskott.  
Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i samma ordning, som gäller för styrelsen.  
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, skall fyllnadsval snarast förrättas.  
 
43 §  
 
Utskott sammanträder på dag och tid, som varje utskott bestämmer. Sammanträden skall  
också hållas när ordföranden anser att det behövs.  
Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.  
 
44 §  
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I fråga om jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och 
justering samt reservation skall samma regler tillämpas som gäller för kommunstyrelsen. 
Samma gäller även vad angår tillkännagivandet av verkställd justering av protokoll.  
 
Avskrifter av utskottets/beredningens protokoll skall tillställas kommunstyrelsens samtliga 
ledamöter och ersättare.  
 
 
Övrigt  
 
45 §  
 
Vid kommunstyrelsens och dess utskotts/berednings sammanträde får i den mån styrelsen 
eller utskottet/beredningen ej för särskilt fall annat beslutat kommundirektören, 
kommunstyrelsens sekreterare samt annan anställd som kallats, vara närvarande med rätt 
att deltaga i överläggningarna i ärende, som rör vederbörandes verksamhetsområde.  
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Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller för tekniska nämnden 
samhällsbyggnadsnämnden bestämmelserna i detta reglemente. 
 
 
TEKNISKA NÄMNDENS UPPGIFTER SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 
1 § 
 
Tekniska nämnden Samhällsbyggnadsnämnden, tillika trafiknämnd, har som främsta uppgift 
att vara samordnande och verkställande organ avseende kommunens bygg‐ och 
anläggningsverksamhet och att ansvara för kommunens fastigheter, gator, vägar, 
parkområden, allmänna platser samt hamnanläggningar. Nämnden ansvarar, i den 
utsträckning uppgifterna inte åligger kommunstyrelsen, för kommunens uppgifter vad det 
gäller övergripande fysisk planering och detaljplanehantering. Nämnden ska också fullgöra 
de trafikuppgifter, som avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, 
ansvara för kommunens verksamhet på trafiksäkerhetens område samt svara för transport, 
återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på kommunen enligt miljöbalken. 
Nämnden har vidare till uppgift att i den mån gällande författningar eller beslut av 
kommunfullmäktige ej föreskriver annat särskilt att 
 
1  med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor, som berör nämndens verksamhet 

samt ta initiativ och framlägga de förslag, som nämnden finner påkallade, 
 
2  svara för avfallsplaneringen i kommunen och utarbeta de förslag och bereda de ärenden 

som är påkallade vad gäller renhållningsordningen och annan reglering av 
avfallshanteringen i kommunen, 

 
3  handlägga frågor om renhållningsabonnemang, inklusive frågor om ändring av 

abonnemang, som inte kräver tillstånd eller dispens, och svara för debitering av 
renhållningsavgifter, 

 
4  svara för gaturenhållning och för renhållning i övrigt utomhus där allmänheten får färdas 

fritt, som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning, 

 
5 handlägga frågor om undantag från skyldighet att svara för gångbanerenhållning 
  som ålagts fastighetsinnehavare, 
 
6  svara för den tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda 
  bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, utom i de fall kommunen är 
  verksamhetsutövare, 
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7 svara för att initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområden enligt  
  7 kap. miljöbalken som är påkallade och svara för förvaltning av sådana områden, 
 
8    upprätta förslag till hamntaxa samt renhållning, 
 
9  industritomter och kajplatser,  
 
10  fastställa allmänna regler och bestämmelser för Lomma Kommuns kö avseende 
      kajplatser i Lomma hamn, 
 
11   bevaka frågor om statsbidrag, eu‐bidrag och andra bidrag inom nämndens 
      verksamhetsområde, 
 
12  handlägga ärenden angående gemensamhetsanläggningar och bidrag till enskilda vägar, 
 
13  handha drift och underhåll av kommunens fastigheter, såvida kommunfullmäktige  
      inte i enskilt fall annat beslutar, 
 
14  uthyra eller annars upplåta kommunen tillhöriga byggnader, lägenheter och lokaler, 
 
15  upprätta underhållsplaner för kommunens fastigheter, gator, vägar, parker, lekplatser  
      och allmänna platser samt badstränder. 
 
16  svara för gatubelysningen i kommunen, 
 
17  ansvara för kommunens hamnanläggningar, 
 
18  besluta i ärenden avseende inhyrning av lokaler i kommunen, 
 
19  sedan beslut fattats av kommunfullmäktige och medel anvisats svara för att  
      kommunfullmäktiges beslut om nybyggnad eller större om‐ och tillbyggnad  
      genomföres, 
 
20  ansvara för kommunens tillgänglighetsfrågor vad gäller den fysiska miljön. 
 
21  vara väghållningsmyndighet, då kommunen är väghållare, och svara för kommunens 
   skyldigheter som väghållare enligt väglagen 
 
22 fullgöra, i den utsträckning uppgifterna inte åligger kommunstyrelsen, kommunens 
  översiktliga planering gällande användningen av mark och vatten. 
 
23  fullgöra, i den utsträckning uppgifterna inte åligger kommunstyrelsen, kommunens 
  uppgifter inom detaljplaneringen, 
 
24  ta fram förslag till detaljplaner, områdesbestämmelser och fastighetsplaner på 
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  uppdrag av kommunstyrelsen, 
 
25  uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste 
  omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, 
 
26  ta fram förslag till markavtal med tillhörande ekonomiska kalkyler 
  på uppdrag av kommunstyrelsen, 
 
27  arbeta med de miljöstrategiska frågorna på uppdrag av kommunstyrelsen, 
 
28  ansvara för förvaltning av kommunens markreserv och se till att en tillfredsställande 
  markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen, samhällsbyggandet och 
  trafikplaneringen främjas, samt verka för en tillfredsställande trafikförsörjning på 
  uppdrag av kommunstyrelsen, 
 
29  ansvara för att samordna kommunens lokalförsörjning, 
 
30  ansvara för kommunens karta‐, mät‐ och GIS‐verksamhet, 
 
31  handlägga namn‐och adressärenden, 
 
32  upprätta och revidera kommunens kartor löpande, 
 
33  upprätta MBK‐avtal med nyttjare av kommunens kartmaterial och stomnät, 
 
34  handlägga ärenden rörande mätning, beräkning och kartframställning (MBK). 
 
 
Påkallande av fastighetsreglering och fastighetsbestämning samt prövande av 
fastighetsbildning 
 
35 
 
Samhällsbyggnadsnämnden påkallar fastighetsreglering, vad gäller kommunens rätt att 
påkalla sådan i den mån detta behövs för att mark och vatten skall kunna användas för 
bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt. (FBL 5 kap. 3§ 3 st) 
 
Samhällsbyggnadsnämnden påkallar fastighetsbestämning inom kommunens rätt att påkalla 
sådan avseende ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller ett område för 
vilket fråga har väckts om att upprätta en sådan plan eller sådana bestämmelser. (FBL 14 
kap.1§ 2 st) 
 
Samhällsbyggnadsnämnden prövar fastighetsbildning enligt fastighetsbildningslagen 4 kap. 
25a §. 
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Samhällsbyggnadsnämnden påkallar kommunens rätt att lösa fastigheter, mark eller annat 
utrymme enligt PBL 6 kap 13‐14 §§. 
 
 
Fastighetsärenden 
 
36 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att, med undantag av ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, besluta i följande ärenden: 
 
‐  försäljning, köp, byte av mark och fastighetsreglering utanför detaljplanelagt område, i 
syfte att förbättra en omarrondering, till en köpeskilling motsvarande högst 3 prisbasbelopp 
vid varje tillfälle. 
 
‐  genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i plan‐ och bygglagen,  
fastighetsbildningslagen, anläggningslagen eller ledningsrättslagen tillförsäkra kommunen 
rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet och medverka till 
ändring eller upphävande av sålunda tillkommen rätt, 
 
‐  genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i fastighetsbildningslagen, 
anläggningslagen eller ledningsrättslagen belasta kommunens mark med servitut, 
ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledningar, rätt till väg eller rätt till anläggning enligt 
fastställd detaljplan och medverka till ändring eller upphävande av sålunda tillkommen rätt, 
utom såvitt avser elektrisk högspänningsledning ovan jord, 
 
‐  påkalla fastighetsreglering och ansöka om förrättning i enlighet med 
fastighetsbildningslagen, ledningslagen och anläggningslagen 
 
‐  arrendera mark vid behov 
 
‐  utarrendera eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen.  
 
‐  ingå s.k. markavtal med lednings‐ och kabelföretag avseende nyttjande av allmän 
platsmark, samt 
 
‐     utse ombud för kommunen vid förrättning hos lantmäterimyndigheten med behörighet    
att å kommunens vägnar ansöka om sådan förrättning och att företräda kommunen vid 
     förrättningen med den behörighet i övrigt som anges i 12 kap. 14 § rättegångsbalken. 
 
 
 
 
 
 



       FÖRFATTNINGSSAMLING       6 (14) 
        

Lomma kommun  Kommunfullmäktige § 155 / 1999 10 21 
  fortsättning se sista sidan 
 
 
   

 
Bemyndigande från fullmäktige 
Noteras att samhällsbyggnadsnämnden, 
‐ i enlighet med "Riktlinjer för bestämmande av belägenhetsadresser och namn på områden, 
allmänna platser mm", fastställer belägenhetsadresser, namn på områden, allmänna platser 
mm inom Lomma Kommun. För det fall kommunstyrelsen, i samband med övergripande 
planering, exempelvis efter en namntävling, beslutar om förslag på belägenhetsadresser, 
namn på områden, allmänna platser mm ska dock dessa utgöra grunden för 
samhällsbyggnadsnämndens beslut om fastställande. 
Respektive nämnd fastställer, inom sitt ansvarsområde, namn på byggnader, institutioner 
och verksamhetsområden såsom idrottsplatser, badplatser etc. 
‐ ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister. 
 
 
2§  
 
Tekniska nämnden Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och 
andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i tekniska nämndens samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. 
 
 
 
 
 
Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
3 §  
 
Tekniska nämnden Samhällsbyggnadsnämden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de övergripande mål som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag 
eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 
Tekniska nämnden Samhällsbyggnadsnämnden ska, i enlighet med fastställt styrsystem för 
Lomma kommun, rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 
ställningen är under budgetåret. 
 
 
4 § 
 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, som faller 
inom nämndens verksamhetsområde. 
 
 
Organisation inom verksamhetsområdet 
 
5 §  
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Tekniska nämnden Samhällsbyggnadsnämden ansvarar för att organisationen inom dess 
verksamheter är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och 
styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 
 
 
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
 
6 §  
 
Tekniska nämnden  Samhällsbyggnadsnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem 

 i reglemente, 
 genom finansbemyndigande. 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats 
till dem har fullgjorts. 
Redovisningen ska ske samordnat med delårsredovisning och årsredovisning. Redovisningen 
lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 
speciallag. 
 
Information och samråd 
 
7 §  
 
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive minoritetsföreträdare ska i möjligaste 
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. 
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess 
råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. 
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Tekniska nämnden Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om formerna för samrådet. 
 
 
TEKNISKA NÄMNDENS SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS ARBETSFORMER 
 
Sammansättning 
 
8 §  
 
Tekniska nämnden Samhällsbyggnadsnämnden består av 11 ledamöter och 11ersättare. 
Förutom ordförande ska finnas en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 
 
Presidium 
 
9 §  
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Tekniska nämndens Samhällsbyggnadsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste 
vice ordförande 
och andre vice ordförande. 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet 
i den mån ordföranden anser att det behövs. 
 
Ordföranden 
 
10 §  
 
Det åligger ordföranden att 
1. leda tekniska nämndens samhällsbyggnadsnämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i  
nämnden vid behov är beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 
 
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
 
11 §  
 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgifter. 
 
 
Sammanträdena 
 
Tidpunkt för sammanträden 
 
12 §  
 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska 
göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 



       FÖRFATTNINGSSAMLING       9 (14) 
        

Lomma kommun  Kommunfullmäktige § 155 / 1999 10 21 
  fortsättning se sista sidan 
 
 
   

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare 
snarast underrättas om beslutet. 
 
Tekniska nämnden Samhällsbyggnadsnämnden får, om särskilda skäl finns, sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud‐ 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor.  

En ledamot som önskar delta på distans bör senast två dagar innan sammanträdet anmäla 
detta till nämndsekreteraren.  

Ordföranden avgör i samråd med övriga presidiet om närvaro vid ett sammanträde får ske 
på distans.  

Tekniska nämnden Samhällsbyggandsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla för 
deltagande på distans. 

Ledamöter som deltar på distans ansvarar för att lokalen som ledamoten befinner sig i är 
utformad på ett sådant sätt att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud. 

 

 
 
 
Kallelse 
 
13 §  
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får 
ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt, t.ex. telefon eller mail. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 
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Närvarorätt 
 
14 §  
 
Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att närvara vid  
nämndens sammanträden och delta i överläggningarna.  
Anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges rätt att närvara vid sammanträde 
med nämnden för att lämna upplysningar 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 
 
 
Förhinder/Inkallande av ersättare 
 
15 §  
 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till kommunledningskontorets kansli, som kallar ersättare. 
Ersättare kallas att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige fastställd ordning. 
 
 
Ersättares tjänstgöring 
 
16 §  
 
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska 
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Endast om särskilda skäl föreligger för det, 
bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 
 
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning 
de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 
 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna, men inte i besluten och har 
rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 
 
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring 
framför annan ersättare. 
 
Jäv, avbruten tjänstgöring 
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17 §  
 
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde pågrund av annat 
hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 
 
Reservation 
 
18 §  
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas  
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande 
gäller vid omedelbar justering. 
 
Justering av protokoll 
 
19 §  
 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
Ordföranden bestämmer tid för justeringen av protokollet. Protokollet justeras om inte 
hinder föreligger med elektronisk signatur. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och 
en ledamot. 
 
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
 
20 §  
 
Tekniska nämnden Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom 
det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala 
författningssamlingen bedöms nödvändig. 
 
 
Delgivningsmottagare 
 
21 §  
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Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd 
som nämnden beslutar. 
 
Undertecknande av handlingar 
 
22 §  
 
Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen eller vid förfall för 
denne av annan anställd som nämnden bestämmer. 
Vid förfall för ordföranden inträder 1:e vice ordföranden respektive 2:e vice ordföranden och 
vid förfall för dessa den ledamot som styrelsen utser. 
 
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 
 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar 
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet.  
 
 
Utskott 
 
23 §  
 
Inom tekniska nämnden Samhällsbyggandsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. 
Arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Därutöver har  
samhällsbyggnadsnämnden rätt att tillsätta särskilda organ/utskott för 
beredning/behandling av särskilda ärenden. 
 
 
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter 
en ordförande och en vice ordförande. 
 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet 
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad 
att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i samma ordning som gäller för 
nämnden. 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 
ska fyllnadsval snarast förrättas. 
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden 



       FÖRFATTNINGSSAMLING       13 (14) 
        

Lomma kommun  Kommunfullmäktige § 155 / 1999 10 21 
  fortsättning se sista sidan 
 
 
   

ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.  
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 
 
Utskottet ska bereda ärenden inför nämndens sammanträden, såvida nämnden inte 
enhälligt, i särskilda undantagsfall beslutar annat. Vidare ska utskottet fatta beslut i sådana 
ärenden, som genom särskilda delegationsbeslut kan ha överlämnats till utskottet. 
 
Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet. 
 
24 § 
 
I fråga om jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och 
justering samt reservation ska samma regler tillämpas som gäller för tekniska nämnden. 
Samma gäller även vad angår tillkännagivandet av verkställd justering av protokoll. 
 
 
25 § 
 
Från kommunens nämnder, beredningar och tjänstemän får utskottet/beredningen infordra 
de yttranden och upplysningar som behövs för att utskottet ska kunna fullgöra sina 
uppgifter. 
 
                                             __________ 
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B. 4
REGLEMENTE FÖR MILJÖ‐ OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Miljö‐ och byggnadsnämndens behörighet mm

1 § Nämndens behörighet och uppgifter 

Miljö‐ och byggnadsnämnden ska enligt  

miljöbalken och lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning  

1. svara för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen,

2. svara för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen inom miljö‐ och
hälsoskyddsområdet (inkluderande förorenade områden samt kemiska produkter och
biotekniska organismer),

3. svara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från vad
som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande av avfall och för den
tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller avfallshantering, producentansvar,
nedskräpning och dumpning av avfall,

4. följa utvecklingen inom kommunen i miljö‐ och hälsoskyddshänseende och andra frågor
inom nämndens ansvarsområde och därvid utarbeta de förslag och utföra de
undersökningar som är påkallade,

5. medverka i planering där miljö‐ och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens
ansvarsområde berörs,

6. svara för provtagning som ålagts kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer,

7. svara för den tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning i de fall kommunen är verksamhetsutövare
samt

8. svara för prövning av ansökningar om tillstånd till eller dispens för skyltning enligt lagen
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Bilaga C KS § 156/21 
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Miljö‐ och hälsoskyddsområdet i övrigt  
 
9. Miljö‐ och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö‐ och 
hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala 
nämnden inom miljö‐ och hälsoskyddsområdet. Det innebär att fullgöra kommunens 
uppgifter inom miljöbalkens område, livsmedelslagstiftningen, foderlagstiftningen, 
strålskyddslagstiftningen samt tobakslagstiftningen med avseende på tillsyn över de miljöer 
och lokaler som avses i respektive lagstiftningar. Miljö‐ och byggnadsnämnden ska fullgöra 
kommunens uppgifter i avfalls‐ och renhållningsfrågor som närmare anges i gällande 
kommunala renhållningsordning.  
 
Handel med vissa receptfria läkemedel  
10. Miljö‐ och byggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, samt Läkemedelsverkets föreskrifter 
meddelade med stöd av förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
Plan‐ och bygglagen  
 
11. Nämnden fullgör uppgifter enligt plan‐ och bygglagen innebärande följande: 
 
‐Nämnden prövar frågor om förhandsbesked och bygglov mm samt utövar tillsyn över 
byggnadsverksamhet enligt 9, 11 och 12 kap. plan‐ och bygglagen och de övriga 
bestämmelser som berör byggnadsverksamheten och vars efterlevnad inte bevakas av 
annan nämnd. 
 
‐ Nämnden prövar frågor om olovligt byggande mm enligt 11 kap. plan‐ och bygglagen. 
 
‐ Nämnden beslutar om föreläggande förenat med vite enligt 11 kap. plan‐ och bygglagen. 
 
Mätning, beräkning, kartering 
12. 
 
‐ Nämnden handlägger ärenden rörande mätning, beräkning och kartframställning (MBK), 
 
‐ Nämnden upprätta MBK‐avtal med nyttjare av kommunens kartmaterial och stomnät, 
 
‐ Nämnden upprättar och reviderar löpande kommunens kartor. 
 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor 
 
13. Miljö‐ och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om brandfarliga 
och explosiva varor samt följdförfattningar. 
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Lagen om bostadsanpassningsbidrag 
14. Miljö‐och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens handläggning av 
bostadsanpassningsbidrag 
 
 
Alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter 
15. Miljö‐ och byggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt 
Alkohollagen (2010:1622) och Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter avseende 
handel enligt 5 kap. och tillsyn enligt 7 kap. §§3 (p.1‐3), 4, 9‐13, 15, 20‐22.  
 
Bemyndigande från fullmäktige 
 
16. Noteras att miljö‐ och byggnadsnämnden,  
 
‐ i enlighet med "Riktlinjer för bestämmande av belägenhetsadresser och namn på 

områden, allmänna platser mm", fastställer belägenhetsadresser, namn på områden, 
allmänna platser mm inom Lomma Kommun. För det fall kommunstyrelsen, i samband 
med övergripande planering, exempelvis efter en namntävling, beslutar om förslag på 
belägenhetsadresser, namn på områden, allmänna platser mm ska dock dessa utgöra 
grunden för miljö‐ och byggnadsnämndens beslut om fastställande. 
Respektive nämnd fastställer, inom sitt ansvarsområde, namn på byggnader, 
institutioner och verksamhetsområden såsom idrottsplatser, badplatser etc. 

 
 ‐ ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister. 
 
2 § Övriga uppgifter 
 
Miljö‐ och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig inom sitt verksamhetsområde. 
 
3 § Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
Miljö‐ och byggnadsnämnden ska tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, enligt av kommunfullmäktige fastställda 
övergripande mål och riktlinjer samt bestämmelser i detta reglemente. 
 
Miljö‐ och byggnadsnämnden ska i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret. 
 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, som faller 
inom nämndens verksamhetsområde. 
 
Miljö‐ och byggnadsnämndens arbetsformer 
 
4 § Sammansättning 



       FÖRFATTNINGSSAMLING       4 (8) 
        

Lomma kommun   Kommunfullmäktige § 155 / 1999 10 21 
  fortsättning på sista sidan 
 
 
   

 
Miljö‐ och byggnadsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Förutom 
ordförande ska finnas en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. 
 
 
Ersättarnas tjänstgöring 
 
5 § 
 
 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare deltaga i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
En ledamot, som inställer sig till ett sammanträde, har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamots ställe. Endast om det föreligger särskilda skäl får inträde ske 
under pågående handläggning av ett ärende. 
 
Om inte ersättare väljs proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av 
kommunfullmäktige bestämda ordningen. 
 
En ersättare, som har börjat tjänstgöra, har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen.   
 
6 § 
 
En ledamot eller en ersättare, som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
 
7 § 
 
En ej tjänstgörande ersättare har rätt att deltaga i överläggningarna men ej i besluten. 
8 § Inkallande av ersättare 
 
En ledamot, som är förhindrad att deltaga i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till förvaltningen, som kallar ersättare. Ersättare 
kallas att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige fastställd ordning. 
 
9 § Ersättare för ordföranden 
 
I de fall varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra, fullgör den till åldern 
äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får nämnden utse annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
Sammanträdena 
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10 § Tidpunkt 
 
Miljö‐ och byggnadsnämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer. 
 

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 
eller ordföranden anser att det behövs. 
 
Miljö‐ och byggnadsnämnden får, om särskilda skäl finns, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud‐ och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor.  

En ledamot som önskar delta på distans bör senast två dagar innan sammanträdet anmäla 
detta till nämndsekreteraren.  

Ordföranden avgör i samråd med övriga presidiet om närvaro vid ett sammanträde får ske 
på distans.  

Miljö‐ och byggnadsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla för deltagande på 
distans. 

Ledamöter som deltar på distans ansvarar för att lokalen som ledamoten befinner sig i är 
utformad på ett sådant sätt att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud. 

 
11 § Kallelse 
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas ledamöter och ersättare samt annan förtroendevald, 
som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar för sammanträdesdagen. 
 
Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, ska bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 
 
12 § Justering av protokoll 
Ordföranden bestämmer tid för justeringen av protokollet. Protokollet justeras om inte 
hinder föreligger med elektronisk signatur. 



       FÖRFATTNINGSSAMLING       6 (8) 
        

Lomma kommun   Kommunfullmäktige § 155 / 1999 10 21 
  fortsättning på sista sidan 
 
 
   

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
 
 
13 § Reservation 
 
 Om en ledamot reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska detta göras 
skriftligt. Motiveringen ska inlämnas till sekreteraren före den tidpunkt, som har fastställts 
för justering av protokollet. 
 
 
14 § Delgivning 
 
Delgivning med miljö‐ och byggnadsnämnden sker med ordföranden, tjänsteförrättande 
förvaltningschef eller annan anställd i kommunen, som nämnden bestämmer. 
 
15 § Undertecknande av handlingar 
 
Avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutats av miljö‐ och byggnadsnämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice ordföranden och 
kontrasigneras av förvaltningschef för aktuellt verksamhetsområde eller annan anställd som 
nämnden bestämmer. 
 
I övrigt bestämmer miljö‐ och byggnadsnämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 
Utskott 
 
16 § 
 
Inom miljö‐ och byggnadsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. 
 
Miljö‐ och byggnadsnämnden har därutöver rätt att tillsätta utskott och beredningar för 
handläggning av särskilda ärenden. 

17 § 
 
Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. 
 
Utskottet får handlägga och besluta i ärenden endast när minst hälften av ledamöterna är 
närvarande. 
Utskottet ska bereda ärenden inför nämndens sammanträden, såvida nämnden inte 
enhälligt, i särskilda undantagsfall beslutar annat. Vidare ska utskottet besluta i sådana 
ärenden, som genom särskilda delegationsbeslut har överlämnats till utskottet. 
18 § 
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Miljö‐ och byggnadsnämnden väljer för tid som nämnden bestämmer bland utskottets 
ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 
 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl för längre tid är förhindrad 
att fullgöra sitt uppdrag gäller vad som säges i 9 § 2 st. 
 
19 § 
 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträde endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i samma ordning som gäller för nämnden. 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i arbetsutskottet, ska fyllnadsval snarast förrättas. 
  
20 § 
 
I fråga om jäv, förfarande vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och 
justering samt reservation ska samma regler tillämpas som gäller för nämnden. 
 
Samma gäller även vad angår tillkännagivandet av verkställd protokollsjustering. 
 
Avskrifter av arbetsutskottets, annat utskott eller berednings protokoll ska tillställas 
nämndens ledamöter och ersättare. 
 
Övrigt 
 
21 § 
 
Från kommunens nämnder, styrelser, beredningar och tjänstemän får miljö‐ och 
byggnadsnämnden, dess arbetsutskott och beredningar infordra de yttranden och 
upplysningar som behövs för att dessa ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
22 § 
 
Vid nämndens och dess utskotts sammanträden får i den mån nämnden eller utskottet ej för 
särskilt fall annat beslutat, förvaltningschefen, nämndens sekreterare samt anställd som 
kallats, vara närvarande med rätt att deltaga i överläggningarna i ärenden som rör 
vederbörandes verksamhetsområde. 
 
Härutöver äger ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott rätt att närvara vid 
sammanträden med nämnden. De får därvid deltaga i överläggningarna men inte i besluten. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. 
 
  _________________________________ 
 
 



       FÖRFATTNINGSSAMLING       8 (8) 
        

Lomma kommun   Kommunfullmäktige § 155 / 1999 10 21 
  fortsättning på sista sidan 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revideringar 
Lomma kommun  Kommunfullmäktige § 136 / 2002 12 12 

Kommunfullmäktige §   95 / 2003 09 09 
Kommunfullmäktige §   50 / 2006 04 27 
Kommunfullmäktige §   51 / 2007 03 15  
Kommunfullmäktige §     5 / 2009 02 05  § 1 p 9 
Kommunfullmäktige §     1 / 2010 11 25  § 1 p 17 och 18  
Kommunfullmäktige §   67 / 2011 06 09  
Kommunfullmäktige §   70 / 2012 09 13 
Kommunfullmäktige §   82 / 2012 10 25 § 1 p 2 
Kommunfullmäktige §   54 / 2016 06 09 
Kommunfullmäktige §   78 / 2019 09 05 

    Kommunfullmäktige §   56 / 2020 09 10 
    Kommunfullmäktige §     1 / 2021 01 21 
    Kommunfullmäktige §   51 / 2021 06 03 
    Kommunfullmäktige §   73 / 2021 09 16 
 
 
 



 TJÄNSTESKRIVELSE 2021-11-09 
 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 

Sida 1 av 5 
 

 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Franzén 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2021:300 

Förslag till revidering av kommunstyrelsens, tekniska nämndens och miljö- och 
byggnadsnämndens reglementen, samt förslag till byte av namn på tekniska 
nämnden till samhällsbyggnadsnämnden 

Förslag till beslut:  
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa reviderade reglementen för 

kommunstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med bilagor, 
varvid tekniska nämnden byter namn till samhällsbyggnadsnämnden. De reviderade 
reglementena ska börja gälla 2022-01-01, varvid nu gällande reglementen upphör att gälla. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden beslutade 2021-10-18, § 57, föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att fastställa reviderade reglementen för kommunstyrelsen, tekniska nämnden 
och miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med nämndens förslag, varvid tekniska nämnden byter 
namn till samhällsbyggnadsnämnden. Tekniska nämnden beslutade vidare att föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att fastställa reviderade bemyndiganden för 
tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden. De reviderade reglementena och 
bemyndigandena föreslås börja gälla 2022-01-01, varvid nu gällande reglementen och 
bemyndiganden upphör att gälla. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-10-26, § 103, i linje med tekniska nämndens beslut, 
föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att fastställa reviderade reglementen 
och bemyndiganden för miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden i enlighet med 
nämndens förslag. De reviderade reglementena och bemyndigandena föreslås börja gälla 2022-01-
01, varvid nu gällande reglementen och bemyndiganden upphör att gälla.   

Bakgrund/Analys 
 
Förslaget till förändring av ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden 

En översyn av samhällsbyggnadsprocessen kopplad till nämndstrukturen initierades under hösten år 
2020 i syfte att identifiera utvecklingsområden för att skapa en mer ändamålsenlig och effektiv 
samhällsbyggnadsprocess. På grund av den nuvarande organisatoriska uppdelning, där processen 
hanteras i flera olika nämnder, uppstår enligt samhällsbyggnadsförvaltningen parallella processer där 
det är otydligt för de olika avdelningarna och nämnderna vad som sker inom ramen för den samlade 
processen. I samband med översynen identifierades områdena styrning, samordning, effektivitet, 
kvalitetssäkring och ekonomi som områden där nuvarande nämndstruktur försvårar 
samhällsbyggnadsprocessen. 



 TJÄNSTESKRIVELSE 2021-11-09 
 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 

Sida 2 av 5 
 

Inför kommunstyrelsens beslut 2021-03-24, § 24, om fastställande av budgetförutsättningar och 
ramar 2022–2025 samt mål enligt god ekonomisk hushållning, föreslog förvaltningschefsgruppen att 
kommunstyrelsens planeringsavdelning i sin helhet samt verksamheterna för markförvaltning och 
exploatering ska övergå till tekniska nämndens ansvar. Denna förändring skulle enligt 
förvaltningschefsgruppen skapa förutsättningar för en förbättrad samordning, styrning och 
utveckling samt innebära en förenkling av samhällsbyggnadsprocessen. Enligt förslaget ska dock 
budget och ansvar för exploateringsprojekten fortsatt ligga kvar inom kommunstyrelsens ansvar. 
Förändringen föreslogs göras under förutsättning av beslut om nödvändiga förändringar av 
reglementen och delegationsordningar. 

Med anledning av förslaget till budget för Lomma kommun år 2022 och plan för ekonomin för åren 
2023–2025, vilket inkluderade ett förslag om att planeringsavdelningen i sin helhet samt 
verksamheterna för markförvaltning och exploatering (driftbudget) ska övergå från kommunstyrelsen 
till tekniska nämndens ansvar, föreslår tekniska nämnden nu att funktionerna för övergripande fysisk 
planering, detaljplanehantering, mark och exploatering samt miljöstrategiska frågor flyttas från 
kommunstyrelsen till tekniska nämnden som samtidigt föreslås byta namn till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar efter samråd med ekonomiavdelningen att driftbudget 
avseende exploateringsverksamhet i och med kommunfullmäktiges beslut 2021-10-28, § 100, 
överförs till tekniska nämnden, medan budgeten för exploateringsprojekt (inklusive resultat från 
dessa) ligger kvar på kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att första 
stycket i 15 § i kommunstyrelsens reglemente ska kvarstå. Vidare föreslår 
kommunledningsförvaltningen att punkt 26 i 1 § i förslaget till reviderat reglemente för tekniska 
nämnden revideras på så sätt att ansvaret för att ta fram exploateringsavtal med tillhörande 
ekonomiska kalkyler stryks från tekniska nämndens reglemente.  

Efter samråd med mark- och exploateringsenheten konstaterar kommunledningsförvaltningen att 
påkallande av fastighetsreglering, fastighetsprövning och prövande av fastighetsbildning kan behöva 
göras inom såväl exploateringsprojekt som markförvaltning. Kommunledningsförvaltningen föreslår 
därför att tekniska nämnden får ansvar för påkallande av fastighetsreglering, fastighetsprövning och 
prövande av fastighetsbildning. Efter samråd med mark- och exploateringsenheten föreslår 
kommunledningsförvaltningen vidare att delar av 16 § i kommunstyrelsens reglemente ska övergå till 
tekniska nämndens ansvar. Vilka delar av ansvaret för fastighetsärenden som föreslås övergå från 
kommunstyrelsens till tekniska nämndens ansvar framgår av till skrivelsen bilagda förslag till 
reviderade reglementen. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar vidare att ansvaret för leda och samordna arbetet med 
de obligatoriska miljöfrågorna och i övrigt verka för en god miljö i kommunen som tekniska nämnden 
föreslår ska strykas i kommunstyrelsens reglemente måste ligga kvar på kommunstyrelsen, då det 
handlar om att samordna arbetet med de obligatoriska miljöfrågorna som miljö- och 
byggnadsnämnden ansvarar för. Kommunledningsförvaltningen konstaterar därmed även att punkt 
28 i 1 § i tekniska nämndens förslag till reviderat reglemente för tekniska nämnden ska utgå då 
ansvaret åligger miljö- och byggnadsnämnden. 

Praktiska konsekvenser vad det gäller ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och tekniska 
nämnden 

Förslaget till revidering av kommunstyrelsens och tekniska nämndens reglementen innebär att 
ansvaret för att leda och samordna verksamheten vad det gäller översiktsplaneringen, 
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detaljplaneläggningen, övergripande miljöstrategiska frågor och mark- och exploatering ligger kvar 
på kommunstyrelsen. Tekniska nämnden föreslås, i den utsträckning som uppgifterna inte åligger 
kommunstyrelsen, ansvara för kommunens uppgifter vad det gäller övergripande planering, 
detaljplanehantering, miljöstrategiska frågor och mark och exploatering. Kommunstyrelsen föreslås 
därmed även fortsättningsvis fatta beslut om olika former av samhällsuppdrag. Ansvaret för 
utarbetandet av de förslag till översiktsplaner, detaljplaner, miljöstrategiska projekt samt markfrågor 
som kommunstyrelsen har tagit initiativ till föreslås emellertid övergå till tekniska nämnden.  

Tekniska nämndens nuvarande roll som förvaltare och genomförare föreslås därmed utökas med en 
roll som delansvarig vad det gäller övergripande planering, detaljplaneläggning, miljöstrategiska 
frågor och mark och exploatering (driftbudget). För att spegla detta utökade ansvar föreslår tekniska 
nämnden att nämnden ska byta namn till samhällsbyggnadsnämnden.  

Eftersom kommunstyrelsen förslås behålla ansvaret för att leda och samordna samhällsbyggnads-
processen innebär förslaget att två nämnder fortsättningsvis kommer att hantera ärenden gällande 
översiktsplanering, detaljplanehandläggning, miljöstrategiska frågor och mark och exploatering 
(driftbudget). Enligt kommunledningsförvaltningen innebär denna uppdelning av ansvaret mellan 
kommunstyrelsen och tekniska nämnden att ärendegången blir något längre. Förslaget innebär 
exempelvis att beslut om antagande av detaljplan kommer att behöva gå via tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Eftersom samma ärende kommer att behandlas i tekniska 
nämnden och kommunstyrelsen kommer ärendet behöva beredas inför såväl behandlingen i tekniska 
nämnden som kommunstyrelsen. Motsvarande ärendegång kommer med föreliggande förslag till 
revideringar av reglementena gälla övergripande planering, miljöstrategiska frågor och exploatering 
(driftbudget). 

Syftet med de föreslagna revideringarna är enligt samhällsbyggnadsförvaltningen att förbättra 
samhällsbyggnadsprocessen vad det gäller styrning, samordning, effektivitet, kvalitetssäkring och 
ekonomi. Kommunledningsförvaltningen konstaterar emellertid att den föreslagna 
ansvarsfördelningen inte nödvändigtvis leder till effektivisering av den politiska ärendehanteringen. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar vidare att förslaget till förändring av ansvarsfördelningen 
mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden förutsätter att samhällsbyggnadsförvaltningen, i 
enlighet med delegationsbeslut 2014-11-04, fortsätter att svara för handläggning och 
ärendeberedning till såväl tekniska nämnden som kommunstyrelsen. 

Förslaget till förändring av ansvarsfördelningen mellan miljö- och byggnadsnämnden och tekniska 
nämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden är enligt nu gällande reglemente ansvarig för kommunens karta-, mät- 
och GIS-enhet. Enheten lyder under samma chef som stabsenheten som återfinns under tekniska 
nämndens budget. Det är enligt tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden lämpligt att 
stabschefens hela personal är samlad under samma nämnds budget. Nämnderna föreslår därför att 
ansvaret för verksamheten karta-, mät- och GIS-enhet övergår från miljö- och byggnadsnämndens till 
tekniska nämndens ansvar. 

I enlighet med nu gällande bemyndigande till miljö- och byggnadsnämnden ansvarar nämnden för 
fastställande av belägenhetsadresser, namn på områden, allmänna platser med mera. Miljö- och 
byggnadsnämnden och tekniska nämnden föreslår att tekniska nämnden framgent ska bemyndigas 
att fastställa detta, varvid motsvarande bemyndigande till miljö-och byggnadsnämnden föreslås 
upphöra att gälla. 
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Förslag till reviderade författningsdokument innehållande bemyndiganden 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att den föreslagna revideringen av bemyndiganden som 
tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden föreslår inkluderas i förslagen till reviderade 
reglementen.  Kommunledningsförvaltningen konstaterar vidare att författningsdokumenten 
innehållande en sammanställning över tekniska nämndens respektive miljö- och byggnadsnämndens 
bemyndiganden inte har fastställts politiskt. Dessa dokument utgör enbart en sammanställning över 
politiskt beslutade bemyndiganden. Enligt kommunledningsförvaltningen är det viktigt att dessa 
sammanställningar över bemyndiganden hålls uppdaterade. Då dessa författningsdokument enbart 
utgör en sammanställning över politiskt beslutade bemyndiganden är det emellertid inte nödvändigt 
att kommunfullmäktige fastställer dessa.  

Övriga förslag till revideringar av kommunstyrelsens, tekniska nämndens och miljö- och 
byggnadsnämndens reglementen 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att de föreslagna revideringarna även omfattar ett 
förtydligande avseende planledningsgruppens uppdrag, uppdatering av begrepp gällande olika 
former av förfaranden i planprocessen, uppdatering av laghänvisningar och andra redaktionella 
ändringar. Kommunledningsförvaltningen har inga synpunkter på dessa förslag till revideringar. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar emellertid att det finns ett behov av att inom en snar 
framtid se över reglementena på nytt. Bland annat behöver det i kommunstyrelsens reglemente 
framgå att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för klimatanpassning och förebyggande 
av risker. Vidare behöver strukturen och språket i reglementena ses över. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunfullmäktige 2021-10-28 § 100 
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-26 § 103 
- Protokoll från tekniska nämnden 2021-10-18 § 57 
- Skrivelse 2021-10-12 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Skrivelse 2021-10-05 från samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2021-03-24 § 23 
- Skrivelse 2021-03-18 från ekonomiavdelningen 
- Delegationsbeslut 2014-11-04 om bildande av samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med kommunjuristen, jurister på Sveriges 
kommuner och regioner (SKR), ekonomiavdelningen, samhällsbyggnadschefen, miljöstrategiska 
enheten, mark- och exploateringsenheten och staben. 

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med ärendets 
beredning. 

Maria Franzén 
Utredare 

 
Eva-Lena Sanderberg 
Förvaltningschef 
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B. 1       
REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 
 
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
detta reglemente.  
 
KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER  
 
Allmänt om styrelsens uppgifter 
 
1 §  
 
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar 
för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 
 
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och 
ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha 
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag. 
 
Styrelsen skall tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de övergripande mål som 
fullmäktige har bestämt, de föreskrifter, som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente.  
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning 
och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). 
 
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling 
och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda 
målen och återrapportera till fullmäktige. 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun rapportera 
hur verksamheten i kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller 
annars har intresse i utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret 
(uppföljningsfunktion). 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålles. 
 
Styrelsen ansvarar för samordning mellan nämnderna och bevakar gränsdragningsfrågor. 
 
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter 
som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för 
de uppgifter som framgår av kommunallagen (1991:900 2017:725) och annan lagstiftning. 
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Ledningsfunktionen 
 
2 §  
 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat  
 
‐ utvecklingen av den kommunala demokratin,  
 
‐ planeringen av kommunens ekonomi,  
 
‐ personalpolitiken,  
 
‐ den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten samt detaljplaneringen 
 
‐ verksamheten inom översiktsplaneringen samt besluta om  
planuppdrag enligt plan‐ och bygglagen (PBL) 
 
‐ värn och utveckling av natur‐ och kulturmiljöer,  
 
‐ arbetet med de miljöstrategiska frågorna,  
 
‐övergripande miljöstrategiska frågor 
 
‐mark‐ och exploatering samt bostadspolitik 
 
‐övergripande trafikpolitiska frågor 
 
‐ mark‐ och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls 
samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas, 

 
‐ energiplaneringen samt främjandet av energihushållningen,  
 
‐ trafikplaneringen och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning,  
 
‐ informationsverksamheten,  
 
‐ arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet,  
 
‐ arbetet med att effektivisera administrationen,  
 
‐ utvecklingen av informationstekniken samt  
 
‐ utvecklingen av brukarinflytande.  
 
Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa  
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‐ arbetet med de obligatoriska miljöfrågorna och i övrigt verka för en god miljö i kommunen  
 
‐ socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas,  
 
‐ den kommunala hälso‐ och sjukvården och verka för en god kommunal hälso‐ och  
sjukvård,  
 
‐ skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas samt  
 
‐ fritids‐ och kulturpolitiken och verka för en god fritids‐ och kulturverksamhet  
i kommunen.  
 

Styrfunktionen  
 
3 §  
 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att  
 
‐ leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar  
för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i frågor  
som inte i lag är förbehållna annan nämnd,  
 
‐ övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och  
ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och  
ekonomiskt,  
 
‐ tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten  
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, 
 
‐ ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,  
 
‐ ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis  
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av  
uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för  
kommunen samt tillvarata kommunens intressen vid bolags‐ och föreningsstämmor och 
andra likartade sammanträden i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller 
annars har intresse i. 
 
‐ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt 
hålls uppdaterade, 
 
‐ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna 
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‐ löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 ‐ 18 
b §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen innehar aktier i,  
 
‐ årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 3 kap. 17 ‐18 §§ kommunallagen, under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige 
snarast. Om kommunstyrelsen finner att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag 
till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
‐Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige 
ska handlägga ska beredas.  
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana 
ärenden.  
 
Ekonomisk förvaltning  
 
4 §  
 
Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av  
fullmäktige meddelade föreskrifter härför.  
 
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att 
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de 
åtgärder,  
som behövs för indrivning av förfallna fordringar.  
 
Styrelsen ska vidare 
‐ upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen (1991:900 2017:725) 
 
‐ se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614 2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning, 
 
‐upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614 2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning, 
 
‐ i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till 
pensionsförpliktelser. 
 
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. 
att  
 
‐ tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,  
 
‐ handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana  
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medel, som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,  
 
‐ handha den centrala upphandlingsfunktionen,  
 
‐ med stöd av gällande lagstiftning fastställa dröjsmålsränta samt övriga avgifter för  
kommunens kravkostnader, som inkassoavgifter, avbetalningsavgifter, avgifter för  
lagsökning och betalningsföreläggande samt av‐ och påkopplingsavgifter vid avstängning  
av vatten samt  
 
‐ se till att värdehandlingar, som kommunstyrelsen omhänderhar för kommunens räkning,  
förvaras på betryggande sätt.  
 
 
Personalansvar 
 
5 §  
Styrelsen är anställningsmyndighet för personal vid samtliga förvaltningar. 
 
Kommunstyrelsen skall ha hand om frågor, som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid som kommunens personalorgan bl.a. att 
 
‐ med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande  
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,  
 
‐ förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom  
vad gäller 11‐14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders  
verksamhetsområden,  
 
‐ besluta om stridsåtgärd,  
 
‐ avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande  
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,  
 
– lämna uppdrag enligt 6 kap 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenhet, 
 
 ‐ fatta beslut om anställning respektive uppsägning av personal i kommunen,  
 
‐ själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, som rör förhållandet  
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt  
 
‐besluta i löne‐ och pensionsfrågor.  
 
 
Uppföljningsfunktionen 
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
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6 §  
 
Styrelsen ska 

- övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och 
program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna, 

 
- övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 

 
- följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

 
- två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen 
är under budgetåret, 

 
- inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av 

privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av 
fullmäktige fastställda program och direktiv, 

 
- Kommunstyrelsen skall årligen vid fullmäktiges ordinarie novembersammanträde 

redovisa de motioner, som inte har beretts färdigt. 
 

- Kommunstyrelsen ska också kontinuerligt följa upp sin egenverksamhet. 
Styrelsen ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till den 
 i reglemente, 
 genom finansbemyndigande. 
Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats 
till den har fullgjorts. Redovisningen ska ske samordnat med delårsredovisning och 
årsredovisning. 
 

KOMMUNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHETER  
 
 

Delegering från kommunfullmäktige 
 
7 §  
Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden 
  
‐ vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer, som fullmäktige fastställt  
med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit,  
 
‐ ingå borgen inom ramen för av kommunfullmäktige fastställda belopp och ändamål,  
 
‐ i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens  
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talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord,  
ingå förlikning och sluta annat avtal,  
 
‐ avge yttrande, som ankommer på kommunfullmäktige, om inte yttrandet är av principiell  
betydelse eller av större vikt för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också 
besluta i sistnämnda slag av yttranden, om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas 
på ordinarie sammanträde med fullmäktige, 
 
‐ medge utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar  
samt utbyte av pantbrev liksom andra därmed jämförliga åtgärder,  
 
‐ avge yttranden enligt lagen om kameraövervakningslagen kamerabevakningslag (2013:460 
2018:1200),  
 
‐ utöva kommunens beslutanderätt i ärenden angående tillstånd att använda kommunens  
vapen samt  
 
‐ med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd av  
kommunfullmäktige, besluta om avskrivning av sådan kommunens fordran, som hänför  
sig till kommunstyrelsens förvaltningsområde.  
 
‐ hos länsstyrelsen, med stöd av 13 kap. 17 §, tredje stycket plan‐ och bygglagen, begära 
förordnande om partiellt genomförande av detaljplan. 
 
 
Uppdrag och verksamhet 
 
8 § , 
Styrelsen ska inom sina verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat 
särskilt beslut – har bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål 
uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
 
 
 
Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
9 §  
 
Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de övergripande mål 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente. 
 
Kommunstyrelsen skall, i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun, rapportera 
hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 
 



       FÖRFATTNINGSSAMLING       8 (21) 
        

Lomma kommun  Kommunfullmäktige § 155 / 1999 10 21 
  fortsättning på sista sidan 
   

Organisation inom verksamhetsområdet 
 
10 §  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att organisationen inom dess verksamheter är tydlig och 
ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och 
andra författningar för verksamheten. 
 
 
 
 
Processbehörigheten 
 
11 § 
 
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 
om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller 
beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning 
av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 
 
 
Information och samråd 
 
12 §  
 
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive minoritetsföreträdare ska i möjligaste 
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. 
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess 
råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. 
 
 
Detaljplaneläggningen 
 
13 § 
 
‐Kommunstyrelsen upprättar förslag till detaljplaner, områdesbestämmelser och 
fastighetsplaner. 
 
‐Kommunstyrelsen ska vidare uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom 
kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om 
planläggning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar om planuppdrag enligt plan‐ och bygglagen (PBL) 
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Under förutsättning av att de kostnader, som kommunen åsamkas rymmes inom av 
kommunfullmäktige eller tekniska nämnden samhällsbyggnadsnämnden fattade 
täckningsbeslut, äger kommunstyrelsen rätt att 
 
PBL 5 kap. 27 och 
38 §§ 

antaga, ändra eller upphäva detaljplan 

  a) då bestämmelserna om enkelt planförfarande standardförfarande i 5 
kap 7 § får tillämpas,. 
 

 
  b) som meddelar bestämmelser om vegetation samt markytans 

utformning och höjdläge (4 kap 10 §), stängsel samt utfart eller annan 
utgång mot allmänna platser (4 kap 9 §), placering och utformning av 
parkeringsplatser samt förbud att använda viss mark för parkering (4 
kap 13 §), markreservat för allmänna ledningar, energianläggningar 
samt trafik‐ och väganordningar (4 kap 6 §), 
 

  c) som, på sätt som kommunfullmäktige i sitt beslut närmare anger, 
överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplanen eller 
motsvarande översiktliga beslutsunderlag. 
 
En förutsättning för kommunstyrelsens befogenhet är att planen inte 
reglerar exploateringssamverkan. 
Kommunstyrelsens befogenheter innefattar också rätt att förlänga eller 
förnya detaljplanens genomförandetid (4 kap 24 §). Kommunstyrelsen 
har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före 
genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens bestridande. 
 

 
PBL 5 kap. 27, 38 
och 39 §§ 

 
antaga, ändra eller upphäva områdesbestämmelser 

  a)   då bestämmelserna om enkelt planförfarande standardförfarande i 
5 kap 7 § får tillämpas,. 

 
  b)   som reglerar fråga om vegetation samt markytans utformning och 

höjdläge (4 kap 42 § 5a) och om skyddsanordningar för att 
motverka störningar från omgivningen (4 kap 42 § 5b), 

 
  c)    som, på sätt som kommunfullmäktige i sitt beslut närmare anger, 

överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplanen eller 
motsvarande översiktliga beslutsunderlag. 

 
 

  En förutsättning för kommunstyrelsens befogenhet är att 
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bestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan. 
 

 
Påkallande av fastighetsreglering och fastighetsbestämning samt prövande av 
fastighetsbildning 
 
14 §  
 
Kommunstyrelsen påkallar fastighetsreglering, vad gäller kommunens rätt att påkalla sådan i 
den mån detta behövs för att mark och vatten skall kunna användas för bebyggelse på ett 
ändamålsenligt sätt. (FBL 5 kap. 3§ 3 st) 
 
Kommunstyrelsen påkallar fastighetsbestämning inom kommunens rätt att påkalla sådan 
avseende ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller ett område för vilket 
fråga har väckts om att upprätta en sådan plan eller sådana bestämmelser.(FBL 14 kap.1§ 2 
st) 
 
Kommunstyrelsen prövar fastighetsbildning enligt fastighetsbildningslagen 4 kap. 25a §. 
  
Kommunstyrelsen påkallar kommunens rätt att lösa fastigheter, mark eller annat utrymme 
enligt PBL 6 kap 13‐14 §§.  
 
 
Exploateringsverksamheten 
 
15 § 
 
‐ Kommunstyrelsen upprättar förslag till exploateringsavtal med tillhörande ekonomiska 
kalkyler. 
 
‐ Kommunstyrelsen beslutar om godkännande av exploateringsavtal omfattande område för 
vilket detaljplan fastställes med enkelt planförfarande standardförfarande eller 
exploateringsavtal som understiger tre basbelopp eller avser markområde understigande 
1000 kvadratmeter och där frågan inte är av principiell art,. 
 
 
Fastighetsärenden 
 
16 § 
 
Kommunstyrelsen bemyndigas att, med undantag av ärenden av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt för kommunen, besluta i följande ärenden. 
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‐  avyttring av fastighet eller del därav, inom detaljplanelagt område, genom försäljning 
eller fastighetsreglering till ett ersättningsbelopp motsvarande marknadsvärdet och i 
förekommande fall inom total  exploateringsbudget för exploateringsområdet. 

 
     Värdet får vid varje enskilt tillfälle inte överstiga 2 500 000 kronor. 
Avyttring får även genomföras genom byte, varvid den fastighet eller del  
därav som kan vara belägen såväl inom som utom detaljplanelagt område. 
 
‐  förvärv av fastighet eller del därav, genom köp, fastighetsreglering, expropriation eller 

inlösen med stöd av plan‐ och bygglagen, som syftar till att genomföra gällande 
detaljplaner, till ett ersättningsbelopp motsvarande marknadsvärdet, dock högst 2 500 
000 kronor vid varje tillfälle. 
Förvärv kan även genomföras genom byte, varvid den fastighet eller del därav som 
erhålles får vara belägen såväl inom som utom detaljplanelagt område. 

 
‐  försäljning, köp, byte av mark och fastighetsreglering utanför detaljplanelagt område, i 

syfte att förbättra en omarrondering, till en köpeskilling motsvarande högst 3 
prisbasbelopp vid varje tillfälle. 

 
‐   besluta om förvärv av fast egendom, i syfte att göra strategiska markförvärv i enlighet 

med översiktsplan eller fördjupade översiktsplaner, till ett högsta belopp per år i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut i budget för detta år. Beloppens storlek ska årligen 
prövas av kommunfullmäktige i samband med budgetarbetet. 

 
Kommunstyrelsens beslut om förvärv och överlåtelse av fast egendom, innefattande 
tillämpad princip för fastställelse av ersättningsbelopp, ska redovisas till kommunfullmäktige 
i samband med årsredovisningen. 
 
Kommunstyrelsen skall vidare besluta i följande grupper av ärenden. 
‐  när kommunstyrelsen finner det behövligt för att tillvarataga kommunens intresse, vid 

offentlig auktion inköpa fast egendom, varvid styrelsen snarast skall anmäla sådant 
förvärv till kommunfullmäktige och samtidigt framlägga erforderligt förslag till slutlig 
täckning av förskotterade kostnader för förvärvet, 

 
‐  genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i plan‐ och bygglagen,  

fastighetsbildningslagen, anläggningslagen eller ledningsrättslagen tillförsäkra kommunen 
rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet och medverka 
till ändring eller upphävande av sålunda tillkommen rätt, 

 
‐  genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i fastighetsbildningslagen, 

anläggningslagen eller ledningsrättslagen belasta kommunens mark med servitut, 
ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledningar, rätt till väg eller rätt till anläggning enligt 
fastställd detaljplan och medverka till ändring eller upphävande av sålunda tillkommen 
rätt, utom såvitt avser elektrisk högspänningsledning ovan jord, 
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‐  i egenskap av fastighetsägare påkalla fastighetsreglering och ansöka om förrättning i 
enlighet med fastighetsbildningslagen, ledningslagen och anläggningslagen 

 
‐  arrendera mark vid behov 
 
‐  utarrendera eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen.  
 
‐  ingå s.k. markavtal med lednings‐ och kabelföretag avseende nyttjande av allmän 

platsmark, samt 
 
‐     utse ombud för kommunen vid förrättning hos lantmäterimyndigheten med behörighet    
att å 
     kommunens vägnar ansöka om sådan förrättning och att företräda kommunen vid 
     förrättningen med den behörighet i övrigt som anges i 12 kap. 14 § rättegångsbalken. 
 
‐  Kommunstyrelsen skall bevaka kommunens intressen, i egenskap av fastighetsägare, i 
ärenden angående planläggning och byggnadsväsen samt i andra ärenden, som är jämförliga 
med dessa. 
 
Räddningstjänst 
 
17 § 
 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor samt 
följdförfattningar. 
Kommunstyrelsen har rätt att fastställa taxa för räddningstjänstens verksamhet. 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och 
explosiva varor samt följdförfattningar. 
 
 
Övrig förvaltning  
 
18 §  
 
Uppgifter enligt speciallagstiftning.  
 
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enlig lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens åligganden enligt lag (2006:544) om kommuners 
och landstings regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap samt enligt lagen (1992:1403) totalförsvar och höjd beredskap. 
 
Kommunstyrelsen utgör kommunens krisledningsnämnd. Närmare föreskrifter för 
krisledningsnämnden finns i särskilt reglemente.  
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Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivlagen 
och i kommunens arkivreglemente.  
 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla. 
  
 
Övrig verksamhet  
 
19 §  
Kommunstyrelsen har vidare hand om  
 
‐ sysselsättnings‐ och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja 
sysselsättningen och näringslivet i kommunen,  
 
‐ kommunens centrala informationsverksamhet,  
 
‐ reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges  
handlingar,  
 
‐ bevakning av kommunens intressen i ärenden angående planläggning och byggnadsväsen 
samt i andra ärenden, som är jämförliga med dessa,  
 
‐ att, i förekommande fall, underställa vederbörande myndighet eller hos denna söka  
fastställelse av kommunfullmäktiges beslut,  
 
‐ att upptaga lån, som av kommunfullmäktige beslutats, och på kommunens vägnar  
utfärda härför behövliga förbindelser,  
 
‐ att utfärda förbindelser, som behövs i anledning av fullmäktiges beslut att ikläda  
kommunen borgen eller annan ansvarighet,  
 
‐ att på kommunens vägnar mottaga statsbidrag och i den mån det inte ankommer på  
annan nämnd utfärda förbindelser i anslutning härtill samt  
 
‐ de förvaltnings‐ och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan  
nämnd,  
 
‐ främjandet av besöksnäringen inom kommunen samt 
 
‐ utarbetande av de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av 
kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer 
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Anslagstavla och webbplats 
 
20 §  
 
Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. 
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna 
webbplats. 
 
 
Författningssamling 
 
21 §  
 
Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och 
se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form. 
 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER  
 
Sammansättning  
 
22 §  
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Förutom ordförande skall finnas 
en förste och en andre vice ordförande.  
 
Presidium 
23 §  
 
Kommunstyrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande 
och andre vice ordförande. 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet 
i den mån ordföranden anser att det behövs. 
 
Ordföranden  
 
24 §  
Det åligger kommunstyrelsens ordförande (kommunalråd) att  
 
‐ närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndsorganisation,  
 
‐ med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska  
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  
 
‐ främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder,  
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‐ representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och  
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall,  
 
‐ verka för ett väl fungerande näringsliv i kommunen samt för regelbundna kontakter  
mellan företrädare för näringslivet och kommunen,  
 
‐ lämna planeringsdirektiv till kommunstyrelsens förvaltningar,  
‐ se till att kommunstyrelsens ärenden behandlas utan onödiga dröjsmål,  
 
‐ vara tillgänglig för allmänheten och för kommunstyrelsens förtroendemän och tjänstemän  
i kommunhuset samt  
 
‐ i övrigt tillse att kommunstyrelsens uppgifter fullgöres.  
 
Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med kommunens övriga 
nämnder. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. 
Närvarorätten gäller inte ärenden, som rör myndighetsutövning mot enskild.  
 
Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande inträder 1:e vice ordföranden i tjänst. Vid förfall 
även för denne inträder 2:e vice ordföranden.  
 
 
Minoritetsföreträdare  
 
25 §  
Sådan förtroendeman, som av kommunfullmäktige tilldelats särskilt uppdrag som 
minoritetsföreträdare, får närvara och deltaga i överläggningarna men ej i besluten i 
kommunens övriga nämnder. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskild.  
 
Det åligger minoritetsföreträdaren att vara tillgänglig för allmänheten och för 
kommunstyrelsens förtroendemän och tjänstemän i kommunhuset.  
 
 
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
 
26 §  
 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 
eller en del av ett sammanträde, får styrelsen utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
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uppgifter. 
 
 
Sammanträdena 
 
Tidpunkt för sammanträden 
 
27 §  
 
Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen en bestämmer. 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär 
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska 
göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare 
snarast underrättas om beslutet. 
 
Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl finns, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud‐ och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  

En ledamot som önskar delta på distans bör senast två dagar innan sammanträdet anmäla 
detta till kommunsekreteraren/nämndsekreteraren.  

Ordföranden avgör i samråd med övriga presidiet om närvaro vid ett sammanträde får ske 
på distans.  

Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla för deltagande på distans. 

Ledamöter som deltar på distans ansvarar för att lokalen som ledamoten befinner sig i är 
utformad på ett sådant sätt att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud. 

 
Kallelse 
 
28 §  
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i styrelsen längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 
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Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får 
ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt, till exempel via telefon eller mail. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 
 
Förhinder/Inkallande av ersättare 
 
29 §  
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i ett sammanträde eller en 
del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunledningskontorets kansli, som 
kallar ersättare. Ersättare kallas att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige fastställd 
ordning. 
 
 
Ersättares tjänstgöring 
 
30 §  
 
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska 
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Endast om särskilda skäl föreligger för det, 
bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 
 
 
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning 
de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 
 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna, men inte i besluten och har 
rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 
 
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring 
framför annan ersättare. 
 
 
Jäv, avbruten tjänstgöring 
 
31 §  
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En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 
 
 
Reservation 
 
32§  
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas  
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande 
gäller vid omedelbar justering. 
 
 
Justering av protokoll 
 
33 §  
 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
Ordföranden bestämmer tid för justeringen av protokollet. Protokollet justeras om inte 
hinder föreligger med elektronisk signatur. 
Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och 
en ledamot. 
 
 
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
 
34 §  
 
Styrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 
 
 
Delgivning  
 
35 §  
 
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kanslichefen eller annan anställd, 
som styrelsen bestämmer.  
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Undertecknande av handlingar  
 
36 §  
 
Avtal, handlingar och skrivelser, som beslutas av kommunstyrelsen, skall undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av 
kommundirektören eller annan anställd som styrelsen bestämmer. 

 
Skuldebrev och borgensåtaganden som är beslutade av kommunstyrelsen i dess helhet skall 
kontrasigneras av ekonomichefen, eller vid förfall för denne, av kommundirektören. 

 
Skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade med stöd av delegering, skall 
undertecknas två i förening av ekonomichefen och kommundirektören. 
 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar 
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet. 
 
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar. 
 
 
Utskott  
 
37 §   
 
Inom kommunstyrelsen skall finnas ett arbetsutskott och en planledningsgrupp. 
 
Därutöver har kommunstyrelsen rätt att tillsätta särskilda organ/utskott för 
beredning/behandling av särskilda ärenden.  
 
38 §  
 
Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.  
 
Utskottet skall inför kommunstyrelsen bereda sådana ärenden, i vilka beredning inte ålagts 
planledningsgruppen eller annat utskott, såvida inte kommunstyrelsen enhälligt i särskilda 
undantagsfall beslutar annat. Vidare skall utskottet fatta beslut i sådana ärenden, som 
genom särskilda delegationsbeslut kan ha överlämnats till utskottet.  
 
 
39 §  
 
Arbetsutskottets ledamöter får närvara vid sammanträde med kommunens övriga nämnder. 
Ledamöterna får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller 
inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.  
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40 § 
   
Planledningsgruppen består av tio ledamöter och tio ersättare. Bland ledamöterna i gruppen 
skall finnas personer, som tillika är ledamöter antingen i kommunstyrelsens arbetsutskott  
eller i endera tekniska nämnden, socialnämnden, barn‐ och utbildningsnämnden eller miljö‐ 
och byggnadsnämnden.  
 
Planledningsgruppen skall inför kommunstyrelsen bereda ärenden gällande uppdrag 
angående om detaljplanering och den långsiktiga planeringen i kommunen, såsom den 
fysiska översiktsplaneringen (översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och liknande), fysisk 
riksplanering, länsplanering, bostadsförsörjnings‐planering, planering av den lokala 
trafikförsörjningen samt miljöstrategiska frågor m m. Likaså har gruppen att bereda andra 
ärenden avseende kommunens långsiktiga planering, vilka hänskjutes till gruppen.  
 
41 § 
  
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottens ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande.  
 
Om ordföranden i utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för en längre tid, får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare 
för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  
 
42 §  
 
Ersättare skall närvara vid utskottssammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Dock äger ersättare i planledningsgruppen rätt att närvara vid sammanträden 
med  
respektive utskott även vid de tillfällen de ej tjänstgör. Kommunstyrelsen får besluta om 
ersättares tjänstgöring i övriga utskott.  
Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i samma ordning, som gäller för styrelsen.  
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, skall fyllnadsval snarast förrättas.  
 
43 §  
 
Utskott sammanträder på dag och tid, som varje utskott bestämmer. Sammanträden skall  
också hållas när ordföranden anser att det behövs.  
Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.  
 
44 §  
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I fråga om jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och 
justering samt reservation skall samma regler tillämpas som gäller för kommunstyrelsen. 
Samma gäller även vad angår tillkännagivandet av verkställd justering av protokoll.  
 
Avskrifter av utskottets/beredningens protokoll skall tillställas kommunstyrelsens samtliga 
ledamöter och ersättare.  
 
 
Övrigt  
 
45 §  
 
Vid kommunstyrelsens och dess utskotts/berednings sammanträde får i den mån styrelsen 
eller utskottet/beredningen ej för särskilt fall annat beslutat kommundirektören, 
kommunstyrelsens sekreterare samt annan anställd som kallats, vara närvarande med rätt 
att deltaga i överläggningarna i ärende, som rör vederbörandes verksamhetsområde.  
 
                                          __________________________________     
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B. 6 
REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansvarig handläggare: 
Stabschef 
Nämndsekreterare 
Förvaltningschef 
Översyn av dokumentet görs en gång per år 
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Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller för tekniska nämnden 
samhällsbyggnadsnämnden bestämmelserna i detta reglemente. 
 
 
TEKNISKA NÄMNDENS UPPGIFTER SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 
1 § 
 
Tekniska nämnden Samhällsbyggnadsnämnden, tillika trafiknämnd, har som främsta uppgift 
att vara samordnande och verkställande organ avseende kommunens bygg‐ och 
anläggningsverksamhet och att ansvara för kommunens fastigheter, gator, vägar, 
parkområden, allmänna platser samt hamnanläggningar. Nämnden ansvarar, i den 
utsträckning uppgifterna inte åligger kommunstyrelsen, för kommunens uppgifter vad det 
gäller övergripande fysisk planering och detaljplanehantering. Nämnden ska också fullgöra 
de trafikuppgifter, som avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, 
ansvara för kommunens verksamhet på trafiksäkerhetens område samt svara för transport, 
återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på kommunen enligt miljöbalken. 
Nämnden har vidare till uppgift att i den mån gällande författningar eller beslut av 
kommunfullmäktige ej föreskriver annat särskilt att 
 
1  med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor, som berör nämndens verksamhet 

samt ta initiativ och framlägga de förslag, som nämnden finner påkallade, 
 
2  svara för avfallsplaneringen i kommunen och utarbeta de förslag och bereda de ärenden 

som är påkallade vad gäller renhållningsordningen och annan reglering av 
avfallshanteringen i kommunen, 

 
3  handlägga frågor om renhållningsabonnemang, inklusive frågor om ändring av 

abonnemang, som inte kräver tillstånd eller dispens, och svara för debitering av 
renhållningsavgifter, 

 
4  svara för gaturenhållning och för renhållning i övrigt utomhus där allmänheten får färdas 

fritt, som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning, 

 
5 handlägga frågor om undantag från skyldighet att svara för gångbanerenhållning 
  som ålagts fastighetsinnehavare, 
 
6  svara för den tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda 
  bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, utom i de fall kommunen är 
  verksamhetsutövare, 
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7 svara för att initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområden enligt  
  7 kap. miljöbalken som är påkallade och svara för förvaltning av sådana områden, 
 
8    upprätta förslag till hamntaxa samt renhållning, 
 
9  industritomter och kajplatser,  
 
10  fastställa allmänna regler och bestämmelser för Lomma Kommuns kö avseende 
      kajplatser i Lomma hamn, 
 
11   bevaka frågor om statsbidrag, eu‐bidrag och andra bidrag inom nämndens 
      verksamhetsområde, 
 
12  handlägga ärenden angående gemensamhetsanläggningar och bidrag till enskilda vägar, 
 
13  handha drift och underhåll av kommunens fastigheter, såvida kommunfullmäktige  
      inte i enskilt fall annat beslutar, 
 
14  uthyra eller annars upplåta kommunen tillhöriga byggnader, lägenheter och lokaler, 
 
15  upprätta underhållsplaner för kommunens fastigheter, gator, vägar, parker, lekplatser  
      och allmänna platser samt badstränder. 
 
16  svara för gatubelysningen i kommunen, 
 
17  ansvara för kommunens hamnanläggningar, 
 
18  besluta i ärenden avseende inhyrning av lokaler i kommunen, 
 
19  sedan beslut fattats av kommunfullmäktige och medel anvisats svara för att  
      kommunfullmäktiges beslut om nybyggnad eller större om‐ och tillbyggnad  
      genomföres, 
 
20  ansvara för kommunens tillgänglighetsfrågor vad gäller den fysiska miljön. 
 
21  vara väghållningsmyndighet, då kommunen är väghållare, och svara för kommunens 
   skyldigheter som väghållare enligt väglagen 
 
22 fullgöra, i den utsträckning uppgifterna inte åligger kommunstyrelsen, kommunens 
  översiktliga planering gällande användningen av mark och vatten. 
 
23  fullgöra, i den utsträckning uppgifterna inte åligger kommunstyrelsen, kommunens 
  uppgifter inom detaljplaneringen, 
 
24  ta fram förslag till detaljplaner, områdesbestämmelser och fastighetsplaner på 
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  uppdrag av kommunstyrelsen, 
 
25  uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste 
  omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, 
 
26  ta fram förslag till markavtal med tillhörande ekonomiska kalkyler 
  på uppdrag av kommunstyrelsen, 
 
27  arbeta med de miljöstrategiska frågorna på uppdrag av kommunstyrelsen, 
 
28  ansvara för förvaltning av kommunens markreserv och se till att en tillfredsställande 
  markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen, samhällsbyggandet och 
  trafikplaneringen främjas, samt verka för en tillfredsställande trafikförsörjning på 
  uppdrag av kommunstyrelsen, 
 
29  ansvara för att samordna kommunens lokalförsörjning, 
 
30  ansvara för kommunens karta‐, mät‐ och GIS‐verksamhet, 
 
31  handlägga namn‐och adressärenden, 
 
32  upprätta och revidera kommunens kartor löpande, 
 
33  upprätta MBK‐avtal med nyttjare av kommunens kartmaterial och stomnät, 
 
34  handlägga ärenden rörande mätning, beräkning och kartframställning (MBK). 
 
 
Påkallande av fastighetsreglering och fastighetsbestämning samt prövande av 
fastighetsbildning 
 
35 
 
Samhällsbyggnadsnämnden påkallar fastighetsreglering, vad gäller kommunens rätt att 
påkalla sådan i den mån detta behövs för att mark och vatten skall kunna användas för 
bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt. (FBL 5 kap. 3§ 3 st) 
 
Samhällsbyggnadsnämnden påkallar fastighetsbestämning inom kommunens rätt att påkalla 
sådan avseende ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller ett område för 
vilket fråga har väckts om att upprätta en sådan plan eller sådana bestämmelser. (FBL 14 
kap.1§ 2 st) 
 
Samhällsbyggnadsnämnden prövar fastighetsbildning enligt fastighetsbildningslagen 4 kap. 
25a §. 
  



       FÖRFATTNINGSSAMLING       5 (14) 
        

Lomma kommun  Kommunfullmäktige § 155 / 1999 10 21 
  fortsättning se sista sidan 
 
 
   

Samhällsbyggnadsnämnden påkallar kommunens rätt att lösa fastigheter, mark eller annat 
utrymme enligt PBL 6 kap 13‐14 §§. 
 
 
Fastighetsärenden 
 
36 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att, med undantag av ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, besluta i följande ärenden: 
 
‐  försäljning, köp, byte av mark och fastighetsreglering utanför detaljplanelagt område, i 
syfte att förbättra en omarrondering, till en köpeskilling motsvarande högst 3 prisbasbelopp 
vid varje tillfälle. 
 
‐  genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i plan‐ och bygglagen,  
fastighetsbildningslagen, anläggningslagen eller ledningsrättslagen tillförsäkra kommunen 
rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet och medverka till 
ändring eller upphävande av sålunda tillkommen rätt, 
 
‐  genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i fastighetsbildningslagen, 
anläggningslagen eller ledningsrättslagen belasta kommunens mark med servitut, 
ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledningar, rätt till väg eller rätt till anläggning enligt 
fastställd detaljplan och medverka till ändring eller upphävande av sålunda tillkommen rätt, 
utom såvitt avser elektrisk högspänningsledning ovan jord, 
 
‐  påkalla fastighetsreglering och ansöka om förrättning i enlighet med 
fastighetsbildningslagen, ledningslagen och anläggningslagen 
 
‐  arrendera mark vid behov 
 
‐  utarrendera eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen.  
 
‐  ingå s.k. markavtal med lednings‐ och kabelföretag avseende nyttjande av allmän 
platsmark, samt 
 
‐     utse ombud för kommunen vid förrättning hos lantmäterimyndigheten med behörighet    
att å kommunens vägnar ansöka om sådan förrättning och att företräda kommunen vid 
     förrättningen med den behörighet i övrigt som anges i 12 kap. 14 § rättegångsbalken. 
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Bemyndigande från fullmäktige 
Noteras att samhällsbyggnadsnämnden, 
‐ i enlighet med "Riktlinjer för bestämmande av belägenhetsadresser och namn på områden, 
allmänna platser mm", fastställer belägenhetsadresser, namn på områden, allmänna platser 
mm inom Lomma Kommun. För det fall kommunstyrelsen, i samband med övergripande 
planering, exempelvis efter en namntävling, beslutar om förslag på belägenhetsadresser, 
namn på områden, allmänna platser mm ska dock dessa utgöra grunden för 
samhällsbyggnadsnämndens beslut om fastställande. 
Respektive nämnd fastställer, inom sitt ansvarsområde, namn på byggnader, institutioner 
och verksamhetsområden såsom idrottsplatser, badplatser etc. 
‐ ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister. 
 
 
2§  
 
Tekniska nämnden Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och 
andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i tekniska nämndens samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. 
 
 
 
 
 
Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
3 §  
 
Tekniska nämnden Samhällsbyggnadsnämden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de övergripande mål som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag 
eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 
Tekniska nämnden Samhällsbyggnadsnämnden ska, i enlighet med fastställt styrsystem för 
Lomma kommun, rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 
ställningen är under budgetåret. 
 
 
4 § 
 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, som faller 
inom nämndens verksamhetsområde. 
 
 
Organisation inom verksamhetsområdet 
 
5 §  
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Tekniska nämnden Samhällsbyggnadsnämden ansvarar för att organisationen inom dess 
verksamheter är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och 
styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 
 
 
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
 
6 §  
 
Tekniska nämnden  Samhällsbyggnadsnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem 

 i reglemente, 
 genom finansbemyndigande. 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats 
till dem har fullgjorts. 
Redovisningen ska ske samordnat med delårsredovisning och årsredovisning. Redovisningen 
lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 
speciallag. 
 
Information och samråd 
 
7 §  
 
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive minoritetsföreträdare ska i möjligaste 
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. 
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess 
råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. 
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Tekniska nämnden Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om formerna för samrådet. 
 
 
TEKNISKA NÄMNDENS SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS ARBETSFORMER 
 
Sammansättning 
 
8 §  
 
Tekniska nämnden Samhällsbyggnadsnämnden består av 11 ledamöter och 11ersättare. 
Förutom ordförande ska finnas en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 
 
Presidium 
 
9 §  



       FÖRFATTNINGSSAMLING       8 (14) 
        

Lomma kommun  Kommunfullmäktige § 155 / 1999 10 21 
  fortsättning se sista sidan 
 
 
   

 
Tekniska nämndens Samhällsbyggnadsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste 
vice ordförande 
och andre vice ordförande. 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet 
i den mån ordföranden anser att det behövs. 
 
Ordföranden 
 
10 §  
 
Det åligger ordföranden att 
1. leda tekniska nämndens samhällsbyggnadsnämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i  
nämnden vid behov är beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 
 
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
 
11 §  
 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgifter. 
 
 
Sammanträdena 
 
Tidpunkt för sammanträden 
 
12 §  
 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska 
göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 
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Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare 
snarast underrättas om beslutet. 
 
Tekniska nämnden Samhällsbyggnadsnämnden får, om särskilda skäl finns, sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud‐ 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor.  

En ledamot som önskar delta på distans bör senast två dagar innan sammanträdet anmäla 
detta till nämndsekreteraren.  

Ordföranden avgör i samråd med övriga presidiet om närvaro vid ett sammanträde får ske 
på distans.  

Tekniska nämnden Samhällsbyggandsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla för 
deltagande på distans. 

Ledamöter som deltar på distans ansvarar för att lokalen som ledamoten befinner sig i är 
utformad på ett sådant sätt att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud. 

 

 
 
 
Kallelse 
 
13 §  
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får 
ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt, t.ex. telefon eller mail. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 
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Närvarorätt 
 
14 §  
 
Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att närvara vid  
nämndens sammanträden och delta i överläggningarna.  
Anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges rätt att närvara vid sammanträde 
med nämnden för att lämna upplysningar 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 
 
 
Förhinder/Inkallande av ersättare 
 
15 §  
 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till kommunledningskontorets kansli, som kallar ersättare. 
Ersättare kallas att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige fastställd ordning. 
 
 
Ersättares tjänstgöring 
 
16 §  
 
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska 
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Endast om särskilda skäl föreligger för det, 
bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 
 
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning 
de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 
 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna, men inte i besluten och har 
rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 
 
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring 
framför annan ersättare. 
 
Jäv, avbruten tjänstgöring 
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17 §  
 
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde pågrund av annat 
hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 
 
Reservation 
 
18 §  
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas  
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande 
gäller vid omedelbar justering. 
 
Justering av protokoll 
 
19 §  
 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
Ordföranden bestämmer tid för justeringen av protokollet. Protokollet justeras om inte 
hinder föreligger med elektronisk signatur. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och 
en ledamot. 
 
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
 
20 §  
 
Tekniska nämnden Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom 
det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala 
författningssamlingen bedöms nödvändig. 
 
 
Delgivningsmottagare 
 
21 §  
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Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd 
som nämnden beslutar. 
 
Undertecknande av handlingar 
 
22 §  
 
Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen eller vid förfall för 
denne av annan anställd som nämnden bestämmer. 
Vid förfall för ordföranden inträder 1:e vice ordföranden respektive 2:e vice ordföranden och 
vid förfall för dessa den ledamot som styrelsen utser. 
 
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 
 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar 
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet.  
 
 
Utskott 
 
23 §  
 
Inom tekniska nämnden Samhällsbyggandsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. 
Arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Därutöver har  
samhällsbyggnadsnämnden rätt att tillsätta särskilda organ/utskott för 
beredning/behandling av särskilda ärenden. 
 
 
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter 
en ordförande och en vice ordförande. 
 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet 
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad 
att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i samma ordning som gäller för 
nämnden. 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 
ska fyllnadsval snarast förrättas. 
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden 
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ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.  
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 
 
Utskottet ska bereda ärenden inför nämndens sammanträden, såvida nämnden inte 
enhälligt, i särskilda undantagsfall beslutar annat. Vidare ska utskottet fatta beslut i sådana 
ärenden, som genom särskilda delegationsbeslut kan ha överlämnats till utskottet. 
 
Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet. 
 
24 § 
 
I fråga om jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och 
justering samt reservation ska samma regler tillämpas som gäller för tekniska nämnden. 
Samma gäller även vad angår tillkännagivandet av verkställd justering av protokoll. 
 
 
25 § 
 
Från kommunens nämnder, beredningar och tjänstemän får utskottet/beredningen infordra 
de yttranden och upplysningar som behövs för att utskottet ska kunna fullgöra sina 
uppgifter. 
 
                                             __________ 
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B. 4 
REGLEMENTE FÖR MILJÖ‐ OCH BYGGNADSNÄMNDEN  
 
Miljö‐ och byggnadsnämndens behörighet mm 
 
1 § Nämndens behörighet och uppgifter 
 
Miljö‐ och byggnadsnämnden ska enligt  
 
miljöbalken och lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning  
 
1. svara för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen,  
 
2. svara för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen inom miljö‐ och 
hälsoskyddsområdet (inkluderande förorenade områden samt kemiska produkter och 
biotekniska organismer), 
 
3. svara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från vad 
som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande av avfall och för den 
tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller avfallshantering, producentansvar, 
nedskräpning och dumpning av avfall,  
 
4. följa utvecklingen inom kommunen i miljö‐ och hälsoskyddshänseende och andra frågor 
inom nämndens ansvarsområde och därvid utarbeta de förslag och utföra de 
undersökningar som är påkallade, 
 
5. medverka i planering där miljö‐ och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens 
ansvarsområde berörs,  
 
6. svara för provtagning som ålagts kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer, 
 
7. svara för den tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning i de fall kommunen är verksamhetsutövare 
samt 
 
8. svara för prövning av ansökningar om tillstånd till eller dispens för skyltning enligt lagen 
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 
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Miljö‐ och hälsoskyddsområdet i övrigt  
 
9. Miljö‐ och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö‐ och 
hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala 
nämnden inom miljö‐ och hälsoskyddsområdet. Det innebär att fullgöra kommunens 
uppgifter inom miljöbalkens område, livsmedelslagstiftningen, foderlagstiftningen, 
strålskyddslagstiftningen samt tobakslagstiftningen med avseende på tillsyn över de miljöer 
och lokaler som avses i respektive lagstiftningar. Miljö‐ och byggnadsnämnden ska fullgöra 
kommunens uppgifter i avfalls‐ och renhållningsfrågor som närmare anges i gällande 
kommunala renhållningsordning.  
 
Handel med vissa receptfria läkemedel  
10. Miljö‐ och byggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, samt Läkemedelsverkets föreskrifter 
meddelade med stöd av förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
Plan‐ och bygglagen  
 
11. Nämnden fullgör uppgifter enligt plan‐ och bygglagen innebärande följande: 
 
‐Nämnden prövar frågor om förhandsbesked och bygglov mm samt utövar tillsyn över 
byggnadsverksamhet enligt 9, 11 och 12 kap. plan‐ och bygglagen och de övriga 
bestämmelser som berör byggnadsverksamheten och vars efterlevnad inte bevakas av 
annan nämnd. 
 
‐ Nämnden prövar frågor om olovligt byggande mm enligt 11 kap. plan‐ och bygglagen. 
 
‐ Nämnden beslutar om föreläggande förenat med vite enligt 11 kap. plan‐ och bygglagen. 
 
Mätning, beräkning, kartering 
12. 
 
‐ Nämnden handlägger ärenden rörande mätning, beräkning och kartframställning (MBK), 
 
‐ Nämnden upprätta MBK‐avtal med nyttjare av kommunens kartmaterial och stomnät, 
 
‐ Nämnden upprättar och reviderar löpande kommunens kartor. 
 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor 
 
13. Miljö‐ och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om brandfarliga 
och explosiva varor samt följdförfattningar. 
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Lagen om bostadsanpassningsbidrag 
14. Miljö‐och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens handläggning av 
bostadsanpassningsbidrag 
 
 
Alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter 
15. Miljö‐ och byggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt 
Alkohollagen (2010:1622) och Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter avseende 
handel enligt 5 kap. och tillsyn enligt 7 kap. §§3 (p.1‐3), 4, 9‐13, 15, 20‐22.  
 
Bemyndigande från fullmäktige 
 
16. Noteras att miljö‐ och byggnadsnämnden,  
 
‐ i enlighet med "Riktlinjer för bestämmande av belägenhetsadresser och namn på 

områden, allmänna platser mm", fastställer belägenhetsadresser, namn på områden, 
allmänna platser mm inom Lomma Kommun. För det fall kommunstyrelsen, i samband 
med övergripande planering, exempelvis efter en namntävling, beslutar om förslag på 
belägenhetsadresser, namn på områden, allmänna platser mm ska dock dessa utgöra 
grunden för miljö‐ och byggnadsnämndens beslut om fastställande. 
Respektive nämnd fastställer, inom sitt ansvarsområde, namn på byggnader, 
institutioner och verksamhetsområden såsom idrottsplatser, badplatser etc. 

 
 ‐ ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister. 
 
2 § Övriga uppgifter 
 
Miljö‐ och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig inom sitt verksamhetsområde. 
 
3 § Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
Miljö‐ och byggnadsnämnden ska tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, enligt av kommunfullmäktige fastställda 
övergripande mål och riktlinjer samt bestämmelser i detta reglemente. 
 
Miljö‐ och byggnadsnämnden ska i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret. 
 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, som faller 
inom nämndens verksamhetsområde. 
 
Miljö‐ och byggnadsnämndens arbetsformer 
 
4 § Sammansättning 
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Miljö‐ och byggnadsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Förutom 
ordförande ska finnas en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. 
 
 
Ersättarnas tjänstgöring 
 
5 § 
 
 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare deltaga i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
En ledamot, som inställer sig till ett sammanträde, har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamots ställe. Endast om det föreligger särskilda skäl får inträde ske 
under pågående handläggning av ett ärende. 
 
Om inte ersättare väljs proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av 
kommunfullmäktige bestämda ordningen. 
 
En ersättare, som har börjat tjänstgöra, har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen.   
 
6 § 
 
En ledamot eller en ersättare, som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
 
7 § 
 
En ej tjänstgörande ersättare har rätt att deltaga i överläggningarna men ej i besluten. 
8 § Inkallande av ersättare 
 
En ledamot, som är förhindrad att deltaga i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till förvaltningen, som kallar ersättare. Ersättare 
kallas att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige fastställd ordning. 
 
9 § Ersättare för ordföranden 
 
I de fall varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra, fullgör den till åldern 
äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får nämnden utse annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
Sammanträdena 
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10 § Tidpunkt 
 
Miljö‐ och byggnadsnämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer. 
 

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 
eller ordföranden anser att det behövs. 
 
Miljö‐ och byggnadsnämnden får, om särskilda skäl finns, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud‐ och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor.  

En ledamot som önskar delta på distans bör senast två dagar innan sammanträdet anmäla 
detta till nämndsekreteraren.  

Ordföranden avgör i samråd med övriga presidiet om närvaro vid ett sammanträde får ske 
på distans.  

Miljö‐ och byggnadsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla för deltagande på 
distans. 

Ledamöter som deltar på distans ansvarar för att lokalen som ledamoten befinner sig i är 
utformad på ett sådant sätt att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud. 

 
11 § Kallelse 
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas ledamöter och ersättare samt annan förtroendevald, 
som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar för sammanträdesdagen. 
 
Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, ska bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 
 
12 § Justering av protokoll 
Ordföranden bestämmer tid för justeringen av protokollet. Protokollet justeras om inte 
hinder föreligger med elektronisk signatur. 
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Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
 
 
13 § Reservation 
 
 Om en ledamot reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska detta göras 
skriftligt. Motiveringen ska inlämnas till sekreteraren före den tidpunkt, som har fastställts 
för justering av protokollet. 
 
 
14 § Delgivning 
 
Delgivning med miljö‐ och byggnadsnämnden sker med ordföranden, tjänsteförrättande 
förvaltningschef eller annan anställd i kommunen, som nämnden bestämmer. 
 
15 § Undertecknande av handlingar 
 
Avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutats av miljö‐ och byggnadsnämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice ordföranden och 
kontrasigneras av förvaltningschef för aktuellt verksamhetsområde eller annan anställd som 
nämnden bestämmer. 
 
I övrigt bestämmer miljö‐ och byggnadsnämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 
Utskott 
 
16 § 
 
Inom miljö‐ och byggnadsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. 
 
Miljö‐ och byggnadsnämnden har därutöver rätt att tillsätta utskott och beredningar för 
handläggning av särskilda ärenden. 

17 § 
 
Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. 
 
Utskottet får handlägga och besluta i ärenden endast när minst hälften av ledamöterna är 
närvarande. 
Utskottet ska bereda ärenden inför nämndens sammanträden, såvida nämnden inte 
enhälligt, i särskilda undantagsfall beslutar annat. Vidare ska utskottet besluta i sådana 
ärenden, som genom särskilda delegationsbeslut har överlämnats till utskottet. 
18 § 
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Miljö‐ och byggnadsnämnden väljer för tid som nämnden bestämmer bland utskottets 
ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 
 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl för längre tid är förhindrad 
att fullgöra sitt uppdrag gäller vad som säges i 9 § 2 st. 
 
19 § 
 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträde endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i samma ordning som gäller för nämnden. 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i arbetsutskottet, ska fyllnadsval snarast förrättas. 
  
20 § 
 
I fråga om jäv, förfarande vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och 
justering samt reservation ska samma regler tillämpas som gäller för nämnden. 
 
Samma gäller även vad angår tillkännagivandet av verkställd protokollsjustering. 
 
Avskrifter av arbetsutskottets, annat utskott eller berednings protokoll ska tillställas 
nämndens ledamöter och ersättare. 
 
Övrigt 
 
21 § 
 
Från kommunens nämnder, styrelser, beredningar och tjänstemän får miljö‐ och 
byggnadsnämnden, dess arbetsutskott och beredningar infordra de yttranden och 
upplysningar som behövs för att dessa ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
22 § 
 
Vid nämndens och dess utskotts sammanträden får i den mån nämnden eller utskottet ej för 
särskilt fall annat beslutat, förvaltningschefen, nämndens sekreterare samt anställd som 
kallats, vara närvarande med rätt att deltaga i överläggningarna i ärenden som rör 
vederbörandes verksamhetsområde. 
 
Härutöver äger ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott rätt att närvara vid 
sammanträden med nämnden. De får därvid deltaga i överläggningarna men inte i besluten. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. 
 
  _________________________________ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 5 (15) 

 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2021-10-26 

 

 
Justerare  
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
MBN § 103 Dnr MB21-1162 
 
 
Förslag till ändring av miljö- och byggnadsnämndens reglemente samt 
bemyndigande i samband med flytt av nämndansvar för Karta-, mät- och 
GIS-verksamheten  

 
Ärendebeskrivning 
Varje nämnd i kommunen har ett reglemente som kommunfullmäktige godkänt. 
Reglementet innehåller information om vad som är nämndens ansvarsområde. Det är av 
stor vikt att reglementen så väl som delegationsordningar, taxor och övriga 
styrdokument hålls uppdaterade.  
 
Av rättssäkerhets- och demokratiskäl, för att öka kunskapen om och tillgängligheten till 
av kommunen lokalt fastställda föreskrifter är dessa också publicerade på respektive 
kommuns webbsida. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gått igenom miljö- och byggnadsnämnden 
reglemente i samband med flytt av nämndansvar för karta-, mät- och GIS-verksamheten 
samt drift- och personalbudget för densamma. Nedan följer förslag på ändringar som 
bör göras i samband med ändring av reglemente samt bemyndigande. 
 
Budget 
Idag är miljö- och byggnadsnämnden enligt reglementet ansvarig för kommunens karta-, 
mät- och GIS-enhet. Enheten lyder under samma chef som stabsenheten som återfinns 
under tekniska nämndens budget. Det är lämpligt att stabschefens hela personal är 
samlad under samma nämnds budget och det är därför passande att ansvaret för 
verksamheten förflyttas till tekniska nämnden.  
 
Arkiv och diarium 
I samband med att ansvaret för karta-, mät- och GIS-verksamheten övergår till tekniska 
nämnden måste även frågan om arkiv och dokumentation behandlas. Idag registreras 
handlingar i verksamhetssystemet EDP Vision och miljö- och byggnadsnämnden ansvarar 
för informationen. Tekniska nämndens diarium förs i verksamhetssystemet LEX2.  
 
Möjligheten att i samband med ansvarsöverföringen av verksamheten gå över till LEX2 
har setts över, för att ha tekniska nämndens diarium samlat. Fördelarna för att fortsatt 
diarieföra enhetens handlingar i EDP Vision väger dock över vinsterna att ha diariet 
samlat i ett system. Bland dessa kan nämnas att det saknas koppling mellan LEX2 och 
kommunens kartsystem och att sökfunktionerna i EDP Vision bättre lämpar sig för 
utsökning av KMGs material då det finns fler datafält än i LEX2. I LEX2 går det t.ex. inte 
att söka ut ärenden enbart på fastighetsbeteckning. Det finns inte heller något som 
hindrar en nämnd att registrera handlingar i mer än ett system, så länge diarieserien 
hålls åtskild från andra nämnders handlingar. 
   
   Forts 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 6 (15) 

 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2021-10-26 

 

 
Justerare  
 
Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
MBN § 103 (forts) Dnr MB21-1162 
 
 
Ärenden som verksamheten för hålls öppna under en relativt kort tid, varför pågående 
ärenden kommer att hinna avslutas under miljö- och byggnadsnämnden. Nyupprättade 
ärenden inkomna efter årsskiftet registreras fortsatt i EDP Vision men på en egen 
diarieserie som tekniska nämnden är ansvarig för.  
 
Avslutade ärenden inom verksamhetens område utgör del av miljö- och 
byggnadsnämndens arkiv. Ansvaret för dessa övergår därmed inte till tekniska nämnden. 
 
Ändringarna förs in vid nästkommande revidering av arkivbeskrivningar samt 
informationshanteringsplanerna för nämnderna. 
 
Samråd 
Ärendet har behandlats under information vid miljö- och byggnadsnämndens samt 
tekniska nämndens sammanträden i juni 2021. Miljö- och byggnadsnämnden samt 
tekniska nämnden hade inget att erinra över reglementesändringarna. 
  
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn varför en barnkonsekvensanalys i detta tillfälle inte genomförts. 
 
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2021-10-12, § 96. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-10-05 

- Protokoll från arbetsutskottet, § 96/21 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande: 
- Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta ta bort punkt 12 i § 1 i miljö- och 
byggnadsnämndens reglemente samt tillföra denna till tekniska nämndens 
reglemente. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden förslår vidare kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att upphäva miljö- och byggnadsnämndens bemyndigande 
enligt punkt 16 i § 1 i miljö- och byggnadsnämndens reglemente samt tillföra denna 
till tekniska nämndens reglemente. 
 
Ändringen föreslås träda i kraft med verkan från och med 2022-01-01. 
 
./. Bilaga 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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B. 4 
REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN  
 

Miljö- och byggnadsnämndens behörighet mm 
 
1 § Nämndens behörighet och uppgifter 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska enligt  
 
miljöbalken och lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning  
 
1. svara för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen,  
 
2. svara för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet (inkluderande förorenade områden samt kemiska produkter och 
biotekniska organismer), 
 
3. svara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från vad 
som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande av avfall och för den 
tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller avfallshantering, producentansvar, 
nedskräpning och dumpning av avfall,  
 
4. följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och andra frågor 
inom nämndens ansvarsområde och därvid utarbeta de förslag och utföra de 
undersökningar som är påkallade, 
 
5. medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens 
ansvarsområde berörs,  
 
6. svara för provtagning som ålagts kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer, 
 
7. svara för den tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning i de fall kommunen är verksamhetsutövare 
samt 
 
8. svara för prövning av ansökningar om tillstånd till eller dispens för skyltning enligt lagen 
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 
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Miljö- och hälsoskyddsområdet i övrigt  
 
9. Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala 
nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Det innebär att fullgöra kommunens 
uppgifter inom miljöbalkens område, livsmedelslagstiftningen, foderlagstiftningen, 
strålskyddslagstiftningen samt tobakslagstiftningen med avseende på tillsyn över de miljöer 
och lokaler som avses i respektive lagstiftningar. Miljö- och byggnadsnämnden ska fullgöra 
kommunens uppgifter i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare anges i gällande 
kommunala renhållningsordning.  
 
Handel med vissa receptfria läkemedel  
10. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lag 

(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, samt Läkemedelsverkets föreskrifter 

meddelade med stöd av förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

 
Plan- och bygglagen  
 
11. Nämnden fullgör uppgifter enligt plan- och bygglagen innebärande följande: 
 
-Nämnden prövar frågor om förhandsbesked och bygglov mm samt utövar tillsyn över 
byggnadsverksamhet enligt 9, 11 och 12 kap. plan- och bygglagen och de övriga 
bestämmelser som berör byggnadsverksamheten och vars efterlevnad inte bevakas av 
annan nämnd. 
 
- Nämnden prövar frågor om olovligt byggande mm enligt 11 kap. plan- och bygglagen. 
 
- Nämnden beslutar om föreläggande förenat med vite enligt 11 kap. plan- och bygglagen. 
 
Mätning, beräkning, kartering 
12. 
 
- Nämnden handlägger ärenden rörande mätning, beräkning och kartframställning (MBK), 
 
- Nämnden upprätta MBK-avtal med nyttjare av kommunens kartmaterial och stomnät, 
 
- Nämnden upprättar och reviderar löpande kommunens kartor. 
 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor 
 
13. Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om brandfarliga 
och explosiva varor samt följdförfattningar. 
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Lagen om bostadsanpassningsbidrag 
14. Miljö-och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens handläggning av 
bostadsanpassningsbidrag 
 
 
Alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter 
15. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt 
Alkohollagen (2010:1622) och Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter avseende 
handel enligt 5 kap. och tillsyn enligt 7 kap. §§3 (p.1-3), 4, 9-13, 15, 20-22.  
 
Bemyndigande från fullmäktige 
 
16. Noteras att miljö- och byggnadsnämnden,  
 
- i enlighet med "Riktlinjer för bestämmande av belägenhetsadresser och namn på 

områden, allmänna platser mm", fastställer belägenhetsadresser, namn på områden, 
allmänna platser mm inom Lomma Kommun. För det fall kommunstyrelsen, i samband 
med övergripande planering, exempelvis efter en namntävling, beslutar om förslag på 
belägenhetsadresser, namn på områden, allmänna platser mm ska dock dessa utgöra 
grunden för miljö- och byggnadsnämndens beslut om fastställande. 
Respektive nämnd fastställer, inom sitt ansvarsområde, namn på byggnader, 
institutioner och verksamhetsområden såsom idrottsplatser, badplatser etc. 

 
 - ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister. 
 
2 § Övriga uppgifter 
 
Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig inom sitt verksamhetsområde. 
 
3 § Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, enligt av kommunfullmäktige fastställda 
övergripande mål och riktlinjer samt bestämmelser i detta reglemente. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret. 
 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, som faller 
inom nämndens verksamhetsområde. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsformer 
 
4 § Sammansättning 
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Miljö- och byggnadsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Förutom 
ordförande ska finnas en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. 
 
 
Ersättarnas tjänstgöring 
 
5 § 
 
 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare deltaga i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
En ledamot, som inställer sig till ett sammanträde, har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamots ställe. Endast om det föreligger särskilda skäl får inträde ske 
under pågående handläggning av ett ärende. 
 
Om inte ersättare väljs proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av 
kommunfullmäktige bestämda ordningen. 
 
En ersättare, som har börjat tjänstgöra, har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen.   
 
6 § 
 
En ledamot eller en ersättare, som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
 
7 § 
 
En ej tjänstgörande ersättare har rätt att deltaga i överläggningarna men ej i besluten. 
8 § Inkallande av ersättare 
 
En ledamot, som är förhindrad att deltaga i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till förvaltningen, som kallar ersättare. Ersättare 
kallas att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige fastställd ordning. 
 
9 § Ersättare för ordföranden 
 
I de fall varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra, fullgör den till åldern 
äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får nämnden utse annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
Sammanträdena 
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10 § Tidpunkt 
 
Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer. 
 

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 
eller ordföranden anser att det behövs. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden får, om särskilda skäl finns, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 

sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 

villkor.  

En ledamot som önskar delta på distans bör senast två dagar innan sammanträdet anmäla 

detta till nämndsekreteraren.  

Ordföranden avgör i samråd med övriga presidiet om närvaro vid ett sammanträde får ske 

på distans.  

Miljö- och byggnadsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla för deltagande på 

distans. 

Ledamöter som deltar på distans ansvarar för att lokalen som ledamoten befinner sig i är 

utformad på ett sådant sätt att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 

eller ljud. 

 
11 § Kallelse 
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas ledamöter och ersättare samt annan förtroendevald, 
som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar för sammanträdesdagen. 
 
Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, ska bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 
 
12 § Justering av protokoll 
Ordföranden bestämmer tid för justeringen av protokollet. Protokollet justeras om inte 
hinder föreligger med elektronisk signatur. 
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Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
 
 
13 § Reservation 
 
 Om en ledamot reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska detta göras 
skriftligt. Motiveringen ska inlämnas till sekreteraren före den tidpunkt, som har fastställts 
för justering av protokollet. 
 
 
14 § Delgivning 
 
Delgivning med miljö- och byggnadsnämnden sker med ordföranden, tjänsteförrättande 
förvaltningschef eller annan anställd i kommunen, som nämnden bestämmer. 
 
15 § Undertecknande av handlingar 
 
Avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutats av miljö- och byggnadsnämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice ordföranden och 
kontrasigneras av förvaltningschef för aktuellt verksamhetsområde eller annan anställd som 
nämnden bestämmer. 
 
I övrigt bestämmer miljö- och byggnadsnämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 
Utskott 
 
16 § 
 
Inom miljö- och byggnadsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har därutöver rätt att tillsätta utskott och beredningar för 
handläggning av särskilda ärenden. 

17 § 
 
Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. 
 
Utskottet får handlägga och besluta i ärenden endast när minst hälften av ledamöterna är 
närvarande. 
Utskottet ska bereda ärenden inför nämndens sammanträden, såvida nämnden inte 
enhälligt, i särskilda undantagsfall beslutar annat. Vidare ska utskottet besluta i sådana 
ärenden, som genom särskilda delegationsbeslut har överlämnats till utskottet. 
18 § 
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Miljö- och byggnadsnämnden väljer för tid som nämnden bestämmer bland utskottets 
ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 
 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl för längre tid är förhindrad 
att fullgöra sitt uppdrag gäller vad som säges i 9 § 2 st. 
 
19 § 
 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträde endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i samma ordning som gäller för nämnden. 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i arbetsutskottet, ska fyllnadsval snarast förrättas. 
  
20 § 
 
I fråga om jäv, förfarande vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och 
justering samt reservation ska samma regler tillämpas som gäller för nämnden. 
 
Samma gäller även vad angår tillkännagivandet av verkställd protokollsjustering. 
 
Avskrifter av arbetsutskottets, annat utskott eller berednings protokoll ska tillställas 
nämndens ledamöter och ersättare. 
 
Övrigt 
 
21 § 
 
Från kommunens nämnder, styrelser, beredningar och tjänstemän får miljö- och 
byggnadsnämnden, dess arbetsutskott och beredningar infordra de yttranden och 
upplysningar som behövs för att dessa ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
22 § 
 
Vid nämndens och dess utskotts sammanträden får i den mån nämnden eller utskottet ej för 
särskilt fall annat beslutat, förvaltningschefen, nämndens sekreterare samt anställd som 
kallats, vara närvarande med rätt att deltaga i överläggningarna i ärenden som rör 
vederbörandes verksamhetsområde. 
 
Härutöver äger ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott rätt att närvara vid 
sammanträden med nämnden. De får därvid deltaga i överläggningarna men inte i besluten. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. 
 
 _________________________________ 
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Revideringar 
Lomma kommun Kommunfullmäktige § 136 / 2002 12 12 

Kommunfullmäktige §   95 / 2003 09 09 
Kommunfullmäktige §   50 / 2006 04 27 
Kommunfullmäktige §   51 / 2007 03 15  
Kommunfullmäktige §     5 / 2009 02 05  § 1 p 9 
Kommunfullmäktige §     1 / 2010 11 25  § 1 p 17 och 18  
Kommunfullmäktige §   67 / 2011 06 09  
Kommunfullmäktige §   70 / 2012 09 13 
Kommunfullmäktige §   82 / 2012 10 25 § 1 p 2 
Kommunfullmäktige §   54 / 2016 06 09 
Kommunfullmäktige §   78 / 2019 09 05 

  Kommunfullmäktige §   56 / 2020 09 10 
  Kommunfullmäktige §     1 / 2021 01 21 
  Kommunfullmäktige §   51 / 2021 06 03 
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B. 4.1 
BEMYNDIGANDE TILL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

 

Miljö- och byggnadsnämnden bemyndigas att besluta i följande ärenden. 
 

- Fastställa taxa för räddningstjänstens verksamhet. 

(Kf § 23 / 2000 03 16) 
 

     _________________________________________ 

 

* Miljö- och byggnadsnämnden bemyndigas i enlighet med "Riktlinjer för bestämmande av 

belägenhetsadresser och namn på områden, allmänna platser mm", fastställer 

belägenhetsadresser, namn på områden, allmänna platser mm inom Lomma Kommun. För det 

fall kommunstyrelsen, i samband med övergripande planering, exempelvis efter en 

namntävling, beslutar om förslag på belägenhetsadresser, namn på områden, allmänna platser 

mm skall dock dessa utgöra grunden för miljö- och byggnadsnämndens beslut om 

fastställande. 

Respektive nämnd fastställer, inom sitt ansvarsområde, namn på byggnader, institutioner och 

verksamhetsområden såsom idrottsplatser, badplatser etc. 

(Kf § 95 / 2003 09 09) 

    ____________________________________ 

 

- Miljö- och byggnadsnämnden bemyndigas att ansvara för och fullgöra kommunens 

uppgifter enligt lag ( 2006:378) om lägenhetsregister. (Kf § 67 / 2011 06 09) 

 

 

    ____________________________________ 

 

* Med stöd av 16 § Strålskyddsförordningen (1988:293) och enligt 13 § Statens 

strålskyddsinstituts föreskrifter om solarier (SSI FS 1998:2) överlåtes tillsynen av 

efterlevnaden enligt §§ 6-12 i samma författning till Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma 

kommun. 

 

Överlåtelsen omfattar alla strålskyddslagens bemyndiganden för tillsynen enligt §§ 6-12 av 

objekt (solarier, solningsanläggningar) som upplåts till allmänheten (t ex i skönhetssalonger, 

badanläggningar, gym, offentlig uthyrning etc). 

Statens strålskyddsinstitut 2004 06 10 

 _________________________________________ 

 

* Miljö- och byggnadsnämnden bemyndigas att fr o m 2007 årligen reglera avgifterna med Statistiska  

Centralbyråns konsumentindex. Basmånad skall vara den månad då kommunens taxa träder i kraft. 

Indexreglering skall ske per 1 januari varje år efter index för oktober månad närmast föregående år. 

(Kf § 121 / 2006 11 23) 

                 ___________________________________________ 
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* Miljö- och byggnadsnämnden bemyndigas att framgent justera avgifterna inom taxan. 

(Kf § 123 / 2006 11 23) 

                         ___________________________________________ 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 8 av 13 

 Sammanträdesdatum 
TEKNISKA NÄMNDEN 2021-10-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

TN § 57 TN/2021:266 

Förslag till revidering av författningsdokument för tekniska nämnden, miljö- och 
byggnadsnämnden och kommunstyrelsen samt förslag till namnbyte på tekniska 
nämnden till samhällsbyggnadsnämnden 

 
Ärendebeskrivning 
I skrivelse daterad 2021-10-12 föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att genom revideringar i delar 
av kommunens författningssamlingsdokument genomföra bland annat följande ändringar:  

- Karta-mät och GIS verksamheten flyttas från miljö-och byggnadsnämnden till tekniska nämnden. 

- Att funktionerna för övergripande fysisk planering, exploatering och detaljplanehantering flyttas 
till tekniska nämnden. Kommunstyrelsen beslutar fortsättningsvis om uppdrag för 
samhällsplanering. Tekniska nämnden får i sin tur ansvaret för framtagandet av de 
samhällsplaneringsuppdrag som kommunstyrelsen beslutat om. 

- Att tekniska nämnden byter namn till samhällsbyggnadsnämnden.  

Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott 2021-10-11, § 57. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2021-10-11, § 57 
- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-10-12 
- Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2021-06-14, § 46 
- Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-05, § 63 
- Bilaga 1: Reglemente för tekniska nämnden med markeringar av ändringar 
- Bilaga 2: Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden med markeringar av ändringar  
- Bilaga 3: Reglemente för kommunstyrelsen med markeringar av ändringar 
- Bilaga 4: Bemyndigande för tekniska nämnden med markering av ändringar 
- Bilaga 5: Bemyndigande för miljö- och byggnadsnämnden med markeringar av ändringar 

Beslut: 
- Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att fastställa 

reviderade reglementen för kommunstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och 
byggnadsnämnden i enlighet med bilagor A, B, C, efter revidering av utskottets givna direktiv, 
varvid tekniska nämnden byter namn till samhällsbyggnadsnämnden. Beslutet träder i kraft 2022-
01-01.  

./. Bilaga A, B, C 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 9 av 13 

 Sammanträdesdatum 
TEKNISKA NÄMNDEN 2021-10-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 
TN § 57 (fortsättning) TN/2021:266 

- Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att fastställa 
reviderade bemyndiganden för tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden i enlighet 
med bilagor D, E. Beslutet träder i kraft 2022-01-01.  

./. Bilaga D, E 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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B 6 
REGLEMENTE FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
 
Ansvarig handläggare:  
Stabschef 
Nämndsekreterare  
Förvaltningschef  
 
Översyn av dokumentet görs en gång per år 
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Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller för samhällsbyggnadsnämnden 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS UPPGIFTER 
 
1 § 
 
Samhällsbyggnadsnämnden, tillika trafiknämnd, har som främsta uppgift att vara 
samordnande och verkställande organ avseende kommunens bygg- och 
anläggningsverksamhet och att ansvara för kommunens fastigheter, gator, vägar, 
parkområden, allmänna platser samt hamnanläggningar. Nämnden ansvarar, i den 
utsträckning uppgifterna inte åligger kommunstyrelsen, för kommunens uppgifter vad det 
gäller övergripande fysisk planering och detaljplanehantering.  
Nämnden ska också fullgöra de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder 
för vissa trafikfrågor, ansvara för kommunens verksamhet på trafiksäkerhetens område samt 
svara för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på kommunen 
enligt miljöbalken.  
Nämnden har vidare till uppgift att i den mån gällande författningar eller beslut av 
kommunfullmäktige ej föreskriver annat särskilt att 
 

1. med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som berör nämndens verksamhet 
samt ta initiativ och framlägga de förslag som nämnden finner påkallade, 
 

2. svara för avfallsplaneringen i kommunen och utarbeta de förslag och bereda de 
ärenden som är påkallade vad gäller renhållningsordningen och annan reglering av 
avfallshanteringen i kommunen, 
 

3. handlägga frågor om renhållningsabonnemang, inklusive frågor om ändring av 
abonnemang, som inte kräver tillstånd eller dispens, och svara för debitering av 
renhållningsavgifter, 
 

4. svara för gaturenhållning och för renhållning i övrigt utomhus där allmänheten får 
färdas fritt, som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda bestämmelser 
om gaturenhållning och skyltning, 
 

5. handlägga frågor om undantag från skyldighet att svara för gångbanerenhållning som 
ålagts fastighetsinnehavare, 
 

6. svara för den tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, utom i de fall kommunen är 
verksamhetsutövare, 
 

7. svara för att initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområden enligt  
7 kap. miljöbalken som är påkallade och svara för förvaltning av sådana områden, 
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8. upprätta förslag till hamntaxa samt renhållning, 
 

9. industritomter och kajplatser, 
 

10. fastställa allmänna regler och bestämmelser för Lomma Kommuns kö avseende 
kajplatser i Lomma hamn, 
 

11. bevaka frågor om statsbidrag, eu-bidrag och andra bidrag inom nämndens 
verksamhetsområde, 
 

12. handlägga ärenden angående gemensamhetsanläggningar och bidrag till enskilda 
vägar, 
 

13. handha drift och underhåll av kommunens fastigheter, såvida kommunfullmäktige 
inte i enskilt fall annat beslutar, 
 

14. uthyra eller annars upplåta kommunen tillhöriga byggnader, lägenheter och lokaler, 
 

15. upprätta underhållsplaner för kommunens fastigheter, gator, vägar, parker, 
lekplatser och allmänna platser samt badstränder, 
 

16. svara för gatubelysningen i kommunen, 
 

17. ansvara för kommunens hamnanläggningar, 
 

18. besluta i ärenden avseende inhyrning av lokaler i kommunen, 
 

19. sedan beslut fattats av kommunfullmäktige och medel anvisats svara för att  
kommunfullmäktiges beslut om nybyggnad eller större om- och tillbyggnad 
genomföres, 
 

20. ansvara för kommunens tillgänglighetsfrågor vad gäller den fysiska miljön, 
 

21. vara väghållningsmyndighet, då kommunen är väghållare, och svara för kommunens 
skyldigheter som väghållare enligt väglagen, 
 

22. fullgöra, i den utsträckning uppgifterna inte åligger kommunstyrelsen, kommunens 
översiktliga planering gällande användningen av mark och vatten. 
 

23. fullgöra, i den utsträckning uppgifterna inte åligger kommunstyrelsen, kommunens 
uppgifter inom detaljplaneringen,  
 

24. ta fram förslag till detaljplaner, områdesbestämmelser och fastighetsplaner på 
uppdrag av kommunstyrelsen, 
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25. uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste 
omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, 
 

26. ta fram förslag till mark-och exploateringsavtal med tillhörande ekonomiska kalkyler 
på uppdrag av kommunstyrelsen, 
 

27. arbeta med de miljöstrategiska frågorna på uppdrag av kommunstyrelsen, 
 

28. arbetet med de obligatoriska miljöfrågorna och i övrigt verka för en god miljö i 
kommunen, 
 

29. ansvara för mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande 
markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen, samhällsbyggandet och 
trafikplaneringen främjas, och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning på 
uppdrag av kommunstyrelsen, 
 

30. ansvara för att samordna kommunens lokalförsörjning, 
 

31. ansvara för kommunens karta-, mät- och GIS-verksamhet, 
 

32. handlägga namn-och adressärenden, 
 

33. upprätta och revidera kommunens kartor löpande, 
 

34. upprätta MBK-avtal med nyttjare av kommunens kartmaterial och stomnät, 
 

35. handlägga ärenden rörande mätning, beräkning och kartframställning (MBK). 
 

 
Bemyndigande från fullmäktige 
Noteras att samhällsbyggnadsnämnden, 
- i enlighet med "Riktlinjer för bestämmande av belägenhetsadresser och namn på områden, 
allmänna platser mm", fastställer belägenhetsadresser, namn på områden, allmänna platser 
mm inom Lomma Kommun. För det fall kommunstyrelsen, i samband med övergripande 
planering, exempelvis efter en namntävling, beslutar om förslag på belägenhetsadresser, 
namn på områden, allmänna platser mm ska dock dessa utgöra grunden för 
samhällsbyggnadsnämndens beslut om fastställande. 
Respektive nämnd fastställer, inom sitt ansvarsområde, namn på byggnader, institutioner 
och verksamhetsområden såsom idrottsplatser, badplatser etc. 
- ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister. 
  
 
2§  
 
Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra 
behandlingar av personuppgifter som sker i samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. 
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Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
3 §  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
övergripande mål som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller 
förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 
Samhällsbyggnadsnämnden ska, i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun, 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret. 
 
 
4 § 
 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, som faller 
inom nämndens verksamhetsområde. 
 
 
Organisation inom verksamhetsområdet 
 
5 §  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att organisationen inom dess verksamheter är 
tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt 
lagar och andra författningar för verksamheten. 
 
 
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
 
6 §  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem 

• i reglemente, 
• genom finansbemyndigande. 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats 
till dem har fullgjorts. 
Redovisningen ska ske samordnat med delårsredovisning och årsredovisning. Redovisningen 
lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 
speciallag. 
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Information och samråd 
 
7 §  
 
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive minoritetsföreträdare ska i möjligaste 
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. 
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess 
råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. 
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om formerna för samrådet. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS ARBETSFORMER 
 
Sammansättning 
 
8 §  
 
Samhällsbyggnadsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Förutom ordförande 
ska finnas en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 
 
Presidium 
 
9 §  
 
Samhällsbyggnadsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande 
och andre vice ordförande. 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet 
i den mån ordföranden anser att det behövs. 
 
Ordföranden 
 
10 §  
 
Det åligger ordföranden att 
1. leda samhällsbyggnadsnämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i  
nämnden vid behov är beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs 
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Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
 
11 §  
 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgifter. 
 
 
Sammanträdena 
 
Tidpunkt för sammanträden 
 
12 §  
 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska 
göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare 
snarast underrättas om beslutet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden får, om särskilda skäl finns, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor.  

En ledamot som önskar delta på distans bör senast två dagar innan sammanträdet anmäla 
detta till nämndsekreteraren.  

Ordföranden avgör i samråd med övriga presidiet om närvaro vid ett sammanträde får ske 
på distans.  
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Samhällsbyggnadsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla för deltagande på 
distans. 

Ledamöter som deltar på distans ansvarar för att lokalen som ledamoten befinner sig i är 
utformad på ett sådant sätt att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud. 

 

 
 
 
Kallelse 
 
13 §  
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får 
ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt, t.ex. telefon eller mail. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 
 
Närvarorätt 
 
14 §  
 
Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att närvara vid  
nämndens sammanträden och delta i överläggningarna.  
Anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges rätt att närvara vid sammanträde 
med nämnden för att lämna upplysningar 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 
 
 
Förhinder/Inkallande av ersättare 
 
15 §  
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En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till kommunledningskontorets kansli, som kallar ersättare. 
Ersättare kallas att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige fastställd ordning. 
 
 
Ersättares tjänstgöring 
 
16 §  
 
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska 
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Endast om särskilda skäl föreligger för det, 
bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 
 
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning 
de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 
 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna, men inte i besluten och har 
rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 
 
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring 
framför annan ersättare. 
 
Jäv, avbruten tjänstgöring 
 
17 §  
 
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 
 
Reservation 
 
18 §  
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas  
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande 
gäller vid omedelbar justering. 
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Justering av protokoll 
 
19 §  
 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
Ordföranden bestämmer tid för justeringen av protokollet. Protokollet justeras om inte 
hinder föreligger med elektronisk signatur. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och 
en ledamot. 
 
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
 
20 §  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala 
författningssamlingen bedöms nödvändig. 
 
 
Delgivningsmottagare 
 
21 §  
 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd 
som nämnden beslutar. 
 
Undertecknande av handlingar 
 
22 §  
 
Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen eller vid förfall för 
denne av annan anställd som nämnden bestämmer. 
Vid förfall för ordföranden inträder 1:e vice ordföranden respektive 2:e vice ordföranden och 
vid förfall för dessa den ledamot som styrelsen utser. 
 
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 
 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar 
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet.  
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Utskott 
 
23 §  
 
Inom samhällsbyggnadsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av 
fem 
ledamöter och fem ersättare. Därutöver har samhällsbyggnadsnämnden rätt att tillsätta 
särskilda organ/utskott för beredning/behandling av särskilda ärenden. 
 
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter 
en ordförande och en vice ordförande. 
 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet 
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad 
att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i samma ordning som gäller för 
nämnden. 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 
ska fyllnadsval snarast förrättas. 
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden 
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.  
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 
 
Utskottet ska bereda ärenden inför nämndens sammanträden, såvida nämnden inte 
enhälligt, i särskilda undantagsfall beslutar annat. Vidare ska utskottet fatta beslut i sådana 
ärenden, som genom särskilda delegationsbeslut kan ha överlämnats till utskottet. 
 
Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet. 
 
24 § 
 
I fråga om jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och 
justering samt reservation ska samma regler tillämpas som gäller för 
samhällsbyggnadsnämnden. Samma gäller även vad angår tillkännagivandet av verkställd 
justering av protokoll. 
 
 
25 § 
 
Från kommunens nämnder, beredningar och tjänstemän får utskottet/beredningen infordra 
de yttranden och upplysningar som behövs för att utskottet ska kunna fullgöra sina 
uppgifter. 
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B. 4 
REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN  
 
Miljö- och byggnadsnämndens behörighet mm 
 
1 § Nämndens behörighet och uppgifter 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska enligt  
 
miljöbalken och lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning  
 
1. svara för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen,  
 
2. svara för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet (inkluderande förorenade områden samt kemiska produkter och 
biotekniska organismer), 
 
3. svara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från vad 
som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande av avfall och för den 
tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller avfallshantering, producentansvar, 
nedskräpning och dumpning av avfall,  
 
4. följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och andra frågor 
inom nämndens ansvarsområde och därvid utarbeta de förslag och utföra de 
undersökningar som är påkallade, 
 
5. medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens 
ansvarsområde berörs,  
 
6. svara för provtagning som ålagts kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer, 
 
7. svara för den tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning i de fall kommunen är verksamhetsutövare 
samt 
 
8. svara för prövning av ansökningar om tillstånd till eller dispens för skyltning enligt lagen 
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 
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Miljö- och hälsoskyddsområdet i övrigt  
 
9. Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala 
nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Det innebär att fullgöra kommunens 
uppgifter inom miljöbalkens område, livsmedelslagstiftningen, foderlagstiftningen, 
strålskyddslagstiftningen samt tobakslagstiftningen med avseende på tillsyn över de miljöer 
och lokaler som avses i respektive lagstiftningar. Miljö- och byggnadsnämnden ska fullgöra 
kommunens uppgifter i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare anges i gällande 
kommunala renhållningsordning.  
 
Handel med vissa receptfria läkemedel  
10. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, samt Läkemedelsverkets föreskrifter 
meddelade med stöd av förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
Plan- och bygglagen  
 
11. Nämnden fullgör uppgifter enligt plan- och bygglagen innebärande följande: 
 
-Nämnden prövar frågor om förhandsbesked och bygglov mm samt utövar tillsyn över 
byggnadsverksamhet enligt 9, 11 och 12 kap. plan- och bygglagen och de övriga 
bestämmelser som berör byggnadsverksamheten och vars efterlevnad inte bevakas av 
annan nämnd. 
 
- Nämnden prövar frågor om olovligt byggande mm enligt 11 kap. plan- och bygglagen. 
 
- Nämnden beslutar om föreläggande förenat med vite enligt 11 kap. plan- och bygglagen. 
 
Mätning, beräkning, kartering 
12. 
 
- Nämnden handlägger ärenden rörande mätning, beräkning och kartframställning (MBK), 
 
- Nämnden upprätta MBK-avtal med nyttjare av kommunens kartmaterial och stomnät, 
 
- Nämnden upprättar och reviderar löpande kommunens kartor. 
 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor 
 
13. Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om brandfarliga 
och explosiva varor samt följdförfattningar. 
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Lagen om bostadsanpassningsbidrag 
14. Miljö-och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens handläggning av 
bostadsanpassningsbidrag 
 
 
Alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter 
15. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt 
Alkohollagen (2010:1622) och Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter avseende 
handel enligt 5 kap. och tillsyn enligt 7 kap. §§3 (p.1-3), 4, 9-13, 15, 20-22.  
 
Bemyndigande från fullmäktige 
 
16. Noteras att miljö- och byggnadsnämnden,  
 
- i enlighet med "Riktlinjer för bestämmande av belägenhetsadresser och namn på 

områden, allmänna platser mm", fastställer belägenhetsadresser, namn på områden, 
allmänna platser mm inom Lomma Kommun. För det fall kommunstyrelsen, i samband 
med övergripande planering, exempelvis efter en namntävling, beslutar om förslag på 
belägenhetsadresser, namn på områden, allmänna platser mm ska dock dessa utgöra 
grunden för miljö- och byggnadsnämndens beslut om fastställande. 
Respektive nämnd fastställer, inom sitt ansvarsområde, namn på byggnader, 
institutioner och verksamhetsområden såsom idrottsplatser, badplatser etc. 

 
 - ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister. 
 
2 § Övriga uppgifter 
 
Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig inom sitt verksamhetsområde. 
 
3 § Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, enligt av kommunfullmäktige fastställda 
övergripande mål och riktlinjer samt bestämmelser i detta reglemente. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret. 
 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, som faller 
inom nämndens verksamhetsområde. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsformer 
 
4 § Sammansättning 
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Miljö- och byggnadsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Förutom 
ordförande ska finnas en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. 
 
 
Ersättarnas tjänstgöring 
 
5 § 
 
 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare deltaga i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
En ledamot, som inställer sig till ett sammanträde, har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamots ställe. Endast om det föreligger särskilda skäl får inträde ske 
under pågående handläggning av ett ärende. 
 
Om inte ersättare väljs proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av 
kommunfullmäktige bestämda ordningen. 
 
En ersättare, som har börjat tjänstgöra, har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen.   
 
6 § 
 
En ledamot eller en ersättare, som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
 
7 § 
 
En ej tjänstgörande ersättare har rätt att deltaga i överläggningarna men ej i besluten. 
8 § Inkallande av ersättare 
 
En ledamot, som är förhindrad att deltaga i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till förvaltningen, som kallar ersättare. Ersättare 
kallas att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige fastställd ordning. 
 
9 § Ersättare för ordföranden 
 
I de fall varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra, fullgör den till åldern 
äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får nämnden utse annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
Sammanträdena 
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10 § Tidpunkt 
 
Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer. 
 

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 
eller ordföranden anser att det behövs. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden får, om särskilda skäl finns, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor.  

En ledamot som önskar delta på distans bör senast två dagar innan sammanträdet anmäla 
detta till nämndsekreteraren.  

Ordföranden avgör i samråd med övriga presidiet om närvaro vid ett sammanträde får ske 
på distans.  

Miljö- och byggnadsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla för deltagande på 
distans. 

Ledamöter som deltar på distans ansvarar för att lokalen som ledamoten befinner sig i är 
utformad på ett sådant sätt att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud. 

 
11 § Kallelse 
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas ledamöter och ersättare samt annan förtroendevald, 
som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar för sammanträdesdagen. 
 
Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, ska bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 
 
12 § Justering av protokoll 
Ordföranden bestämmer tid för justeringen av protokollet. Protokollet justeras om inte 
hinder föreligger med elektronisk signatur. 
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Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
 
 
13 § Reservation 
 
 Om en ledamot reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska detta göras 
skriftligt. Motiveringen ska inlämnas till sekreteraren före den tidpunkt, som har fastställts 
för justering av protokollet. 
 
 
14 § Delgivning 
 
Delgivning med miljö- och byggnadsnämnden sker med ordföranden, tjänsteförrättande 
förvaltningschef eller annan anställd i kommunen, som nämnden bestämmer. 
 
15 § Undertecknande av handlingar 
 
Avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutats av miljö- och byggnadsnämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice ordföranden och 
kontrasigneras av förvaltningschef för aktuellt verksamhetsområde eller annan anställd som 
nämnden bestämmer. 
 
I övrigt bestämmer miljö- och byggnadsnämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 
Utskott 
 
16 § 
 
Inom miljö- och byggnadsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har därutöver rätt att tillsätta utskott och beredningar för 
handläggning av särskilda ärenden. 

17 § 
 
Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. 
 
Utskottet får handlägga och besluta i ärenden endast när minst hälften av ledamöterna är 
närvarande. 
Utskottet ska bereda ärenden inför nämndens sammanträden, såvida nämnden inte 
enhälligt, i särskilda undantagsfall beslutar annat. Vidare ska utskottet besluta i sådana 
ärenden, som genom särskilda delegationsbeslut har överlämnats till utskottet. 
18 § 
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Miljö- och byggnadsnämnden väljer för tid som nämnden bestämmer bland utskottets 
ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 
 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl för längre tid är förhindrad 
att fullgöra sitt uppdrag gäller vad som säges i 9 § 2 st. 
 
19 § 
 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträde endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i samma ordning som gäller för nämnden. 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i arbetsutskottet, ska fyllnadsval snarast förrättas. 
  
20 § 
 
I fråga om jäv, förfarande vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och 
justering samt reservation ska samma regler tillämpas som gäller för nämnden. 
 
Samma gäller även vad angår tillkännagivandet av verkställd protokollsjustering. 
 
Avskrifter av arbetsutskottets, annat utskott eller berednings protokoll ska tillställas 
nämndens ledamöter och ersättare. 
 
Övrigt 
 
21 § 
 
Från kommunens nämnder, styrelser, beredningar och tjänstemän får miljö- och 
byggnadsnämnden, dess arbetsutskott och beredningar infordra de yttranden och 
upplysningar som behövs för att dessa ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
22 § 
 
Vid nämndens och dess utskotts sammanträden får i den mån nämnden eller utskottet ej för 
särskilt fall annat beslutat, förvaltningschefen, nämndens sekreterare samt anställd som 
kallats, vara närvarande med rätt att deltaga i överläggningarna i ärenden som rör 
vederbörandes verksamhetsområde. 
 
Härutöver äger ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott rätt att närvara vid 
sammanträden med nämnden. De får därvid deltaga i överläggningarna men inte i besluten. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. 
 
 _________________________________ 
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B. 1       

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 
 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
detta reglemente.  

 
KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER  
 
Allmänt om styrelsens uppgifter 
 
1 §  
 
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar 
för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 
 
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och 
ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha 
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag. 
 
Styrelsen skall tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de övergripande mål som 
fullmäktige har bestämt, de föreskrifter, som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente.  
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning 
och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). 
 
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling 
och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda 
målen och återrapportera till fullmäktige. 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun rapportera 
hur verksamheten i kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller 
annars har intresse i utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret 
(uppföljningsfunktion). 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålles. 
 
Styrelsen ansvarar för samordning mellan nämnderna och bevakar gränsdragningsfrågor. 
 
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter 
som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för 
de uppgifter som framgår av kommunallagen (1991:900 2017:725) och annan lagstiftning. 
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Ledningsfunktionen 
 
2 §  
 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat  
 
‐ utvecklingen av den kommunala demokratin,  
 
‐ planeringen av kommunens ekonomi,  
 
‐ personalpolitiken,  
 
‐ den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten samt detaljplaneringen 
 
‐ verksamheten inom översiktsplaneringen samt besluta om  
planuppdrag enligt plan‐ och bygglagen (PBL) 
 
‐ värn och utveckling av natur‐ och kulturmiljöer,  
 
‐ arbetet med de miljöstrategiska frågorna,  
 
‐övergripande miljöstrategiska frågor 
 
‐mark‐ och exploatering samt bostadspolitik 
 
‐övergripande trafikpolitiska frågor 
 
‐ mark‐ och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls 
samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas, 

 
‐ energiplaneringen samt främjandet av energihushållningen,  
 
‐ trafikplaneringen och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning,  
 
‐ informationsverksamheten,  
 
‐ arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet,  
 

‐ arbetet med att effektivisera administrationen,  
 
‐ utvecklingen av informationstekniken samt  
 
‐ utvecklingen av brukarinflytande.  
 
Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa  
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‐ arbetet med de obligatoriska miljöfrågorna och i övrigt verka för en god miljö i kommunen  
 
‐ socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas,  
 
‐ den kommunala hälso‐ och sjukvården och verka för en god kommunal hälso‐ och  
sjukvård,  
 
‐ skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas samt  
 
‐ fritids‐ och kulturpolitiken och verka för en god fritids‐ och kulturverksamhet  
i kommunen.  
 

Styrfunktionen  

 
3 §  
 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att  
 
‐ leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar  
för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i frågor  
som inte i lag är förbehållna annan nämnd,  
 
‐ övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och  
ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och  
ekonomiskt,  
 
‐ tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten  
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, 
 
‐ ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,  
 
‐ ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis  
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av  
uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för  
kommunen samt tillvarata kommunens intressen vid bolags‐ och föreningsstämmor och 
andra likartade sammanträden i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller 
annars har intresse i. 
 
‐ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt 
hålls uppdaterade, 
 
‐ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna 
 



       FÖRFATTNINGSSAMLING       4 (21) 
        

Lomma kommun  Kommunfullmäktige § 155 / 1999 10 21 
  fortsättning på sista sidan 

   

‐ löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 ‐ 18 
b §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen innehar aktier i,  
 
‐ årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 3 kap. 17 ‐18 §§ kommunallagen, under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige 
snarast. Om kommunstyrelsen finner att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag 
till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
‐Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige 
ska handlägga ska beredas.  
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana 
ärenden.  

 
Ekonomisk förvaltning  
 
4 §  
 
Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av  
fullmäktige meddelade föreskrifter härför.  
 
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att 
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de 
åtgärder,  
som behövs för indrivning av förfallna fordringar.  
 
Styrelsen ska vidare 
‐ upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen (1991:900 2017:725) 
 
‐ se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614 2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning, 
 
‐upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614 2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning, 
 
‐ i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till 
pensionsförpliktelser. 
 
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. 
att  
 
‐ tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,  
 
‐ handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana  
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medel, som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,  
 
‐ handha den centrala upphandlingsfunktionen,  
 
‐ med stöd av gällande lagstiftning fastställa dröjsmålsränta samt övriga avgifter för  
kommunens kravkostnader, som inkassoavgifter, avbetalningsavgifter, avgifter för  
lagsökning och betalningsföreläggande samt av‐ och påkopplingsavgifter vid avstängning  
av vatten samt  
 
‐ se till att värdehandlingar, som kommunstyrelsen omhänderhar för kommunens räkning,  
förvaras på betryggande sätt.  
 
 
Personalansvar 
 
5 §  
Styrelsen är anställningsmyndighet för personal vid samtliga förvaltningar. 
 
Kommunstyrelsen skall ha hand om frågor, som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid som kommunens personalorgan bl.a. att 
 
‐ med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande  
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,  
 
‐ förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom  
vad gäller 11‐14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders  
verksamhetsområden,  
 
‐ besluta om stridsåtgärd,  
 
‐ avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande  
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,  
 
– lämna uppdrag enligt 6 kap 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenhet, 
 
 ‐ fatta beslut om anställning respektive uppsägning av personal i kommunen,  
 
‐ själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, som rör förhållandet  
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt  
 
‐besluta i löne‐ och pensionsfrågor.  
 
 
Uppföljningsfunktionen 
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
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6 §  
 
Styrelsen ska 

- övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och 
program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna, 

 
- övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 

 
- följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

 
- två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen 
är under budgetåret, 

 
- inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av 

privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av 
fullmäktige fastställda program och direktiv, 

 
- Kommunstyrelsen skall årligen vid fullmäktiges ordinarie novembersammanträde 

redovisa de motioner, som inte har beretts färdigt. 
 

- Kommunstyrelsen ska också kontinuerligt följa upp sin egenverksamhet. 
Styrelsen ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till den 

• i reglemente, 

• genom finansbemyndigande. 
Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats 
till den har fullgjorts. Redovisningen ska ske samordnat med delårsredovisning och 
årsredovisning. 
 

KOMMUNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHETER  
 
 

Delegering från kommunfullmäktige 
 
7 §  
Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden 
  
‐ vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer, som fullmäktige fastställt  
med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit,  
 
‐ ingå borgen inom ramen för av kommunfullmäktige fastställda belopp och ändamål,  
 
‐ i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens  
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talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord,  
ingå förlikning och sluta annat avtal,  
 
‐ avge yttrande, som ankommer på kommunfullmäktige, om inte yttrandet är av principiell  
betydelse eller av större vikt för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också 
besluta i sistnämnda slag av yttranden, om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas 
på ordinarie sammanträde med fullmäktige, 
 
‐ medge utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar  
samt utbyte av pantbrev liksom andra därmed jämförliga åtgärder,  
 
‐ avge yttranden enligt lagen om kameraövervakningslagen kamerabevakningslag (2013:460 
2018:1200),  
 
‐ utöva kommunens beslutanderätt i ärenden angående tillstånd att använda kommunens  
vapen samt  
 
‐ med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd av  
kommunfullmäktige, besluta om avskrivning av sådan kommunens fordran, som hänför  
sig till kommunstyrelsens förvaltningsområde.  
 
‐ hos länsstyrelsen, med stöd av 13 kap. 17 §, tredje stycket plan‐ och bygglagen, begära 
förordnande om partiellt genomförande av detaljplan. 
 
 
Uppdrag och verksamhet 
 
8 § , 
Styrelsen ska inom sina verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat 
särskilt beslut – har bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål 
uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
 
 
 
Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
9 §  
 
Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de övergripande mål 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente. 
 
Kommunstyrelsen skall, i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun, rapportera 
hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
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Organisation inom verksamhetsområdet 
 
10 §  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att organisationen inom dess verksamheter är tydlig och 
ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och 
andra författningar för verksamheten. 
 
 
 
 
Processbehörigheten 
 
11 § 
 
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 
om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller 
beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning 
av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 
 
 
Information och samråd 
 
12 §  
 
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive minoritetsföreträdare ska i möjligaste 
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. 
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess 
råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. 
 
 
Detaljplaneläggningen 
 
13 § 
 
‐Kommunstyrelsen upprättar förslag till detaljplaner, områdesbestämmelser och 
fastighetsplaner. 
 
‐Kommunstyrelsen ska vidare uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom 
kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om 
planläggning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar om planuppdrag enligt plan‐ och bygglagen (PBL) 
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Under förutsättning av att de kostnader, som kommunen åsamkas rymmes inom av 
kommunfullmäktige eller tekniska nämnden samhällsbyggnadsnämnden fattade 
täckningsbeslut, äger kommunstyrelsen rätt att 
 
PBL 5 kap. 27 och 
38 §§ 

antaga, ändra eller upphäva detaljplan 

  a) då bestämmelserna om enkelt planförfarande standardförfarande i 5 
kap 7 § får tillämpas, 
 

 

  b) som meddelar bestämmelser om vegetation samt markytans 
utformning och höjdläge (4 kap 10 §), stängsel samt utfart eller annan 
utgång mot allmänna platser (4 kap 9 §), placering och utformning av 
parkeringsplatser samt förbud att använda viss mark för parkering (4 
kap 13 §), markreservat för allmänna ledningar, energianläggningar 
samt trafik‐ och väganordningar (4 kap 6 §), 
 

  c) som, på sätt som kommunfullmäktige i sitt beslut närmare anger, 
överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplanen eller 
motsvarande översiktliga beslutsunderlag. 
 
En förutsättning för kommunstyrelsens befogenhet är att planen inte 
reglerar exploateringssamverkan. 
Kommunstyrelsens befogenheter innefattar också rätt att förlänga eller 
förnya detaljplanens genomförandetid (4 kap 24 §). Kommunstyrelsen 
har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före 
genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens bestridande. 
 

 
PBL 5 kap. 27, 38 
och 39 §§ 

 
antaga, ändra eller upphäva områdesbestämmelser 

  a)   då bestämmelserna om enkelt planförfarande i 5 kap 7 § får 
tillämpas, 

 
  b)   som reglerar fråga om vegetation samt markytans utformning och 

höjdläge (4 kap 42 § 5a) och om skyddsanordningar för att 
motverka störningar från omgivningen (4 kap 42 § 5b), 

 
  c)    som, på sätt som kommunfullmäktige i sitt beslut närmare anger, 

överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplanen eller 
motsvarande översiktliga beslutsunderlag. 

 
 

  En förutsättning för kommunstyrelsens befogenhet är att 
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bestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan. 
 

 
Påkallande av fastighetsreglering och fastighetsbestämning samt prövande av 
fastighetsbildning 
 
14 § 
 
Kommunstyrelsen påkallar fastighetsreglering, vad gäller kommunens rätt att påkalla sådan i 
den mån detta behövs för att mark och vatten skall kunna användas för bebyggelse på ett 
ändamålsenligt sätt. (FBL 5 kap. 3§ 3 st) 
 
Kommunstyrelsen påkallar fastighetsbestämning inom kommunens rätt att påkalla sådan 
avseende ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller ett område för vilket 
fråga har väckts om att upprätta en sådan plan eller sådana bestämmelser.(FBL 14 kap.1§ 2 
st) 
 
Kommunstyrelsen prövar fastighetsbildning enligt fastighetsbildningslagen 4 kap. 25a §. 
  
Kommunstyrelsen påkallar kommunens rätt att lösa fastigheter, mark eller annat utrymme 
enligt PBL 6 kap 13‐14 §§. 
 
 
Exploateringsverksamheten 
 
15 § 
 
‐ Kommunstyrelsen upprättar förslag till exploateringsavtal med tillhörande ekonomiska 
kalkyler. 
 
‐ Kommunstyrelsen beslutar om godkännande av exploateringsavtal omfattande område för 
vilket detaljplan fastställes med enkelt planförfarande standardförfarande eller 
exploateringsavtal som understiger tre basbelopp eller avser markområde understigande 
1000 kvadratmeter och där frågan inte är av principiell art,. 
 
 
Fastighetsärenden 
 

16 § 
 

Kommunstyrelsen bemyndigas att, med undantag av ärenden av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt för kommunen, besluta i följande ärenden. 
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‐  avyttring av fastighet eller del därav, inom detaljplanelagt område, genom försäljning 
eller fastighetsreglering till ett ersättningsbelopp motsvarande marknadsvärdet och i 
förekommande fall inom total  exploateringsbudget för exploateringsområdet. 

 
     Värdet får vid varje enskilt tillfälle inte överstiga 2 500 000 kronor. 
Avyttring får även genomföras genom byte, varvid den fastighet eller del  
därav som kan vara belägen såväl inom som utom detaljplanelagt område. 
Vid försäljning av småhustomt till enskild för bostadsändamål skall tomterna i första hand    
utbjudas till försäljning enligt turordning i den kommunala tomtkön.  
 

‐  förvärv av fastighet eller del därav, genom köp, fastighetsreglering, expropriation eller 
inlösen med stöd av plan‐ och bygglagen, som syftar till att genomföra gällande 
detaljplaner, till ett ersättningsbelopp motsvarande marknadsvärdet, dock högst 2 500 
000 kronor vid varje tillfälle. 
Förvärv kan även genomföras genom byte, varvid den fastighet eller del därav som 
erhålles får vara belägen såväl inom som utom detaljplanelagt område. 

 

‐  försäljning, köp, byte av mark och fastighetsreglering utanför detaljplanelagt område, i 
syfte att förbättra en omarrondering, till en köpeskilling motsvarande högst 3 
prisbasbelopp vid varje tillfälle. 

 

‐   besluta om förvärv av fast egendom, i syfte att göra strategiska markförvärv i enlighet 
med översiktsplan eller fördjupade översiktsplaner, till ett högsta belopp per år i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut i budget för detta år. Beloppens storlek ska årligen 
prövas av kommunfullmäktige i samband med budgetarbetet. 

 
Kommunstyrelsens beslut om förvärv och överlåtelse av fast egendom, innefattande 
tillämpad princip för fastställelse av ersättningsbelopp, ska redovisas till kommunfullmäktige 
i samband med årsredovisningen. 
 
Kommunstyrelsen skall vidare besluta i följande grupper av ärenden. 
‐  när kommunstyrelsen finner det behövligt för att tillvarataga kommunens intresse, vid 

offentlig auktion inköpa fast egendom, varvid styrelsen snarast skall anmäla sådant 
förvärv till kommunfullmäktige och samtidigt framlägga erforderligt förslag till slutlig 
täckning av förskotterade kostnader för förvärvet, 

 

‐  genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i plan‐ och bygglagen,  
fastighetsbildningslagen, anläggningslagen eller ledningsrättslagen tillförsäkra kommunen 
rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet och medverka 
till ändring eller upphävande av sålunda tillkommen rätt, 

 

‐  genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i fastighetsbildningslagen, 
anläggningslagen eller ledningsrättslagen belasta kommunens mark med servitut, 
ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledningar, rätt till väg eller rätt till anläggning enligt 
fastställd detaljplan och medverka till ändring eller upphävande av sålunda tillkommen 
rätt, utom såvitt avser elektrisk högspänningsledning ovan jord, 
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‐  i egenskap av fastighetsägare påkalla fastighetsreglering och ansöka om förrättning i 
enlighet med fastighetsbildningslagen, ledningslagen och anläggningslagen 

 
‐  arrendera mark vid behov 
 

‐  utarrendera eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen.  
 

‐  ingå s.k. markavtal med lednings‐ och kabelföretag avseende nyttjande av allmän 
platsmark, samt 

 

‐     utse ombud för kommunen vid förrättning hos lantmäterimyndigheten med behörighet    
att å 
     kommunens vägnar ansöka om sådan förrättning och att företräda kommunen vid 
     förrättningen med den behörighet i övrigt som anges i 12 kap. 14 § rättegångsbalken. 
 
‐  Kommunstyrelsen skall bevaka kommunens intressen, i egenskap av fastighetsägare, i 
ärenden angående planläggning och byggnadsväsen samt i andra ärenden, som är jämförliga 
med dessa. 
 
Räddningstjänst 
 
17 § 
 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor samt 
följdförfattningar. 
Kommunstyrelsen har rätt att fastställa taxa för räddningstjänstens verksamhet. 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och 
explosiva varor samt följdförfattningar. 
 
 
Övrig förvaltning  
 
18 §  
 
Uppgifter enligt speciallagstiftning.  
 
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enlig lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens åligganden enligt lag (2006:544) om kommuners 
och landstings regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap samt enligt lagen (1992:1403) totalförsvar och höjd beredskap. 
 
Kommunstyrelsen utgör kommunens krisledningsnämnd. Närmare föreskrifter för 
krisledningsnämnden finns i särskilt reglemente.  
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Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivlagen 
och i kommunens arkivreglemente.  
 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla. 
  
 
Övrig verksamhet  
 
19 §  
Kommunstyrelsen har vidare hand om  
 
‐ sysselsättnings‐ och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja 
sysselsättningen och näringslivet i kommunen,  
 
‐ kommunens centrala informationsverksamhet,  
 
‐ reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges  
handlingar,  
 
‐ bevakning av kommunens intressen i ärenden angående planläggning och byggnadsväsen 
samt i andra ärenden, som är jämförliga med dessa,  
 
‐ att, i förekommande fall, underställa vederbörande myndighet eller hos denna söka  
fastställelse av kommunfullmäktiges beslut,  
 
‐ att upptaga lån, som av kommunfullmäktige beslutats, och på kommunens vägnar  
utfärda härför behövliga förbindelser,  
 
‐ att utfärda förbindelser, som behövs i anledning av fullmäktiges beslut att ikläda  
kommunen borgen eller annan ansvarighet,  
 
‐ att på kommunens vägnar mottaga statsbidrag och i den mån det inte ankommer på  
annan nämnd utfärda förbindelser i anslutning härtill samt  
 
‐ de förvaltnings‐ och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan  
nämnd,  
 
‐ främjandet av besöksnäringen inom kommunen samt 
 
‐ utarbetande av de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av 
kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer 
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Anslagstavla och webbplats 
 
20 §  
 
Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. 
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna 
webbplats. 
 
 
Författningssamling 
 
21 §  
 
Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och 
se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form. 
 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER  
 

Sammansättning  
 
22 §  
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Förutom ordförande skall finnas 
en förste och en andre vice ordförande.  
 
Presidium 
23 §  
 
Kommunstyrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande 
och andre vice ordförande. 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet 
i den mån ordföranden anser att det behövs. 
 
Ordföranden  
 
24 §  
Det åligger kommunstyrelsens ordförande (kommunalråd) att  
 
‐ närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndsorganisation,  
 
‐ med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska  
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  
 
‐ främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder,  
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‐ representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och  
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall,  
 
‐ verka för ett väl fungerande näringsliv i kommunen samt för regelbundna kontakter  
mellan företrädare för näringslivet och kommunen,  
 
‐ lämna planeringsdirektiv till kommunstyrelsens förvaltningar,  
‐ se till att kommunstyrelsens ärenden behandlas utan onödiga dröjsmål,  
 
‐ vara tillgänglig för allmänheten och för kommunstyrelsens förtroendemän och tjänstemän  
i kommunhuset samt  
 
‐ i övrigt tillse att kommunstyrelsens uppgifter fullgöres.  
 
Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med kommunens övriga 
nämnder. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. 
Närvarorätten gäller inte ärenden, som rör myndighetsutövning mot enskild.  
 
Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande inträder 1:e vice ordföranden i tjänst. Vid förfall 
även för denne inträder 2:e vice ordföranden.  
 
 
Minoritetsföreträdare  
 
25 §  
Sådan förtroendeman, som av kommunfullmäktige tilldelats särskilt uppdrag som 
minoritetsföreträdare, får närvara och deltaga i överläggningarna men ej i besluten i 
kommunens övriga nämnder. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskild.  
 
Det åligger minoritetsföreträdaren att vara tillgänglig för allmänheten och för 
kommunstyrelsens förtroendemän och tjänstemän i kommunhuset.  
 
 
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
 
26 §  
 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 
eller en del av ett sammanträde, får styrelsen utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
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uppgifter. 
 
 
Sammanträdena 
 
Tidpunkt för sammanträden 
 
27 §  
 
Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen en bestämmer. 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär 
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska 
göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare 
snarast underrättas om beslutet. 
 
Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl finns, sammanträda med ledamöter närvarande på 

distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud‐ och bildöverföring sker i realtid 

och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  

En ledamot som önskar delta på distans bör senast två dagar innan sammanträdet anmäla 

detta till kommunsekreteraren/nämndsekreteraren.  

Ordföranden avgör i samråd med övriga presidiet om närvaro vid ett sammanträde får ske 

på distans.  

Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla för deltagande på distans. 

Ledamöter som deltar på distans ansvarar för att lokalen som ledamoten befinner sig i är 

utformad på ett sådant sätt att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 

eller ljud. 

 
Kallelse 
 
28 §  
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i styrelsen längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 
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Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får 
ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt, till exempel via telefon eller mail. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 
 
Förhinder/Inkallande av ersättare 
 
29 §  
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i ett sammanträde eller en 
del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunledningskontorets kansli, som 
kallar ersättare. Ersättare kallas att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige fastställd 
ordning. 
 
 
Ersättares tjänstgöring 
 
30 §  
 
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska 
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Endast om särskilda skäl föreligger för det, 
bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 
 
 
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning 
de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 
 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna, men inte i besluten och har 
rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 
 
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring 
framför annan ersättare. 
 
 
Jäv, avbruten tjänstgöring 
 
31 §  



       FÖRFATTNINGSSAMLING       18 (21) 
        

Lomma kommun  Kommunfullmäktige § 155 / 1999 10 21 
  fortsättning på sista sidan 

   

 
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 
 
 
Reservation 
 
32§  
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas  
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande 
gäller vid omedelbar justering. 
 
 
Justering av protokoll 
 
33 §  
 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
Ordföranden bestämmer tid för justeringen av protokollet. Protokollet justeras om inte 
hinder föreligger med elektronisk signatur. 
Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och 
en ledamot. 
 
 
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
 
34 §  
 
Styrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 
 
 
Delgivning  
 
35 §  
 
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kanslichefen eller annan anställd, 
som styrelsen bestämmer.  
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Undertecknande av handlingar  
 
36 §  
 
Avtal, handlingar och skrivelser, som beslutas av kommunstyrelsen, skall undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av 
kommundirektören eller annan anställd som styrelsen bestämmer. 

 
Skuldebrev och borgensåtaganden som är beslutade av kommunstyrelsen i dess helhet skall 
kontrasigneras av ekonomichefen, eller vid förfall för denne, av kommundirektören. 

 
Skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade med stöd av delegering, skall 
undertecknas två i förening av ekonomichefen och kommundirektören. 
 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar 
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet. 
 
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar. 
 
 
Utskott  
 
37 §   
 
Inom kommunstyrelsen skall finnas ett arbetsutskott och en planledningsgrupp. 
 
Därutöver har kommunstyrelsen rätt att tillsätta särskilda organ/utskott för 
beredning/behandling av särskilda ärenden.  
 
38 §  
 
Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.  
 
Utskottet skall inför kommunstyrelsen bereda sådana ärenden, i vilka beredning inte ålagts 
planledningsgruppen eller annat utskott, såvida inte kommunstyrelsen enhälligt i särskilda 
undantagsfall beslutar annat. Vidare skall utskottet fatta beslut i sådana ärenden, som 
genom särskilda delegationsbeslut kan ha överlämnats till utskottet.  
 
 
39 §  
 
Arbetsutskottets ledamöter får närvara vid sammanträde med kommunens övriga nämnder. 
Ledamöterna får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller 
inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.  
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40 § 
   
Planledningsgruppen består av tio ledamöter och tio ersättare. Bland ledamöterna i gruppen 
skall finnas personer, som tillika är ledamöter antingen i kommunstyrelsens arbetsutskott  
eller i endera tekniska nämnden, socialnämnden, barn‐ och utbildningsnämnden eller miljö‐ 
och byggnadsnämnden.  
 
Planledningsgruppen skall inför kommunstyrelsen bereda ärenden gällande uppdrag 
angående om detaljplanering och den långsiktiga planeringen i kommunen, såsom den 
fysiska översiktsplaneringen (översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och liknande), fysisk 
riksplanering, länsplanering, bostadsförsörjnings‐planering, planering av den lokala 
trafikförsörjningen samt miljöstrategiska frågor m m. Likaså har gruppen att bereda andra 
ärenden avseende kommunens långsiktiga planering, vilka hänskjutes till gruppen.  
 
41 § 
  
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottens ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande.  
 
Om ordföranden i utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för en längre tid, får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare 
för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  
 
42 §  
 
Ersättare skall närvara vid utskottssammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Dock äger ersättare i planledningsgruppen rätt att närvara vid sammanträden 
med  
respektive utskott även vid de tillfällen de ej tjänstgör. Kommunstyrelsen får besluta om 
ersättares tjänstgöring i övriga utskott.  
Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i samma ordning, som gäller för styrelsen.  
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, skall fyllnadsval snarast förrättas.  
 
43 §  
 
Utskott sammanträder på dag och tid, som varje utskott bestämmer. Sammanträden skall  
också hållas när ordföranden anser att det behövs.  
Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.  
 
44 §  
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I fråga om jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och 
justering samt reservation skall samma regler tillämpas som gäller för kommunstyrelsen. 
Samma gäller även vad angår tillkännagivandet av verkställd justering av protokoll.  
 
Avskrifter av utskottets/beredningens protokoll skall tillställas kommunstyrelsens samtliga 
ledamöter och ersättare.  
 
 
Övrigt  
 
45 §  
 
Vid kommunstyrelsens och dess utskotts/berednings sammanträde får i den mån styrelsen 
eller utskottet/beredningen ej för särskilt fall annat beslutat kommundirektören, 
kommunstyrelsens sekreterare samt annan anställd som kallats, vara närvarande med rätt 
att deltaga i överläggningarna i ärende, som rör vederbörandes verksamhetsområde.  
 
                                          __________________________________     
 
Revideringar 
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B. 6.1 
BEMYNDIGANDE TILL TEKNISKA NÄMNDEN SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 
Tekniska nämnden bemyndigas att fastställa regler för bostadsförmedling. 
(Kf § 83/1993-11-25-26, Kf § 78/2019-09-05. 

___________________________ 
 
Samhällsbyggnadsnämnden äger rätt att fastställa allmänna regler och bestämmelser för 
Lomma kommuns kö avseende kajplatser i Lomma hamn. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden befullmäktigas att framdeles fastställa avgift för Lomma 
kommuns kö avseende kajplatser i Lomma hamn. 
(Kf § 121/1998-12-17) 

___________________________ 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att:  
- om inga andra sätt att skilja två köpare åt föreligger, tillgripa budgivning för att skilja 
köparna åt. Öppen budgivning ska tillämpas samt  
 
 

- bemyndigandena för samhällsbyggnadsnämnden gäller fr o m 2002-01-01 
(Kf § 81 / 2001 10 25)        

___________________________ 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att fastställa avgifter för yttre norra kajen, under 
förutsättning av att avgiften inte överstiger 1200 kronor per kajmeter/år. 
(Kf § 132 / 2003 11 27) reviderad (Kf § 54/2007-03-15) 

___________________________ 
 

Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att omfördela medel till exploateringsprojekt, 
inom av kommunfullmäktige i budget totalt för samhällsbyggnadsnämnden fastställd 
exploateringsbudget, upp till ett belopp om 3 miljoner kronor per exploateringsprojekt och 
år. 
Nämndens beslut om omfördelning ska anmälas till kommunfullmäktige. 
(Kf § 135/2003-11-27) 

___________________________ 
 
Tekniska nämnden bemyndigas att framgent revidera avgifterna i taxa för mbk-verksamhet 
samt tomt- och bostadsköavgifter. 
(Kf § 103/2004 10 21) 

___________________________ 
 

Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att, efter hörande av kommunstyrelsen, för 
kommunens räkning godkänna revideringar i av kommunfullmäktige godkända 
exploateringsavtal, förutsatt att dessa inte är av principiell art och att revideringen inte 
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innebär avvikelser från fastställd exploateringsbudget för projektet eller fastställd tidplan för 
projektet.  
 
Bemyndigandet innebär inga inskränkningar i kommunfullmäktiges bemyndigande under  
§ 135/03. 
(Kf § 32 / 2006 03 23) 

___________________________ 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att förordna parkeringsvakter och att fatta beslut 
om var och när en bevakningsinsats ska sättas in. 
(Kf § 77 / 2006 06 15) 

___________________________ 
 

- Bemyndigandet till samhällsbyggnadsnämnden avseende fastställande av avgifter för yttre 
norra kajen erhåller följande reviderade lydelse: 
”Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att fastställa avgift för yttre norra kajen, under 
förutsättning av att avgiften inte överstiger 1200 kronor per kajmeter/år.” 

___________________________ 
 

 
- Bemyndigande från fullmäktige 
Noteras att samhällsbyggnadsnämnden, 
- i enlighet med "Riktlinjer för bestämmande av belägenhetsadresser och namn på områden, 
allmänna platser mm", fastställer belägenhetsadresser, namn på områden, allmänna platser 
mm inom Lomma Kommun. För det fall kommunstyrelsen, i samband med övergripande 
planering, exempelvis efter en namntävling, beslutar om förslag på belägenhetsadresser, 
namn på områden, allmänna platser mm ska dock dessa utgöra grunden för 
samhällsbyggnadsnämndens beslut om fastställande. 
Respektive nämnd fastställer, inom sitt ansvarsområde, namn på byggnader, institutioner 
och verksamhetsområden såsom idrottsplatser, badplatser etc. 
- ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister. 

___________________________ 
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B. 4.1 
BEMYNDIGANDE TILL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
Miljö- och byggnadsnämnden bemyndigas att besluta i följande ärenden. 
 
- Fastställa taxa för räddningstjänstens verksamhet. 
(Kf § 23 / 2000 03 16) 
 
     _________________________________________ 
 

* Miljö- och byggnadsnämnden bemyndigas i enlighet med "Riktlinjer för bestämmande av 
belägenhetsadresser och namn på områden, allmänna platser mm", fastställer 
belägenhetsadresser, namn på områden, allmänna platser mm inom Lomma Kommun. För det 
fall kommunstyrelsen, i samband med övergripande planering, exempelvis efter en 
namntävling, beslutar om förslag på belägenhetsadresser, namn på områden, allmänna platser 
mm skall dock dessa utgöra grunden för miljö- och byggnadsnämndens beslut om 
fastställande. 

Respektive nämnd fastställer, inom sitt ansvarsområde, namn på byggnader, institutioner och 
verksamhetsområden såsom idrottsplatser, badplatser etc. 
(Kf § 95 / 2003 09 09) 
    ____________________________________ 
 
- Miljö- och byggnadsnämnden bemyndigas att ansvara för och fullgöra kommunens 
uppgifter enligt lag ( 2006:378) om lägenhetsregister. (Kf § 67 / 2011 06 09) 
 

 
    ____________________________________ 
 
* Med stöd av 16 § Strålskyddsförordningen (1988:293) och enligt 13 § Statens 
strålskyddsinstituts föreskrifter om solarier (SSI FS 1998:2) överlåtes tillsynen av 
efterlevnaden enligt §§ 6-12 i samma författning till Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma 
kommun. 
 
Överlåtelsen omfattar alla strålskyddslagens bemyndiganden för tillsynen enligt §§ 6-12 av 
objekt (solarier, solningsanläggningar) som upplåts till allmänheten (t ex i skönhetssalonger, 
badanläggningar, gym, offentlig uthyrning etc). 
Statens strålskyddsinstitut 2004 06 10 
 _________________________________________ 
 
* Miljö- och byggnadsnämnden bemyndigas att fr o m 2007 årligen reglera avgifterna med Statistiska  
Centralbyråns konsumentindex. Basmånad skall vara den månad då kommunens taxa träder i kraft. 
Indexreglering skall ske per 1 januari varje år efter index för oktober månad närmast föregående år. 
(Kf § 121 / 2006 11 23) 
                 ___________________________________________ 
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* Miljö- och byggnadsnämnden bemyndigas att framgent justera avgifterna inom taxan. 
(Kf § 123 / 2006 11 23) 
                         ___________________________________________ 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

   
  
Förslag till revidering av kommunstyrelsens, tekniska nämndens och miljö- och 

byggnadsnämndens reglementen, förslag till bemyndigande till tekniska nämnden 

och miljö- och byggnadsnämnden, samt förslag till byte av namn på tekniska 

nämnden till samhällsbyggnadsnämnden 

 
 
Förslag till beslut: 
 
-Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att fastställa 
reviderade reglementen för kommunstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden i 
enlighet med bilagor 1-3, varvid tekniska nämnden byter namn till samhällsbyggnadsnämnden.  
 
-Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att fastställa 
reviderade bemyndiganden för tekniska nämnden och miljö-och byggnadsnämnden i enlighet med 
bilaga. 
 
Ändringen föreslås träda i kraft med verkan från och med 2022-01-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Varje nämnd i kommunen har ett reglemente som kommunfullmäktige godkänt. Reglementet 
innehåller information om vad som är nämndens ansvarsområde. Det är av stor vikt att reglementen 
så väl som delegationsordningar, taxor och övriga styrdokument hålls uppdaterade.  
 
Av rättssäkerhets- och demokratiskäl, för att öka kunskapen om och tillgängligheten till av 
kommunen lokalt fastställda föreskrifter är dessa också publicerade på respektive kommuns 
webbsida. 
 
Flytt av nämndsansvar för Karta-mät och GIS verksamheten från miljö-och byggnadsnämnden till 
tekniska nämnden  
 
Idag är miljö- och byggnadsnämnden enligt reglementet ansvarig för kommunens karta-, mät- och 
GIS-enhet. Enheten lyder under samma chef som stabsenheten som återfinns under tekniska 
nämndens budget. Det är lämpligt att stabschefens hela personal är samlad under samma nämnds 
budget och det är därför passande att ansvaret för verksamheten förflyttas till tekniska nämnden.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gått igenom miljö- och byggnadsnämndens reglemente i 
samband med flytt av nämndansvar för karta-, mät- och GIS-verksamheten samt drift- och 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2021-10-12 
Stabsenheten  

Vår referens: Katerina Katsanikou   
Direkttel: 040 641 10 59  
E-post: Katerina.katsanikou@lomma.se 
Diarienr: TN/2021:266 
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personalbudget för densamma. Ändringarna som föreslagits ska gå över till tekniska nämnden har 
markerats i tekniska nämndens reglemente, se bilaga 1.  
 
I bemyndigande för miljö- och byggnadsnämnden framgår det att nämnden ska fastställa 
belägenhetsadresser, namn på områden, allmänna platser med mera. Detta bemyndigande föreslås 
gälla för tekniska nämnden varvid det upphör att gälla för miljö-och byggnadsnämnden. 
 
Tekniska nämndens reglemente kompletteras även med ansvar för att samordna kommunens 
lokalförsörjning. 
 
I samband med ändringen uppdateras hela bemyndigandet med nytt namn på nämnden och 
bemyndigandena om tomt och bostadsköavgifter samt bostadsförmedling stryks i sin helhet då detta 
inte är aktuellt längre. 
 
 
Flytt av ansvar för planeringsfrågor och mark- och exploatering 
 

En översyn av stadsbyggnadsprocessen kopplad till nämndstrukturen initierades under hösten 2020 i 
syfte att identifiera utvecklingsområden för att skapa en mer ändamålsenlig och effektiv 
samhällsbyggnadsprocess. Detta inte minst med beaktande av det utvecklingsläge som Lomma 
kommun står inför med en förväntad större mängd initierade planfrågor inom de närmaste åren. 
Kommunens organisation kring planfrågorna behöver utvecklas och ansvar och beslutsvägar 
tydliggöras för den samlade detaljplaneprocessen från initierat ärende till beslut i 
kommunfullmäktige. 

Med anledning av den organisatoriska uppdelningen som idag råder, där processen hanteras i flera 
olika nämnder, uppstår parallella processer där det är otydligt för de olika avdelningarna och 
nämnderna vad som sker inom ramen för den samlade processen.  

Fem områden har identifierats i utredningen där dagens nämndstruktur försvårar 
samhällsbyggnadsprocessen. Dessa är styrning, samordning, effektivitet, kvalitetssäkring och 
ekonomi. 
 
Med anledning av ovanstående föreslås funktionerna för övergripande fysisk planering, exploatering 
och detaljplanehantering flyttas till Tekniska nämnden. Kommunstyrelsen beslutar även 
fortsättningsvis om uppdrag för samhällsplanering. Tekniska nämnden får i sin tur ansvaret för 
framtagandet av de samhällsplaneringsuppdrag som kommunstyrelsen beslutat.  
Planeringsavdelningen betjänar både kommunstyrelsen och tekniska nämnden i planärenden 
beroende på var i processen ärendet befinner sig.  
 

Budget 

Inför kommunstyrelsens beslut om förslag till fastställande av budgetförutsättningar och ramar 
2022–2025 samt mål enligt god ekonomisk hushållning föreslog förvaltningschefsgruppen att 
kommunstyrelsens planeringsavdelning i sin helhet samt verksamheterna för markförvaltning och 
exploatering ska övergå till tekniska nämndens ansvar. Denna förändring skulle enligt 
förvaltningschefsgruppen skapa förutsättningar för en förbättrad samordning, styrning och 
utveckling samt innebära en förenkling av samhällsbyggnadsprocessen. Enligt 
förvaltningschefsgruppens förslag ska dock budget och ansvar för exploateringsprojekten fortsatt 
ligga kvar inom kommunstyrelsens ansvar. Förändringen föreslogs göras under förutsättning av 
beslut om nödvändiga förändringar av reglementen och delegationsordningar. 
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Konsekvenser för arkiv och diarium 
 
I samband med att ansvaret för verksamheterna övergår till tekniska nämnden måste även frågan om 
arkiv och dokumentation behandlas. Föreslagna ändringarna förs in vid nästkommande revidering av 
arkivbeskrivningar samt informationshanteringsplanerna för nämnderna. 
 
Kopplat till karta-, mät- och GIS-verksamheten 
 
Idag registreras handlingar i verksamhetssystemet EDP Vision och miljö- och byggnadsnämnden 
ansvarar för informationen. Tekniska nämndens diarium förs i verksamhetssystemet LEX2. 
Handlingar föreslås att även fortsättningsvis registreras i EDP Vision då detta system bedöms ha 
bättre förutsättningar genom en befintlig kartkoppling och fler datafält för utsökning. 
 
Ärenden som verksamheten för hålls öppna under en relativt kort tid, varför pågående ärenden 
kommer att hinna avslutas under miljö- och byggnadsnämnden. Nyupprättade ärenden inkomna 
efter årsskiftet registreras fortsatt i EDP Vision men på en egen diarieserie som tekniska nämnden är 
ansvarig för.  
 
Avslutade ärenden inom verksamhetens område utgör del av miljö- och byggnadsnämndens arkiv. 
Ansvaret för dessa övergår därmed inte till tekniska nämnden. 
 
Kopplat till planering och mark- och exploatering 
 
Avdelningarnas handlingar diarieförs idag under kommunstyrelsens diarium i LEX2. Beroende på var i 
processen ärendet är kommer handlingarna att registreras i LEX2, under tekniska nämndens 
diarieserie (eller samhällsbyggnadsnämnden, under förutsättning att ett namnbyte sker) eller under 
kommunstyrelsens diarieserie. 
 
Inga handlingar, fysiska eller digitala, överlämnas utan ansvar för dessa kvarstår hos 
kommunstyrelsen, då de utgör en del av myndighetens arkiv. Nya ärenden måste däremot öppnas 
hos mottagande nämnd och hänvisningar göras mellan de båda diarierna (vid en utsökning i LEX2 
finns ett 20-tal öppna detaljplaneärenden som kan tänkas beröras av dessa korshänvisningar). Dessa 
nya ärenden och handlingarna däri blir mottagande nämnd ansvarig för. 
 
En rutin för den administrativa hanteringen kommer att utarbetas av samhällsbyggnadsförvaltningen 
i samråd med kommunledningsförvaltningen för att tydliggöra ansvarsfördelningen.   
 
Namnändring 
 
Om ansvaret för karta-, mät- och GIS och ansvaret för planfrågor samt frågor rörande mark- och 
exploatering överförs till tekniska nämnden innebär det att nämnden får ett utökat ansvar.  
 
Då de föreslagna förändringarna ger tekniska nämnden ett bredare verksamhetsområde än tidigare 
har samhällsbyggnadsförvaltningen övervägt frågan om nämndens namn. Att kalla nämnden för 
tekniska nämnden ger ett felaktigt intryck av att nämnden enbart skulle hantera frågor av teknisk 
karaktär. Ett mer rättvisande namn vore samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
föreslår därför att man i samband med reglementesrevideringen även fattar beslut om att byta namn 
på tekniska nämnden. Namnbytet föranleder inga andra organisatoriska ändringar. 
 
I det fall det beslutas om ett namnbyte bör även en ny diarieserie läggas upp i LEX2 för att tydligare 
spegla nämndstillhörigheten på ärendena. Då det endast rör sig om ett namnbyte och inte en ny 
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nämnd i sig kan handlingar som tillkommer i äldre öppna ärenden diarieföras i dessa och nya 
ärenden läggs upp i den nya serien.  
 
Beslutsunderlag 
Information till tekniska nämnden 2021-06-14 (TN §46) 
Information till miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-05 (MBN §63) 
Bilagor: 

1. Reglemente för tekniska nämnden med markering av ändringar 
2. Reglemente för miljö-och byggnadsnämnden med markering av ändringar 
3. Reglemente för kommunstyrelsen med markering av ändringar 
4. Bemyndigande för tekniska nämnden med markering av ändringar  
5. Bemyndigande för miljö-och byggnadsnämnden med markering av ändringar 

 
 
 
Samråd 
Ärendet har behandlats under information vid miljö- och byggnadsnämndens samt tekniska 
nämndens sammanträden i juni 2021. Miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden hade 
inga inget att erinra över reglementeändringarna. 
 
Ärendet har samråtts med kommunledningsförvaltningen samt Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR). 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn varför en barnkonsekvensanalys i detta tillfälle inte genomförts. 
 
Katerina Katsanikou 
Stabschef, samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Beslutet expedieras till: 
Miljö-och byggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 
 
  

 

   
  

Förslag till ändring av miljö- och byggnadsnämndens reglemente samt 

bemyndigande i samband med flytt av nämndansvar för Karta-, mät- och GIS-

verksamheten  

 
 
Förslag till beslut 
-Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta 
ta bort punkt 12 i § 1 i miljö- och byggnadsnämndens reglemente samt tillföra denna till tekniska 
nämndens reglemente. 
 
-Miljö- och byggnadsnämnden förslår vidare kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
upphäva miljö- och byggnadsnämndens bemyndigande enligt punkt 16 i § 1 i miljö- och 
byggnadsnämndens reglemente samt tillföra denna till tekniska nämndens reglemente. 
 
Ändringen föreslås träda i kraft med verkan från och med 2022-01-01. 
 
Ärende 
Varje nämnd i kommunen har ett reglemente som kommunfullmäktige godkänt. Reglementet 
innehåller information om vad som är nämndens ansvarsområde. Det är av stor vikt att reglementen 
så väl som delegationsordningar, taxor och övriga styrdokument hålls uppdaterade.  
 
Av rättssäkerhets- och demokratiskäl, för att öka kunskapen om och tillgängligheten till av 
kommunen lokalt fastställda föreskrifter är dessa också publicerade på respektive kommuns 
webbsida. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gått igenom miljö- och byggnadsnämnden reglemente i samband 
med flytt av nämndansvar för karta-, mät- och GIS-verksamheten samt drift- och personalbudget för 
densamma. Nedan följer förslag på ändringar som bör göras i samband med ändring av reglemente 
samt bemyndigande. 
 
Budget 
 
Idag är miljö- och byggnadsnämnden enligt reglementet ansvarig för kommunens karta-, mät- och 
GIS-enhet. Enheten lyder under samma chef som stabsenheten som återfinns under tekniska 
nämndens budget. Det är lämpligt att stabschefens hela personal är samlad under samma nämnds 
budget och det är därför passande att ansvaret för verksamheten förflyttas till tekniska nämnden.  
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2020-10-05 

Miljö-och byggnadsnämnden  

Vår referens: Katerina Katsanikou   
Direkttel: 0701-423393  

E-post: Katerina.katsanikou@lomma.se 
Diarienr: MB-2021-1162 
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Arkiv och diarium 
 
I samband med att ansvaret för karta-, mät- och GIS-verksamheten övergår till tekniska nämnden 
måste även frågan om arkiv och dokumentation behandlas. Idag registreras handlingar i 
verksamhetssystemet EDP Vision och miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för informationen. 
Tekniska nämndens diarium förs i verksamhetssystemet LEX2.  
 
Möjligheten att i samband med ansvarsöverföringen av verksamheten gå över till LEX2 har setts över, 
för att ha tekniska nämndens diarium samlat. Fördelarna för att fortsatt diarieföra enhetens 
handlingar i EDP Vision väger dock över vinsterna att ha diariet samlat i ett system. Bland dessa kan 
nämnas att det saknas koppling mellan LEX2 och kommunens kartsystem och att sökfunktionerna i 
EDP Vision bättre lämpar sig för utsökning av KMGs material då det finns fler datafält än i LEX2. I 
LEX2 går det t.ex. inte att söka ut ärenden enbart på fastighetsbeteckning. Det finns inte heller något 
som hindrar en nämnd att registrera handlingar i mer än ett system, så länge diarieserien hålls åtskild 
från andra nämnders handlingar. 
 
Ärenden som verksamheten för hålls öppna under en relativt kort tid, varför pågående ärenden 
kommer att hinna avslutas under miljö- och byggnadsnämnden. Nyupprättade ärenden inkomna 
efter årsskiftet registreras fortsatt i EDP Vision men på en egen diarieserie som tekniska nämnden är 
ansvarig för.  
 
Avslutade ärenden inom verksamhetens område utgör del av miljö- och byggnadsnämndens arkiv. 
Ansvaret för dessa övergår därmed inte till tekniska nämnden. 
 
Ändringarna förs in vid nästkommande revidering av arkivbeskrivningar samt 
informationshanteringsplanerna för nämnderna. 
 
Beslutsunderlag 
Information till tekniska nämnden 2021-06-14 (TN §46) 
Information till miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-05 (MBN §63) 
 
Samråd 
Ärendet har behandlats under information vid miljö- och byggnadsnämndens samt tekniska 
nämndens sammanträden i juni 2021. Miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden hade 
inget att erinra över reglementesändringarna. 
  
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn varför en barnkonsekvensanalys i detta tillfälle inte genomförts. 
 
Beslutet expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen 
 
 
Katerina Katsanikou 
Stabschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Bilagor: 

1. Reglemente för miljö-och byggnadsnämnden med markering av ändringar 
2. Bemyndigande för miljö-och byggnadsnämnden med markering av ändringar  



Kommunfullmäktige 
2021-12-02 
 

Ärende 

20 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 45 av 47 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 164 KS KF/2021:299 

Förvärv av fastigheten Fjelie 9:11, Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommun tecknade år 2019 avtal med Trafikverket avseende byggnation av en ny tågstation i 
Flädie. Fastigheten Fjelie 9:11 är belägen intill järnvägsspåren och kommer enligt nuvarande 
planeringsunderlag att behöva ianspråktas, helt eller delvis, för det planerade järnvägs- och 
stationsarbetet. Då fastighetsägaren önskar sälja fastigheten föreslås att kommunen förvärvar 
densamma för en köpeskilling i enlighet med expropriationslagens bestämmelse om att ersättning 
ska utgå för fastighetens marknadsvärde med ett påslag på 25 %. 

Mark- och exploateringsenheten redogör i skrivelse 2021-10-27 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10, § 226. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10 § 226 
- Skrivelse 2021-10-27 från mark- och exploateringsenheten 
- Kartskiss tillhörande ”Medfinansieringsavtal – Byggnation av station i Flädie, Lomma 

kommun” mellan Lomma kommun och Trafikverket, daterat 2019-08-12 
- Köpeavtal avseende Lomma Fjelie 9:11 mellan Lomma kommun och Atla Fastigheter AB 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna föreliggande förslag till 

köpeavtal mellan Lomma kommun och Atla Fastigheter AB avseende fastigheten Lomma 
Fjelie 9:11. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bemyndiga kommunstyrelsens 
ordförande, eller den han sätter i sitt ställe, att underteckna köpehandlingar avseende 
förvärvet av Fjelie 9:11. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bemyndiga 
samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef att företräda kommunen vid eventuella 
ändringar och tillägg till köpeavtalet eller köpebrevet avseende Fjelie 9:11. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE

Mark- och exploateringsenheten

Förvärv av fastigheten Lomma Fjelie 9:11

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta fölande:

- Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till köpeavtal mellan Lomma kommun 
och Atla Fastigheter AB avseende fastigheten Lomma Fjelie 9:11.

- Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsens ordförande, eller den han sätter i sitt 
ställe, att underteckna köpehandlingar avseende förvärvet av Fjelie 9:11.

- Kommunfullmäktige bemyndigar samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef att
företräda kommunen vid eventuella ändringar och tillägg till köpeavtalet eller köpebrevet 
avseende Fjelie 9:11. 

Ärendebeskrivning
Lomma kommun tecknade 2019 avtal med Trafikverket avseende byggnation av en ny tågstation i 
Flädie. Fastigheten Fjelie 9:11 är belägen intill järnvägsspåren och kommer enligt nuvarande 
planeringsunderlag att behöva ianspråktas, helt eller delvis, för det planerade järnvägs- och 
stationsarbetet. Då fastighetsägaren önskar sälja fastigheten föreslås att kommunen förvärvar 
densamma för en köpeskilling i enlighet med expropriationslagens bestämmelse om att ersättning 
ska utgå för fastighetens marknadsvärde med ett påslag på 25 %. 

Bakgrund/analys
Fjelie 9:11 är en bostadsfastighet belägen vid korsningen mellan järnvägen och väg 913. Fjelie 9:11 
omfattar 1 544 kvm mark och är bebyggd med ett bostadshus och ett mindre uthus/gäststuga. 
Fastigheten ägs av ett företag och används som övernattningsbostad för personal. 

Enligt nuvarande planeringsunderlag kommer delar av Fjelie 9:11 att behöva ianspråktas då 
plattformarna placeras vid/på uthuset/gäststugan och angöringsytor till plattformen krävs, se karta 
Bilaga 1. Bullernivåer och bullerskyddsmöjligheter påverkar också frågan om framtida inlösen. 
Stationens exakta placering, bullerfrågor etc. kommer att utredas och fastställas i kommande 
järnvägsplan. Fastighetsägaren har behov av att utveckla och anpassa fastigheten bättre till sina 
behov men vill inte längre göra detta med anledning av den planerade stationen.

Trafikverket har påbörjat arbetet med att ta fram en järnvägsplan för den statliga 
järnvägsanläggningen (mötesspår och plattformar) och kommunen avser påbörja detaljplanearbete 
för omgivande stationsområde (parkerings- och angöringsytor). En järnvägsplan som vunnit laga kraft 
ger Trafikverket rätt att lösa in den mark som ska användas för järnvägsändamål (4 kap. 1 § lagen om 
byggande av järnväg (LBJ)). Den möjlighet till inlösen innan lagakraftvunnen järnvägsplan som ges i 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2021-10-27
Mark- och exploateringsenheten
Vår referens: Helena Sääf
Direkttel: 0722-074548
E-post: helena.saaf@lomma.se
Diarienr: KS/KF 2021:299.252
Er referens:
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LJB bedöms inte vara tillämplig för aktuell fastighet. Plan och bygglagen (PBL) ger kommunen rätt att 
lösa in mark som enligt en lagakraftvunnen detaljplan ska användas för allmän plats som kommunen 
ska vara huvudman för (6 kap. 13§ PBL). PBL ger inte några möjligheter till förtida inlösen.   
 
I mål om inlösen och ersättning enligt både LBJ och PBL ska expropriationslagens 
ersättningsbestämmelser tillämpas, vilket innebär att ersättning ska betalas med det belopp som 
motsvarar fastighetens marknadsvärde med ett påslag om ytterligare 25 % (4 kap. 5 § LBJ, 6 kap. 17§ 
PBL).  
 
Om ingen frivillig överenskommelse kan träffas när erforderliga planer vunnit laga kraft behöver 
markåtkomsten ske genom tvångsförfarande. Ett frivilligt förvärv i tidigt skede underlättar 
projektgenomförandet och minskar riskerna genom att rådigheten över marken övergår till 
kommunen, eventuella domstolsprocesser/tvångsvisa lantmäteriförrättningar undviks och 
möjligheterna att tillskapa ett funktionellt stationsområde ökar. Därutöver ges berörd 
fastighetsägare möjlighet till bättre planering av sin verksamhet.  
 
Köpeavtal avseende fastigheten Fjelie 9:11 
Av skäl som anges ovan föreslås att kommunen förvärvar fastigheten Fjelie 9:11 i sin helhet och i 
enlighet med köpeavtal, se Bilaga 2. Marknadsvärdet för Fjelie 9:11 har enligt externt värdeutlåtande 
(Värderingsinstitutet i Skåne AB) bedömts till 3,6 mnkr. Trots att föreslaget förvärv genomförs innan 
lagakraftvunnen järnvägsplan/detaljplan föreslås att ersättningen till fastighetsägaren ska utgå enligt 
expropriationslagens bestämmelser med ett påslag om 25 % på marknadsvärdet eftersom 
sannolikheten för att stationsprojektet genomförs är mycket hög då kommunens och Trafikverkets 
beslut om projektet är tagna och framtagande av järnvägsplan har påbörjats av Trafikverket. 
Köpeskillingen för förvärvet uppgår därmed till sammanlagt 4,5 mnkr (3,6 mnkr + 0,9 mnkr). För 
eventuell övrig skada enligt expropriationslagen förslås att ingen ersättning ska utgå.  
 
Finansiering 
Den föreslagna köpeskillingen om 4,5 mnkr ingår som del i det kommunala investeringsprojektet för 
Flädie station och ryms inom den beslutade totalutgiften (52 mnkr) för investeringsprojektet. För 
investeringsprojektet planerad utgift för 2021 och 2022 är 2 mnkr per år. Enligt kommunens 
delårsrapport 2021 har knappt 0,1 mnkr förbrukats i projektet. Likvidavräkning för förvärvet görs inte 
förrän efter tillträdesdagen som sker i februari 2022. Den planerade utbetalningen på 4,5 mnkr för 
förvärvet kommer således att innebära att 2022 års budget för projektet (ackumulerat) överskrids 
med minst 600 tkr, men totalt sett och av väsentlighet är, att det föreslagna förvärvet bedöms 
rymmas inom den av kommunfullmäktige fastställda totalutgiften. 

Beslutsunderlag 
- Kartskiss tillhörande ”Medfinansieringsavtal – Byggnation av station i Flädie, Lomma 

kommun” mellan Lomma kommun och Trafikverket, daterat 2019-08-12, se Bilaga 1. 
- Köpeavtal avseende Lomma Fjelie 9:11 mellan Lomma kommun och Atla Fastigheter AB, se 

Bilaga 2. 
 
Samråd 
Samråd har skett med Sarah Anderberg, kommunjurist, Bengt Strengbom, projektchef teknik- och 
fastighetsavdelningen och Trafikverket.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Detta ärende bedöms inte beröra barn eftersom berörd fastighet ägs av ett aktiebolag och används 
som övernattningsbostad för personal. Någon barnkonsekvensanalys därför inte genomförts. 
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KÖPEAVTAL 

Detta köpeavtal (”detta Avtal”) har ingåtts mellan 

(1) Atla Fastigheter AB, org. nr. 556967-8054, Mossegatan 2 2tr, 313 31 

Oskarström, nedan kallad ”Säljaren”; och 

(2) Lomma kommun, org. nr. 212000-1066, 234 81 Lomma, nedan kallad ”Köparen”

Överlåtelseobjekt:  Lomma Fjelie 9:11, nedan kallad ”Fastigheten” 

Säljaren och Köparen är nedan var för sig benämnda "Part" samt gemensamt "Parterna". 

1 BAKGRUND 

Inom ramen för Lommabanans utbyggnad (Kävlinge – Arlöv, etapp 2) planerar Trafikverket 

och Lomma kommun bl.a. att förlänga mötesspåren i Flädie för att möjliggöra halvtimmes-

trafik på sträckan Malmö-Kävlinge samt att bygga en tågstation för resandeutbyte i Flädie. 

Fastigheten är belägen intill järnvägsspåren, se fastighetskarta Bilaga 1, och kommer enligt 

nuvarande planeringsunderlag att behöva ianspråktas, helt eller delvis, för det planerade 

järnvägs- och stationsarbetet.  

Säljaren är ett bolag som utför bl.a. ställningsbyggen och elarbeten. Säljaren har behov av 

att utveckla och investera inom Fastigheten men har beslutat att detta lämpligen görs på 

annan plats med anledning av det planerade järnvägsprojektet. Säljaren avser därför sälja 

Fastigheten.  

2 ÖVERLÅTELSE 

Säljaren överlåter och försäljer härmed Fastigheten till Köparen för den köpeskilling som 

anges i punkt 4 och i övrigt på nedanstående villkor.  

3 TILLTRÄDESDAG 

Köparen ska tillträda Fastigheten den 1 februari 2022 (”Tillträdesdagen”).  

För det fall att Lomma kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta Avtal överklagas, ska 

Tillträdesdagen istället vara 30 dagar efter det att beslutet vunnit laga kraft.  
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4 KÖPESKILLING

Köpeskillingen för Fastigheten uppgår till 4 500 000 (fyramiljonerfemhundratusen) kronor 

(”Köpeskillingen”).  

5 BETALNING M.M. 

På Tillträdesdagen ska Köparen betala Köpeskillingen till Säljaren genom insättning på Sälja-

rens konto 1389 0168477. 

Efter att full köpeskilling erlagts ska Säljaren överlämna bevittnat köpebrev. 

Säljaren ska även till Köparen överlämna de handlingar som kan vara av betydelse för Köpa-

ren, såsom kartor och ritningar m.m. samt samtliga nycklar till byggnader m.m. inom Fastig-

heten. Säljaren ska även till Köparen överlämna för berörda byggnader upprättad energide-

klaration. 

Köparen ska betala alla lagfarts- och inteckningskostnader med anledning av Köparens för-

värv. Kostnader vid lösen av Säljarens lån ska betalas av Säljaren. 

6 KOSTNADER OCH INTÄKTER  

Kostnader och intäkter från Fastigheten för tiden fram till Tillträdesdagen belastar respek-

tive tillkommer Säljaren. Kostnader och intäkter för tiden från och med Tillträdesdagen be-

lastar respektive tillkommer Köparen. Fastighetsskatt utgör kostnad för Fastigheten. Sälja-

ren har rätt att fakturera Köparen för den del av fastighetsskatten som avser tiden efter Till-

trädesdagen som kan komma att belasta Säljaren.  

7 FASTIGHETENS SKICK 

Fastigheten överlåts i det skick den är på kontraktsdagen om inte annat överenskommits.  

Säljaren friskriver sig från allt ansvar avseende Fastighetens fysiska skick, och beträffande 
ersättningsanspråk på grund av Fastighetens eventuella fysiska fel eller brister. Köparen av-
står från alla anspråk gentemot Säljaren på grund av eventuella fel och brister i Fastighet-
ens fysiska skick. Friskrivningen gäller således inte eventuella rättighetsfel eller rådighetsfel 
beträffande Fastigheten.  

Säljaren ansvarar för att Fastigheten är städad på Tillträdesdagen.  

Vid avflytt från Fastigheten ska Fastigheten vara frigjord från lösöre i bostadshus, förråd och 

dylikt samt i trädgård. Lösöre som inte har bortskaffats får Köparen bortforsla på Säljarens 

bekostnad.  
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8 FÖRSÄKRING OCH FARAN FÖR FASTIGHETEN

Säljaren ansvarar för att Fastigheten är fullvärdeförsäkrad till och med Tillträdesdagen.  

Säljaren ska förvalta Fastigheten på sedvanligt sätt fram till Tillträdesdagen. 

Säljaren står faran om Fastigheten skadas eller försämras mellan kontraktsdagen och Tillträ-

desdagen. Faran för Fastigheten övergår på Köparen på Tillträdesdagen.  

9 SÄLJARENS GARANTIER 

9.1 Säljaren garanterar följande på Tillträdesdagen (såvitt inte annan tidpunkt anges): 

(a) att Säljaren har samtliga tillstånd och befogenheter som är nödvändiga för 

att ingå, uppfylla och efterleva detta Avtal,  

(b) att Säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till Fastigheten, 

(c) att Fastigheten inte är pantsatt, 

(d) att Fastigheten inte är belastad med några inteckningar, inskrivningar, servi-

tut, nyttjanderätter eller andra belastningar annat än de som anges i detta 

Avtal eller som framgår av fastighetsregisterutdraget i Bilaga 2;  

(e) Säljaren förbinder sig att inte träffa nya hyresavtal eller andra avtal rörande 

Fastigheten som gäller efter Tillträdesdagen utan Köparens skriftliga god-

kännande.  

(f) att det inte finns något föreläggande eller motsvarande från myndighet el-

ler domstol avseende Fastigheten som inte är till fullo åtgärdat och att 

några sådana inte heller är att förvänta; och 

(g) att Säljaren inte är part i rättegång eller skiljeförfarande avseende Fastig-

heten och att det inte, såvitt Säljaren känner till, föreligger några omstän-

digheter som sannolikt leder till att Säljaren blir part i sådan tvist som rör 

omständighet vilken hänför sig till tiden före Tillträdesdagen. 

10 ÖVRIGT 

Detta avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga frågor avseende överlåtelse av 
Fastigheten. Samtliga skriftliga och muntliga åtaganden och utfästelser som föregått detta 
avtal ersätts i sin helhet av innehållet i detta Avtal.  

Säljaren är inte berättigad till någon ersättning för övriga kostnader såsom exempelvis flytt-
kostnader eller kostnader för lösen av lån.  
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11 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Eventuella ändringar och/eller tillägg till detta Avtal ska upprättas skriftligen och vara behö-

rigen undertecknade av båda Parterna. 

12 TVISTER 

Tvist i anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol. 

 

________________________________ 

Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav Parterna har tagit var sitt. 

Oskarström den             2021  Lomma den                2021 

ATLA FASTIGHETER AB  LOMMA KOMMUN 

 

………………………………………………………. ………………………………………………………. 

Johnny Pettersson  Robert Wenglén 
Vd Atla Fastigheter AB  Kommunstyrelsens ordförande 

 

………………………………………………………. ………………………………………………………. 

    

Ovanstående namnteckningar bevittnas: 

 

_______________________  _________________________ 

 

________________________ __________________________ 

 
Bilagor  
1. Fastighetskarta  
2. Fastighetsregisterutdrag 











Kommunfullmäktige 
2021-12-02 
 

Ärende 

21 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 46 av 47 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 165 KS KF/2017:182 

Exploateringsavtal gällande fastigheten Karstorp 13:100, Lomma kommun 

Ärendebeskrivning 
Exploateringsavtal avseende fastigheten Karstorp 13:100 föreslås tecknas mellan Lomma kommun 
och Lommastrand Fastighets AB i syfte att reglera genomförandet av förslag till ny detaljplan för 
Karstorp 13:100 och del av Lomma 33:11 i Lomma. Exploateringsavtalet reglerar bland annat en 
mindre marköverföring, projektkostnadsersättning för omdaningen av Lomma centrum och 
kompensationsåtgärd av en biotopskyddad poppelallé. 

Mark- och exploateringsenheten redogör i skrivelse 2021-11-08 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10, § 227. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10 § 227 
- Skrivelse 2021-11-08 från mark- och exploateringsenheten 
- Förslag till exploateringsavtal avseende fastigheten Karstorp 13:100 
- Förslag till detaljplan för Karstorp 13:100 och del av Lomma 33:11 i Lomma, 

granskningshandling, upprättad 2020-06-30 

Överläggning 
Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
föreliggande exploateringsavtal avseende fastigheten Karstorp 13:100 mellan Lomma kommun och 
Lommastrand Fastighets AB, samt att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att i förening med 
kommundirektören underteckna ovan nämnda avtal. 

Per Bengtsson (S) och Jenny Lundegård (FB) yrkar avslag på Robert Wengléns yrkande. 

Propositionsordning 
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande Robert Wenglén (M) yrkandena mot 
varandra, vartefter kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens yrkande. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreliggande exploateringsavtal 

avseende fastigheten Karstorp 13:100 mellan Lomma kommun och Lommastrand Fastighets 
AB. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande 
att i förening med kommundirektören underteckna ovan nämnda avtal. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 47 av 47 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

Reservation 
Per Bengtsson (S), Lisa Bäck (S) och Rune Netterlid (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Bilaga 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

 



Reservation 

Vi reserverar oss mot att föreslå kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtal 

avseende fastigheten Karstorp 13:100. 

Den åverkan på naturvärdena är för oss mycket bekymmersam. Att riva de höga och 

vackra popplarna längs fastighetens västra gräns för att plantera nya inne på intilliggande 

fastighet, i dagligt tal ”folkets-husområdet”, är en dålig väg att gå. Kommunen ålägger sig 

att plantera träd på en fastighet som kommunfullmäktige genom motion tidigare i år har 

fattat beslut om att få en helhetsbild på och rusta upp. Vi menar att detta avtal föregår det 

arbetet. 

Vidare är vi skeptiska till den detaljplan som följer då huset som planeras är för högt och 

skiljer sig för mycket från den bebyggelse som idag finns längs Strandvägen. 

Lomma 10/11 

Per Bengtsson Lisa Bäck Rune Netterlid 

Arbetarepartiet Socialdemokraterna 

Bilaga KS § 165/21



TJÄNSTESKRIVELSE 2021-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sida 1 av 2 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Mark- och exploateringsenheten 

Vår referens: Urban Linse 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: urban.linse@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2017:182 

Exploateringsavtal avseende fastigheten Karstorp 13:100 

Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Kommunfullmäktige godkänner föreliggande ”Exploateringsavtal avseende fastigheten Karstorp 
13:100” mellan Kommunen och Lommastrand Fastighets AB. 

- Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att i förening med 
kommundirektören underteckna ovan nämnda avtal. 

Ärendebeskrivning 
Exploateringsavtal avseende fastigheten Karstorp 13:100 föreslås tecknas mellan Kommunen och 
Lommastrand Fastighets AB i syfte att reglera genomförandet av förslag till ny detaljplan för Karstorp 
13:100 och del av Lomma 33:11 i Lomma. Exploateringsavtalet reglerar bl.a. en mindre 
marköverföring, projektkostnadsersättning för omdaningen av Lomma centrum och 
kompensationsåtgärd av en biotopskyddad poppelallé. 

Bakgrund/Analys 
Cormac Fastigheter AB, systerbolag till Lommastrand Fastighets AB, beviljades 2017-09-20 positivt 
planbesked gällande nuvarande Karstorp 13:100 (dåvarande Karstorp 13:1). Kommunstyrelsen 
beslutade om planuppdrag samt uppdrag om att upprätta tillhörande exploateringsavtal 2018-03-21. 
Plankostnadsavtal tecknades 2018-04-09.   

Förslaget till ”Detaljplan för Karstorp 13:100 och del av Lomma 33:11 i Lomma”, som planeras för 
antagande i kommunfullmäktige i januari 2022, redovisar ny flerbostadsbebyggelse i 4 våningar om 
maximalt 2700 m²BTA. Dessutom föreslås det i planförslaget en miljökompensation inom 
planområdet för de gröna ytor som försvinner vid byggnationen. Miljökompensationen omfattande 
100 m² buskvegetation och trädplantering, regleras i exploateringsavtalet. 

På Karstorp 13:100 har det tidigare legat en bensinstation som bl. a. föranleder marksanering som 
exploatören ansvarar för. Saneringsarbetena medför att den poppelallé som är belägen  inom den 
kommunägda fastigheten Lomma 33:11 direkt väster om Karstorp 13:100 behöver tas bort och 
återplanteras på nytt ställe. Exploatören har ansökt om och beviljats dispens från 
biotopskyddsbestämmelserna för avverkning av 11 alléträd på fastigheten Lomma 33:11. 
Kompensationsåtgärden för de träd som tas bort regleras i exploateringsavtalet. 

Då fastigheten Karstorp 13:100 har en genomsnittlig marknivå på endast ca 2,2 m över havet har 
Exploatören gjort en översvämningsutredning som bl.a. redovisar nödvändiga åtgärder för att 
omhänderta och fördröja dagvatten inom fastigheten. 



TJÄNSTESKRIVELSE 2021-11-08 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sida 2 av 2 

För övriga villkor, se bilagt förslag till exploateringsavtal med bilagor. 

Beslutsunderlag 
- Förslag till ”Exploateringsavtal avseende fastigheten Karstorp 13:100”, Bilaga 1. 
- Förslag till ”Detaljplan för Karstorp 13:100 och del av Lomma 33:11 i Lomma”, 

granskningshandling, upprättad 2020-06-30. 

Samråd 
Samråd har skett med planarkitekt John Wadbro, kommunjurist Sarah Anderberg och miljöstrategisk 
samordnare Helena Björn. 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvenserna har analyserats i samband med framtagandet av detaljplanen. 
Exploateringsavtalet säkerställer att miljöer anpassade till barn uppförs vid utbyggnaden av området. 

Urban Linse 
Exploateringsingenjör 

Helena Sääf 
Mark- och exploateringschef 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens ordförande 
Kommundirektören 
Exploateringsingenjören 
Lommastrand Fastighets AB 



 

1 (4) 
 

 
EXPLOATERINGSAVTAL 
avseende Karstorp 13:100 

 
 
Detta EXPLOATERINGSAVTAL (”Exploateringsavtalet” eller ”detta Avtal”) , har denna dag 
träffats mellan: 
 
1) Lomma kommun, genom dess Kommunstyrelse, org. nr. 212000-1066, 234 81 Lomma, 
nedan kallad ”Kommunen” och  
 
2) Lommastrand Fastighets AB, org.nr. 559089-2021, Olsgårdsgatan 15, 215 79 Malmö, 
nedan kallad ”Exploatören”  
 
(1)– (2) benämns nedan var för sig ”Part” och gemensamt för ”Parterna”. 
 
 

1. Bakgrund och syfte 

Exploatören är lagfaren ägare till fastigheten Karstorp 13:100 med adress Strandvägen 118 i 
Lomma kommun (nedan kallad ”Fastigheten”), se karta Bilaga 1.  
 
Kommunen är lagfaren ägare till fastigheten Lomma 33:11. 
 
Plankostnadsavtal avseende Karstorp 13:100 gällande prövning av markens lämplighet för 
bostäder tecknades mellan Parterna 2018-04-09. 
 
Gällande detaljplan, ”Stadsäga 1202 m fl vid Strandvägen i Lomma”, medger en byggnation 
av totalt ca 420 m2bruttoarea (BTA) verksamhetslokaler ”Bensinstation” inom Fastigheten.  
I förslag till ny ”Detaljplan för Karstorp 13:100 och del av Lomma 33:11 i Lomma” (nedan 
kallad Detaljplanen) medges en byggrätt om 2 700 m²BTA bostäder inom Fastigheten. 
Dessutom anpassas gränsen i nordost mot befintlig gata. 
 
Syftet med detta Avtal är att reglera respektive Parts ansvar och åtagande för exploateringen 
av det område som omfattas av Detaljplanen. 
 

2. Marköverlåtelse  

Parterna är överens om att det markområde om ca 70 m² inom fastigheten Lomma 33:11 
som markerats på Bilaga 2 (nedan kallat ”Området”) genom fastighetsreglering ska tillföras 
Fastigheten. Exploatören ska betala en ersättning om 1 000 kr/m² att erläggas senast 30 
dagar efter lagakraftvunnen fastighetsbildning. Parterna ska tåla mindre gränsjusteringar 
som kan bli ett resultat av fastighetsbildningen.  
 
Exploatören ansöker om fastighetsbildning inom 6 månader från det att detta Avtal 
undertecknats samt svarar för samtliga fastighetsbildningskostnader för genomförandet av 
marköverlåtelsen. Kommunen biträder ansökan genom underskrift av detta Avtal.  



 

2 (4) 
 

Parterna förbinder sig att godkänna lantmäterimyndighetens beslut om fastighetsbildning i 
syfte att snarast uppnå ett lagakraftvunnet beslut.  
 
Tillträde till Området ska ske så snart fastighetsbildningen vunnit laga kraft. 
 
Kommunen förbinder sig att förvalta Området på sedvanligt sätt fram till Tillträdesdagen. 
 
Kommunen garanterar att Området per Tillträdesdagen ej besväras av några inteckningar, 
skulder, nyttjanderätter, servitut, ledningsrätter eller andra gravationer än vad som 
framkommer av fastighetsregistret. Dock ska Exploatören kostnadsfritt medge ledningsrätt 
för fjärrvärme för den del av Området som markerats med ”u1”.  
 

3. Projektersättning. 

Exploatören ska, som ett bidrag till omdaningen av Lomma centrum, erlägga en ersättning 
till Kommunen på 626 kr/m2BTA, plus indexering enligt KPI med 2007-01-01 som basmånad 
(”Projektersättningen”), för den tillkommande byggrätten Detaljplanen medger jämfört med 
vid avtalstillfället gällande detaljplan.  
 
Projektersättningen ska erläggas av Exploatören vid den tidpunkt som inträffar först av de 
nedan uppräknade händelserna mot faktura: 
 

• Vid tidpunkten för erhållet bygglov på Fastigheten under den nya detaljplanen. 
 
• Vid en eventuell försäljning av Fastigheten till tredje part. Se punkt 6 nedan. 
 
• Senast vid den tidpunkt då genomförandetiden (5 år) för den nya detaljplanen löper 

ut. 
 

4. Biotopskydd och miljökompensation 

Med anledning av de saneringsarbeten som ska ske på Fastigheten riskerar poppelallén 
direkt väster om Fastigheten på Lomma 33:11 att skadas. Exploatören har därför ansökt och 
beviljats dispens från biotopskyddsbestämmelserna för att ta bort de 11 alléträden,  
se Bilaga 3. Exploatören ansvarar för och bekostar alla åtgärder som föreskrivs i dispensen. 
Kommunen ska ombesörja att enligt dispensen föreslagen plats för ny allé finns tillgänglig för 
åtgärden senast en (1) månad efter att Exploatören anmält till Kommunen att plantering ska 
ske. Kommunen avser att redovisa lämplig plats inom naturreservatet Öresundsparken för 
den faunadepå som dispensen föreskriver.  
 
Som kompensation för att 100 m² grönyta inom Fastigheten planläggs för bostäder ska 
Exploatören inom Fastigheten anlägga grönytor i enlighet med vad som redovisas på bifogad 
situationsplan, Bilaga 4. Kompensationsåtgärden ska vara genomförd senast två månader 
efter utfärdat slutbevis för byggnationen inom Fastigheten om väder och årstid tillåter det. 
Om väder och årstid inte är lämplig ska Exploatören erhålla skälig tidsförlängning. 
Kommunen ska informeras då åtgärden är utförd. Exploatören ska upphandla  
kompensationsåtgärden med garantiskötsel under minst 2 år.  
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5. Övrigt, ledningsflytt, anslutningsavgifter 

Kopplat till den Översvämningsutredning, Bilaga 5, som gjorts ansvarar och bekostar 
Exploatören nödvändiga åtgärder för att inom området för Detaljplanen  ordna den 
fördröjnings- och översvämningsvolym som rekommenderas i utredningen. 
 
Alla kostnader för eventuell. ledningsflytt kopplade till Detaljplanens genomförande 
bekostas av Exploatören. Nödvändiga servitut för ledningar inom området för Detaljplanen 
ska vederlagsfritt accepteras av Exploatören.  
 
Tillkommande anslutningsavgifter för Fastigheten bekostas av Exploatören. 
 

6. Överlåtelse av fastighet och avtal  

Innan eventuell försäljning, till tredje part, av hela eller delar av Fastigheten genomförs ska 
Kommunen informeras samt lämna sitt godkännande att försäljning kan ske. Dessutom ska  
Projektersättningen, enligt punkt 3, ska regleras. Det antecknas att godkännande inte 
behöver inhämtas för det fall Exploatören överlåter Fastigheten till bolag inom samma 
koncern eller till blivande bostadsrättsförening. 
 
Exploatören äger inte rätt att överlåta detta Avtal eller rättigheter och skyldigheter enligt 
detta Avtal utan Kommunens skriftliga medgivande. Detta gäller även överlåtelse av mer än 
49% av aktieinnehavet i Lommastrand Fastigheter AB till annan än blivande 
bostadsrättsförening.  En förutsättning för Kommunens skriftliga medgivande är att 
Kommunen skäligen kan nöja sig med den nya parten samt att denne skriftligen åtar sig 
förpliktelserna enligt detta Avtal.  
 
Skulle Exploatören överlåta Fastigheten utan att inhämta Kommunens skriftliga medgivande 
för överlåtelse av sina förpliktelser enligt detta Avtal ska Exploatören kvarstå vid dessa 
gentemot Kommunen. 
 

7. Giltighet, tillägg och ändringar 

Exploateringsavtalet är till alla delar förfallet om inte Lomma kommuns kommunfullmäktige 
vid sammanträde senast 2022-12-31, antar förslag till ”Detaljplan för Karstorp 13:100 och del 
av Lomma 33:11 i Lomma” genom beslut som vinner laga kraft.  
 
Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering avseende exploateringen av Karstorp 
13:100 och ersätter alla eventuella tidigare skriftliga eller muntliga överenskommelse i fråga 
om Fastigheten. Tillägg till eller förändringar av Avtalet kräver för sin giltighet att de ska vara 
skriftliga och undertecknade av båda Parter. 
 

8. Tvist och tillämplig lag 

Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras vid allmän domstol. 
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Avtalet har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna tagit ett vardera. 
 
 
 
Lomma den                 2021   Malmö den                 2021 
 
Lomma kommun   För Exploatören 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Robert Wenglén   Magnus Schönhult  
Kommunstyrelsens ordförande 
 
___________________________  ___________________________ 
Katarina Pelin    
Kommundirektör 
 
Ovanstående namnteckningar bevittnas 
 
 
___________________________  ___________________________ 
 
 
___________________________  ___________________________  
 
 
Bilagor: 
1. Gällande detaljplan ”Stadsäga 1202 m fl vid Strandvägen i Lomma”  
2. Nytt detaljplaneförslag, ”Detaljplan för Karstorp 13:100 och del av Lomma 33:11 

Lomma kommun”, upprättad 2020-06-30, utvisande Området 
3. Dispens från biotopskyddsbestämmelserna för avverkning av 11 alléträd på fastigheten 

Lomma 33:11 i Lomma kommun, 2020-09-15 
4. Planteringsplan, kompensation, Karstorp 13:100 
5. Översvämningsutredning, Karstorp 13:100, maj 2020 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där
beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största bruttoarea är 2700 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1
p.

e2 Största bruttoarea är 100 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad.
Balkong och uteplats får finnas.,  4 kap. 11 § 1 st
1 p.

Endast komplementbyggnad såsom
soprum, garage, poolhus, växthus och
uterum får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0
Högsta totalhöjd i meter över angivet
nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0
Högsta byggnadshöjd i meter över angivet
nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Fasad ska utformas i tegel, med utseende

snarlikt traditionellt Lommategel,  4 kap. 16 § 1
st 1 p.

f2 Entréer och fönster ska ägnas särskild
omsorg,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Fasad mot norr ska brytas upp genom
förskjutning om minst en meter i djupled på
avstånd 20-25 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f4 Fjärde våningens norra fasad ska, om
sådan finnes, vara indragen minst 1,5
meter från underliggande fasadliv. Dock
tillåts att del av fjärde våningens norra
fasad, motsvarande en sträcka av 25% av
byggnadens totala längd mot norr, inte är
indragen.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Tak ska till minst 75% utgöras av biotoptak,
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f6 Lägenheter ska utformas genomgående
med uteplats åt söder,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f7 Fasad ska utformas i trä, tegel eller glas,
eller i en kombination av dessa material.,  4
kap. 16 § 1 st 1 p.

Utskjutande byggnadsdelar får ej kraga ut över allmän platsmark,  4 kap.
16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Byggnad ska utföras så att den klarar

översvämmande vatten till höjden +3,5
meter (RH 2000) utan att skadas, vatten får
ej ta sig in i bostadsrum,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Minst 65% av marken inom
egenskapsområdet ska vara
genomsläpplig,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap.
21 §

Ändrad lovplikt
Inom område med utförandebestämmelse "b2" krävs marklov för
markåtgärder som försämrar markens genomsläpplighet,  4 kap. 15 § 1 st 3
p.

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för ändrad användning förrän markens
lämplighet har säkerställts genom slutlig avhjälpandeåtgärd för det
ändamål som planen anger,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga

underjordiska ledningar,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Detaljplan för

Karstorp 13:100 och del av
Lomma 33:11 i Lomma
Lomma kommun (Strandvägen-Karstorpsvägen)

Granskningshandling

Upprättad 2020-06-30

Lovisa Liljenberg
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Sofie Norin
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Kontaktperson  
Miljöavdelningen
Anna-Karin Olsson
010-224 16 30 (gruppnummer)
skane@lansstyrelsen.se

Cormac Projekt AB
Olsgårdsgatan 15
215 79 Malmö
marcus@hari-international.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx 010-224 11 00 102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A

Dispens från biotopskyddsbestämmelserna för avverkning av 11 
alléträd på fastigheten Lomma 33:11 i Lomma kommun 
(SWEREF 99 TM N/E: 6171029/378400)

Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen lämnar dispens för avverkning av en poppelallé bestående av 11 träd i 
enlighet med ansökan och i övrigt lämnade uppgifter. 

Följande villkor gäller för beslutet: 

1. Avverkningen ska utföras under perioden 15 augusti-1 mars, för att undvika
fåglarnas häckningsperiod.

2. Minst fem av de grövsta poppelstammarna ska läggas i en faunadepå på lämplig
plats. Stammarna ska kapas upp i så få delar som möjligt.

3. En ny allé ska planteras i enlighet med vad som föreslagits i den
kompensationsutredning som bifogats ansökan.

4. Nyplantering enligt punkt 3 ska ske inom tre år från det att avverkningen av
poppelallén genomförts.

5. Om de nyplanterade träden inte etablerar sig ska de ersättas inom ett år från det
att de nyplanterade träden togs bort.

6. Dispensen upphör att gälla om arbetena inte påbörjas inom två år och avslutas
inom fem år från den dag då detta beslut vinner laga kraft.

Information
Länsstyrelsen noterar att Lomma kommun i en skrivelse om förslag till kompensation 
(2020-04-09), som bifogats ansökan, anser det viktigt att länsstyrelsen kan säkerställa 
att bestämmelser om biotopskydd återinträder för den nya trädraden. Länsstyrelsen 
vill därför informera om att huruvida en trädrad omfattas av generellt biotopskydd 
avgörs av huruvida trädraden faller in i definitionen av alléer enligt bilaga 1 till 
Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Hur definitionen 

Bilaga 3

mailto:skane@lansstyrelsen.se
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ska tolkas utvecklas i Naturvårdsverkets vägledning Allé (2014-04-15) som finns på 
Naturvårdsverkets hemsida. 

Enligt definitionen ska en allé eller trädrad, för att omfattas av generellt biotopskydd, 
bland annat vara planterad längs en väg eller i ett i övrigt öppet landskap och träden 
ska ha uppnått vuxen ålder. En trädrad som planteras som en kompensationsåtgärd i 
ett dispensärende omfattas av generellt biotopskyddsbestämmelser även om träden 
inte uppnått vuxen ålder, förutsatt att den i övrigt uppfyller definitionen.

Om fornlämningar påträffas i samband med åtgärderna ska arbetet omedelbart 
avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Detta är en generell bestämmelse i 
kulturmiljölagen (2 kap 10 §) och gäller alltid. Fornlämningar kan uppträda som 
stenpackningar, sotfärgade jordlager, eldstäder, skelettdelar, med mera.

Länsstyrelsens bedömning

Den poppelrad som ska avverkas är enligt vad som kan utläsas av handlingar till 
ansökan samt äldre flygbilder (ortofoton) planterad längs med en parkeringsplats, 
som idag är omvandlad till grönyta. Poppelraden faller därför inom ramarna för 
definitionen av en allé som omfattas av generellt biotopskydd, då den är planterad 
längs en väg enligt vägtrafikförordningens (2001:651) definition på väg, som bland 
annat omfattar ”plats som allmänt används för trafik med motorfordon”.

Alléer utgör livsmiljöer och reträttplatser för många växt- och djurarter i landskapet 
och särskilt i alléer med äldre träd kan sällsynta och hotade växt- och djurarter 
förekomma. Den aktuella allén består av popplar, vilket är ett trädslag med 
begränsade värden som värdträd för påväxtarter som mossor och lavar. Däremot kan 
popplar uppvisa andra kvaliteter för biologisk mångfald, främst kopplat till 
förekomst av död ved och vedlevande insekter. 

Träden i den aktuella allén är av varierande storlek där de grövsta träden har en 
stamdiameter på omkring 70 cm. Enligt handlingarna till ansökan är det endast ett 
träd som har död ved med angrepp av vedsvampar. Inga hotade eller sällsynta arter 
har hittats i anslutning till allén, enligt den kompensationsutredning som bifogats 
som underlag till ansökan. Inte heller i Artportalen finns några registrerade fynd av 
arter som kan kopplas till poppelallén. 

Bedömningen är därför att poppelallén i dagsläget inte har några högre naturvärden, 
utan endast allmänna naturvärden som livsmiljö för vanligare arter. På längre sikt 
skulle dock den aktuella allén kunna utveckla högre naturvärden, främst kopplade 
till förekomst av död ved. Som skadelindrande åtgärd anser länsstyrelsen att de 
grövsta trädstammarna ska tas tillvara och läggas i en faunadepå för att gynna arter 
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knutna till död ved. Förutsatt att denna åtgärd genomförs bedömer länsstyrelsen den 
skada på naturmiljön som kommer att uppstå som begränsad.

Den sanering av marken som ska genomföras och som är orsaken till att allén 
behöver avverkas får vidare anses vara ett angeläget allmänt intresse, som inte kan 
genomföras på något alternativt sätt eller på en alternativ plats. Som länsstyrelsen 
uppfattar ärendet finns även såväl enskilda som allmänna intressen i att kunna 
utnyttja det aktuella markområdet, vilket kräver sanering. Vid en avvägning mellan 
skadan på naturmiljön och såväl enskilda som allmänna intressen av att sanera 
marken, gör länsstyrelsen bedömningen att avverkningen av poppelallén är rimlig. 

Länsstyrelsen anser därför att det finns särskilda skäl för att medge dispens från 
biotopskyddet. Åtgärden bedöms heller inte strida mot biotopskyddets syfte som 
bland annat är att långsiktigt bevara och utveckla naturmiljöer som har särskilt stora 
värden för djur och växtarter. 

Den kompensationsåtgärd i form av nyplantering av en allé som föreslagits i ansökan 
och som satts som villkor i detta beslut bidrar också till att skapa förutsättningar för 
att utveckla naturvärden knutna till träd på längre sikt.

Vid en samlad bedömning finner Länsstyrelsen att dispens från biotopskydds-
bestämmelserna kan lämnas för åtgärderna.

Villkoren i detta beslut är satta för att lindra och kompensera den skada som 
avverkningen av poppelallén innebär.

Redogörelse för ärendet 

Ni har ansökt om dispens från biotopskyddsbestämmelserna för avverkning av en 
poppelallé som består av 11 träd. Allén står på fastigheten Lomma 33:11 i Lomma 
kommun.

Anledningen till att allén ska avverkas är att marksaneringsåtgärder ska genomföras 
på grannfastigheten, Karstorp 13:100, där det tidigare legat en bensinstation. Allén 
står endast 1 meter från fastighetsgränsen till Karstorp 13:100.

Enligt en bifogad utredning kring förslag på kompensationsåtgärder som genomförts 
av Ekologigruppen AB på uppdrag av Cormac projekt AB är epifytfloran på träden 
trivial och skuggpräglad. Trädens diameter varierar från 53-225 cm i omkrets. De 
flesta träd är vitala. Två träd beskrivs i utredningen som klena och toppbrutna och 
ett som flerstammigt. För ett av träden redovisas förekomst av ytor med död ved, 
hål och vedsvamp. Enligt utredningen kommer saneringsåtgärderna, där jord ner till 
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1,5 meters djup ska grävas bort hela vägen fram till allén, att innebära så stora 
skador på rotsystemet att popplarna inte kan sparas.

Som kompensationsåtgärd föreslås plantering av en ny allé på fastigheten Karstorp 
12:1, strax söder om platsen för den nuvarande allén. Träden föreslås planteras med 
ett inbördes avstånd på fyra meter och de trädslag som föreslås är oxel, skogslönn, 
naverlönn, lind eller avenbok. Enligt utredningen skulle något av dessa trädslag 
resultera i högre naturvärden än vad som är möjligt med poppel och det större 
planteringsavståndet medföra större ljusinsläpp på stammarna vilket gynnar 
påväxtarter. Den föreslagna, nya allén har markerats på karta till i utredningen och 
är cirka 40 meter lång, vilket med det föreslagna planteringsavståndet ger utrymme 
för omkring tio träd.

Lagstiftning

Vissa mindre mark- och vattenområden (biotoper) är generellt skyddade med stöd 
av 7 kap 11 § miljöbalken. De generellt skyddade biotoperna finns preciserade i 
bilaga 1 till 5 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Enligt bilagan utgör alléer en sådan biotop. Inom sådana biotoper får inga 
verksamheter eller åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön. Avverkning av 
alléträd är ett exempel på en sådan åtgärd. Om det finns särskilda skäl får 
länsstyrelsen i det enskilda fallet lämna dispens från förbudet.  

Dispens får enligt 7 kap 26 § miljöbalken endast ges om det är förenligt med 
förbudets syfte.

Vid prövning av en ansökan om dispens eller tillstånd enligt 7 kap miljöbalken ska 
Länsstyrelsen göra en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen enligt 7 kap 
25 § miljöbalken. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten får 
därför inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.

Ett beslut om dispens får enligt 16 kap 2 § miljöbalken tidsbegränsas och förenas 
med villkor. Dispensen får även enligt 16 kap 9 § 3 punkten miljöbalken förenas 
med skyldighet att utföra eller bekosta särskilda åtgärder för att kompensera det 
intrång som åtgärden medför i biotopen. 

Beslutet kan överklagas hos Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, se nedan.

Beslutet befriar dig inte från skyldigheter enligt miljöbalken i övrigt eller i annan 
lagstiftning.
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Detta beslut har fattats av naturvårdshandläggare Amelie Åkesson. Föredragande i 
ärendet har varit naturvårdshandläggare Anna-Karin Olsson. 

Amelie Åkesson
Anna-Karin Olsson        

                
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter
För info om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Bilagor: 
Kartor

Kopia till: 
Naturvårdsverket: registrator@naturvardsverket.se
Havs- och vattenmyndigheten: havochvatten@havochvatten.se
Lomma kommun: info@lomma.se; sofie.norin@lomma.se

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto:havochvatten@havochvatten.se
mailto:info@lomma.se
mailto:sofie.norin@lomma.se
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Hur ni överklagar till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Mottagare
Det är Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen som prövar överklagandet. 
Observera dock att ni ska skicka överklagandet till skane@lansstyrelsen.se eller 
Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö.

Tid för överklagande
Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni 
fick beslutet. Om den som vill överklaga beslutet företräder det allmänna ska 
överklagandet dock ha kommit in tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Innehåll
Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagandeskrivelsen ska ni ange:

 vilket beslut ni överklagar, beslutets datum och ärendenummer,
 hur ni vill att beslutet ska ändras,
 varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar eller annat som stödjer er mening bör ni skicka med kopior av 
detta. Lämna också er adress, telefonnummer och eventuell e-postadress.

Ombud
Ni kan anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt er. I så fall ska ombudet bifoga 
en fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-
post-adress.

Ytterligare upplysningar
Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni ringa till Länsstyrelsen, telefon 010-224 
10 00.

mailto:skane@lansstyrelsen.se


Kartbilaga till beslut 521-13763-2020 
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1 Inledning 
Under 2020 utförde DHI Sverige AB i uppdrag för Lomma kommun en översiktlig 
skyfallskartering för Lomma tätort (DHI, 2020). I projektet sattes en tvådimensionell 
skyfallsmodell upp och beräkningar genomfördes för att kartlägga översvämningsdjup och ytliga 
flöden och flödesvägar vid ett framtida 100-årsregn (klimatfaktor 1,4). Denna modelluppsättning 
ligger till grund för presenterade resultat i föreliggande rapport. För översvämningsrisk från 
stigande hav ligger nivåer framtagna av SMHI för Lomma i april 2020 till grund för analyserna 
(SMHI, 2020). 

Inom kommunen pågår ett detaljplanarbete för fastigheten Karstorp 13:100 med sy fte att 
möjliggöra uppförande av ytterligare bostäder. Detta PM syftar till att beskriva dagens 
översvämningssituation, hur planerad bebyggelse inom Karstorp 13:100 påverkar 
översvämningssituation inom planen samt omkringliggande bebyggelse samt att ge 
rekommendation kring lämplig dagvatten- och skyfallshantering. 
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2 Befintliga förhållanden 
Karstorp 13:100 är beläget i de centrala delarna av Lomma ca 300 m från havet. Området 
begränsas av Karstorpsvägen i norr, Strandvägen i öster och Sjögräsgatan i väster. Mot söder 
ligger ett område med Lomma Folkets Hus och Lomma Dansrotunda. Terrängen består idag till 
ca 70% av hårdgjord yta, se Figur 1. 

Figur 2 visar befintliga markhöjder. I terrängen syns diken och lokala svackor tydligt. Marken 
lutar generellt i sydvästligvästlig riktning. Inom planområdet ses en upphöjning i den södra delen 
och i norra änden finns en lågpunkt följt av en upphöjd trottoar. 

Profilerna i Figur 3 visar höjdskillnaderna längs Strandvägen som utgör planområdets östra 
gräns samt längs anslutande fastighetsgräns i söder. Strandvägen sluttar neråt från norr till 
söder med högsta punkt på ca 2,4 m i korsningen med Karstorpsvägen och lägsta punkt vid 
planområdets sydöstra hörn på ca 2,0 m. Längs den södra fastighetsgränsen sluttar marken 
från öst till väst. Högsta punkten är placerad i anknytning till Strandvägen på ca 2,2 m. En lokal 
lågpunkt ses på ca +1,2 m 20–30 m öster om Sjögräsgatan som sedan ligger på ca +1.6. 

 

Figur 1. Karstorp med befintlig bebyggelse. Planområdet är markerat i rött. 
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Figur 2. Marknivåer inom planområdet. 
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Figur 3. Höjdprofiler längs Strandvägen och planområdets södra gräns. 

2.1 Översvämningsrisk 

2.1.1 Skyfall 
Beräknat maximalt översvämningsdjup i området vid 100-årsregn med en klimatfaktor på 1,4 
visas i Figur 4. I norra delen av planområdet finns en mindre lokal lågpunkt där vattendjupet 
uppgår till maximalt 0,2 m. Övriga delar av området förblir opåverkade. Total volym stående 
inom området med vattendjup över 0,1 m beräknas till knappt 25 m3. 

Översvämningsdjup inom området bedöms inte ge skadekonsekvenser på byggnader eller 
påverka framkomlighet inom området. 

Dagens ytliga flödesvägar visas i Figur 5. Inga flödesvägar korsar planområdet. Tydliga 
flödestråk i sydlig riktning ses på både västra och östra sidan om planområdet, längs 
Sjögräsgatan respektive Strandvägen, med flöden upp till 50 l/s/m. Avrinningen via dessa 
flödesvägar, öster och väster om planområdet, sker ut på fastighet söder om planområdet, runt 
Lomma Dansrotunda. 
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Figur 4. Beräknade maximala översvämningsdjup (m) för ett framtida 100-årsregn för dagens situation. 
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Figur 5. Flödesriktning (pilar) och beräknade maximala ytvattenflöden (l/s/m) vid ett framtida 100-årsregn 
för dagens situation. 
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2.1.2 Stigande hav 
SMHI har för Lomma kommun skattat återkomstvärden för vattenstånd med återkomsttid 100 
respektive 200 år samt medelvattenstånd för år 2100, 2130 och 2150 (SMHI, 2020). Skattningen 
utgår från klimatscenario RCP 8,5, FN:s klimatpanels senaste utgåva från oktober 2019. I Tabell 
1 presenteras dessa nivåer tillsammans med dagens (2020) medelvattenstånd och 
extremnivåer. 

Tabell 1. Medelvattenstånd samt nivåer med återkomsttid 100 respektive 200 år. Siffror i meter i RH2000. 
Inom parentes anges konfidensintervall för angivna nivåer. 

År Medelvattenstånd 100-årsnivå 200-årsnivå 

2020 0,2 1,7 1,7 

2100 0,9 
(0,4 – 1,3) 

2,4 
(1,8 – 2,9) 

2,4 
(1,8 – 3,1) 

2130 1,2 
(0,4 – 2,0) 

2,7 
(1,8 – 3,5) 

2,7 
(1,8 – 3,7) 

2150 1,5 
(0,5 – 2,5) 

3,0 
(1,9 – 4,0) 

3,0 
(1,9 – 4,1) 

 

Skannade höjddata har kompletterats med inmätta vallhöjder och en översvämningsanalys för 
framtida extrema havsvattenstånd har gjorts. Analysen visar att befintlig vall skyddar mot 
extrema vattenstånd till en nivå på ca 2,5 m, se Figur 6. Enligt SMHI:s beräkningar motsvarar 
det en 100-årsnivå i havet strax efter år 2100 enligt dagens kunskapsläge (jmf Tabell 1). För att 
skydda bebyggelse bortom år 2100 kommer en påbyggnad av vallen att vara nödvändig. I 
dagsläget pågår utredning i kommunen för hur, var och när i tiden befintlig vall behöver byggas 
på för att skydda kommunen.  

Även åtgärder för dagvattenhanteringen kommer att vara nödvändig då vatten kommer att flöda 
in i dagvattenledningarna och svämma över områden innanför vallen vid höga nivåer i havet. 
För att bibehålla och uppfylla de dimensioneringskrav som finns idag, enligt Svenskt Vattens 
publikation P110, samt förhindra översvämningsrisk via dämning kommer en kombination av 
bakventiler och pumpning att vara nödvändig i framtiden. Vid analysen av 
översvämningsutbredning i Figur 6 har ingen hänsyn tagits till dämning via 
dagvattenledningsnätet.  
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Figur 6. Översvämningsutbredning vid havsnivå +2,5 m (RH2000). 

2.1.3 Kombinationseffekter 
De nederbördshändelser som är dimensionerande för dagvattensystem och för skyfall är av 
kortvarig, intensiv karaktär. Dessa händelser inträffar främst sommartid under 
högtrycksperioder. Vanligen är då vattenståndet i havet lågt. Höga havsnivåer förknippas främst 
med frontregn med låg intensitet och längre varaktighet vilka normalt sett inte är kritiska för 
dagvattensystemet.  

I Tabell 2 visas den matematiska sannolikheten för kombinerade händelser i Göteborg från en 
studie av Ramböll (Ramböll, 2014). I studien har dels teoretisk sannolikhet för kombinerade 
händelser beräknats dels har data från havsvattennivån i Torshamnen och nederbörd på 
Barlastplatsen använts för att plotta händelserna mot varandra. Resultaten förutsätter att höga 
havsvattennivåer i ett förändrat klimat kommer att inträffa oftare även under sommaren, då 
sannolikheten för mer intensiv nederbörd är högre. Tabellen kan sägas vara en form av 
matematiskt värsta fall. Även om beräkningar gjorts för data från Göteborg är det rimligt att anta 
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att sambanden är generellt giltiga. Liknande resultat redovisas för Klagshamn i SVU-rapporten 
”Identifiering av extrema händelser och dess översvämningskonsekvenser i tätort”.  

Tabell 2. Matematisk sannolikhet i form av återkomsttid i år för sammanfallande händelser av olika 
individuella återkomsttider (Ramböll, 2014). 

 

Med bakgrund av ovan är det rimligt att kombinera framtida extrema regn med framtida 
medelvattenstånd i havet. En kombination med samtidig hög nivå i havet är mycket osannolik 
(se Tabell 2). Effekten, jämfört med redovisade skyfallsresultat, av ett högre medelvattenstånd 
är att dagvattensystemet kommer att vara dämt upp till nivån för medelvattenytan och systemets 
avledningsförmåga är därmed begränsad. Detta kommer att förvärra översvämningssituationen i 
befintliga lågpunkter och problemområden. Planområdet bedöms vara opåverkat då den 
begränsade marköversvämning som uppstår skapas av lokalt vatten inom området som ligger 
över framtida medelvattenstånd bortom år 2150. 
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3 Planerad exploatering 
Befintliga byggnader på området kommer rivas varefter det nya bostadsområdet uppföras. En 
strukturplan som kan ses i Figur 7 visar även planerade grönområden. Till följd av planförslaget 
förväntas andelen hårdgjorda ytor att öka marginellt från omkring 70 % till drygt 80 %. 

En profil över området kan ses i Figur 8 där lägsta bostadshöjd är +3,2 m och lägsta 
byggnadshöjd +2,4m. Infart till området och garage ligger på +1,9 m. Tillgänglighetsnivån ligger 
på +2,7 m. 

 

Figur 7. Strukturplan för exploateringsområdet. 

 

Figur 8. Profil över planerad exploatering i Karstorp. 
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3.1 Hantering av översvämningsrisk 

3.1.1 Skyfall 
Planerad exploatering inom Karstorp leder ej till att vattenvolymer omfördelas. Utifrån 
modellerade vattennivåer för nuläget bedöms inga större skyfallsåtgärder behöva 
implementeras inom planområdet. Planen ska endast visa god höjdsättning av byggnader och 
området samt säkerställa att markavrinningen från området vid dimensionerande skyfall inte 
ökar. 

Lågområdet inom planen återfinns längs Karstorpsvägen. Maximala vattendjup överstiger inte 
0,2 m och bedöms därmed inte ge skadekonsekvenser på byggnader eller påverka 
framkomlighet inom planerad bebyggelse. För att vid dimensionerande skyfallshändelse 
säkerställa tillgängligheten till planområdet och undvika att vatten rinner in i entréer är det av vikt 
att marken lutar ut från byggnader samt att entréer höjdsätts på en säker nivå. I Svenskt Vatten 
P105 rekommenderas tomtmark ha en lutning från huskropp på minst 2 % och övriga gräsytor 
en lutning som inte understiger 1 %. Vidare bör asfalterad, plattsatt eller annan hårdgjord yta 
anläggas lägre än tomtmark samt luta drygt 1 % för att säkerställa god avledning samtidigt som 
den upplevs som plan. Entréer ska som riktlinje placeras åtminstone 0,2 m ovan marknivå på 
vägen. 

Utifrån befintliga marknivåer samt med föreslagen byggnadsutformning sker ingen avrinning från 
omkringliggande ytor in i planområdet. En ökad andel hårdgjord yta riskerar dock medföra att 
flödet från området ökar. För att inte orsaka en ökad avledning bör tomtmark utformas för lokal 
fördröjning. Dessutom rekommenderas att föreslagna gräsytor i planområdet projekteras med 
en lägre marknivå än omkringliggande mark för att skapa fördröjning samt minska avrinning ut 
ur området. Ytlig tillrinning till ytorna säkerställs med höjdsättning i området. För att optimera 
funktion samt kostnadseffektivitet bör dessa grönstråk samutnyttjas med dagvattenhantering 
och rening. Gräsytor längs planområdets norra gräns bedöms ha bäst förutsättningar till 
fördröjning då dessa planeras i befintlig lågpunkt i terrängen. Utifrån beräknade 
översvämningsdjup för dagens förhållande i samband med klimatanpassat 100-årsregn, samt 
med hänsyn till den något ökande hårdgörningsgraden, rekommenderas att de norra grönytorna 
utformas för att kunna hantera en ytlig översvämningsvolym på 30 m3 som annars riskerar 
ansamlas vid bostäder längs norra planområdesgränsen. Denna volym motsvarar den 
översvämningsvolym som idag kan ses inom området (Figur 4) med hänsyn till att den ökar till 
följd av den något ökade hårdgöringsgraden efter exploatering.  

3.1.2 Stigande hav 
Lägsta bostadshöjd är planerad till 3,2 m och nivån för tillgänglighet ligger på 2,7 m (Figur 8). 
Befintlig vall skyddar bebyggelsen till en nivå på 2,5 m. Utifrån dessa nivåer och med 
utgångspunkt från den övre änden av konfidensintervallet för framtida 100-årsnivå (Tabell 1) 
bedöms bostäderna vara säkrade till en tidpunkt mellan år 2100 och 2130 och tillgängligheten till 
slutet på innevarande sekel.  

I kommunen pågår en utredning som syftar till att utreda hur, var och när en påbyggnad av 
vallen bör genomföras för att säkra Lomma mot översvämning bortom år 2100. I detta arbete 
ingår utredning av hur dagvatten och skyfall kan hanteras vid de situationer  då havet dämmer 
dagvattensystemet.  
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Beslut gällande bildande av naturreservatet "Augustenborg" i Lomma 
kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Augustenborg är ett litet skogsområde nordväst om Borgeby. I Översiktsplan 2010 
anges det att området bör skyddas. Området är utpekat som lämpligt för 
naturreservatsbildning i Lomma kommuns åtgärdsprogram för naturreservatsbildning 
(antaget av kommunstyrelsen 2014, KS/KF 2013:367.410) och i naturmiljöprogram för 
Lomma kommun 2018-2025 (KS/KF 2015:133.420) anges att Augustenborg är ett 
särskilt värdefullt naturområde, att området ska skyddas och att 
naturreservatsbildningar ska ske enligt naturreservatsplanen. I utställningsförslaget av 
Översiktsplan 2020 är området utpekat för nytt naturreservat och området inkluderas 
i ställningstagande om att pågående reservatsbildningar ska fullföljas. Området är 
enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-02-13 belagt med interimistiskt förbud under 
perioden 2020-02-14 till 2023-02-14 inför reservatsbildningen. Länsstyrelsen i Skåne 
beslutade 2017 om så kallat LONA-bidrag på 230 000 kr för reservatsbildningen. 
 
Vid planledningsgruppen möte 2020-06-03 togs beslutet att skicka handlingarna på 
internremiss till kommunens nämnder och på externt samråd med berörda 
myndigheter, externremiss till sakägare samt delgivande till övriga 
nyttjandeorganisationer och berörda parter. Handlingarna som sedermera har varit på 
internremiss (2020-06-18 till 2020-10-07) och externt samråd (2020-06-11 till 2020-08-
31) är reviderade enligt samrådsredogörelsen. Ansökan om bidrag till markåtkomst för 
det planerade reservatet skickades 2020-04-29 till länsstyrelsen. Positivt 
förhandsbesked inkom från Naturvårdsverket 2021-02-24, med giltighetstid till och 
med 2021-12-31. Förhandlingar om markåtkomsten pågår med berörd markägare. 
 
Planeringsavdelningen redogör i skrivelse 2021-09-06 för ärendet. 
 
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2021-09-15, § 15. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från planledningsgruppen 2021-09-15 § 15 
‒ Skrivelse 2021-09-06 från planeringsavdelningen 
‒ Beslut och föreskrifter för Naturreservat Augustenborg 
‒ Skötselplan för naturreservat Augustenborg 
‒ Gränsdragning av naturreservat Augustenborg 
‒ Samrådsredogörelse för naturreservatsbildning Augustenborg 
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KOMMUNSTYRELSEN 2021-10-06 

 

 
Justering  

 

Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
Kommunstyrelsen beslutar följande:  
‒ Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen för naturreservatsbildning 

Augustenborg. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) att 

förklara det område som avgränsats på karta i ”Förslag på beslut och föreskrifter 
för naturreservatet Augustenborg” som naturreservat och att naturreservatet 
inrättas i enlighet med förslaget. För att trygga syftet med reservatet ska de 
föreskrifter gälla som anges i förslaget.  

‒ Kommunfullmäktige fastställer skötselplanen för naturreservatet Augustenborg.  
‒ Kommunstyrelsen bemyndigas att framgent revidera skötselplanen om det behövs 

för att syftet med områdets skydd ska upprätthållas.  
‒ Medelstilldelningen för ökade driftskostnader på grund av bildandet av 

naturreservatet Augustenborg ska beaktas i kommande budgetarbete.  
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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Lomma kommun   |  Hamngatan 3  |  234 81 Lomma 

tel: 040-641 10 00  |   e-post: info@lomma.se   |   www.lomma.se 

 
 

Beslut gällande bildande av naturreservatet ”Augustenborg” i Lomma kommun 

ÄRENDEBESKRIVNING 

Augustenborg är ett litet skogsområde nordväst om Borgeby. I Översiktsplan 2010 anges det att 
området bör skyddas. Området är utpekat som lämpligt för naturreservatsbildning i Lomma kommuns 
åtgärdsprogram för naturreservatsbildning (antaget av kommunstyrelsen 2014, KS/KF 2013: 367.410) 
och i naturmiljöprogram för Lomma kommun 2018-2025 (KS/KF 2015:133.420) anges att Augustenborg 
är ett särskilt värdefullt naturområde, att området ska skyddas och att naturreservatsbildningar ska ske 
enligt naturreservatsplanen. I utställningsförslaget av Översiktsplan 2020 är området utpekat för nytt 
naturreservat och området inkluderas i ställningstagande om att pågående reservatsbildningar ska 
fullföljas. Området är enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-02-13 belagt med interimistiskt förbud 
under perioden 2020-02-14 till 2023-02-14 inför reservatsbildningen. Länsstyrelsen i Skåne beslutade 
2017 om s k LONA-bidrag på 230 000 kr för reservatsbildningen. 

Vid planledningsgruppen möte 2020-06-03 togs beslutet att skicka handlingarna på internremiss till 
kommunens nämnder och på externt samråd med berörda myndigheter, externremiss till sakägare samt 
delgivande till övriga nyttjandeorganisationer och berörda parter. Handlingarna som sedermera har 
varit på internremiss (2020-06-18 till 2020-10-07) och externt samråd (2020-06-11 till 2020-08-31) är 
reviderade enligt samrådsredogörelsen (bilaga 4). Ansökan om bidrag till markåtkomst för det planerade 
reservatet skickades 2020-04-29 till länsstyrelsen. Positivt förhandsbesked inkom från Naturvårdsverket 
2021-02-24, med giltighetstid till och med 2021-12-31. Förhandlingar om markåtkomsten pågår med 
berörd markägare. 

Vad innebär reservatsbildning? 
Naturreservat är ett områdesskydd enligt kapitel 7 i miljöbalken. Syftet med skyddet i lagstiftningen är 
att ”bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av 
områden för friluftsliv”. Ett tillägg till detta finns också, ”ett område som behövs för att skydda, 
återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras 
som naturreservat”. I besluten om reservat ska bland annat de inskränkningar i rätten att använda 
marken och vattnet anges som behövs för att uppnå syftet med reservatet. Det kan till exempel vara 
förbud mot bebyggelse, uppförande av stängsel, upplag, schaktning, täktverksamhet, uppodling, 
dikning, plantering, avverkning, jakt och användning av bekämpningsmedel. Med andra ord är utrymmet 
för kommunen att själv definiera områdets skydd och framtida utveckling relativt stort innan beslutet 
tas. Kommunens miljönämnd får meddela dispens från dessa föreskrifter om det finns ”särskilda skäl”, 
dessa definieras både i lagtexten och i förarbetena till lagtexten. Innan beslut om reservatsbildning tas 
ska samråd ske med berörda myndigheter och förslaget skickas på remiss till sakägare. Sakägare 
definieras som markägare och innehavare av särskild rätt. Sakägare framgår av skötselplanen samt 
beslut och föreskrifter. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2021-09-06 
Planeringsavdelningen   

Vår referens: Helena Björn   
Direkttel: 040-641 10 52 Kommunstyrelsen 
E-post: helena.bjorn@lomma.se 
Diarienr: KS/KF 2017:341.410 
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Augustenborg 
Augustenborg bidrar med ett viktigt skogligt naturinslag i landskapsbilden vid Borgeby. Områdets storlek 
och karaktär gör att det får anses ha ett mycket högt naturvärde i ett lokalt perspektiv och skogs- och 
ängsmarkerna utgör viktiga livsmiljöer för många arter. Därtill är området en viktig komponent i 
utvecklingen av den gröna infrastrukturen i Borgebyområdet. Sedan täkt- och trädgårdsverksamheten 
har upphört har marken varit stadd i igenväxning och området utgör i dagsläget en vildvuxen refug för 
både djur och växter. Det tätortsnära läget gör att området har stor potential att utvecklas till ett 
uppskattat tätortsnära naturområde med god tillgänglighet, särskilt om grönstråk i anslutning till 
Augustenborg utvecklas. Områdets tillgänglighet och användning för friluftsliv och rekreation är för 
närvarande begränsad eftersom stigar i princip saknas. Under sommaren kan vegetationen bitvis vara så 
pass tät att den knappt är framkomlig för fotgängare. Prioriterade aspekter för friluftslivet i området är 
därmed att förbättra tillgängligheten dels genom att återskapa vissa ängsmiljöer och stråk som speciellt 
på senare tid genomgått omfattande igenväxning, dels genom skapandet av ett diskret stignät. 

TIDSPLAN 

Naturreservatet ska vara antaget 2021 i enlighet med nedanstående tidplan. 

2021-10-06  KS – Beslut om antagande 

2021-12-02  KF – Beslut om antagande  

BILAGOR 

Bilaga 1. Beslut och föreskrifter för naturreservatet Augustenborg  

Bilaga 2.  Skötselplan för naturreservatet Augustenborg 

Bilaga 3. Gränsdragning av naturreservatet Augustenborg 

Bilaga 4. Samrådsredogörelse naturreservatsbildning Augustenborg 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

- godkänna samrådsredogörelsen för internremissen med kommunens nämnder samt det 
externa samrådet med myndigheter, sakägare och övriga. 

Planledningsgruppen föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

- med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklara det område som avgränsats på karta i 
”Förslag på beslut och föreskrifter för naturreservatet Augustenborg” som naturreservat och att 
naturreservatet inrättas i enlighet med beslutet. För att trygga syftet med reservatet ska de 
föreskrifter gälla som anges i förslaget. 

- fastställa skötselplanen för naturreservatet Augustenborg. 

- kommunstyrelsen bemyndigas att framgent revidera skötselplanen om det behövs för att syftet 
med områdets skydd ska upprätthållas. 

- medelstilldelningen för ökade driftskostnader på grund av bildandet av naturreservatet 
Augustenborg ska beaktas i kommande budgetarbete. 

 

 

Magnus Runesson    Helena Björn  

Samhällsbyggnadschef   Miljöstrategisk samordnare 
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Naturreservat Augustenborg, Lomma 
kommun 
Beslut och föreskrifter 
UPPGIFTER OM NATURRESERVATET 
Områdets namn Augustenborg 
Läge   SWEREF99 13 30 (EPSG 3008) 
  X=120352, Y=6179630 
Län   Skåne län 
Kommun Lomma 
Församling/Distrikt (socken)  Bjärred/Borgeby 
Berördas fastigheter  del av Borgeby 15:38 (3,26 ha), del av Borgeby 15:14 (0,22 ha) 
Markägare Wihlborgs Borgeby AB (3,48 ha) 
Naturvårdsförvaltare  Lomma kommun 
Vegetationszon  Nemorala zonen (sydsvenska lövskogsregionen) 
Skyddsform  Naturreservat (Miljöbalken 7 kap. 4 §) 
Gränser  Gräns markerad på karta (bilaga 2) 
Areal   3,48 ha 
Sakägare Wihlborgs Borgeby AB (556675-2639) 
  Eon 
Planförfattare Erkki Palmu, Adam Bahr och Helena Björn 
  Planeringsavdelningen, Lomma kommun 

FÖRKLARANDE AV OMRÅDET SOM NATURRESERVAT 
Kommunfullmäktige förklarar med stöd av miljöbalken 7 kap. 4 § (1998:808) området som avgränsats 
på bifogad karta (bilaga 2) som naturreservat. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och 
innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden inom 
reservatsområdet påverkas av reservatsbildandet. Naturreservatets namn skall vara ”Augustenborg” 
och dess gränser ska märkas ut i fält. För att trygga naturreservatets syfte ska nedanstående 
föreskrifter gälla. 

SYFTE 
Syftet med naturreservatet är att skydda, vårda och utveckla värdefulla naturmiljöer. Vidare ska den 
biologiska mångfald som är knuten till områdets skogs- och ängsmiljöer samt småvatten bevaras och 
utvecklas. Syftet är också att utan äventyra biologisk mångfald tillgodose behov av områden för 
friluftsliv. Gynnsamt bevarandetillstånd för i området förekommande arter och livsmiljöer enligt EU:s 
art- och habitatdirektiv samt EU:s fågeldirektiv ska upprätthållas och nya ska kunna utvecklas.  
 
Syftet ska uppnås genom: 

• tillämpning av en väl avvägd kombination av fri utveckling och naturvårdande skötsel,  
• att restaurering av befintliga natur-/vegetationstyper tillåts, 
• att utveckling av nya naturmiljöer och boplatser för djur tillåts, 
• att ett diskret nät av naturstigar anläggs och underhålls inom området. 
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SKÄL FÖR BESLUT 
Områdets skogs- och ängsmarker bidrar med värdefulla livsmiljöer för svampar, växter och djur. 
Områdets placering mitt i jordbrukslandskapet gör att Augustenborg med sin skogliga karaktär är en 
särskilt viktig oas för det lokala växt och djurlivet. Området är även en del av det ekologiska 
sammanhanget med närliggande natur- och kompensationsområden och en del av den gröna 
infrastrukturen i Borgebyområdet. Prioriterade naturelement och strukturer att bevara är dammar 
och sumpmarksytor, sandiga ängsmiljöer, gläntor och bryn samt områdets skogliga delar som präglas 
av fri utveckling och inslag av död ved.  
 
Skäl för att skydda området för friluftslivet grundar sig i Augustenborgs potential att utvecklas till ett 
uppskattat tätortsnära naturområde med god tillgänglighet, genom att återskapa de öppna 
ängsmiljöer och stråk som speciellt på senare tid genomgått omfattande igenväxning samt genom 
skapandet av ett diskret stignät.  
 
Gynnsamt bevarandetillstånd för relevanta förekommande arter och livsmiljöer enligt EU:s art- och 
habitatdirektiv samt EU:s fågeldirektiv ska upprätthållas och nya ska kunna utvecklas. Lomma 
kommun kommer genom naturreservatsbildandet och genomförandet av dess skötselplan bidra till 
att uppfylla miljömålen ”Levande skogar”, ”God bebyggd miljö”, och ”Ett rikt växt- och djurliv”. 

FÖRESKRIFTER 
För att trygga syftet med reservatet ska de föreskrifter gälla som anges nedan med stöd av 7 kap. 5, 6 
och 30 §§ miljöbalken. 

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i 
markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom 
reservatet 

Förutom föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det är förbjudet att: 
1. uppföra ny byggnad, eller annan anläggning såsom exempelvis belysning, mast, torn, brygga 

eller vindkraftverk, 
2. dra fram mark- eller luftledning, 
3. bedriva täkt, spränga, borra, gräva, schakta, muddra, tippa, utfylla, dränera, dämma, anlägga 

diken, plöja, markbearbeta, utfylla, anordna upplag eller på annat sätt förstöra eller skada 
fasta naturföremål, markytor eller vattenmiljöer,  

4. tillföra kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, gödselmedel eller jordförbättringsmedel,  
5. anordna camping eller uppställningsplats för husvagn, campingbil eller liknande,  
6. så, plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer, 
7. avverka, gallra eller röja levande eller döda träd, buskar och annan vegetation, med 

undantag för nödvändiga åtgärder för att hålla befintliga vägar och stigar i framkomligt skick, 
8. bedriva jakt,  
9. uppföra vilthägn, stängsel eller hägnad, 
10. utfodra däggdjur, 
11. uppföra tillbyggnad till befintliga byggnader, 
12. anlägga väg. 

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken om markägares och annan 
sakägares skyldighet att tåla visst intrång 

För att tillgodose syftet med reservatet förpliktigas markägare och innehavare av särskild rätt till 
fastighet att tåla att följande anordningar och åtgärder vidtas inom reservatet: 
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1. utmärkning av naturreservatets gränser samt uppsättning av skyltar,  
2. skötsel och avverkning av buskar och träd samt klippning, slåtter, bete och bränning av 

markerna,  
3. skapande av sandblottor,  
4. bekämpning av invasiva arter,  
5. veteranisering av träd och skapande av död ved,  
6. utveckling och anläggning av nya och befintliga naturmiljöer för att främja områdets 

biologiska värden, detta kan innefatta sådd och plantering av växter, inplantering av 
groddjur, samt fiske, 

7. uppsättning av holkar och skapande av bomiljöer till fauna,  
8. anläggning, drift och underhåll av särskilda anordningar för besökande i reservatet, såsom 

vindskydd eller andra liknande mindre anordningar,   
9. anläggning, drift och underhåll av gång- och cykelvägar, stigar, parkeringsplatser och 

infartsvägar,  
10. uppföljning av områdets skötsel samt undersökningar och miljöövervakning av svampar, 

djur- och växtarter samt av mark- och vattenförhållanden, 
11. miljöförbättrande åtgärder för mark och vatten, kopplat till kända eller idag okända 

förekomster av föroreningar inom reservatet.   
12. anläggning, drift och underhåll av tekniska anordningar och ledningar, 
13. rivning av byggnader, 
14. skyddsjakt. 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och 
vistas inom reservatet samt om ordning i övrigt i reservatet 

Förutom föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att: 
1. gräva, ta bort, borra, måla eller på annat sätt skada markytor, sten, vattenmiljöer eller andra 

naturföremål,  
2. bortföra ved eller bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och 

buskar, 
3. plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada växter, med undantag för blekbalsamin1 

och andra arter som listas som en invasiv art av Lomma kommun eller av annan myndighet2, 
4. plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada mossor, lavar och vedlevande svampar, 

med undantag för enstaka beläggsexemplar under förutsättning att insamlandet inte bryter 
mot fridlysningsbestämmelserna och att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande 
nationell databas för hotade arter, 

5. medvetet störa däggdjur och fåglar,  
6. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, 

handplockning eller annan selektiv metod3 med efterföljande återutsättning inom 
naturreservatet, om det är tillåtet enligt fridlysningsbestämmelserna. Kravet på 
återutsättning gäller inte enstaka exemplar av varje art för artbestämning, under 

                                                           
 
1 Impatiens parviflora DC. 
2 Med invasiv art avses arter som kan utrota någon av landets egna arter eller bestånd, förändra ett helt 
ekosystem, vara bärare av nya sjukdomar som angriper inhemska arter, blanda sig med lokala bestånd, 
utkonkurrera hotade arter för resurser och livsutrymme eller hybridisera med landets egna arter. Tysklönn 
(sykomorlönn) anses inte vara en invasiv art. 
3 Med selektiv metod menas handplockning, håvning, sållning eller annan teknik där de djur som inte ska 
studeras närmare direkt återutsätts och ingreppen i deras livsmiljö blir försumbara eller kan återställas 
omedelbart. Fällor är inte att betrakta som selektiva, oavsett utformning. 
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förutsättning att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för 
hotade arter, 

7. så, plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer, 
8. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,  
9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, ljusanordning, göra inskrift eller dylikt, annat än på 

anvisad plats om sådan finns, 
10. på ett störande sätt använda eller framföra fordon eller maskiner,  
11. framföra motordrivet fordon, med undantag för hjälpmedelsfordon som krävs för att 

överkomma funktionsnedsättning, 
12. framföra fjärrmanövrerade obemannade luftfartyg såsom modellflygplan eller drönare på en 

höjd understigande 120 meter över marknivå, 
13. göra upp öppen eld,  
14. tippa avfall som trädgårdsavfall, kompostmaterial, sten, skräp eller dylikt i området, 
15. ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,  
16. utan kommunens tillstånd anordna tävlingar eller andra evenemang, 
17. cykla annat än på anvisad plats om sådan finns, 
18. rida annat än på anvisad plats om sådan finns. 

Undantag från reservatsföreskrifter 

Föreskrifterna under A. och C. utgör inte hinder för nedanstående åtgärder om de utförs i enlighet 
med vad som framgår av föreskrifterna under B., om åtgärderna utförs av eller i skriftligt samråd med 
naturvårdsansvarig på Lomma kommun: 
 

• åtgärder i samband med uppföljning, miljöövervakning, skötsel och utveckling av området i 
enlighet med naturreservatets syfte,  

• åtgärder i samband med drift och underhåll av ledningar, trafikanordningar och anläggningar,  
• installation och skötsel av byggnader, anläggningar och ledningar i enlighet med 

naturreservatets syften,  
• åtgärder som är miljöförbättrande för mark och vatten, kopplat till kända eller idag okända 

förekomster av föroreningar inom reservatet. Sådana åtgärder ska göras med största hänsyn 
till reservatets syften, 

   
Föreskrifterna under A och C utgör till och med 2022 ej heller hinder för utfodring av däggdjur om 
det tillåtits enligt arrendeavtal innan reservatsbildningen. 
 
Kommunen får, i enlighet med 7 kap. 7 § miljöbalken, i särskilda fall medge dispens från meddelade 
föreskrifter. Dispens söks hos den myndighet i kommunen som hanterar ärenden inom miljöbalken. 
Åtgärder och arbeten inom området ska ske i samråd med naturvårdsansvarig på Lomma Kommun. 

UPPLYSNINGAR 
Inom området gäller andra lagar, förordningar och föreskrifter, exempelvis: 

• Fridlysningsbestämmelser enligt jaktlagen (1987:259), miljöbalken (1998:808) och 
artskyddsförordningen (2007:845), 

• Bestämmelser om skydd för fornlämningar enligt Kulturmiljölagen (1988:950), 
• Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594), 
• Förbud mot nedskräpning enligt miljöbalken (1998:808), 
• Riksintresse högexploaterad kust, 
• Lokala planer och program, exempelvis detaljplaner, naturmiljöprogram och översiktsplan för 

Lomma kommun. 
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SKÖTSELPLAN OCH FÖRVALTNING AV 
NATURRESERVATET 

Skötselplan 

Enligt 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. framgår bland annat att 
en skötselplan ska fastställas vid bildande av ett naturreservat. I samband med bildandet av 
naturreservatet har Lomma kommun sammanställt en skötselplan. Skötselplanen för naturreservatet 
Augustenborg fastställs av Lomma kommun i ett särskilt beslut denna dag. 

Förvaltning 

Lomma kommun är förvaltare av naturreservatet. 

BILAGOR 
BILAGA 1.  ÖVERSIKTSKARTA - PLACERING INOM LOMMA KOMMUN 
BILAGA 2.  AVGRÄNSNING - NATURRESERVAT AUGUSTENBORG 
BILAGA 3.  HUR MAN ÖVERKLAGAR  
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BILAGA 1. ÖVERSIKTSKARTA – PLACERING INOM LOMMA 
KOMMUN 
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BILAGA 2. AVGRÄNSNING – NATURRESERVAT AUGUSTENBORG 
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BILAGA 3. HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Om ni vill överklaga Lomma kommuns beslut ska ni skriva till Länsstyrelsen i Skåne län, 
Rättsenheten, 205 15 Malmö. Överklagandet ska dock skickas till Lomma kommun, 234 81 Lomma. 
 
Av överklagandet ska det framgå vilket beslut ni överklagar, ange diarienummer, och hur ni vill att 
beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. 
 
Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om ni har handlingar eller 
annat som ni anser stöder er uppfattning bör ni skicka med detta. 
 
Lomma kommun måste ha ert överklagande senast 29 december 2021 annars kan överklagandet 
inte tas upp till prövning. 
 
Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni kontakta Lomma kommun, 040-641 10 00 eller 
Länsstyrelsen i Skåne län 010-224 10 00. 
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1 Syfte 
Syftet med naturreservatet är att skydda, vårda och utveckla värdefulla naturmiljöer. Vidare ska den 
biologiska mångfald som är knuten till områdets skogs- och ängsmiljöer samt småvatten bevaras och 
utvecklas. Syftet är också att utan äventyra biologisk mångfald tillgodose behov av områden för 
friluftsliv. Gynnsamt bevarandetillstånd för i området förekommande arter och livsmiljöer enligt EU:s 
art- och habitatdirektiv samt EU:s fågeldirektiv ska upprätthållas och nya ska kunna utvecklas.  
 
Syftet ska uppnås genom: 

• tillämpning av en väl avvägd kombination av fri utveckling och naturvårdande skötsel,  
• att restaurering av befintliga natur-/vegetationstyper tillåts, 
• att utveckling av nya naturmiljöer och boplatser för djur tillåts, 
• att ett diskret nät av naturstigar anläggs och underhålls inom området. 

2 Beskrivning 
2.1 GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER 
Områdets namn Augustenborg 
Läge   SWEREF99 13 30 (EPSG 3008) 
  X=120352, Y=6179630 
Län   Skåne län 
Kommun Lomma 
Församling/Distrikt (socken)  Bjärred/Borgeby 
Berördas fastigheter  del av Borgeby 15:38 (3,26 ha), del av Borgeby 15:14 (0,22 ha) 
Markägare Wihlborgs Borgeby AB (3,48 ha) 
Naturvårdsförvaltare  Lomma kommun 
Vegetationszon  Nemorala zonen (sydsvenska lövskogsregionen) 
Skyddsform  Naturreservat (Miljöbalken 7 kap. 4 §) 
Gränser  Gräns markerad på karta (figur 1) 
Areal   3,48 ha 
Sakägare Wihlborgs Borgeby AB (556675–2639) 
  Eon, Skanova 
Planförfattare Erkki Palmu, Adam Bahr och Helena Björn 
  Planeringsavdelningen, Lomma kommun 
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2.2 HISTORIK 
Nordväst om Borgeby tätort hittar man ett område med varierad natur av skog-, busk- och ängsmark, 
detta område kallas Augustenborg. Den mänskliga närvaron kring detta lilla naturområde kan spåras 
tillbaka till stenåldern. I åkern ett hundratal meter norr och nordväst om Augustenborg har man 
hittat rester av stenåldersbosättningar. En så kallad flatmarksgrav har återfunnits i den nordöstra 
delen av Augustenborg (Karlin 1931), där man hittat bronsåldersföremål såsom lerurnor, en skål av 
bränd lera, en rakkniv, ett par sylar och en ornerad bronspincett. Man har även funnit 
bronsåldershögar strax utanför naturreservatsområdet. På den Skånska rekognoseringskartan kan 
man se en grupp av fyra högar som märkts som ”Svinahögarne” (figur 1). Endast två av dessa högar 
är utmarkerade i den häradsekonomiska kartan och de två övriga har troligen utraderats av 
åkerbruket norr om Tegelbruksvägen. Förutom dessa högar finns inga spår av någon särskild 
markanvändning i början av 1800-talet. På tidigt 1900-tal fanns Borgeby ännu inte till i dagens 
mening, utan Augustenborg låg vid norra utkanten av Rutsborg och då användes marken troligen 
som åker (figur 1). På häradsekonomiska kartan 1910–1915 kan man se ett fattighus utmarkerat intill 
Augustenborg.  
 

   
Figur 1 Den Skånska rekognoseringskartan från 1815 (vänster) och den häradsekonomiska kartan från 1915 
(höger). 

Man kan se tydliga tecken av täktverksamhet i flygfoto från 1940-talet. Detta är numer speciellt 
tydligt mot nordost, ost och sydost där området omgärdas av branta slänter av cirka två meters höjd 
eller något mer mot angränsande tomtmarker och gräsytor. Dammen i södra delarna har sannolikt 
också tillkommit i samband med täktverksamheten. Den fanns ännu inte på 1940-talet men kan börja 
skönjas på flygfoto från 1962 och åtminstone sänkan är utmarkerad på ekonomiska kartan 1970 
(figur 2). Radplanteringar i de östra delarna kan tydligt ses ta form 1962 (figur 2). Delar av täkten har 
utnyttjats som fruktplantage och så sent som 1969 var östra delen av Augustenborg markerat som 
trädgårdsmark med anlagda trädridåer. Radplanterade träd i områdets norra centrala del och öppna 
stråk mellan raderna, kunde fram till början av 2000-talet skönjas i flygbilder även då trädens kronor 
var lövklädda (figur 2). De senaste 10–15 åren har igenväxningen gått snabbt, år 2016 var de öppna 
stråken näst intill omöjliga att urskönja när lövklädda trädkronor blockerar sikten.  
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Figur 2 Flygfoton från 1940, 1962, 2004, 2010 och 2019 samt den ekonomiska kartan från 1969. 

2.3 NUVARANDE MARKANVÄNDNING 
Sedan täkt- och trädgårdsverksamhet upphört har marken varit stadd i igenväxning och området 
utgör i dagsläget en vildvuxen refug för både djur och växter. Augustenborg bidrar med ett viktigt 
skogligt naturinslag i landskapsbilden i det omgivande till stora delar öppna jordbrukslandskapet i 
Borgebys omnejd. Området är dessutom en viktig länk i ett grönstråk ned mot Domedejla 
naturreservat (bilaga 1). Närliggande grönstruktur av vikt är det närliggande något mindre 
naturområdet som ligger knappt 150 m söder om Augustenborg och väst om Ättehögsvägen och det 
kompensationsområde som upptar området mellan dessa två naturområden. Det tätortsnära läget 
gör att området potentiellt kan bli en del av ett välanvänt rekreationsstråk, särskilt om grönstråk i 
anslutning till Augustenborg utvecklas. Områdets användning för friluftsliv och rekreation är för 
närvarande begränsad på grund av den dåliga tillgängligheten. Under sommaren är vegetationen 
bitvis så pass tät att den knappt är framkomlig för fotgängare. På sina håll i området har man dock 
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hittat diverse typer av skräp, allt från batterier och avgassystem till eternitplattor och plasttak, vilket 
talar för att området använts som dumpningsplats.  

2.3.1 Nuvarande planer och program 
Augustenborg omfattas ej av detaljplan. Lomma kommun anger i sin översiktsplan (Lomma kommun 
2011) att Augustenborg bör ges skydd som kommunalt naturreservat. Augustenborg är även utpekat 
för naturreservatsbildning i Lomma kommuns åtgärdsplan för naturreservatsbildning (Lomma 
kommun 2014) och naturmiljöprogram (Lomma kommun 2018). Bildning av naturreservatet 
Augustenborg kommer att bidra till ett flertal miljömål som Lomma kommun har antagit i sitt 
naturmiljöprogram (Lomma kommun 2018). Naturreservatsbildningen bidrar positivt till miljömålen 
”Levande skogar”, ”God bebyggd miljö” samt ett ”Ett rikt växt- och djurliv”. Dessutom bidrar 
naturreservatsbildningen till att Sverige uppfyller åtaganden enligt EU:s art- och habitatdirektiv och 
konventionen om biologisk mångfald (CBD). 

2.4 GEOLOGI & HYDROLOGI 
Lomma kommun ligger inom området för sydvästra Skånes sedimentära berggrund, som generellt 
härstammar från perioderna krita (som började för ca 145 miljoner år sedan) och tertiär (65 miljoner 
år sedan). Berggrunden i Augustenborg består av kalksten, sandsten och/eller märgelsten som 
bildades under en period från 65–35 miljoner år sedan, under epokerna paleocen till eocen 
(Vattenatlas 2018). Berggrunden består av flera lager unga bergarter, med kalksten överst och sand- 
och siltsten under. De sedimentära bergarterna vittrades lätt sönder av inlandsisen vilket gav upphov 
till bland annat moränleran som idag bygger upp de djupare jordlagren i Lommaområdet. Jordarten i 
området består huvudsakligen av mellan-/grovsand från isälvssediment och i den sydvästra delen 
troligen även av material med postglacialt ursprung. Området omgärdas av klass 8 åkermark med ett 
lågt lerinnehåll, <5% eller <2,5% (Länsstyrelsen Skåne 2018).  
 
Större delen av området är beläget 8–9 m över havet. Kantområdena längs med östra delen av 
Augustenborg är dock belägna på 10–12 m och centralt i Augustenborg finns en sänka belägen 7–8 m 
över havet. Den östra halvan omgärdas av 5–15 m breda branter med >10% lutning upp till 
kringliggande tomt- och jordbruksmark. I ett lite större lokalt topografiskt perspektiv så ligger 
området mitt emellan Löddeån västerut och något högre belägna områden, cirka 20 m över havet, 
norr om Flädie och Fjelie (Länsstyrelsen Skåne 2018). Grundvattnet flödar generellt i en sydvästlig 
riktning från Augustenborgsområdet, flödet vänder dock sedan mot nordväst mot Lödde å 
(Vattenatlas 2018). Förutom dammen så finns tre andra lågt belägna ytor inom området där 
betydande mängder vatten periodvis kan ansamlas.  

2.5 BIOLOGI 
Augustenborgsområdets storlek och karaktär gör att det får anses ha ett mycket högt naturvärde i ett 
lokalt perspektiv. Igenväxningsprocessen är påtaglig i området, särskilt i de delar som tills nyligen 
varit relativt öppna. Fuktighetsgraden är varierande, i mars-april kan lågt belägna ytor vara täckta 
med stöveldjupt vatten. Naturmiljöprogram för Lomma kommun (Lomma kommun 2018) beskriver 
att fokus bör ligga på att skapa sandiga naturmiljöer och att därmed förbättra förutsättningar för 
sandlevande biologisk mångfald. Vid första nämnandet av en art i underliggande avsnitt ges en fotnot 
som refererar till artens eller artgruppens vetenskapliga namn. 

2.5.1 Kärlväxter 
Senaste kärlväxtinventeringen i Augustenborg utfördes år 2011 (Reuterskiöld 2011). Området ingick 
även i Skånes flora-projektet (1985-2005) och i en uppföljande inventering som skedde 2007- 2015 
(Millora-projektet). De öppnare markerna karakteriseras generellt av arter som indikerar igenväxning 
(Påhlsson 1999). Längst i väster finns en igenväxande ängsmark, med ett tätt skikt av buskar och små 
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träd. Framförallt förekommer trubbhagtorn1 med många gamla, grova exemplar och även oxel2 är ett 
vanligt inslag. Bland annat knylhavre3 och svartkämpar4 är vanligt förekommande i fältskiktet. Öster 
om ängsmarken finns en yta med tättväxande busk- och trädskikt av yngre klibbal5 och enstaka äldre 
grövre exemplar. Fältskiktet domineras av brännässla6 och nejlikrot7. I de centrala delarna av 
Augustenborg övergår busk- och trädskiktet till huvudsakligen vårtbjörk8, sälg9 och enstaka pilar10. 
Öppnare delar har ett gräsdominerat fältskikt med bland annat rödsvingel och hundäxing och 
fuktigare partier domineras av exempelvis vasstarr11 och älgört12. De flesta av dessa fältskiktsarter är 
förknippade med svag hävd. Småborre13, krissla14, rödklint15 och piggstarr16 är arter som noterats 
inom området (Artportalen 2018) som trivs i öppna marker och därmed hotas av fortsatt 
igenväxning. Orkidén Skogsknipprot17 noterades i området 2011 (Artportalen 2018). Trädbeståndet i 
östra Augustenborg domineras av sälg, med ett relativt stort inslag av grova och/eller flerstammiga 
exemplar. Även vårtbjörk är vanlig i trädskiktet och en hel del grova radplanterade hästkastanjer18 
och popplar19 förekommer. Buskskiktet domineras av vårtbjörk men har ett stort inslag av andra 
arter. Fältskiktet utgörs av främst kirskål20 och nejlikrot.  

2.5.2 Lavar, mossor, och svampar 
Det har ännu inte genomförts någon formell inventering av lavar, mossor eller svampar i 
Augustenborg. Iakttagelser har dock gjorts vid andra inventeringar. I norra centrala delar av 
Augustenborg är marken påtagligt fuktig och här finns bitvis ett bottenskikt med bland annat 
spjutmossa21 (Reuterskiöld 2011). Även i den östra halvan av området finns fläckvis rikligt med mossa 
i bottenskiktet. Vintern 2017/18 påträffades signalarten kantarellmussling22 på lågor i den nordöstra 
mer slutna halvan av björk-/sälgskogen. Även en art av gelésvamp, möjligen gullkrös23, återfanns på 
nedfallna björkgrenar. 

2.5.3 Ryggradslösa djur 
Det har ännu inte genomförts någon inventering av ryggradslösa djur i Augustenborg. Det står dock 
klart att området i och med förekomsten av död ved och ängsmarkerna utgör ett värdefullt habitat 
för vedlevande ryggradslösa djur och pollinerande insekter såsom humlor, solitärbin och blomflugor.  

2.5.4 Fågelliv 
Någon formell inventering av fågellivet i Augustenborg har ej gjorts i skrivande stund. Tornfalk24, 
sparvhök25, duvor och trastar samt flera olika småfågelarter har dock noterats i området 
(Reuterskiöld 2011).  

2.5.5 Fladdermöss 
En nyligen utförd inventering (Gerell & Gerell 2018) resulterade endast i ett fåtal registreringar av de 
två arterna nordfladdermus26 och dvärgpipistrell27. Orsaken till detta är troligtvis att fladdermössens 
jaktmöjligheter i Augustenborg är relativt dåliga, på grund av att området idag till större delen är 
kraftigt igenvuxet. 

2.5.6 Övriga däggdjur 
I skrivande stund har det ännu inte genomförts någon formell inventering av andra däggdjursgrupper 
än fladdermöss i Augustenborg. Inne i skogsdungen, och på åkermarken söder om denna har dock 
spår av rådjur28 och älg hittats (Reuterskiöld 2011). Legor som observerats i vegetationen inom 
området indikerar att området används som viloplats av vilt.  

                                                           
1 Crataegus monogyna Jacq. 
2 Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. 
3 Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. 
4 Plantago lanceolata L. 
5 Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 
6 Urtica dioica L. 
7 Geum urbanum L. 
8 Betula pendula Roth 
9 Salix caprea L. 
10 Salix spp. L. 

11 Carex acuta L. 
12 Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 
13 Agrimonia eupatoria L. 
14 Inula salicina L. 
15 Centaurea jacea L. 
16 Carex spicata Huds. 
17 Epipactis helleborine (L.) 
18 Aesculus hippocastanum L. 
19 Populus spp. L. 
20 Aegopodium podagraria L. 

21 Calliergonella cuspidata Loeske 
22 Plicaturopsis crispa (Pers.) D.A. Reid 
23 Tremella mesenterica Retz.:Fr. 
24 Falco tinnunculus L. 
25 Accipiter nisus L. 
26 Eptesicus nilssonii Keyserling & 
Blasius 
27 Pipistrellus pygmaeus Leach 
28 Capreolus capreolus L. 
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2.5.7 Groddjur 
Vid en groddjursinventering 2012 (Pröjts 2012) påträffades i april vanlig padda29, vanlig groda30 och 
åkergroda31 och dessa tre arter bedömdes fortplanta sig på lokalen. Då noterades spel av vanlig 
groda och åkergroda. I juni samma år hittades endast enstaka yngel av vanlig groda genom håvning 
på norra sidan. Trots klart vatten och lämpliga kringliggande terrestra habitat hittades inga spår av 
salamandrar. Sedan groddjursinventeringen 2012 har förutsättningarna för groddjur troligtvis gått 
från att redan varit suboptimala till att ha försämrats ytterligare, på grund av igenväxningen. Vid 
inventeringen 2018 (Loman 2018) hittades endast en enda vanlig groda vid dammen och inga tecken 
på lek (spel, rom). Från 1992 finns uppgifter om förekomst av lökgroda32 nära området (Reuterskiöld 
2011, Artportalen 2018) och arten förekommer på norra sidan av Lödde å (Artportalen 2018). 
Augustenborgsdammen var betydligt bättre lämpad som leklokal för groddjur innan ridån av träd till 
söder och väster om dammen växte till sig allt för mycket. 

2.5.8 Invasiva arter 
Invasiva arter är främmande arter som kan ha skadlig inverkan på inhemska naturtyper och 
ekosystem. Klimatförändringar kan på sikt bli problematiska ur naturvårdssynpunkt, då det kan leda 
till att vissa potentiellt invasiva främmande arter börjar sprida sig mer aggressivt i naturmiljöer. 
Tysklönnen är ett exempel på en potentiell invasiv art som kan bli till ett växande problem i 
framtiden om man inte arbetar aktivt och kontinuerligt med att stoppa etablering av denna art i 
naturmiljöer. Anledningen till att den anses vara invasiv är att den ofta successivt nästan helt tar över 
föryngringen i ett område och på så vis tränger undan inhemska arter. Förutom att den har en 
aggressiv förökning jämfört med våra inhemska lönnar så är den dessutom giftig och kan orsaka 
dödlig så kallad ”atypisk myopati” hos hästar som förtärt dess knoppar och löv.  

2.5.9 Övriga hot mot biologisk mångfald 
Det största hotet mot den biologiska mångfalden i Augustenborg är exploatering och 
ianspråktagande av marken för byggnation eller andra permanenta förändringar av 
markanvändningen. Därefter utgör igenväxning ett problem för de delar av Augustenborg som tills 
nyligen haft en betydligt öppnare karaktär. Igenväxning och avsaknad av hävd hotar förekomsten av 
de arter som förknippas med de öppnare delarna.  

2.6 REKREATION 
Lomma kommun är liten till ytan och rekreation ska samsas med naturen om den begränsade ytan. 
Naturområden har historiskt sett stadigt krympt i Lomma kommun och tillgången till allemansrättslig 
mark är i dagsläget en bristvara i denna del av Skåne, vilket innebär att det är extra angeläget att 
befintliga tätortsnära naturområden såsom Augustenborg värnas. Området har stor potential som 
närrekreationsområde för boende i Borgeby. Avsaknaden av stignät gör dock att området i nuläget 
inte är lättillgängligt för normalbesökaren. Det täta buskskiktet gör delar av området svårforcerade 
för människor, särskilt under vår/sommar.  
  

                                                           
29 Bufo bufo L. 
30 Rana temporaria L. 

31 Rana arvalis Nilsson 
32 Pelobates fuscus Laurenti 
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3 Bevarandevärden och potential 
Här listas kortfattat de strukturer, funktioner och karaktärer som är viktiga för att uppnå syftet med 
naturreservatet. Förklarande bakgrundstexter till de olika värdena finns under kapitel 2 (Beskrivning). 

3.1 BIOLOGI 
• Naturreservatsbildningen säkrar ett större sammanhängande grönstråk som bland annat 

inkluderar ett intilliggande kompensationsområde i sydost och Ättehögs/Rutsborgs naturområde 
söder om detta kompensationsområde och övrig grönstruktur runt om i Borgeby  

• Augustenborgs ängs- och skogsmarksbiotoper är sällsynta i omgivningen och viktiga för det lokala 
växt- och djurlivet (figur 2). 

• De tidigare betydligt öppnare ängsmarkerna, gläntorna och stråken skulle gynnas av försiktig 
naturvårdsröjning och efterföljande kontinuerlig hävd i form av slåtter eller bete. 

• Insekter, insektpollinerade växter samt insektivora fåglar och fladdermöss gynnas genom att 
ondulerade (flikiga) strukturer framhävs i brynmiljöer 

• Boplatstillgången för fåglar, fladdermöss och annan fauna förbättras vid behov genom att skapa 
ändamålsenliga bomiljöer (exempelvis holkar).  

• Dammens naturvärden, exempelvis groddjur och fladdermöss förbättras genom busk-
/trädvegetation tunnas ut från söder till väster om dammen (figur 2). 

• Vedlevande biologisk mångfald utvecklas genom bevarande och skapande av torrakor, 
högstubbar, lågor och fauna-/fungadepåer  

 
Figur 2 Sammanvuxna träd intill dammen (övre vänster), småborre i den centrala björkskogen (höger) och en 
knylhavreäng i sydvästra Augustenborg.  
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3.2 REKREATION 
• Återupptagen hävd i ängsmarker, gläntor och stråk ger förbättrad tillgänglighet. 
• Anläggning av ett diskret och välplanerat stignät (figur 3 och 5) förbättrar områdets 

rekreationspotential ytterligare. 
• Skåneledens etapp 11 går förbi i nord-sydlig riktning öster om Naturreservat Augustenborg längs 

med Norra Västkustvägen. Det finns möjligheter att informera om naturreservatet för de som 
vandrar längs skåneleden och passerar naturreservatet och potentiellt att dra en slinga igenom 
området.  

• Information om naturreservatet bör finnas tillgängligt via skylt samt via pedagogiskt material 
gällande naturreservatet, dess naturtyper, biotoper och arter. 

 
Figur 3 Det nordsydliga ängsstråket genom centrala Augustenborg med inslag av bland annat smultron (nedre 
vänster) och hassel (övre vänster), här med exempel på dragning av gångväg/naturstig (höger).  
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3.3 KULTURHISTORIA 
• Återupptagen hävd i ängsmarker, gläntor och stråk ger upphov till en varierande natur-

/kulturhistorisk miljö 
• Det finns potential att via skyltar eller dylikt informera och påminna om områdets fornhistoria 

exempelvis gällande rester från flatmarksgravar från yngre bronsåldern inom området och de 
kringliggande förhistoriska gravhögarna ”Svinahögarna”. 

• Augustenborg har i modern tid brukats för diverse ändamål, allt från sandtäkt till trädgårdsodling 
till boskapshägn, vilket lämnat intressanta spår runt om i området (figur 4). 

 
Figur 4 Körsbärsplommonträd söder om dammen (övre vänster), saltsten i Augustenborgs centrala delar 
(höger) och ett gammalt pumphus intill dammen (nedre vänster). 
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4 Mål och skötselåtgärder 
Den inledande beskrivningen baserar sig på de inventeringar som utförts i Augustenborg från 2005 
2011 samt på fältbesök under 2017 och 2018. Indelningen i detta avsnitt (figur 5) följer svensk 
standard SS 199000:2014 och vegetations- och naturtyper beskrivs enligt Vegetationstyper i Norden 
(Påhlsson 1998) och Natura 2000 (Naturvårdsverket 2018) där det är tillämpligt. All skötsel och 
anläggning ska ske i samråd med naturvårdsansvarig på Lomma kommun.   

 
Figur 5 Skötselområden i Naturreservat Augustenborg. Områdena har olika karaktär och ska skötas enligt de 
specifika åtgärderna i skötselplanen.  

4.1 SKÖTSELOMRÅDE 1A-C, SKOG OCH TRÄD  
4.1.1 Skötselområde 1a, björk-/sälgskog – Beskrivning 
Skötselområde 1a (figur 5 och 6) är med en yta på cirka 1,28 ha den största skogsytan i Augustenborg 
och kan beskrivas som björkskog av ört-typ (VIN 2.2.1.7). Området bär spår av rester från tiden som 
trädgårds-/fruktodling, två rader av tätt planterade grova hästkastanjer löper i norrgående riktning 
från gårdstomten i skogsdungens sydvästra hörn. Den östra raden med hästkastanjer utgör också 
östlig gräns för området och naturreservatet. Längs norra gränsen mot den högre belägna 
tomtmarken och längst i sydost längs slänten upp mot gårdstomten, står radplanterade grova, 
högvuxna popplar. I övrigt domineras detta område av sälg och vårtbjörk, och inslag av grova 
och/eller flerstammig sälgar är relativt stort. Områdets buskskikt domineras av vårtbjörk men har ett 
stort inslag av andra arter. Fältskikt utgörs av främst kirskål, nejlikrot och träjon33. Inslaget av 
rotvältor och död ved från exempelvis pil är stort. Vedlevande svampar såsom kantarellmussling och 
gelésvamp växer på detta substrat. Mossa förekommer fläckvis rikligt i bottenskiktet.  

                                                           
33 Dryopteris filix-mas (L.) Schott 
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Figur 6 Skötselområde 1a, björk-/sälgskog, med vy över yta i ost dominerad av grövre sälg, planterade rader av 
hästkastanj och vårtbjörk sommaren 2016 (höger), med inslag av död ved och trälevande svampar såsom 
kantarellmussling november 2017 (nedre vänster); samt vy över vårtbjörkdominerad yta sommaren 2016 (övre 
vänster). 

4.1.2 Skötselområde 1b, björk-/sumpsnårskog – Beskrivning 
Skötselområde 1b (figur 5) består av ytor på totalt 0,54 ha i centrala Augustenborg som 
huvudsakligen består av medelgrov vårtbjörk, sälg och enstaka pilar som växer i nord-sydligt löpande 
stråk med insprängda gläntor. Marken är påtagligt fuktig i norr och har bitvis sumpskogskaraktär. 
Området kan kategoriseras som björkskog av ört-typ (VIN 2.2.1.7) och sumpsnårskog av vide-ört-typ 
(VIN 2.2.5.1.). Buskskiktet är varierat, förutom trädskiktets arter förekommer även av trubbhagtorn, 
hassel34 och fläder35, samt gråvide36 i fuktigare partier. Ytor med öppnare karaktär har ett tätare, 
gräsdominerat fältskikt med bland annat hundäxing, rödsvingel och inslag av småborre. I de fuktigare 
partierna dominerar fuktgynnade högväxta gräs och örter såsom vasstarr, älgört och rörflen37. Här 
finns fläckvis även ett bottenskikt med bland annat spjutmossa.  

4.1.3 Skötselområde 1c, klibbalskog – Beskrivning 
Skötselområde 1c (figur 5 och 7) utgörs av en liten yta/dunge på omkring 0,29 ha sydväst om björk-
/sumpsnårskogen som vegetationsmässigt kan beskrivas som en klibbalskog (VIN 2.2.4.3). Trädskiktet 
består av ett tättväxande ungt bestånd av klibbal och enstaka äldre, grova exemplar. Det täta 
buskskiktet består huvudsakligen av klibbal med inslag av fläder och trubbhagtorn, samt bitvis av 
grova exemplar av korgvide38. Fältskiktet är trivialt och domineras av brännässla och nejlikrot.  

                                                           
34 Corylus avellana L. 
35 Sambucus nigra L. 

36 Salix cinerea L. 
37 Phalaris arundinacea L. 

38 Salix viminalis L. 
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Figur 7 Skötselområde 1c, klibbalskog, här med vy över ett flertal av de yngre klibbalarna (övre vänster) och en 
större flerstammig klibbal (höger), samt vy västerut mot en tuvig gräsmark som övergår till den sydvästra 
ängen (nedre vänster), i oktober 2018. 

4.1.4 Skötselområde 1a-c – Mål 
Vegetationstyperna i skötselområdena 1a-b utgör övergångsstadier (Påhlsson 1998) och utan hävd 
och påverkan av invasiva arter är det troligt att torrare delar långsiktigt kommer att övergå i ek-
/bokskog och att sumpigare delar kommer att övergå i alskog. Målet för dessa områden bör därför 
vara en naturlig succession driven av inhemsk flora och fauna med minimal påverkan av invasiva 
främmande arter. Förutsatt att de hydrologiska förhållandena är stabila kommer troligen 
vegetationstypen klibbalskog fortsättningsvis prägla område 1c. Eventuella stigar ska hållas fria från 
nedfallna grenar och stammar. 

4.1.5 Skötselområde 1a-c – Åtgärder 
För att förbättra förutsättningarna för groddjur och möjligheter för fladdermöss att utnyttja området 
för födosök krävs att man skapar tillräckligt stora gläntor, förslagsvis kring de sänkor/sumpmarker 
som periodvis står under vatten inom området . Detta skulle även gynna groddjur. För att ytterligare 
gynna biologisk mångfald kan utvalda träd försiktigt friställas och ondulerande (flikiga) bryn kan 
utvecklas eller nyskapas. Gläntor och brynmiljöer bevaras för att bibehålla förutsättningar för en 
omväxlade och artrik miljö. Vid gallringar och röjningar samt vid beskäring och fällning av träd så ska 
stam och grenverk lämnas som torraka/högstubbe/låga eller samlas ihop på plats som fauna-
/fungadepå. Förekomsten av död ved ska kunna ökas genom veteranisering av vissa träd när så 
bedöms lämpligt. Död ved kan med fördel placeras i olika sollägen så att en del är solexponerade och 
en del är mer beskuggade. Träd och större grenar som faller över naturstigar och gångvägar dras ur 
vägen så pass att framkomligheten återställs.  
 
För att förbättra tillgängligheten för besökare kan ett diskret nät av naturstigar anläggas. 
Anläggningen av stigar och gallring/röjningen kan utföras på ett sådant vis att stråk med gläntor 
skapas från söder till väster om de sänkor som tidvis står under vatten. Eventuell röjning av 
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vegetation för stigar kan på så vis kombineras med naturvårdsgallring och leda till förbättrad 
habitatkvalitet för groddjur och dessutom skapas bättre förutsättningar för fladdermöss. Holkar för 
fåglar och fladdermöss samt andra installationer som gynnar fauna såsom mulmholkar och 
insektshotell ska få uppföras enligt avsnitt 5.5. Utbredningen av invasiva främmande arter ska 
motverkas enligt avsnitt 5.7.3. 

4.2 SKÖTSELOMRÅDE 2, ÄNG OCH BETESMARK 
4.2.1 Skötselområde 2 – Beskrivning 
Skötselområde 2 utgörs av de ängsmarker, gläntor och stråk (figur 5, 8) på totalt 1,30 ha som 
omgärdar och genomgår de skogliga områdena. I sydväst och norr finns högvuxna ängsmarker, varav 
den sydvästra är av buskbärande knylhavretyp (VIN 5.2.2.1). Huvuddelen av ängsmarkerna präglas år 
2019 av igenväxning med buskar och småträd. Den västra ängsmarken karakteriseras av ett flertal 
relativt gamla och grova individer av trubbhagtorn. Även oxel är vanlig och enstaka större exemplar 
av tall39 och vårtbjörk40 förekommer. Karakteristiska högväxta buskar av harris41, växer längs 
gränsområdena i väst och syd. Fältskiktet i den sydvästra ängsmarken saknar märkbar 
gödselpåverkan. Typiska arterna för knylhavreängar såsom knylhavre, hundäxing42 och svartkämpar 
är vanligt förekommande. Andra vanligt förekommande arter i den västra ängsmarkens fältskikt är 
krissla, rödven43, rödsvingel44, vildmorot45, äkta johannesört46 och kråkklöver47. Skogsknipprot 
noterades i området 2011 (Artportalen 2018).  
 
Det västra skogsområdet uppdelas av ängsstråk som löper rakt igenom området ungefär i en 
nordsydlig riktning. Delar bär spår av att ha använts för bete, bland annat finns en kvarlämnad 
saltsten. Stråken har tills ganska nyligen haft en betydligt öppnare karaktär. Stråken har inslag av 
hassel som troligtvis kommer försvinna om inte igenväxningen hindras. Dessa stråk har 
gräsdominerade fältskikt med bland annat hundäxing, rödsvingel och inslag av småborre. Den relativt 
sett högbelägna ängen söder om dammen är av relativt torr och lågvuxen hedkaraktär. Detta kan 
troligen förklaras genom att denna remsa ligger precis utanför det ursprungliga sand-
/grustäktsområdet. I slänten från torrängen ned mot dammen finns träd av körsbärsplommon48 som 
ger stora mängder frukt.  

                                                           
39 Pinus sylvestris L. 
40 Betula pendula Roth 
41 Cytisus scoparius (L.) Link 
42 Dactylis glomerata L. 

43 Agrostis capillaris L. 
44 Festuca rubra L. 
45 Daucus carota L. 
46 Hypericum perforatum L. 

47 Potentilla palustris (L.) Scop. 
48 Prunus cerasifera Ehrh. 
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Figur 8 Skötselområde 2, äng och betesmark, här med vy österut över högvuxen kvastginst i den nordvästra 
remsan i oktober 2018 (övre vänster), vy över den sydvästra ängsmarken i juli 2018 där igenväxningen i 
buskskiktet är påtaglig (höger) samt vy söderut över den relativt högbelägna och mer lågvuxna torrängen söder 
om dammen i juli 2018 (nedre vänster).  

4.2.2 Skötselområde 2 – Mål 
Ängar i Augustenborg hotas av igenväxning. Det finns en stor potential att ytterligare utveckla och 
förhöja områdets naturvärden genom insatser såsom försiktig röjning av buskskiktet och införande 
av årligt återkommande slåtter eller bete med till exempel får. På sikt kan de torrare gräsmarkerna 
längs södra kanten och söder om dammen eventuellt utvecklas till grässandhed. Eventuella stigar ska 
hållas fria från nedfallna grenar och stammar. 

4.2.3 Skötselområde 2 – Åtgärd 
De igenväxande ängsmarkerna är i behov av naturvårdsgallring och återkommande hävd (Lomma 
kommun 2018). Utvalda ytor runt om i Augustenborg bör därför initialt försiktigt gallras/röjas. 
Utvalda fristående träd och buskage och/eller grupper av träd och buskage sparas dock. Särskild 
prioritet bör läggas vid att öppna upp mark från söder till väster om dammen och eventuellt även 
kring periodvis vattentäckta sumpmarksytor. Slåtter (sensommar eller tidig höst, med bortföring av 
slaget material), naturvårdsbränning eller bete bör sedan utföras årligen för att på sikt reducera 
näringstillgången i marken, vilket i sin tur gynnar konkurrenskänsligare arter. Det viktigt att slåttern 
görs ondulerande (flikigt) längs bryn är för att skapa läbildande miljöer, då dessa är gynnsamma för 
insekter. Hela eller delar av detta område kan, i mån av behov, undantas från den årliga skötseln. 
Uppslag av vedartad vegetation ska motverkas enligt avsnitt 5.8.2, eventuellt med undantag av 
utvalda solitära träd och buskar. Utbredningen av invasiva främmande arter ska motverkas enligt 
avsnitt 5.7.3. 
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4.3 SKÖTSELOMRÅDE 3, SMÅVATTEN 
4.3.1 Skötselområde 3 – Beskrivning 
Skötselområde 3 (figur 5, 9) utgörs av en damm i Augustenborgs sydöstra del. Kring dammen växer 
grov sälg, vårtbjörk, korgvide och hagtorn runt kanterna och grenar av korgvidet ligger långt ut över 
vattenytan.  

4.3.2 Skötselområde 3 – Mål 
Vegetationen syd till väst om dammen ska hållas relativt öppen med relativt sparsamt krontäcke för 
att säkerställa att tillräckligt med solljus når dammen, vilket gynnar djurlivet och i synnerhet 
groddjuren.  

 
Figur 9 Skötselområde 3, småvatten, här med vy över dammen från juli 2016 (höger samt övre vänster) samt en 
vy ut över dammen från norra sidan med den högbelägna ängen längst bak i bild bakom slänten tagen i 
november 2017 (nedre vänster). Igenväxningen med hängande grenverk över dammen, och mängden död ved i 
dammen är påtaglig. 

4.3.3 Skötselområde 4 – Åtgärd 
Dammens vattenkvalitet bör undersökas vart 5:e år. Vattenledning som finns vid dammen ska 
undersökas och eventuellt avlägsnas. Vegetationen bör öppnas utifrån behov från till syd och väst om 
dammen för att släppa in mer solljus. Eventuellt kan hotade groddjur (ex. lökgroda) planteras in om 
habitatet anses lämpligt och det gynnar den biologiska mångfalden. Utbredningen av invasiva 
främmande arter ska motverkas enligt avsnitt 5.7.3. 
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5 Anläggningar och allmän skötsel 
All skötsel och anläggning ska ske i samråd med naturvårdsansvarig på Lomma kommun. 

5.1 INFORMATIONSPLATS, SKYLTAR OCH MATERIAL 
5.1.1 Informationsskyltar & pedagogiskt material 
Informationen om området ska finnas tillgänglig vid områdets entré i norr (endast infart för 
fotgängare). Utöver övergripande naturreservatsskylt med text och karta kan det även finnas 
pedagogisk information om bland annat områdets naturtyper och typiska och karakteristiska arter 
samt övergripande information kommunens arbete. Informationsmaterialet ska hållas i gott skick och 
det ska vara aktuellt. 

5.2 VÄGVISNING, TILLGÄNGLIGHET OCH PARKERING 
5.2.1 Vägvisning 
Utanför området kan det skyltas till naturreservatet från Österleden och från Skåneleden. Inom 
naturreservatet ska det skyltas sparsamt. 

5.2.2 Tillgänglighet och parkering  
Ingen parkering finns tillgänglig i direkt anslutning till naturreservatet. Bilburna besökare hänvisas till 
befintliga parkeringsmöjligheter i Borgebyområdet.  

5.3 BÄNKAR, BORD, SOPKÄRL OCH GRILLPLATSER 
5.3.1 Bänkar och bord 
Bänkar och bord inom naturreservatet kan tillkomma. Vid behov kan markytan under och inom 
någon meter från bänkar och bord samt en anslutningsgång klippas eller grusbeläggas. Negativ 
inverkan på biologiska värden ska minimeras. 

5.3.2 Sopkärl 
Sopkärl inom naturreservatet kan tillkomma. Vid behov kan markytan inom någon meter runt sopkärl 
klippas eller grusbeläggas. Negativ inverkan på biologiska värden ska minimeras. 

5.4 NATURSTIGAR 
Naturstigar kan tillkomma inom naturreservatet. I figur 5 ges förslag på möjliga stigdragningar, 
enbart vissa av de föreslagna stigarna bör anläggas för att ta hänsyn till och bevara den vilda 
karaktären och ostörda platser. Stigar kan med fördel för den biologiska mångfalden anläggas söder 
och väster om dammen och utvalda sumpmarksområden (se exempel i figur 5), då anläggningen av 
dessa bidrar till att öppna upp vegetationen en del. Stigar ska i utformning och skötsel vara 
anpassade för att främja tillgängligheten till fots. Naturstigar får ej helt hårdgöras. Vegetationen 
inom en meter från stigar kan hållas kortklippt. Vid behov, exempelvis vid igenväxning, kan försiktig 
och minimal röjning utföras för att frilägga stigar så pass att framkomlighet för besökare är tillräcklig. 

5.5 HOLKAR FÖR FÅGLAR OCH ANNAN FAUNA 
För att främja den biologiska mångfalden ska holkar/hotell för fladdermöss, fåglar och 
insekter/ryggradslösa djur kunna installeras. Dessa ska skötas och bytas ut vid behov för att 
upprätthålla funktionen som häckningsplats/boplats. Utformning och placering ska genomföras så att 
negativ inverkan på övriga biologiska värden minimeras. 

5.6 FAUNA- OCH FUNGADEPÅER 
Död ved bevaras inom området i form av torrakor, högstubbar, lågor och/eller fauna-/fungadepåer. 
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Vid slåtter ska viss del av det slagna materialet placeras i högar. Fauna- och fungadepåer samt 
slåtterhögar ska placeras på platser lämpliga för att gynna biologisk mångfald och om relevant även 
naturpedagogik.  

5.7 ÅTERPLANTERING, IGENVÄXNING OCH INVASIVA 
ARTER 

5.7.1 Återplantering 
I första hand ska trädbestånd uppnå skötselplanens angivna mål genom naturlig föryngring och 
angiven skötsel. Om målbilden hotas på grund av föryngringsbrist får dock plantering eller sådd av 
inhemska ädellövträd samt bärande träd och buskar ske. 

5.7.2 Igenväxning 
För att gynna hög biologisk mångfald och rekreativa värden samt motverka igenväxning ska möjlighet 
finnas att försiktigt röja i de partier som markerats som ängs- och betesmark och i dessa röjda ytor ta 
upp årlig hävd i form av slåtter och/eller bete.  

5.7.3 Invasiva arter 
Invasiva arter är olika organismer som har etablerat sig utanför sitt naturliga spridningsområde, 
omedvetet eller medvetet med mänsklig hjälp, som förr eller senare orsakar skada på ekosystemen. 
Områdets sårbarhet för invasiva arter kan komma att öka på grund av klimatförändringar. Arbetet 
med att utrota de arter som bedöms vara invasiva av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen eller 
naturvårdsansvarig på Lomma kommun ska ske vid behov, om det ligger i linje med reservatets syfte. 
Bekämpningen av invasiva arter ska i första hand ske på mekanisk väg.  

5.8 LEDNINGAR 
Eon har ledningar som går i västostlig riktning in i Augustenborgs nordvästra gränsområde och löper 
vidare 5–10 m söder om en plåtlada i det stängslade containeruppställningsområdet i den nordvästra 
delen av Augustenborgsområdet, utanför naturreservatet. Efter den passerat söder om plåtladan så 
viker den av norrut och ansluter sedan till östra sidan av samma lada. Skanova har ledningar som går 
i västostlig riktning längs södra och norra sidan om Tegelbruksvägen precis norr om Augustenborg. 
Ledningen gör en avstickare ned till plåtladan i uppställningsområdet. En lakvattenledning eller dylikt 
med oklar status mynnar ut i dammens östra kant. 
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6 Dokumentation och uppföljning 
Skötselplanen är giltig tills vidare gällande i planen angivna mål och riktlinjer för skötsel. Uppföljning 
och sammanställning av skötselåtgärder ska årligen utföras av den som utför de olika 
skötselåtgärderna till Lomma kommuns naturvårdsansvarige. Uppföljning av flora och fauna samt 
vegetationstyper utförs vid behov.  

6.1 SAMMANSTÄLLNING AV 
UPPFÖLJNINGSAKTIVITER 

Aktivitet När Ansvar och 
finansiering Prioritet 

Behovsbedömning gällande gallring, 
röjning, och/eller beskärning av träd, sly 
och buskar 

Årligen KS Hög 

    
Uppföljning av skötselmål samt eventuell 
revidering av skötsel och föreskrifter Vart 5:e år KS Hög 

    
Biologiska inventeringar Vid behov KS Mellan 
    
Vattenkvalitetsanalys i dammen Anläggning / Vart 5:e år KS Mellan 
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7 Prioritering och ansvarsfördelning av 
åtgärder 

7.1 SAMMANFATTNING AV PLANERADE ÅTGÄRDER 

Åtgärd När Ansvar och 
finansiering Prioritet 

Skyltning och skötsel av 
reservatsinformation 

I samband med 
reservatsbildandet 
samt vid behov 

KS Hög 

Gallring/röjning/beskärning av sly och 
buskage i ängsmarkerna  Vintertid/Vid behov  KS  Hög  

Slåtter av ängsmark, gläntor och stråk Årligen/Vid behov KS Hög  

Rensning av skräp Vid behov TN Mellan 

Installation av holkar till fåglar, 
fladdermöss och/eller insekter  Vid behov  KS Mellan  

Vattenledning vid dammen ska 
undersökas och eventuellt tas bort. 

I samband med 
reservatsbildandet KS Mellan 

Bekämpning av invasiva och skadliga arter  Vid behov KS  Låg  

Utveckling av infrastruktur för friluftsliv 
(ex. anläggning och skötsel gångar, 
papperskorgar och bänkar) 

I samband med 
utveckling av 
Bjärreds vångar. 

Uppdelning i 
samband med 
utveckling av 
Bjärreds vångar. 

- 
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Samrådsredogörelse gällande internremiss till nämnderna i 
Lomma kommun samt samråd med myndigheter och remiss 
till sakägare inför bildandet av ”Naturreservat 
Augustenborg” i Lomma kommun 

Förslag på föreskrifter, gränsdragning samt skötselplan gällande bildandet av naturreservat 
Augustenborg skickades den 18 juni 2020 på internremiss till Lomma kommuns (LK) nämnder till och 
med den 7 oktober 2020 och för samråd med berörda myndigheter samt på remiss med sakägare till 
och med 31 augusti 2020. Övriga som delgavs utskicket (se sändlista) är inte sakägare i juridisk 
mening men vi är intresserade av deras synpunkter på naturreservatsbildningen. 

Sändlista 
Utöver nedanstående mottagare av så placerades även information om remissen i postlådor till 
närmaste angränsande fastigheter.  

Internremiss 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Socialnämnden 

Tekniska nämnden 

Myndigheter 
Jordbruksverket 

Naturvårdsverket 

Riksantikvarieämbetet 

Skogsstyrelsen 

Sveriges geologiska undersökning 

Trafikverket 

Statens geotekniska institut 

Sakägare 
Wihlborgs Borgeby AB 

Eon 

Övriga intressenter 
Bjärreds scoutkår 

Entomologiska Sällskapet i Lund 

Fastighetsägare Borgeby 9:11 

Fastighetsägare Borgeby 1:1 

Fastighetsägare Borgeby 15:32 

Fastighetsägare Borgeby 15:39 

Fastighetsägare Borgeby 15:40 

Fastighetsägare Borgeby 15:85 

Friluftsfrämjandet Bjerred-Lomma 

Kävlingeåns vattenråd 

Lunds botaniska förening 

Naturskyddsföreningen Lomma-Bjärred 

Puggehatten – Skånes mykologiska förening 

Skånes ornitologiska förening 
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Översikt inkomna yttranden 
Skrivelser som föranleder 
kommentar och ändringar 

Internremiss 
Miljö- och byggnadsnämnden 

Övriga intressenter 
Lunds botaniska förening 

Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärrred 

 

Skrivelser som föranleder 
kommentar 

Internremiss 
Tekniska nämnden 

Ekoförvaltning AB 

Fastighetsägare Borgeby 15:85 

Puggehatten Skånes mykologiska förening 

 

Skrivelser som bifaller utan erinran 

Internremiss 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Myndigheter 
Länsstyrelsen i Skåne 

Skogsstyrelsen 

Sakägare 
Wihlborgs Borgeby AB 

Övriga intressenter 
Fastighetsägare Borgeby 15:32 

 

 

Samråd med Länsstyrelsen i Skåne 
Då Länsstyrelsen Skåne är part i naturreservatsbildningen är de inte remissinstans men samråd har 
skett med Länsstyrelsen Skåne i enlighet förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 

Länsstyrelsen gör bedömningen att området uppfyller miljöbalkens krav för att bilda naturreservat 
enligt 7 kap. 4 § miljöbalken. 

Länsstyrelsen tillstyrker att naturreservatet bildas under förutsättning av att naturreservatet inte 
strider mot detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen, se 7 kap. 8 § MB. 

Skrivelser som föranleder kommentar och ändringar 

Internremiss 

MILJÖ- och BYGGNADSNÄMNDEN 
Miljö-och byggavdelningen ser positivt på att bilda naturreservat av området "Augustenborg".  

Den ovanliga lökgrodan (Pelobates fuscus) har tidigare funnits i området (senast noterad 1990-tal) 
men missgynnats på grund av igenväxning. Den finns i närområdet, har noterats norr om Lödde å i 
Kävlinge kommun samt anläggande och restaurering av dammar och inplantering har nyligen skett 
vid Löddeåns mynning inom ett EU-finansierat LIFE-projekt. På grund av detta vill Miljö-och 
byggavdelningen understryka möjligheten att återinplantera lökgrodan även i Augustenborg och 
detta bör framhävas tydligare inom ramen för skötselplanen och de åtgärder som planeras. Lökgroda 
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är känslig för igenväxning och korridoren till vattensamlingen bör eventuellt breddas jämfört med 
förslaget för att gynna vandring.  

Föreskrifter  

A.7 -det bör framgå att inplantering av till exempel groddjur får ske 

A.9 -det bör förtydligas att skyddsjakt är tillåten (även om det står under 8-föreskrifterna)  

 

Övriga intressenter 

LUNDS BOTANISKA FÖRENING 
Undertecknad har på uppdrag av Lunds Botaniska Förening tagit del av handlingarna. Föreningen har 
inget att erinra mot förslaget att bilda naturreservatet och de föreskrifter och åtgärder som föreslås 
för att bevara och utveckla områdets biologiska mångfald.  

Områdets botaniska värde är begränsat på grund av den igenväxning som skett de senaste 
decennierna. Flera av de mest solälskande arterna finns dock kvar (småborre, krissla, rödklint, 
piggstarr, etc) och dessa borde gynnas av en ordentlig utglesning av brynen och buskmarkema. Om 
underlaget är tillräckligt sandigt (vilket den tidigare täktverksamheten antyder) kan det också finnas 
en möjlighet att skapa en ny växtplats för de sandhedsarter som numera är begränsade till Borgebys 
vägkanter och gräsmattor (hedblomster, vittåtel, etc). En utglesning av de risiga och skräpiga 
skogspartierna bör också ha positiva effekter, speciellt för områdets enda orkide (skogsknipprot), 
lundpartiet omedelbart norr om gården Augustenborg (där förvildade arter som vårstjärna, 
stornunneört och porslinshyacint finns i stora bestånd), och vegetationen i de fuktiga partierna. 
Öppnare och mer solexponerade strandpartier runt dammen skulle inte bara gynna floran utan också 
förbättra miljön för de groddjur som registrerats i området. Det är viktigt att bevaka förekommande 
expansiva arter (jätteloka, parkslide etc) så att dessa inte tar över när vegetationen glesas ut. Man 
kan ge fler exempel på kärlväxtarter än de som listas i Reuterskiölds inventering från 2011, till 
exempel skogsknipprot och ovan nämnda lundarter. Området ingick i Skånes flora-projektet (1985-
2005) och i den uppföljande inventering som skedde 2007- 2015 (Millora-projektet). Dessa uppgifter 
finns tillgängliga i Artportalen och kan sökas ut med polygon-funktionen. I texten nämns förekomster 
av kvastginst, som syftar på släktet Cytisus. Bör preciseras till harris (Cytisus scoparius), den enda 
förekommande arten i området. 

 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I LOMMA-BJÄRRED 
Vi är tacksamma förr att kommunen skyddar de få orörda naturområden som ännu finns kvar i 
kommunen. Vi uppskattar också den fina skötselplan som upprättats och hoppas kunna förlägga 
några av våra kommande exkursioner till området.  

Vi har dock följande kommentarer på planen: 

Svar: Att lökroda har funnits i närområdet anges i skötselplanens stycke 2.5.7, det har även 
förtydligats att arten finns norr om Lödde å. Det har lagts till i stycke 4.3.3 att hotade groddjur 
(ex. lökgroda) eventuellt kan planteras in om habitatet anses lämpligt och det gynnar den 
biologiska mångfalden. I föreskrifterna har inplantering av groddjur lagts till i B-föreskrifterna 
(B6), som anger vilket intrång markägaren ska tåla, därmed ryms åtgärden inom undantagen till 
föreskrifterna om den utförs av eller i samråd med naturvårdsansvarig i Lomma kommun.   

Svar: Arten harris har preciserats, och rödklint, piggstarr och skogsknipprot har lagts till bland 
noterade arter. 



 Bilaga 4. Samrådsredogörelse naturreservatsbildning Augustenborg 
   2021-08-18 
 

4 
 

1. Det är för många stigar för ett så pass litet område. Det ska ju ändå bli ett naturreservat och då 
måste vissa ytor vara långt från stigar m.m. så t.ex. rådjur kan hitta en ostörd viloplats. 

2. Grillplatsen är något som vi anser kan utgå helt. Det finns redan andra grillplatser i och runt 
Bjärred som ligger bättre till, d.v.s. inte stör djurlivet på samma sätt som det skulle göra i detta 
relativt lilla område. 

3. I texten på sidan 17 (i slutet) står följande: "En lakvattenledning eller dylikt med oklar status 
mynnar ut i dammens östra kant." Vi anser att detta måste undersökas noggrannare, så inte vattnet 
är så förorenat eller näringsrikt att det skadar växt- och djurlivet i dammen. 

 

Skrivelser som föranleder kommentar 

Internremiss 

TEKNISKA NÄMNDEN 
Förslaget förefaller välarbetat, genomtänkt och pedagogiskt och följer samma mall som tidigare 
naturreservatsbildningar. Dokumenten är uppdelade i två separata delar, dels ett dokument med 
föreskrifter, dels ett dokument med skötselplan. Tekniska nämndens arbetsutskott har följande 
synpunkter på förslaget:  

I skötselplanen anges inga åtgärder med Tekniska nämnden som huvudansvarig. Av texten i 
skötselplanen framgår att reservatsområdet idag är snårigt och svårt att ta sig fram i, utan gångstigar 
och därför inte så välbesökt i dagsläget.  

Vidare framgår att "utveckling av infrastruktur för friluftsliv {ex. anläggningar och skötsel av gångar, 
papperskorgar och bänkar)" skall genomföras i samband med utvecklingen av Bjärreds vångar. I 
samband med denna utveckling ska ansvar och finansiering fördelas.  

Det är alltså svårt att i dagsläget bedöma såväl när denna utveckling kommer att ske tidsmässigt som 
hur ansvar och finansiering kommer att fördelas.  

Tekniska nämndens arbetsutskott har inga övriga synpunkter på förslaget.   

 

Övriga intressenter 

EKOFÖRVALTNING AB 
Vi förvaltar marken som gränsar till det kommande naturreservatet. Först undrar jag varför inte vi 
blivit kontaktade och fått information? 

Svar: Det är förtydligat i skötselplanen (stycke 5.4) att enbart vissa av de föreslagna stigarna bör 
anläggas för att ta hänsyn till och bevara den vilda karaktären och ostörda platser. Anläggning av 
grillplats har tagits bort från B-föreskrifterna, och därmed från åtgärder som kan genomföras 
enligt undantagen till föreskrifter. Föreskrift C13 har ändrats till förbud mot att göra upp öppen 
eld, undantaget som tidigare fanns för särskild anvisad plats har tagits bort. Anläggning av 
grillplatser har även tagits bort från skötselplanen. Det har lagts till att vattenledning vid dammen 
ska undersökas och eventuellt tas bort. 

Svar: I detta skede handlar naturreservatsbildningen om att säkra naturvärden, samt potentialen 
området har som besöksmål. Tillgängligheten är dock i dagsläget liten och anpassning för ökat 
besökstryck är därmed beroende av framtida tätortsutveckling.  
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Det är alltid trevligt med nya naturreservat men vi noterar att inga parkeringsplatser eller annan 
angöring finns till naturreservatet. Vi har en väg som gränsar till naturreservatet i norr och tänker att 
det är lätt hänt att denna väg kommer att användas. Hur tänker ni här? Hur göra för att vår väg inte 
kommer att användas på ett felaktigt sätt? 

 

FASTIGHETSÄGARE BORGEBY 15:85 
Jag äger gården Augustenborg, Norra Västkustvägen 75. 

För 35 år sedan köpte jag och min dåvarande man Augustenborg av Whilborgs fastigheter. När 
tomten skulle styckas sa man att vi styckar den på 3000 m2, istället för den egentliga trädgården, för 
kommunen har förköpsrätt på tomter över 3000 m2. Man styckade på 3030 m2 så kommunen hade 
förköpsrätt vilket fall som men godkände vårt köp. Whilborgs sa redan då att ni kan köpa till resten 
av den gamla tomten/trädgården om ni vill när processen med den övriga marken kommer i gång. 

För ett antal år sedan tog jag och min dåvarande sambo kontakt med Whilborgs för att jag ville köpa 
till marken som tillhör den egentliga tomten. Whilborgs sa att det var helt ok men vi skulle samråda 
med kommunen. Vi tog kontakt med er, Thomas Håkansson, kommunalrådet, var ut till oss och 
tittade på vilka delar jag ville köpa till. De delar det gäller är en liten remsa utmed Norra 
Västkustvägen och en lite bredare remsa på andra sidan ner mot dammen och grustaget. Tomten dvs 
den ursprungliga trädgården till Augustenborg löper längs med kanten till det som tidigare var ett 
grustag. Kanten är nergrävd ca två meter. Jag ville också köpa loss vår infartsväg/allé som jag i dag 
har servitut på. Ni och Thomas Håkansson meddelade att det var ok med de längsgående bitarna 
men inte allén, servitutet skulle finnas kvar, om vägen skulle tas i bruk eller tas bort skulle vi ersättas 
med annan infartsväg från kommunen. 

Således kontaktade jag Whilborgs och sa att vi fått ok från Lomma kommun och Thomas Håkansson 
att köpa till de bitar mark vi önskade förutom just allén. Whilborgs svarade att det fick vi gärna men 
rekommenderade att vi skulle vänta tills övrig avstyckning runt fastigheten skulle ske för att spara lite 
på lantmäterikostnaden. Jag tyckte det lät ok så jag har avvaktat. 

Jag har inte något skriftligt på allt detta men antog att man på kommunen hade antecknat detta rent 
formellt och så även på Whilborgs. 

När jag nu får brevet från Adam Bahr ser jag att ni i reservatet tagit med en del som tillhör den gamla 
trädgården dvs den del som ligger uppe på platån ner mot grustaget och dammen, väster ut. 

Biten jag odlar på har jag avtal med Whilborgs /i sin tid Sten Jönsson/ om att vi får använda, den är 
inte med i reservatsbildningen. I alla år har vi hjälpt till med fällande av stora träd i riskzon, dvs stora 
popplar med hjälp av arborister och naturligtvis efter kontakt med Whilborgs, sågat upp och röjt på 
platådelen. Värnat våra grävlingar, rävar och rådjur mm. 

Jag är därför tacksam om man från kommunens sida och så även från Whilborgs sida kommer ihåg 
det man en gång lovat. Förmodligen finns det en anteckning någonstans i arkiven. 

Önskar därför att den smala remsa som tillhör Augustenborgs gamla trädgård som nu hamnat i 
naturreservatet får bli fri så jag kan köpa till den till resten av trädgården 

Svar: Naturreservatsbildningen har i remissen skickats till myndigheter och sakägare. Övriga 
intressenter har även informerats om ärendet via kommunens hemsida samt via utskick till 
samtliga angränsande fastighetsägare, det har dock varit upp till fastighetsägare att informera 
eventuella arrendatorer. I detta skede handlar naturreservatsbildningen om att säkra 
naturvärdena, däribland potentialen området har som besöksmål. Tillgängligheten är dock i 
dagsläget liten och eventuellt ökat besökstryck är beroende av eventuell framtida 
tätortsutveckling. Vägen ligger utanför naturreservatet och ingår därför inte i 
reservatsbildningsprocessen. 
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Redan vid genomgången av översiktsplanen, den nu gällande(?), hade hela gården Augustenborg 
markerats som grönområde/reservat men vi påpekade detta och frågade då lite på skämt om man 
från Lomma kommun tänkte ta över skötseln av vår trädgård… det tänkte man inte och bad om 
ursäkt och sa att gränsen naturligtvis skulle ändras. Även då talade vi om att vi ämnade köpa till 
resten av trädgården. Jag har tillräckligt med mark men på båda långsidorna finns vegetation jag vill 
ha kvar i det som var den gamla trädgårdstomten.  

Historia 

Trädgårdstomten har en naturlig avgränsning genom urgröpning till grustaget. Augustenborg fick sitt 
namn av August Svensson som sålde grus ur grustaget som sedan blev en plommonodling med en 
damm som bevattnade de fröodlingar som Goddriche hade för Norrmansfröhandel. Huset jag bor i 
byggdes med hjälp av min morfar, min morfars far och mor arrenderade gården när den gamla 
mangårdsbyggnaden stod här, min mor arbetade som 10 årig på fröodlingen vid Augustenborg. I 
början av 1900 talet kom morfars föräldrar hit med familjen, de flyttade ner i på Löddesnäsvägen på 
1920 talet, där föddes min mor och där föddes jag. 1995 köpte jag och min dåvarande man 
Augustenborg. Hela Borgeby har en typ av jord/mark som lämpar sig för odling av grönsaker, 
blommor och mindre grödor. I Borgeby har i början av 1900 talet funnits inte mindre än 16 
yrkesverksamma odlare av grönsaker och blommor. Allt från de stora som Gyllin på Löddesnäs till 
Goddriche med Norrmans fröhandel i Lund och Malmö till Torsten Hansson, Ivan Möller, Frits Larsson 
och Evald Larsson med flera med flera. Alla arbetade i odling, handel eller tegelbruk så även min 
morfar, min mor, min far, min moster med flera med flera. Borgeby var en självförsörjande by med 
tre livsmedelsaffärer, bageri, skomakeri, länsman, slaktare, mölla och kvarn med mera. 

 

PUGGEHATTEN SKÅNES MYKOLOGISKA FÖRENING 
Puggehatten ser mycket positivt på, och tillstyrker, förslaget att göra Augustenborgs-området till 
naturreservat. Området är en viktig del i att bibehålla och nyskapa grönstråk i det trädtomrna 
västskånska landskapet och har stor utvecklingspotential för många organismgrupper, inte minst 
svampar.  

Puggehatten har i övrigt följande synpunkter på  

• Skötselplanen - Vad vi kan bedöma så bör föreslagna mål för markanvändning och skötsel samt 

föreslagna åtgärder i huvudsak vara positiva även för områdets funga. Att den senare är i stort okänd 
förstärker emellertid önskemålet att en svampinventering behövs, innan större skötsel-eller 
restaureringsåtgärder sätts in. 

• Tillgänglighet, parkering och informationsskyltar - Då området saknar egen P-plats är det viktigt att 
det finns tydlig information om området även vid de befintliga P-platser varifrån det går att nå 
reservatet. 

• Uppföljning av bevarandemål och skötselåtgärder - Med tanke på områdets framtida mykologiska 
potential och den förhållandevis dåliga kunskapen om fungan, är det önskvärt att det ges möjlighet 
till en inventering under en gynnsam säsong. 

Svar: Reservatsgränsen har i sydöstra hörnet av reservatsområdet reviderats enligt önskemål. 
Gällande övriga synpunkter så berör reservatsbildningen enbart frågor inom reservatsområdet.   
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Skrivelser som bifaller utan erinran 

Internremiss 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
Förvaltningen har ingenting att erinra mot förslaget till naturreservat Augustenborg.  

Förvaltningen noterar att många områden omvandlats till naturreservat och bedömer att en sådan 
omvandling på ett bra sätt bibehåller kommunens naturvärden. Förvaltningen ser därför positivt på 
den reservatbildning som föreslås.  

Kommunens naturmiljöer används ofta i utbildningssyfte av såväl förskolan som grundskolan. Dessa 
områden används även för rekreation. Detta innebär att många av kommunens barn och ungdomar 
får ta del av kommunens naturvärden i sin vardag, men också att de kontinuerligt färdas till och från 
aktuella områden. När det gäller detta område bedömer förvaltningen dock inte att det kommer att 
användas i högre verksamhetsmässig omfattning. 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
Förvaltningen noterar att många områden omvandlats till naturreservat och bedömer att en sådan 
omvandling på ett bra sätt bibehåller kommunens naturvärden. Förvaltningen ser därför positivt på 
den reservatsbildning som föreslås.  

Kommunens naturmiljöer används ofta i utbildningssyfte av såväl förskolan som grundskolan. Dessa 
områden används även för rekreation. Detta innebär att många av kommunens barn och ungdomar 
får ta del av kommunens naturvärden i sin vardag, men också att de kontinuerligt färdas till och från 
aktuella områden. När det gäller detta område bedömer förvaltningen dock inte att det kommer att 
användas i högre verksamhetsmässig omfattning.  

I övrigt har förvaltningen ingenting att erinra mot förslaget till naturreservat Augustenborg. 

Myndigheter 

SKOGSSTYRELSEN 
Skogsstyrelsen ser positivt på att naturreservatet bildas enligt remitterat förslag och tillstyrker 
bildandet i enlighet med remitterat förslag. Vi har inga ytterligare synpunkter på presenterat 
underlag och inte heller någon ytterligare information att tillföra som har bäring på detta. 

Sakägare 

Wihlborgs Borgeby AB 
Att Lomma kommun väljer en strategi att kompensera naturresurser som försvinner vid exploatering 
är föredömligt men vi undrar om det kanske överkompenseras vilket kan ske på bekostnad av 
minskad resurseffektivitet. I norra delarna av Borgeby, strax väster om Norra Västkustvägen finns 
idag ett bostadsområde med en utbyggd infrastruktur i form av gator, teknisk försörjning mm längs 
bl a Ättehögsvägen och en avstickare västerut från Norra Västkustvägen. Att kunna bygga vidare på 

Svar: I detta skede handlar naturreservatsbildningen om att säkra naturvärden, samt potentialen 
området har som besöksmål. Tillgängligheten är dock i dagsläget liten och eventuellt ökat 
besökstryck är beroende av eventuell framtida tätortsutveckling. Kommande eventuell tillfartsväg 
och parkering ligger utanför naturreservatet och ingår därför inte i reservatsbildningsprocessen. 
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Övriga intressenter 

FASTIGHETSÄGARE BORGEBY 15:32 
Det var trevligt att höra att ni planerar att bilda ett naturreservat i vår närhet. Vi har fastigheten 
Borgeby 15:32 som gränsar till området. Ägaren Wihlborgs har inte ägnat något intresse för området 
sedan de tog över ägandet från privat ägo. Vi flyttade hit 1974 och då fanns en fruktodling på en del 
av området.  

Bland annat har jag för ca 25 år sedan bett Wihlborgs att toppa popplarna men ingen kände ansvar 
för området. Dessa popplar är nu över 40 m höga och stora grenar ramlar ner vid kraftig vind. Det är 
riskabelt att vistas nära då det blåser. Det blir också en stor mängd löv att samla ihop på höst och vår.  

Området är vildvuxet och behöver röjas. Utöver detta så växer ett bestånd av Björnloka som borde 
utrotas om folk ska röra sig i området. Genom åren har jag varnat barn som leker här.  

Området har mycket djurliv fasaner, rådjur, harar, räv och många olika fågelarter och dessa ska helst 
inte skrämmas bort så röjning bör ske med varsamhet. 
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Beslut gällande bildande av naturreservatet "Kyrkfuret" i Lomma 
kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Kyrkfuret är ett litet skogsområde norr om Lomma tätort. Området är utpekat som 
lämpligt för naturreservatsbildning i Lomma kommuns åtgärdsprogram för 
naturreservatsbildning (antaget av kommunstyrelsen 2014, KS/KF 2013: 367.410). I 
naturmiljöprogram för Lomma kommun 2018-2025 (KS/KF 2015:133.420) anges att 
Kyrkfuret är ett särskilt värdefullt naturområde, att området ska skyddas och att 
naturreservatsbildningar ska ske enligt naturreservatsplanen. I utställningsförslaget av 
Översiktsplan 2020 är området utpekat för nytt naturreservat och området inkluderas 
i ställningstagande om att pågående reservatsbildningar ska fullföljas. Området är 
enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-02-13 belagt med interimistiskt förbud under 
perioden 2020-02-14 till 2023-02-14 inför reservatsbildningen. Länsstyrelsen i Skåne 
beslutade 2018 om så kallat LONA-bidrag på 170 000 kr för reservatsbildningen. 
 
Vid planledningsgruppen möte 2020-06-03 togs beslutet att skicka handlingarna på 
internremiss till kommunens nämnder och på externt samråd med berörda 
myndigheter, externremiss till sakägare samt delgivande till övriga 
nyttjandeorganisationer och berörda parter. Handlingarna som sedermera har varit på 
internremiss (2020-06-18 till 2020-10-07) och externt samråd (2020-06-11 till 2020-08-
31) är reviderade enligt samrådsredogörelsen. Ansökan om bidrag till markåtkomst för 
det planerade reservatet skickades 2020-04-14 till länsstyrelsen. Positivt 
förhandsbesked inkom från Naturvårdsverket 2021-02-24, med giltighetstid till och 
med 2021-12-31. Förhandlingar om markåtkomsten pågår med berörda markägare. 
 
Planeringsavdelningen redogör i skrivelse 2021-09-06 för ärendet. 
 
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2021-09-15, § 16. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från planledningsgruppen 2021-09-15 § 16 
‒ Skrivelse 2021-09-06 från planeringsavdelningen 
‒ Beslut och föreskrifter för naturreservatet Kyrkfuret  
‒ Skötselplan för naturreservatet Kyrkfuret  
‒ Gränsdragning av naturreservatet Kyrkfuret  
‒ Samrådsredogörelse för naturreservatsbildning Kyrkfuret 
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KOMMUNSTYRELSEN 2021-10-06 

 

 
Justering  

 

Protokollet har justerats digitalt  

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen för naturreservatsbildning 

Kyrkfuret. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) att 

förklara det område som avgränsats på karta i ”Förslag på beslut och föreskrifter 
för naturreservatet Kyrkfuret” som naturreservat och att naturreservatet inrättas i 
enlighet med förslaget. För att trygga syftet med reservatet ska de föreskrifter 
gälla som anges i förslaget.  

‒ Kommunfullmäktige fastställer skötselplanen för naturreservatet Kyrkfuret.  
‒ Kommunstyrelsen bemyndigas att framgent revidera skötselplanen om det behövs 

för att syftet med områdets skydd ska upprätthållas.  
‒ Medelstilldelningen för ökade driftskostnader på grund av bildandet av 

naturreservatet Kyrkfuret ska beaktas i kommande budgetarbete.  
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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Lomma kommun   |  Hamngatan 3  |  234 81 Lomma 

tel: 040-641 10 00  |   e-post: info@lomma.se   |   www.lomma.se 

 
 

Beslut gällande bildande av naturreservatet ”Kyrkfuret” i Lomma kommun 

ÄRENDEBESKRIVNING 

Kyrkfuret är ett litet skogsområde norr om Lomma tätort. Området är utpekat som lämpligt för 
naturreservatsbildning i Lomma kommuns åtgärdsprogram för naturreservatsbildning (antaget av 
kommunstyrelsen 2014, KS/KF 2013: 367.410). I naturmiljöprogram för Lomma kommun 2018-2025 
(KS/KF 2015:133.420) anges att Kyrkfuret är ett särskilt värdefullt naturområde, att området ska skyddas 
och att naturreservatsbildningar ska ske enligt naturreservatsplanen. I utställningsförslaget av 
Översiktsplan 2020 är området utpekat för nytt naturreservat och området inkluderas i 
ställningstagande om att pågående reservatsbildningar ska fullföljas. Området är enligt beslut i 
kommunfullmäktige 2020-02-13 belagt med interimistiskt förbud under perioden 2020-02-14 till 2023-
02-14 inför reservatsbildningen. Länsstyrelsen i Skåne beslutade 2018 om s k LONA-bidrag på 170 000 kr 
för reservatsbildningen. 

Vid planledningsgruppen möte 2020-06-03 togs beslutet att skicka handlingarna på internremiss till 
kommunens nämnder och på externt samråd med berörda myndigheter, externremiss till sakägare samt 
delgivande till övriga nyttjandeorganisationer och berörda parter. Handlingarna som sedermera har 
varit på internremiss (2020-06-18 till 2020-10-07) och externt samråd (2020-06-11 till 2020-08-31) är 
reviderade enligt samrådsredogörelsen (bilaga 4). Ansökan om bidrag till markåtkomst för det planerade 
reservatet skickades 2020-04-14 till länsstyrelsen. Positivt förhandsbesked inkom från Naturvårdsverket 
2021-02-24, med giltighetstid till och med 2021-12-31. Förhandlingar om markåtkomsten pågår med 
berörda markägare. 

 

Vad innebär reservatsbildning? 
Naturreservat är ett områdesskydd enligt kapitel 7 i miljöbalken. Syftet med skyddet i lagstiftningen är 
att ”bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av 
områden för friluftsliv”. Ett tillägg till detta finns också, ”ett område som behövs för att skydda, 
återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras 
som naturreservat”. I besluten om reservat ska bland annat de inskränkningar i rätten att använda 
marken och vattnet anges som behövs för att uppnå syftet med reservatet. Det kan till exempel vara 
förbud mot bebyggelse, uppförande av stängsel, upplag, schaktning, täktverksamhet, uppodling, 
dikning, plantering, avverkning, jakt och användning av bekämpningsmedel. Med andra ord är utrymmet 
för kommunen att själv definiera områdets skydd och framtida utveckling relativt stort innan beslutet 
tas. Kommunens miljönämnd får meddela dispens från dessa föreskrifter om det finns ”särskilda skäl”, 
dessa definieras både i lagtexten och i förarbetena till lagtexten. Innan beslut om reservatsbildning tas 
ska samråd ske med berörda myndigheter och förslaget skickas på remiss till sakägare. Sakägare 
definieras som markägare och innehavare av särskild rätt. Sakägare framgår av skötselplanen samt 
beslut och föreskrifter. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2021-09-06 
Planeringsavdelningen   

Vår referens: Helena Björn   
Direkttel: 040-641 10 52 Kommunstyrelsen 
E-post: helena.bjorn@lomma.se 
Diarienr: KS/KF 2017:340.410 
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Naturreservat Kyrkfuret, Lomma 
kommun 
Beslut och föreskrifter 
UPPGIFTER OM NATURRESERVATET 
Områdets namn Kyrkfuret 
Läge   SWEREF99 13 30 (EPSG 3008) 
  X=123106 Y=6173950 
Län   Skåne län 
Kommun Lomma 
Församling/Distrikt (socken)  Lomma/Lomma 
Berörda fastigheter  del av Lilla Habo 3:1 (4,62 ha), del av Lilla Habo 3:5 (1,77 ha), 
  del av Lomma 26:3 (0,41 ha), del av Lilla Habo 1:7 (0,18 ha) 
Markägare Byggnadsfirma Claesson & Anderzén H/B (4,62 ha) 
  Lomma scoutkår (1,77 ha) 
  Lomma kommun (0,59 ha) 
Naturvårdsförvaltare   Lomma kommun  
Vegetationszon  Nemorala zonen (sydsvenska lövskogsregionen) 
Skyddsform  Naturreservat (Miljöbalken 7 kap. 4 §) 
Gränser  Gräns markerad på karta (bilaga 2) 
Areal   6,99 ha 
Sakägare Byggnadsfirma Claesson & Anderzén H/B (932400-2618) 
  Lomma scoutkår (846001-3108) 
  Skanova 
Planförfattare Erkki Palmu, Adam Bahr och Helena Björn 
  Planeringsavdelningen, Lomma kommun 
 

FÖRKLARANDE AV OMRÅDET SOM NATURRESERVAT 
Kommunfullmäktige förklarar med stöd av miljöbalken 7 kap. 4 § (1998:808) området som avgränsats 
på bifogade kartor (bilaga 1 och 2) som naturreservat. Beslutet riktar sig till var och en, 
fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och 
vattenområden inom reservatsområdet påverkas av reservatsbildandet. Naturreservatets namn skall 
vara ”Kyrkfuret” och dess gränser ska märkas ut i fält. För att trygga naturreservatets syfte ska 
nedanstående föreskrifter gälla. 

 

SYFTE 
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald samt skydda, vårda och utveckla 
värdefulla naturmiljöer. Områdets värdefulla naturmiljöer innefattar ädellövskog och alkärr samt 
andra värdefulla biotoper såsom bryn, sandiga torrängspartier och gläntor. Vidare ska den biologiska 
mångfald som är knuten till områdets naturtyper bevaras och utvecklas. Syftet är också att utan att 
äventyra biologisk mångfald tillgodose behov av områden för friluftsliv. Gynnsamt bevarandetillstånd 
för, i området förekommande arter och livsmiljöer enligt EU:s art- och habitatdirektiv samt EU:s 
fågeldirektiv, ska upprätthållas och nya ska kunna utvecklas.  
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Syftet ska uppnås genom att: 

• en kombination av fri utveckling och naturvårdande skötsel tillämpas,  
• restaurering av befintliga natur-/vegetationstyper tillåts, 
• utveckling av nya naturmiljöer och boplatser för djur tillåts, 
• befintliga stigar och gångvägar hålls framkomliga,  
• vissa ytor, anläggningar och funktioner anpassas för besökare med olika behov och utformas 

för att främja friluftsliv, rekreation, naturpedagogik, naturstudier, möten och lek. 
 

SKÄL FÖR BESLUT 
De biologiska värdena som är grund för reservatsbildandet är områdets skogs- och ängsmarker som 
utgör viktiga livsmiljöer för kärlväxter, svampar, mossor och lavar samt insekter, fladdermöss och 
fåglar. Området är mycket viktigt då det sammanlänkar naturområden på båda sidor av Höje å 
samtidigt som det har en funktion som skyddszon för Höje å. Prioriterade naturelement och 
strukturer att bevara är äldre träd, skogsbryn, gläntor, död ved och ängar samt den strandnära 
ädellövskogen.  
 
Skäl för skydda området för friluftslivet grundar sig i att Kyrkfuret är ett välbesökt tätortsnära 
naturområde i direkt anslutning till Höje å. Området används också för scoutverksamhet. Prioriterade 
aspekter som är viktiga att bevara för friluftslivet består av den stilla atmosfären, det välutvecklade 
stignätet, områdets vilda naturkaraktär samt den allemansrättsliga tillgången till Höje ås strandzon. 
 
Gynnsamt bevarandetillstånd för relevanta förekommande arter och livsmiljöer enligt EU:s art- och 
habitatdirektiv samt EU:s fågeldirektiv ska upprätthållas och nya ska kunna utvecklas. Lomma 
kommun kommer genom naturreservatsbildandet och genomförandet av dess skötselplan bidra till 
att uppfylla miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Levande skogar”, ”God bebyggd miljö”, och 
”Ett rikt växt- och djurliv”. 

 

FÖRESKRIFTER 
För att trygga syftet med reservatet ska de föreskrifter gälla som anges nedan med stöd av 7 kap 5, 6 
och 30 §§ miljöbalken. 

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i 
markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom 
reservatet 
 
Förutom föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det är förbjudet att: 
1. uppföra ny byggnad, eller annan anläggning såsom exempelvis belysning, mast, torn, brygga 

eller vindkraftverk, 
2. dra fram mark- eller luftledning, 
3. bedriva täkt, spränga, borra, gräva, schakta, muddra, tippa, utfylla, dränera, dämma, 

anlägga diken, plöja, markbearbeta, anordna upplag eller på annat sätt förstöra eller skada 
fasta naturföremål, markytor eller vattenmiljöer,  

4. tillföra kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, gödselmedel eller 
jordförbättringsmedel,  

5. anordna camping, förutom tältning vid tillfälliga aktiviteter, 
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6. så, plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer, 
7. avverka, gallra eller röja levande eller döda träd och buskar, med undantag för att hålla 

stigar i framkomligt skick, och med undantag för att ta enstaka, kvistar som är max 20 mm 
tjocka på bredaste stället från träd som inte är ädellövträd, och med undantag från 
tysklönn1,  

8. bedriva jakt eller använda någon form av skjutvapen, med undantag för skyddsjakt,  
9. uppföra vilthägn, stängsel eller hägnad, 
10. utfodra däggdjur, 
11. uppföra tillbyggnad till befintliga byggnader, 
12. anlägga väg, 
13. ställa upp båtar, 
14. anordna tävlingar eller andra evenemang utöver sådana som genomförs för 

naturpedagogiskt syfte (exempelvis scoutverksamhet). 

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken om markägares och annan 
sakägares skyldighet att tåla visst intrång 
För att tillgodose syftet med reservatet förpliktigas markägare och innehavare av särskild rätt till 
fastighet att tåla att följande anordningar och åtgärder vidtas inom reservatet: 
1. utmärkning av naturreservatets gränser samt uppsättning av skyltar,  
2. skötsel och avverkning av buskar och träd samt klippning, slåtter och bete av markerna,  
3. skapande av sandblottor,  
4. bekämpning av invasiva arter2,  
5. veteranisering av träd och skapande av död ved,  
6. utveckling och anläggning av nya och befintliga naturmiljöer för att främja områdets 

biologiska värden, detta kan innefatta sådd, plantering och fiske, 
7. uppsättning av holkar och skapande av bomiljöer till fauna,  
8. anläggning, drift och underhåll av särskilda anordningar för friluftsliv, såsom vindskydd och 

grillplatser eller andra liknande mindre anordningar,  
9. anläggning, drift och underhåll av gång-/cykelvägar och stigar,  
10. uppföljning av områdets skötsel och miljöövervakning,  
11. miljöförbättrande åtgärder för mark och vatten, kopplat till kända eller idag okända 

förekomster av föroreningar inom reservatet.  
12. anläggning, drift och underhåll av tekniska anordningar och ledningar, 
13. rivning av byggnader, 
14. undersökningar och miljöövervakning av svampar, djur- och växtarter samt av mark- och 

vattenförhållanden, 
15. skyddsjakt 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och 
vistas inom reservatet samt om ordning i övrigt i reservatet 
Förutom föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att: 
1. gräva, ta bort, borra, måla eller på annat sätt skada markytor, sten, vattenmiljöer eller 

andra naturföremål,  

 
1 Acer pseudoplatanus 
2 Med invasiv art avses arter som kan utrota någon av landets egna arter eller bestånd, förändra ett helt 
ekosystem, vara bärare av nya sjukdomar som angriper inhemska arter, blanda sig med lokala bestånd, 
utkonkurrera hotade arter för resurser och livsutrymme eller hybridisera med landets egna arter. 
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2. bortföra ved, utöver färsk död ved av art som listas som invasiv art av Lomma kommun eller 
av annan myndighet3,med undantag för markägaren i enlighet med föreskrift A 7,  

3. gräva upp, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, 
med undantag för markägaren i enlighet med föreskrift A 7.  

4. plocka, samla in eller på annat sätt skada icke vedartad vegetation, med undantag för 
brännässlor, blekbalsamin4 och arter som listas som invasiva av Lomma kommun eller 
annan myndighet1myndighet2, 

5. plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada mossor, lavar och vedlevande svampar, 
med undantag för enstaka beläggsexemplar under förutsättning att insamlandet inte bryter 
mot fridlysningsbestämmelserna och att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande 
nationell databas för hotade arter, 

6. medvetet störa däggdjur och fåglar,  
7. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, 

handplockning eller annan selektiv metod5 med efterföljande återutsättning inom 
naturreservatet, om det är tillåtet enligt fridlysningsbestämmelserna. Kravet på 
återutsättning gäller inte enstaka exemplar av varje art för artbestämning, under 
förutsättning att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för 
hotade arter, 

8. så, plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer, 
9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, ljusanordning, göra inskrift eller dylikt, annat än på 

anvisad plats om sådan finns,  
10. på ett störande sätt använda eller framföra fordon eller maskiner,  
11. framföra motordrivet fordon annat än på avsedda vägar eller parkeringar, med undantag 

för hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning, 
12. framföra fjärrmanövrerade obemannade luftfartyg såsom modellflygplan eller drönare på 

en höjd understigande 120 meter över marknivå, 
13. tippa avfall som trädgårdsavfall, kompostmaterial, sten, skräp eller dylikt i området, 
14. ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,  
15. utan kommunens tillstånd anordna tävlingar eller andra evenemang, med undantag för 

markägaren i enlighet med föreskrift A 14. 
16. cykla annat än på anvisad plats,  
17. rida annat än på anvisad plats. 
 
Undantag från reservatsföreskrifter 
Föreskrifterna under A. och C. utgör inte hinder för nedanstående åtgärder om de utförs i enlighet 
med vad som framgår av föreskrifterna under B., om åtgärderna utförs av eller i skriftligt samråd med 
naturvårdsansvarig på Lomma kommun: 
 

• åtgärder i samband med uppföljning, miljöövervakning, skötsel och utveckling av området i 
enlighet med naturreservatets syfte,  

• åtgärder i samband med drift och underhåll av ledningar, trafikanordningar och anläggningar,  
 

3 Med invasiv art avses arter som kan utrota någon av landets egna arter eller bestånd, förändra ett helt 
ekosystem, vara bärare av nya sjukdomar som angriper inhemska arter, blanda sig med lokala bestånd, 
utkonkurrera hotade arter för resurser och livsutrymme eller hybridisera med landets egna arter. Invasiv art 
innefattar i detta område tysklönn (Acer pseudoplatanus). 
4 Impatiens parviflora DC. 
5 Med selektiv metod menas handplockning, håvning, sållning eller annan teknik där de djur som inte ska 
studeras närmare direkt återutsätts och ingreppen i deras livsmiljö blir försumbara eller kan återställas 
omedelbart. Fällor är inte att betrakta som selektiva, oavsett utformning. 
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• installation och skötsel av byggnader, anläggningar och ledningar i enlighet med 
naturreservatets syften,  

• åtgärder som är miljöförbättrande för mark och vatten, kopplat till kända eller idag okända 
förekomster av föroreningar inom reservatet. Sådana åtgärder ska göras med största hänsyn 
till reservatets syften, 

• åtgärder som kan kopplas till friluftslivsorganisationers verksamhet, som är i enlighet med 
naturreservatets syften. 

 
Kommunen får, i enlighet med 7 kap 7 § miljöbalken, i särskilda fall medge dispens från meddelade 
föreskrifter. Dispens söks hos den myndighet i kommunen som hanterar ärenden inom miljöbalken. 
Åtgärder och arbeten inom området ska ske i samråd med naturvårdsansvarig på Lomma Kommun. 

 

UPPLYSNINGAR 
Inom området gäller andra lagar, förordningar och föreskrifter, exempelvis: 

• Strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken (1998:808), 
• Fridlysningsbestämmelser enligt jaktlagen (1987:259), miljöbalken (1998:808) och 

artskyddsförordningen, 
• Bestämmelser om skydd för fornlämningar enligt Kulturmiljölagen (1988:950), 
• Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594), 
• Förbud mot nedskräpning enligt miljöbalken (1998:808), 
• Riksintresse högexploaterad kust, 
• Lokala planer och program, exempelvis detaljplaner, naturmiljöprogram, fördjupad 

översiktsplan Lomma tätort och översiktsplan för Lomma kommun. 

 

SKÖTSELPLAN OCH FÖRVALTNING AV 
NATURRESERVATET 
Skötselplan 
Enligt 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. framgår bland annat att 
en skötselplan ska fastställas vid bildande av ett naturreservat. I samband med bildandet av 
naturreservatet har Lomma kommun sammanställt en skötselplan. Skötselplanen för naturreservatet 
”Kyrkfuret” fastställs av Lomma kommun i ett särskilt beslut denna dag. 

Förvaltning 
Lomma kommun är förvaltare av naturreservatet.. Förvaltningen ska ske med insyn, delaktighet och i 
nära samråd med markägare, arrendatorer, berörda myndigheter och andra berörda vid 
förvaltningen. 
 

BILAGOR 
BILAGA 1.  ÖVERSIKTSKARTA - PLACERING INOM LOMMA KOMMUN 
BILAGA 2.  AVGRÄNSNING - NATURRESERVAT KYRKFURET 
BILAGA 3.  HUR MAN ÖVERKLAGAR  
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BILAGA 1. ÖVERSIKTSKARTA – PLACERING INOM       
LOMMA KOMMUN 
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BILAGA 2. AVGRÄNSNING – NATURRESERVAT KYRKFURET 
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BILAGA 3. HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Om ni vill överklaga Lomma kommuns beslut ska ni skriva till Länsstyrelsen i Skåne län, 
Rättsenheten, 205 15 Malmö. Överklagandet ska dock skickas till Lomma kommun, 234 81 Lomma. 
 
Av överklagandet ska det framgå vilket beslut ni överklagar, ange diarienummer, och hur ni vill att 
beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. 
 
Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om ni har handlingar eller 
annat som ni anser stöder er uppfattning bör ni skicka med detta. 
 
Lomma kommun måste ha ert överklagande senast den 29 december 2021 annars kan 
överklagandet inte tas upp till prövning. 
 
Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni kontakta Lomma kommun, 040-641 10 00 eller 
Länsstyrelsen i Skåne län 010-224 10 00. 
 



2(2) 

Kyrkfuret 
Tillsammans med Haboljungs fure bildar Kyrkfuret ett viktigt sammanhängande grönstråk mellan kusten 
och Lomma tätort. Skogsområdet är i dagsläget en vildvuxen och viktig refug för både djur och växter 
samtidigt som det med sitt tätortsnära läge utgör ett omtyckt och välbesökt rekreationsområde. 
Kyrkfuret skapar med sin högvuxna skog ett viktigt inslag i landskapsbilden i det till stora delar öppna 
landskapet utmed Höje å. Prioriterade naturelement och strukturer att bevara är äldre träd, skogsbryn, 
gläntor, död ved och ängar samt den strandnära ädellövskogen. För friluftslivet består värdena främst av 
den stilla atmosfären, det välutvecklade stignätet, områdets vilda naturkaraktär samt den 
allemansrättsliga tillgången till Höje ås strandzon. 

TIDSPLAN 

Naturreservatet ska vara antaget 2021 i enlighet med nedanstående tidplan. 

2021-10-06  KS – Beslut om antagande 

2021-12-02  KF – Beslut om antagande  

BILAGOR 

Bilaga 1. Beslut och föreskrifter för naturreservatet Kyrkfuret  

Bilaga 2.  Skötselplan för naturreservatet Kyrkfuret 

Bilaga 3. Gränsdragning av naturreservatet Kyrkfuret 

Bilaga 4. Samrådsredogörelse för naturreservatsbildning Kyrkfuret 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

- godkänna samrådsredogörelsen för internremissen med kommunens nämnder samt det 
externa samrådet med myndigheter, sakägare och övriga. 

Planledningsgruppen föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

- med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklara det område som avgränsats på karta i 
”Förslag på beslut och föreskrifter för naturreservatet Kyrkfuret” som naturreservat och att 
naturreservatet inrättas i enlighet med beslutet. För att trygga syftet med reservatet ska de 
föreskrifter gälla som anges i förslaget. 

- fastställa skötselplanen för naturreservatet Kyrkfuret. 

- kommunstyrelsen bemyndigas att framgent revidera skötselplanen om det behövs för att syftet 
med områdets skydd ska upprätthållas. 

- medelstilldelningen för ökade driftskostnader på grund av bildandet av naturreservatet 
Kyrkfuret ska beaktas i kommande budgetarbete. 

 

 

 

Magnus Runesson   Helena Björn  

Samhällsbyggnadschef   Miljöstrategisk samordnare 

 



Bilaga 1. Beslut och föreskrifter för naturreservatet Kyrkfuret 
2021-11-09. Dnr KS/KF 2017:340.410 

1 
  

Naturreservat Kyrkfuret, Lomma 
kommun 
Beslut och föreskrifter 
UPPGIFTER OM NATURRESERVATET 
Områdets namn Kyrkfuret 
Läge   SWEREF99 13 30 (EPSG 3008) 
  X=123106 Y=6173950 
Län   Skåne län 
Kommun Lomma 
Församling/Distrikt (socken)  Lomma/Lomma 
Berörda fastigheter  del av Lilla Habo 3:1 (4,62 ha), del av Lilla Habo 3:5 (1,77 ha), 
  del av Lomma 26:3 (0,41 ha), del av Lilla Habo 1:7 (0,18 ha) 
Markägare Byggnadsfirma Claesson & Anderzén H/B (4,62 ha) 
  Lomma scoutkår (1,77 ha) 
  Lomma kommun (0,59 ha) 
Naturvårdsförvaltare   Lomma kommun  
Vegetationszon  Nemorala zonen (sydsvenska lövskogsregionen) 
Skyddsform  Naturreservat (Miljöbalken 7 kap. 4 §) 
Gränser  Gräns markerad på karta (bilaga 2) 
Areal   6,99 ha 
Sakägare Byggnadsfirma Claesson & Anderzén H/B (932400-2618) 
  Lomma scoutkår (846001-3108) 
  Skanova 
Planförfattare Erkki Palmu, Adam Bahr och Helena Björn 
  Planeringsavdelningen, Lomma kommun 
 

FÖRKLARANDE AV OMRÅDET SOM NATURRESERVAT 
Kommunfullmäktige förklarar med stöd av miljöbalken 7 kap. 4 § (1998:808) området som avgränsats 
på bifogade kartor (bilaga 1 och 2) som naturreservat. Beslutet riktar sig till var och en, 
fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och 
vattenområden inom reservatsområdet påverkas av reservatsbildandet. Naturreservatets namn skall 
vara ”Kyrkfuret” och dess gränser ska märkas ut i fält. För att trygga naturreservatets syfte ska 
nedanstående föreskrifter gälla. 

 

SYFTE 
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald samt skydda, vårda och utveckla 
värdefulla naturmiljöer. Områdets värdefulla naturmiljöer innefattar ädellövskog och alkärr samt 
andra värdefulla biotoper såsom bryn, sandiga torrängspartier och gläntor. Vidare ska den biologiska 
mångfald som är knuten till områdets naturtyper bevaras och utvecklas. Syftet är också att utan att 
äventyra biologisk mångfald tillgodose behov av områden för friluftsliv. Gynnsamt bevarandetillstånd 
för, i området förekommande arter och livsmiljöer enligt EU:s art- och habitatdirektiv samt EU:s 
fågeldirektiv, ska upprätthållas och nya ska kunna utvecklas.  
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Syftet ska uppnås genom att: 

• en kombination av fri utveckling och naturvårdande skötsel tillämpas,  
• restaurering av befintliga natur-/vegetationstyper tillåts, 
• utveckling av nya naturmiljöer och boplatser för djur tillåts, 
• befintliga stigar och gångvägar hålls framkomliga,  
• vissa ytor, anläggningar och funktioner anpassas för besökare med olika behov och utformas 

för att främja friluftsliv, rekreation, naturpedagogik, naturstudier, möten och lek. 
 

SKÄL FÖR BESLUT 
De biologiska värdena som är grund för reservatsbildandet är områdets skogs- och ängsmarker som 
utgör viktiga livsmiljöer för kärlväxter, svampar, mossor och lavar samt insekter, fladdermöss och 
fåglar. Området är mycket viktigt då det sammanlänkar naturområden på båda sidor av Höje å 
samtidigt som det har en funktion som skyddszon för Höje å. Prioriterade naturelement och 
strukturer att bevara är äldre träd, skogsbryn, gläntor, död ved och ängar samt den strandnära 
ädellövskogen.  
 
Skäl för skydda området för friluftslivet grundar sig i att Kyrkfuret är ett välbesökt tätortsnära 
naturområde i direkt anslutning till Höje å. Området används också för scoutverksamhet. Prioriterade 
aspekter som är viktiga att bevara för friluftslivet består av den stilla atmosfären, det välutvecklade 
stignätet, områdets vilda naturkaraktär samt den allemansrättsliga tillgången till Höje ås strandzon. 
 
Gynnsamt bevarandetillstånd för relevanta förekommande arter och livsmiljöer enligt EU:s art- och 
habitatdirektiv samt EU:s fågeldirektiv ska upprätthållas och nya ska kunna utvecklas. Lomma 
kommun kommer genom naturreservatsbildandet och genomförandet av dess skötselplan bidra till 
att uppfylla miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Levande skogar”, ”God bebyggd miljö”, och 
”Ett rikt växt- och djurliv”. 

 

FÖRESKRIFTER 
För att trygga syftet med reservatet ska de föreskrifter gälla som anges nedan med stöd av 7 kap 5, 6 
och 30 §§ miljöbalken. 

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i 
markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom 
reservatet 
 
Förutom föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att: 
1. uppföra ny byggnad, eller annan anläggning såsom exempelvis belysning, mast, torn, brygga 

eller vindkraftverk, 
2. dra fram mark- eller luftledning, 
3. bedriva täkt, spränga, borra, schakta, muddra, tippa, utfylla, dränera, dämma, anlägga 

diken, plöja, markbearbeta, anordna upplag eller på annat sätt förstöra eller skada fasta 
naturföremål, markytor eller vattenmiljöer,  

4. tillföra kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, gödselmedel eller 
jordförbättringsmedel,  

5. anordna camping, förutom vid tillfälliga aktiviteter, 
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6. så, plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer, 
7. avverka, gallra eller röja levande eller döda träd och buskar, med undantag för att hålla 

stigar i framkomligt skick, och med undantag för att ta enstaka kvistar som är max 20 mm 
tjocka på bredaste stället från träd som inte är ädellövträd, och med undantag från 
tysklönn1,  

8. bedriva jakt eller använda någon form av skjutvapen, med undantag för skyddsjakt,  
9. uppföra vilthägn, stängsel eller hägnad, 
10. utfodra däggdjur, 
11. uppföra tillbyggnad till befintliga byggnader, 
12. anlägga väg, 
13. ställa upp båtar, 
14. anordna tävlingar eller andra evenemang utöver sådana som genomförs för 

naturpedagogiskt syfte (exempelvis scoutverksamhet). 

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken om markägares och annan 
sakägares skyldighet att tåla visst intrång 
För att tillgodose syftet med reservatet förpliktigas markägare och innehavare av särskild rätt till 
fastighet att tåla att följande anordningar och åtgärder vidtas inom reservatet: 
1. utmärkning av naturreservatets gränser samt uppsättning av skyltar,  
2. skötsel och avverkning av buskar och träd samt klippning, slåtter och bete av markerna,  
3. skapande av sandblottor,  
4. bekämpning av invasiva arter2,  
5. veteranisering av träd och skapande av död ved,  
6. utveckling och anläggning av nya och befintliga naturmiljöer för att främja områdets 

biologiska värden, detta kan innefatta sådd, plantering och fiske, 
7. uppsättning av holkar och skapande av bomiljöer till fauna,  
8. anläggning, drift och underhåll av särskilda anordningar för friluftsliv, såsom vindskydd och 

grillplatser eller andra liknande mindre anordningar,  
9. anläggning, drift och underhåll av gång-/cykelvägar och stigar,  
10. uppföljning av områdets skötsel och miljöövervakning,  
11. miljöförbättrande åtgärder för mark och vatten, kopplat till kända eller idag okända 

förekomster av föroreningar inom reservatet.  
12. anläggning, drift och underhåll av tekniska anordningar och ledningar, 
13. rivning av byggnader, 
14. undersökningar och miljöövervakning av svampar, djur- och växtarter samt av mark- och 

vattenförhållanden, 
15. skyddsjakt 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och 
vistas inom reservatet samt om ordning i övrigt i reservatet 
Förutom föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att: 
1. ta bort, borra, måla eller på annat sätt skada markytor, sten, vattenmiljöer eller andra 

naturföremål,  
2. bortföra ved, med undantag för markägaren i enlighet med föreskrift A 7,  

                                                           
1 Acer pseudoplatanus 
2 Med invasiv art avses arter som kan utrota någon av landets egna arter eller bestånd, förändra ett helt 
ekosystem, vara bärare av nya sjukdomar som angriper inhemska arter, blanda sig med lokala bestånd, 
utkonkurrera hotade arter för resurser och livsutrymme eller hybridisera med landets egna arter. 
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3. gräva upp, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, 
med undantag för markägaren i enlighet med föreskrift A 7.  

4. plocka, samla in eller på annat sätt skada icke vedartad vegetation, med undantag för 
brännässlor, blekbalsamin3 och arter som listas som invasiva av Lomma kommun eller 
annan myndighet2, 

5. plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada mossor, lavar och vedlevande svampar, 
med undantag för enstaka beläggsexemplar under förutsättning att insamlandet inte bryter 
mot fridlysningsbestämmelserna och att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande 
nationell databas för hotade arter, 

6. medvetet störa däggdjur och fåglar,  
7. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, 

handplockning eller annan selektiv metod4 med efterföljande återutsättning inom 
naturreservatet, om det är tillåtet enligt fridlysningsbestämmelserna. Kravet på 
återutsättning gäller inte enstaka exemplar av varje art för artbestämning, under 
förutsättning att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för 
hotade arter, 

8. så, plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer, 
9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, ljusanordning, göra inskrift eller dylikt, annat än på 

anvisad plats om sådan finns,  
10. på ett störande sätt använda eller framföra fordon eller maskiner,  
11. framföra motordrivet fordon annat än på avsedda vägar eller parkeringar, med undantag 

för hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning, 
12. framföra fjärrmanövrerade obemannade luftfartyg såsom modellflygplan eller drönare på 

en höjd understigande 120 meter över marknivå, 
13. tippa avfall som trädgårdsavfall, kompostmaterial, sten, skräp eller dylikt i området, 
14. ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,  
15. utan kommunens tillstånd anordna tävlingar eller andra evenemang, med undantag för 

markägaren i enlighet med föreskrift A 14. 
16. cykla annat än på anvisad plats,  
17. rida annat än på anvisad plats. 
 
Undantag från reservatsföreskrifter 
Föreskrifterna under A. och C. utgör inte hinder för nedanstående åtgärder om de utförs i enlighet 
med vad som framgår av föreskrifterna under B., om åtgärderna utförs av eller i skriftligt samråd med 
naturvårdsansvarig på Lomma kommun: 
 

• åtgärder i samband med uppföljning, miljöövervakning, skötsel och utveckling av området i 
enlighet med naturreservatets syfte,  

• åtgärder i samband med drift och underhåll av ledningar, trafikanordningar och anläggningar,  
• installation och skötsel av byggnader, anläggningar och ledningar i enlighet med 

naturreservatets syften,  
• åtgärder som är miljöförbättrande för mark och vatten, kopplat till kända eller idag okända 

förekomster av föroreningar inom reservatet. Sådana åtgärder ska göras med största hänsyn 
till reservatets syften, 

                                                           
3 Impatiens parviflora DC. 
4 Med selektiv metod menas handplockning, håvning, sållning eller annan teknik där de djur som inte ska 
studeras närmare direkt återutsätts och ingreppen i deras livsmiljö blir försumbara eller kan återställas 
omedelbart. Fällor är inte att betrakta som selektiva, oavsett utformning. 
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• åtgärder som kan kopplas till friluftslivsorganisationers verksamhet, som är i enlighet med 
naturreservatets syften. 

 
Kommunen får, i enlighet med 7 kap 7 § miljöbalken, i särskilda fall medge dispens från meddelade 
föreskrifter. Dispens söks hos den myndighet i kommunen som hanterar ärenden inom miljöbalken. 
Åtgärder och arbeten inom området ska ske i samråd med naturvårdsansvarig på Lomma Kommun. 

 

UPPLYSNINGAR 
Inom området gäller andra lagar, förordningar och föreskrifter, exempelvis: 

• Strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken (1998:808), 
• Fridlysningsbestämmelser enligt jaktlagen (1987:259), miljöbalken (1998:808) och 

artskyddsförordningen, 
• Bestämmelser om skydd för fornlämningar enligt Kulturmiljölagen (1988:950), 
• Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594), 
• Förbud mot nedskräpning enligt miljöbalken (1998:808), 
• Riksintresse högexploaterad kust, 
• Lokala planer och program, exempelvis detaljplaner, naturmiljöprogram, fördjupad 

översiktsplan Lomma tätort och översiktsplan för Lomma kommun. 

 

SKÖTSELPLAN OCH FÖRVALTNING AV 
NATURRESERVATET 
Skötselplan 
Enligt 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. framgår bland annat att 
en skötselplan ska fastställas vid bildande av ett naturreservat. I samband med bildandet av 
naturreservatet har Lomma kommun sammanställt en skötselplan. Skötselplanen för naturreservatet 
”Kyrkfuret” fastställs av Lomma kommun i ett särskilt beslut denna dag. 

Förvaltning 
Lomma kommun är förvaltare. Förvaltningen ska ske med insyn, delaktighet och i nära samråd med 
markägare, arrendatorer, berörda myndigheter och andra berörda vid förvaltningen. 
 

BILAGOR 
BILAGA 1.  ÖVERSIKTSKARTA - PLACERING INOM LOMMA KOMMUN 
BILAGA 2.  AVGRÄNSNING - NATURRESERVAT KYRKFURET 
BILAGA 3.  HUR MAN ÖVERKLAGAR  
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BILAGA 1. ÖVERSIKTSKARTA – PLACERING INOM       
LOMMA KOMMUN 
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BILAGA 2. AVGRÄNSNING – NATURRESERVAT KYRKFURET 
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BILAGA 3. HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Om ni vill överklaga Lomma kommuns beslut ska ni skriva till Länsstyrelsen i Skåne län, 
Rättsenheten, 205 15 Malmö. Överklagandet ska dock skickas till Lomma kommun, 234 81 Lomma. 
 
Av överklagandet ska det framgå vilket beslut ni överklagar, ange diarienummer, och hur ni vill att 
beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. 
 
Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om ni har handlingar eller 
annat som ni anser stöder er uppfattning bör ni skicka med detta. 
 
Lomma kommun måste ha ert överklagande senast den 29 december 2021 annars kan 
överklagandet inte tas upp till prövning. 
 
Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni kontakta Lomma kommun, 040-641 10 00 eller 
Länsstyrelsen i Skåne län 010-224 10 00. 
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1 Syfte 
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald samt skydda, vårda och utveckla 
värdefulla naturmiljöer. Områdets värdefulla naturmiljöer innefattar ädellövskog och alkärr samt 
andra värdefulla biotoper såsom bryn, sandiga torrängspartier och gläntor. Vidare ska den biologiska 
mångfald som är knuten till områdets naturtyper bevaras och utvecklas. Syftet är också att utan att 
äventyra biologisk mångfald tillgodose behov av områden för friluftsliv. Gynnsamt bevarandetillstånd 
för, i området förekommande arter och livsmiljöer enligt EU:s art- och habitatdirektiv samt EU:s 
fågeldirektiv, ska upprätthållas och nya ska kunna utvecklas.  
 
Syftet ska uppnås genom att: 

• en kombination av fri utveckling och naturvårdande skötsel tillämpas,  
• restaurering av befintliga natur-/vegetationstyper tillåts, 
• utveckling av nya naturmiljöer och boplatser för djur tillåts, 
• befintliga stigar och gångvägar hålls framkomliga,  
• vissa ytor, anläggningar och funktioner anpassas för besökare med olika behov och utformas 

för att främja friluftsliv, rekreation, naturpedagogik, naturstudier, möten och lek. 

2 Beskrivning 
2.1 GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER 
Områdets namn Kyrkfuret 
Läge   SWEREF99 13 30 (EPSG 3008) 
  X=123106 Y=6173950 
Län   Skåne län 
Kommun Lomma 
Församling/Distrikt (socken)  Lomma/Lomma 
Berörda fastigheter  del av Lilla Habo 3:1 (4,62 ha), del av Lilla Habo 3:5 (1,77 ha), 
  del av Lomma 26:3 (0,41 ha), del av Lilla Habo 1:7 (0,18 ha) 
Markägare Byggnadsfirma Claesson & Anderzén H/B (4,62 ha) 

 Lomma scoutkår (1,77 ha) 
 Lomma kommun (0,59 ha) 

Naturvårdsförvaltare  Lomma kommun 
Vegetationszon  Nemorala zonen (sydsvenska lövskogsregionen) 
Skyddsform  Naturreservat (Miljöbalken 7 kap. 4 §) 
Gränser  Gräns markerad på karta (figur 1) 
Areal   6,99 ha 
Sakägare Byggnadsfirma Claesson & Anderzén H/B (932400-2618) 
  Lomma scoutkår (846001-3108) 
  Skanova 
Planförfattare Erkki Palmu, Adam Bahr och Helena Björn 
  Planeringsavdelningen, Lomma kommun 
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2.2 HISTORIK 
Rester av en stenåldersboplats har återfunnits i Kyrkfuret. Spridda över ett område på cirka 9 ha 
gjordes fynd av en skivyxa, spånkniv, spån samt flintavslag (Althin 1954). I dagsläget är det svårt att 
tänka sig området helt utan trädskikt, men i den skånska rekognoseringskartan från 1815 syns inte 
ett enda spår av tallplanteringen. Kyrkfuret planterades i början av 1900-talet, troligen som ett 
erosionsskydd för att hindra sandflykt och man kan tydligt se att tallplanteringen tagit form i den 
häradsekonomiska kartan från 1915 (figur 1). Där kan man också tydligt se utmarkerade stigar, vilket 
vittnar om att området haft betydelse för rekreation i över 100 år. Kyrkfurets tallplantering är 
förmodligen en av de äldsta i Lomma. På flygbilder från 1962 syns inte ett spår av tallplanteringar 
inom Haboljungs fure som ligger direkt till väst om Kyrkfuret, vilket betyder att Kyrkfurets tallbestånd 
är åtminstone 50–60 år äldre än det i Haboljungs fure. 

    
Figur 1 Den skånska rekognoseringskartan från 1815 (vänster) och den häradsekonomiska kartan från 1910–
1915 (höger). 

Mitt i östra delen av området finns en glänta som kallas ”Svarta plätten”, den kan ses på flygbild 
redan på 1940-talet (figur 2). Flygbilder visar att cirka 0,5 ha av tallplanteringen i den sydvästra delen 
av Kyrkfuret kalavverkades på 1940-talet. Den öppna ytan som då skapades användes sedan troligen 
som sandtäkt under en tid. Den något mer kuperade terrängen i Kyrkfurets sydvästra del är sannolikt 
ett resultat av denna verksamhet. På 1950-talet var området som motsvarar Lilla Habo 3:7 m.fl. 
direkt söder om Kyrkfuret fortfarande åkermark, men på en flygbild från 1960 ser man att 
exploateringen påbörjats (figur 2). Norr om gläntan ”Svarta plätten”, inom det som idag utgör en del 
av lövskogsområdet kalavverkades drygt 0,5 ha av tallplanteringen någon gång under perioden 1960–
1973 (figur 2). En flygbild från tidigt 1970-tal visar en bebyggelse med fritidshus och kolonistugor som 
planmässigt är näst intill identisk med dagens (figur 2). År 2004 har området i stort sett samma 
karaktär som år 2020. En remsa längs med Höje å är riskklassad som ett område med ”mycket stor 
risk” enligt MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) på grund av den eternit som 
dumpats där.  
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1940 – Furet är näst intill intakt, man kan fortfarande skönja 
tallarnas radplantering. En mindre yta i sydväst verkar dock 
ha avverkats, eventuellt för att bana väg för täktverksamhet. 
Aktivitetsytan ”Svarta plätten” i furets östra del är redan nu 
tydligt synlig. 

 
1950 – Tallplanteringen har nu tunnats ut i furets centrala 
delar. Samma yta domineras år 2019 av tysklönn. En större 
yta tall i sydväst, som år 2019 domineras av björk, har här 
avverkats.  

 

 
1960 – Exploateringen söder om furet har påbörjats.  

 
 
 
 
 
1967 – Exploateringen söder om furet börjar ta fart.  

 
 
 
 
 
1973 – Området i sydväst har nästan helt återfått 
trädtäcket. En stor yta norr om Svarta plätten har avverkats. 
Samma yta domineras år 2019 av tysklönn. 
Fritidshusbebyggelsen söder om furet har i princip fått sin 
nuvarande form. 

 
2004 – Kyrkfurets vegetation har fått en karaktär som liknar 
den år 2019. 

 
 
 
 
2019 

 

 Figur 2 Flygbilder i kronologisk ordning från 1940-talet (överst) till 2019 (nederst). Notera att de tre flygbilderna 
från 1960 till 1973 saknar komplett täckning för Kyrkfuret, då syns äldre flygbilder under dessa. 
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2.3 NUVARANDE MARKANVÄNDNING 
Tillsammans med Haboljungs fure bildar Kyrkfuret ett viktigt sammanhängande grönstråk mellan 
kusten och Lomma tätort (bilaga 1). Området avgränsas i norr av hästhagar som hör till Habo gård, i 
öster av Höje å, i söder av bebyggelse, i sydväst av Löparklubbens mark, i söder av Fritidsvägen samt 
Tallstigen och i väster av Lomma scoutkår och Habovägen. Skogsområdet är i dagsläget en vildvuxen 
och viktig refug för både djur och växter samtidigt som det med sitt tätortsnära läge utgör ett 
omtyckt och välbesökt rekreationsområde. Området ägs delvis av Lomma scoutkår och används 
bland annat till deras verksamhet. Inne i Kyrkfuret finns ett flera stigar, löparslinga och delar av en 
ridled. I sydöstra delen av området sträcker sig det populära Höje å-stråket som ansluter till kyrkbron 
över Höje å vilken i sig tillgängliggör Kyrkfuret även för fotgängare och cyklister från andra sidan ån. 
Kyrkfuret skapar med sin högvuxna skog ett viktigt inslag i landskapsbilden i det till stora delar öppna 
landskapet utmed Höje å. Hela dalgången kring Höje å är ett viktigt landmärke och naturhistoriskt 
minne för Lomma kommun. Trots stora tillgänglighetsbarriärer i form av E6-bron, Lommabanan och 
stängslade betesmarker öster om Lommabanan arrangeras årligen enstaka vandringar utmed ån, 
från Värpinge, förbi Kyrkfuret ända till mynningen i Lomma hamn.  

2.3.1 Nuvarande planer, program och skydd 
Inom området är all yta inom cirka 100 meters avstånd till ån skyddade som strandskydd.  Ungefär 
samma område som strandskyddet är utpekat som riksintresse för friluftslivet och hela området 
ligger inom riksintresse högexploaterad kust. Det finns inga detaljplaner för området i sin helhet. 
Remsan allra närmast Höje å har dock detaljplanerats som plantering/park (Lomma 22:11 m.fl. 
Tegelbruksområdet). För ett område med kolonistugor och fritidshus precis till söder om Kyrkfuret 
finns områdesbestämmelser (Lomma kommun 2015). Lomma kommun anger i sin översiktsplan 
(Lomma kommun 2011) att Kyrkfuret är viktigt för det rörliga friluftslivet inklusive exempelvis 
scouting och motionslöpning. Enligt Lomma kommuns översiktsplan för 2010 finns det även ett 
behov av att bilda ytterligare naturreservat. Kyrkfuret är upptaget som förslag på nytt naturreservat i 
Lomma kommuns åtgärdsplan för naturreservatsbildande (Lomma kommun 2014b) och 
naturmiljöprogram (Lomma kommun 2018). Bildning av naturreservat Kyrkfuret kommer därutöver 
att bidra till ett flertal miljömål som Lomma kommun har antagit som lokala mål och åtgärder i sitt 
naturmiljöprogram för 2018–2025 (Lomma kommun 2018). Naturreservatsbildningen bidrar positivt 
till miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Levande skogar”, ”God bebyggd miljö” samt ett ”Ett 
rikt växt- och djurliv”. Dessutom bidrar naturreservatsbildningen till att Sverige uppfyller åtaganden 
enligt EU:s art- och habitatdirektiv och konventionen om biologisk mångfald (CBD).  

2.4 GEOLOGI & HYDROLOGI 
Lomma kommun ligger inom området för sydvästra Skånes sedimentära berggrund, som generellt 
härstammar från perioderna krita (som började för ca 145 miljoner år sedan) och tertiär (65 miljoner 
år sedan). Berggrunden består av kalksten, sandsten och/eller märgelsten som bildades under en 
period från 65–35 miljoner år sedan, under epokerna paleocen till eocen (Vattenatlas 2018). 
Jordarten består huvudsakligen av postglacial mellansand och grovsand, jordmånen ändrar dock 
karaktär inom området från sandigare, torrare och relativt näringsfattiga jordar i sydväst mot mindre 
sandiga, friskare och näringsrikare jordar i nordost (Vattenatlas 2018). Området omgärdas av klass 5 
åkermark med relativt lågt lerinnehåll, <5% eller <2,5% (Länsstyrelsen Skåne 2018). 
 
Större delen av Kyrkfuret är beläget 3–5 m över havet. Kyrkfurets lägst belägna delar, på 0–1 m över 
havsnivå, återfinns dels i södra änden av klibbalskogen (avsnitt 4.1.3) och dels i strandängstråket 
mellan gång-/cykelbanan och Höje å. Områdets högst belägna delar, på 5–6 m över havsnivå, utgörs 
av ett stråk med fyra mindre ”platåer” från områdets västligaste hörn in rakt österut precis sydöst 
förbi scoutgården och sedan in mot Kyrkfurets mittpunkt. Vattenansamling vid skyfall kan ske i delar 
av tall-/björkskogen (avsnitt 4.1.1), nordost om denna i delar av lövskogen (avsnitt 4.1.2) samt 
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särskilt i södra delen av klibbalskogen och strandängen (avsnitt 4.2.1). Från Kyrkfurets västra delar 
sker en del ytvattenavrinning söderut, men i övrigt rinner ytvatten i riktning mot Höje å. Det råder 
potentiellt hög erosionsrisk längs strandkanten mot Höje å (Vattenatlas 2018). 

2.5 BIOLOGI 
Tillsammans med Haboljungs fure är Kyrkfuret ett av få skogsklädda naturområden i Lomma 
kommun. Större delen av Kyrkfuret genomgår olika stadier av succession från dess ursprung som 
tallplantering till ett område som präglas av ädellöv. Variationer i trädbeståndens ålder och 
artsammansättning kan till stor del förklaras av de avverkningar och gallringar som utförts under 
perioden 1950–1970 (figur 2). Högsta prioritet ur naturvårdssynpunkt är att skapa förutsättningar för 
en naturlig succession mot ädellövskog där föryngring av inhemska trädarter främjas och där 
dominans av potentiellt invasiva arter motverkas. Vid första nämnandet av en art i underliggande 
avsnitt ges en fotnot som refererar till artens eller artgruppens vetenskapliga namn. 

2.5.1 Kärlväxter 
Den senaste inventeringen av kärlväxter och vegetationstyper i Kyrkfuret utfördes år 2015 (Åsegård 
2015). De äldsta träden i området, förmodligen cirka 100 år eller något äldre, hör till arterna tall1, 
gran2, vårtbjörk3 och ek4. Förutom en del ädellövskog och en något äldre yta med klibbal nära Höje å 
så är stora delar av Kyrkfurets skog i en igenväxningsfas och det är troligt att större delen av området 
så småningom kan utvecklas till ädellövskog. I nuläget består Kyrkfuret till större delen av unga, 
troligen 20–30 år gamla, lövträd som växer upp under en gles skärm av omkring 50-årig vårtbjörk och 
tall. Den nya trädgenerationen till ytan och antal individer av mer än hälften av tysklönn5 men många 
inhemska lövträd finns representerade, framförallt skogsalm6, ask7 och skogslönn8. Längs den norra 
kanten tillkommer enstaka större exemplar av ek och rödek9. Lövskogens fältskikt karakteriseras i 
väst av stinknäva10, lundslok11, hässlebrodd12, sydlundarv13 och lundgröe 14. Kulturväxter såsom 
blekbalsamin15 och häggmispel16 är också vanliga.  
 
I sydvästra Kyrkfuret, som har en relativt öppen karaktär, är de 50-åriga tallarna fortfarande glest 
förekommande men ändå fler till antalen och vårtbjörk utgör minst 50% av kronskiktet. Fältskiktet 
domineras här av gräs såsom hundäxing17, med spridd förekomst av exempelvis rallarros18 och 
hallon19. I ängsmarken söder om tall-/björkskogen finns bland annat borsttåtel20 och fältmalört21 
närmast vägen. Något längre in övergår vegetationen till rödven22 och sandstarr23 med inslag av 
exempelvis gulmåra24. Sedan tar mer högväxt äng över, som domineras av knylhavre 25 och har inslag 
av exempelvis hundäxing och renfana26. Inne bland brynen finns mindre buskar av hallon och 
blåhallon27.  
 
Klibbal28 dominerar trädskiktet österut i en remsa närmare Höje å. I denna remsa finns förhållandevis 
mycket grov död ved och de gamla klibbalarna hör till de äldsta träden i Kyrkfuret. I öppnare delar 
domineras fältskiktet av älgört29, strandklo30 och brännässla31, med inslag av bland annat jordreva32. 
Den västra änden av klibbalsytan är i likhet med delar av lövskogen präglad av kulturväxter, här med 
arter såsom parkrododendron33 och doftschersmin34. I strandängsvegetationen mellan klibbalsytan 

 
1 Pinus sylvestris L. 
2 Picea abies L. 
3 Betula pendula Roth 
4 Quercus robur L. 
5 Acer pseudoplatanus L. 
6 Ulmus glabra Huds. 
7 Fraxinus excelsior L. 
8 Acer platanoides L. 
9 Quercus rubra L. 
10 Geranium robertianum L. 
11 Melica uniflora Retz. 
12 Milium effusum L. 

13 Stellaria nemorum L. 
14 Poa nemoralis L. 
15 Impatiens parviflora DC. 
16 Amelanchier sp. Medikus 
17 Dactylis glomerata L. 
18 Epilobium angustifolium L. 
19 Rubus idaeus L. 
20 Corynephorus canescens (L.) P. 
Beauv. 
21 Artemisia campestris L. 
22 Agrostis capillaris L. 
23 Carex arenaria L. 

24 Galium verum L. 
25 Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. 
26 Tanacetum vulgare L. 
27 Rubus caesius L. 
28 Alnus glutinosa L. 
29 Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 
30 Lycopus europaeus L. 
31 Urtica dioica L. 
32 Glechoma hederacea L. 
33 Rhododendron x catawbiense L. 
34 Philadelphus coronarius L. 
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och Höje å domineras fältskiktet av vass35, stor igelknopp36, bredkaveldun37 och rosendunört38. 
Närmast intill gång-/cykelvägen utmed Höje å finns sträv kardvädd39 och sparsam förekomst av 
ruderatörter såsom sparvnäva40 och höstgullris41. Även den på rödlistan nära hotade (NT) örten 
paddfot42 har återfunnits intill gång-/cykelvägen. Längre in finns högväxta bestånd av snårvinda43 och 
brännässla44. Strandängens torrare del domineras av nejlikrot45 och kvickrot46.  

2.5.2 Lavar, mossor, och svampar 
Ingen formell inventering av lavar, mossor eller svampar har utförts i Kyrkfuret. Åsegård (2015) 
noterade dock karakteristiska mattor med pösmossa47 i lövskogens bottenskikt samt enstaka 
förekomst av blek gräsmossa48. Svavelgul slöjskivling49 växande på klibbalslåga, fnöskticka50 växande 
på björklåga och liksvamp51 växande på/intill klibbalsstubbe återfanns i klibbalskogen hösten 2018.  

2.5.3 Ryggradslösa djur 
Den senaste inventeringen av ryggradslösa djur utfördes för fem år sedan (Andersson 2013). Åtta 
arter av trollsländor återfanns i området, varav den artrikaste familjen, segeltrollsländor, bidrog med 
fyra arter. Den enda andra familjen med fyra arter representerade var skalbaggsfamiljen glansbaggar. 
Flera insektsarter (ej rödlistade) knutna till död ved, vedsvampar, hålträd och liknande substrat 
återfanns. Exempelvis så påträffades spår av större träfjäril52, en art med upp till 10 cm långa 
vedlevande larver som lever upp till fyra år, i området. Förekomsten av vedsvampslevandearter 
såsom vanlig svampsvartbagge53, som lever i fnösktickor, indikerar på Kyrkfurets höga värden ur 
naturvårdssynpunkt, särskilt i ett lokalt perspektiv. Det är viktigt för den biologiska mångfalden att 
olika typer av död ved-substrat får ha sin plats i området (figur 3). En mindre vanlig förekommande 
insektsart som återfanns är hallonblomfluga54, en art som är knuten till lövskog med gamla träd och 
därför förmodligen har sina utvecklingssubstrat i Kyrkfuret. Den sävliga bålgetingen55, som främst 
använder trädhåligheter för att anlägga bon, återfanns också i området. Vid ett kort besök under juli 
2018 sågs kvickgräsfjäril56 och blåklockshumla57 längs med strandstråket/strandängen vid Höje å.  

 
35 Phragmites australis (Cav.) Steud. 
36 Sparganium erectum L. 
37 Typha latifolia L. 
38 Epilobium hirsutum L. 
39 Dipsacus strigosus Roem. & Schult. 
40 Geranium pusillum L. 
41 Solidago gigantea Aiton 
42 Asperugo procumbens L. 
43 Calystegia sepium (L.) R. Br. 

44 Urtica dioica L. 
45 Geum urbanum L. 
46 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski 
47 Pseudoscleropodium purum (Hedw.) 
M.Fleisch. 
48 Brachythecium albicans (Hedw.) 
Schimp. 
49 Hypholoma acutum (Cooke) E. Horak 
50 Fomes fomentarius (L. : Fr.), J.Kickx 

51 Phallus impudicus L. 
52 Cossus cossus L. 
53 Bolitophagus reticulatus L. 
54 Criorhina asilica Fallén 
55 Vespa crabro L. 
56 Pararge aegeria L. 
57 Bombus soroeensis Fab. 
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Figur 3 Död ved utgör ett av de viktigaste inslagen för hög biologisk mångfald i skogsmark. Mängder av 
organismer såsom svampar, mossor, mindre däggdjur, leddjur och fåglar gynnas av detta substrat.  

2.5.4 Fågelliv 
Hornuggla58, brun kärrhök59, större hackspett60, svartvit flugsnappare 61 och björktrast62 är relativt 
vanliga arter som förekommer med trolig eller säkerställd reproduktion i Kyrkfuret. På rödlistan 
sårbara (VU) arter med möjlig reproduktion är brandkronad kungsfågel63, kungsfågel64 och stare 65 
(Artportalen 2018). Därutöver så förekommer de två nära hotade (NT) arterna spillkråka66 och 
mindre hackspett67 (typisk art för Natura 2000 naturtypen svämlövskog), med möjlig reproduktion i 
Kyrkfuret (Artportalen 2018). De sårbara (VU) arterna tornseglare 68, kungsfiskare 69, hussvala70 och 
rosenfink71 rastar i området (Artportalen 2018).  

2.5.5 Fladdermöss 
Kyrkfuret inventerades med avseende på fladdermöss under senare delen av juli 2018 (Gerell & 
Gerell 2018). Ett högt antal arter och individer noterades och störst antal registreringar noterades för 
trollpipistrell72. Antalen registreringar indikerar att trollpipistrellen är mest aktiv i tall-/björkskogen 
medan nordfladdermus73 och större brunfladdermus74 är mest aktiv i de östra delarna av lövskogen 
närmare Höje å. Eftersom trollpipistrellen mestadels bor i trädhåligheter är det osäkert om den har 
någon koloni i Kyrkfuret. Nordfladdermus, större brunfladdermus, dvärgpipistrell75, och 
vattenfladdermus76 födosöker troligen i Kyrkfuret men bedöms ha yngelområden utanför 
reservatsområdet. 

 
58 Asio otus L. 
59 Circus aeruginosus L. 
60 Dendrocopos major L. 
61 Ficedula hypoleuca Pallas 
62 Turdus pilaris L. 
63 Regulus ignicapilla Temminck 
64 Regulus regulus L.  

65 Sturnus vulgaris L. 
66 Dryocopus martius L. 
67 Dendrocopos minor L. 
68 Apus apus L. 
69 Alcedo atthis L. 
70 Delichon urbicum L. 
71 Carpodacus erythrinus Pallas 

72 Pipistrellus nathusii Keyserling & 
Bläsius 
73 Eptesicus nilssonii Keyserling & 
Bläsius 
74 Nyctalus noctula Schreber 
75 Pipistrellus pygmaeus Leach 
76 Myotis daubentonii Kuhl 
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2.5.6 Övriga däggdjur 
Förutom fladdermöss har ingen formell inventering av däggdjur utförts i Kyrkfuret. Ekorre 77, 
igelkott78, fälthare 79, räv80 och rådjur81 har dock siktats i och kring reservatet (Artportalen 2018). 
 
Utmed strandkanten mot Höje å har snok82 observerats 2014 och 2015 (Artportalen 2018). 

2.5.7 Invasiva arter 
Eventuell dumpning av trädgårdsavfall i och kring naturreservatet kan resultera i spridning av 
främmande arter som kan bli invasiva om de lyckas etablera sig. Den i Kyrkfuret redan väletablerade 
tysklönnen för närvarande inte klassad som invasiv av Naturvårdsverket. Den kan dock uppvisa ett 
invasivt fortplantningsmönster då den tenderar att ta över föryngring och tränga bort andra arter, 
därför är tysklönnen olämplig i natur- och betesmarker. Om hästar förtär dess löv och/eller näsor kan 
de drabbas av ”atypisk myopati”, en farlig sjukdom som leder till att 3 av 4 drabbade hästar dör eller 
måste avlivas. Även om risken är låg att hästar förtär tysklönn bör det betänkas att hästbetesmarker 
finns alldeles intill och häststigar går genom området.  

2.5.8 Övriga hot mot biologisk mångfald 

Exploatering och ytterligare ianspråktagande av mark är det största hotet mot Kyrkfurets 
naturvärden. Området har successivt reducerats betydligt och näst intill delats itu av 
kolonistugeområden.  

Algsvampen Phytophthora alni, som sprider sig bland annat vid översvämningar längs med åar, har 
orsakat massdöd av klibbalar bland annat längs Kävlingeån. Det är dock inte troligt att den nått 
Kyrkfuret ännu då den anses drabba hela bestånd och inte enskilda individer och inget sådant utbrott 
har upptäckts. 

Den dumpade eterniten längs med strandängen kan utgöra ett hot mot människors hälsa och den 
biologiska mångfalden. Försiktighet måste vidtas vid eventuella insatser för att åtgärda 
eternitproblemet. Läget intill Höje å medför risker för spridning av eterniten och den gamla 
klibbalskogsytan med höga naturvärden ligger precis intill och delvis överlappar problemhärden. 

2.6 REKREATION 
Förekomsten av naturområden har historiskt sett stadigt krympt i slättbygden och tillgången till 
allemansrättslig mark är i dagsläget en bristvara i denna del av Skåne, vilket innebär att det är extra 
angeläget att befintliga tätortsnära naturområden såsom Kyrkfuret värnas. Kyrkfuret placering och 
omfattande nät av stigar lockar till bland annat promenader, löpning och ridning. Lommas scouter är 
verksamma inom området. I östra Kyrkfuret finner man en liten glänta på knappt 1000 m2 som kallas 
”Svarta plätten”, här finns grillplats och möjligheter till andra aktiviteter. Det tätortsnära läget gör att 
området får anses vara av mycket stor vikt för det lokala friluftslivet och för naturpedagogik. 

3 Bevarandevärden och potential 
Här listas kortfattat strukturer, funktioner och åtgärder som är viktiga för att uppnå syftet med 
naturreservatet.  Förklarande bakgrundstexter till de olika värdena finns under kapitel 2 
(Beskrivning). 

3.1 BIOLOGI 
• Naturreservatsbildningen säkrar ett större sammanhängande grönstråk som inkluderar Alkärret, 

Haboljungs fure, Pråmlyckan, Slättängsdammarna och Höje ås dalgång  

 
77 Sciurus vulgaris L. 
78 Erinaceus europaeus L. 

79 Lepus europaeus Pallas 
80 Vulpes vulpes L. 

81 Capreolus capreolus L. 
82 Natrix natrix 
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• Tysklönnsbeståndet motverkas så att det inte har skadlig inverkan på de inhemska 
ädellövträdens utbredning och föryngring  

• Invasiva arter motverkas så att de inte har skadlig inverkan på inhemska arter  
• Slåtter av ängsvegetation i gläntor och bryn skapar förutsättningar för en hög biologisk mångfald 
• Insekter, insektpollinerade växter samt insektsätande fåglar och fladdermöss gynnas genom att 

ondulerade (flikiga) strukturer framhävs i brynmiljöer 
• Boplatstillgången för fåglar, fladdermöss och annan fauna förbättras vid behov genom att skapa 

ändamålsenliga bomiljöer (exempelvis holkar).  
• Vedlevande biologisk mångfald utvecklas genom bevarande och skapande av torrakor, 

högstubbar, lågor och fauna-/fungadepåer (figur 4) 

 
Figur 4 Klibbalkärret har stora värden för vedlevande småkryp och svampar; här insektskläckningshål på 
stående död tallved (vänster), svavelgul slöjskivling på klibbalslåga (övre höger) och fnöskticka på björklåga 
(nedre höger). 

3.2 REKREATION 
• Naturreservatsbildandet bevarar och säkrar områdets höga rekreativa värde för allmänhet och 

naturinriktade föreningar (som exempelvis scouter), med minimal inverkan på områdets övriga 
naturvärden.  

• Naturreservatsbildningen säkrar ett större sammanhängande grön-/promenadstråk som bland 
annat inkluderar Alkärret, Haboljungs fure och Höje ås dalgång 

• För att bevara det rekreativa värdet i området bör stignätet (figur 5) inom Kyrkfuret hållas öppet 
och tillgängligt med minimal inverkan på områdets naturvärden 

• Information om naturreservatet, dess naturtyper, biotoper och arter tillgängliggörs. Skyltningen 
inom området bör dock vara sparsam. 
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Figur 5 Vy över gång-/cykelvägen vid Höje å från norr (vänster) samt naturstigar i tall-/björkskogen (övre 
vänster) och lövskogen (nedre vänster). 

3.3 KULTURHISTORIA 
• Kvarvarande skogsmiljöer utgör viktiga naturhistoriska inslag i jordbrukslandskapsbilden 
• Det finns en potential att via skyltar eller på annat sätt informera om resterna av 

stenåldersbosättningen som återfunnits i Kyrkfuret 

4 Mål och skötselåtgärder 
Den inledande beskrivningen baserar sig på de inventeringar som utförts i Kyrkfuret från 2005 och 
framåt, samt på fältbesök under 2017 och 2018. Indelningen i detta avsnitt (figur 5) följer svensk 
standard SS 199000:2014 och vegetations- och naturtyper beskrivs enligt Vegetationstyper i Norden 
(Påhlsson 1998) och Natura 2000 (Naturvårdsverket 2018) där det är tillämpligt. All skötsel och 
anläggning ska ske i samråd med naturvårdsansvarig på Lomma kommun.  
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Figur 6 Skötselområden i Naturreservat Kyrkfuret. Områdena har olika karaktär och ska skötas enligt de specifika åtgärderna i skötselplanen.
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4.1 SKÖTSELOMRÅDE 1A-C – SKOG OCH TRÄD 
4.1.1 Skötselområde 1a, tall-/björkskog – Beskrivning 
Skötselområde 1a (figur 6) utgörs av tall-/björkskog med en yta på 1,35 ha. Vegetationstypen kan 
klassas som planterad barrskog (VIN 2.1.3.1). I detta område, som har en relativt öppen karaktär 
(figur 7), är tallarna nu glest förekommande och vårtbjörk utgör minst 50% av kronskiktet. En trolig 
anledning till björkdominans och en näst intill total avsaknad av tall i de centrala delarna av området 
är att det kalavverkades under 1940-talet (figur 2). Där tallarna väl finns kvar är de ändå fler till 
antalet än i övriga delar av Kyrkfuret. Den nya trädgenerationen utgörs av främst vårtbjörk, rönn83, 
sälg84, hassel85 och fågelbär86. Det förekommer även mindre plantor av ek. Fältskiktet i tall-
/björkskogen skiljer sig från resten av Kyrkfurets skogsbestånd genom avsaknaden av skuggtoleranta 
örter. Gräsarter som trivs i öppnare miljöer såsom hundäxing, rödven och bergrör87 dominerar. Det 
råder dock stor variation, med spridd förekomst av olika kolonisatörer såsom sandstarr88, hallon och 
rallarros.  

 
Figur 7 Skötselområde 1a, tall-/björkskog, med bland annat flerstammig björk (vänster), gräsbevuxna gläntor 
(övre höger) och föryngring av ek (nedre höger). 

4.1.2 Skötselområde 1b, blandlövskog – Beskrivning 
Skötselområde 1b (figur 6) är det till ytan största delområdet med en area på 4,79 ha. Delar av detta 
område klassades som Natura 2000-typen ”Ädellövskog med rik epifytflora” (9020) vid en inventering 
år 2005 (Williams 2005), vilket motsvarar naturtypen ”blandlövskog av örtrik typ” enligt 
vegetationstyper i norden (VIN 2.2.3.6). Området har förvisso en viss ädellövskaraktär men det 
präglas framförallt av en omfattande igenväxning av yngre tysklönn (figur 8). En stor yta inom detta 
område avverkades någon gång mellan 1967 och 1973 (figur 2). Den plötsliga uppöppningen är 
troligen en bidragande orsak till att denna del av Kyrkfuret idag domineras av unga och jämnåldriga 

 
83 Sorbus aucuparia L. 
84 Salix caprea L. 

85 Corylus avellana L. 
86 Prunus avium L. 

87 Calamagrostis epigeios (L.) Roth 
88 Carex arenaria L. 
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tysklönnar och att de inhemska ädellövsarterna ofta är relegerade till områdets utkanter. En 
kärlväxtinventering år 2015 (Åsegård 2015) klassade, troligen mer korrekt, området som ”skog i 
igenväxningssuccession” (VIN 2.3.2.1).  
 
Den igenväxande generationen av unga lövträd, mestadels tysklönn, växer upp under ett glest 
krontak av äldre vårtbjörk och tall. Utöver detta återfinns karaktärsarterna skogslönn, skogsalm, ask, 
ek och hassel89 i träd-/buskskiktet. Även sälg, pil90, fågelbär, klibbal och gråal91 finns representerade. 
I norr och öster tillkommer lite undanträngd äldre gran. Enstaka rödek92 förekommer i norr. I och 
med dominansen av yngre tysklönn kan inte lövskogsområdet i dagsläget klassas som ädellövskog 
(9020) enligt Natura 2000, men förutsatt att tysklönnens utbredning regleras och ädellöv gynnas så 
kommer troligen området på sikt att utvecklas mot detta tillstånd. Död ved förekommer i måttliga 
mängder och består av lågor och torrträd av främst björk, tysklönn, sälg och pil. I fältskiktet i väst 
återfinns karaktärsarterna lundgröe och vitsippa93. I övrigt domineras fältskiktet av andra 
skuggtoleranta växter såsom stinknäva, lundslok och hässlebrodd. Kulturspridda växter såsom 
blekbalsamin, häggmispel, skelört94, spärroxbär95, häckoxbär96 och flikbjörnbär97 är vanliga. I de östra 
delarna är igenväxningen påtaglig och fältskiktet därför dåligt utvecklat. 

 
Figur 8 Skötselområde 1b, lövskogen, som präglas av täta bestånd av yngre tysklönn (nedre höger), med inslag 
av bland annat stående död ved (vänster) och äldre ek (övre höger). 

4.1.3 Skötselområde 1c, klibbalstrandskog – Beskrivning 
Skötselområde 1c (figur 6) utgörs av en skogsremsa med en yta på omkring 0,41 ha (figur 9), väster 
om strandängen. Ytan innehåller troligen de äldsta träden i Kyrkfuret och vegetationstypen kan 
klassas som klibbalstrandskog (VIN 2.2.4.2). Denna vegetationstyp motsvaras av Natura 2000-typen 
svämlövskog (91E0). Området innefattar bland annat en mycket mullrik vassbevuxen 

 
89 Corylus avellana L. 
90 Salix spp. L. 
91 Alnus incana (L.) Moench 
92 Quercus rubra L. 

93 Anemone nemorosa L. 
94 Chelidonium majus L. 
95 Cotoneaster divaricatus Rehd. & E.H. 
Wilson 

96 Cotoneaster lucidus Schltdl. 
97 Rubus laciniatus (Weston) Willd. 



Bilaga 2. Skötselplan för naturreservatet Kyrkfuret 
2020-06-30. Dnr KS/KF 2017:340.410 

 12 

sänka/sumpmarksyta mitt emellan gång-/cykelvägen och sluttningen som skiljer området från 
lövskogen. Artsammansättningen i det långsmala alskogsområdet präglas av naturliga skäl i mångt 
och mycket av intilliggande miljöer. Den karakteristiska arten för svämlövskog, klibbal, dominerar i 
trädskiktet med inslag av björk. I buskskiktet återfinns andra karakteristiska arter för svämlövskog, 
gråal, hägg98 och skogsalm. I övrigt består buskskiktet även av fläder99, rönn, och tysklönn. 
Förhållandevis mycket grov död ved finns och de gamla klibbalarna hör till de äldsta träden i 
Kyrkfuret. Strutbräken100, ytterligare en karakteristisk art för svämlövskog, växer i området. I öppnare 
delar präglas fältskiktet av karakteristiska arter för svämlövskog såsom älgört, strandklo och 
brännässla. Därutöver finns även jordreva, svärdslilja101, blåsstarr102 och i fältskiktet. Den västra 
änden av området har använts som dumpningsplats för trädgårdsavfall och där finns etablerade 
plantor av parkrododendron, doftschersmin, hästkastanj103, kirskål104, buxbom105, röda vinbär106 och 
storrams107.  

 
Figur 9 Skötselområde 1c, den lilla klibbalstrandskogen, med flera imponerande klibbalar (vänster), bestånd 
med bräken (övre höger) och en mullrik vassbevuxen sänka/sumpmarksyta (nedre höger). 

4.1.4 Skötselområde 1a-c – Mål 
Målet för Kyrkfurets skogsmiljöer (1a-c) är att utvecklas mot ädellövskog av naturskogskaraktär med 
inslag av talldungar, död ved, gläntor och brynmiljöer samt med minimal påverkan från invasiva 
främmande arter. Ett bestånd med ett flertal arter ska minimera risken för omfattande 
sjukdomsangrepp. Stigar ska dock hållas fria från nedfallna grenar och stammar. Förutsatt att naturlig 
succession får råda är det troligt att löv- och tallskogen (skötselområde 1a-b) på längre sikt kommer 
att utvecklas närmare Natura 2000-typen ”Ädellövskog med rik epifytflora” (9020). Generellt ska en 
balans av biologisk mångfald och tillgänglighet för rekreation eftersträvas. Scoutverksamhet (eller 
liknande) med mycket begränsad påverkan på övriga naturvärden ska vara möjlig inom området. I 

 
98 Prunus padus L. 
99 Sambucus nigra L. 
100 Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. 
101 Iris pseudacorus L. 

102 Carex vesicaria L. 
103 Aesculus hippocastanum L. 
104 Aegopodium podagraria L. 
105 Buxus sempervirens L. 

106 Ribes rubrum L. 
107 Polygonatum multiflorum (L.) All. 
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skötselområde 1c ska i första hand naturlig succession råda. Förutsatt att de hydrologiska 
förhållandena är stabila kommer troligen klibbalstrandskog fortsättningsvis prägla skötselområde 1c. 
Stigar får ej asfalteras och annan hårdgörning ska undvikas om det inte anses nödvändigt av 
tillgänglighetsskäl. 

4.1.5 Skötselområde 1a-c – Åtgärder 
Delar av skötselområde 1a och 1b ska av förvaltaren skötas i samverkan med Lomma scoutkår. Det är 
viktigt att scouternas verksamhet kan fortsätta bedrivas i området och därför ska åtgärder inom 
deras fastighet (fastighet Lilla Habo 3:5>1) om möjligt synkroniseras med verksamheten. Om lämpligt 
bör även skötselåtgärder nyttjas som lärandemoment i verksamheten. 
 
Brynmiljöer bevaras för att bibehålla förutsättningar för en omväxlade och artrik miljö. För att gynna 
biologisk mångfald kan utvalda träd försiktigt friställas och ondulerande bryn kan utvecklas eller 
nyskapas. Uppslag av ädellöv ska bevaras och utvalda träd kan avverkas för att gynna ädellövträd. Vid 
behov kan fältvegetationen i vissa partier slås för att gynna biologisk mångfald. Reproducerande 
tysklönnar inom området bör identifieras och successivt veteraniseras eller avverkas. Denna åtgärd 
är inte högprioriterad på kort sikt, tysklönnen hotar dock på längre sikt att tränga undan föryngring 
av inhemska ädellövträd.  
 
Vid röjning och gallring samt vid beskäring eller fällning av träd så ska en del sly, grenverk samlas ihop 
och lämnas på plats som fauna-/fungadepå och vissa stammar ska lämnas som torrakor, högstubbar 
eller lågor. Förekomsten av död ved kan ökas genom veteranisering av vissa träd när så bedöms som 
lämpligt. Död ved som behöver samlas ihop eller flyttas kan med fördel placeras i olika sollägen så att 
en del är solexponerade och en del är mer beskuggade. Framkomlighet längs stigar ska prioriteras så 
att fallna träd dras undan så pass att stigen åter är framkomlig. Utbredningen av invasiva främmande 
arter ska motverkas enligt avsnitt 5.8.3. Holkar för fåglar och fladdermöss samt andra installationer 
som gynnar fauna såsom mulmholkar och bihotell ska få uppföras enligt avsnitt 5.6. 

4.2 SKÖTSELOMRÅDE 2 – LIMNISK STRAND 
4.2.1 Skötselområde 2 – Beskrivning 
Skötselområde 2 (figur 6) utgörs av strandzonen mellan klibbalstrandskogen och Höje å (figur 10). 
Området på knappt 0,22 ha har en vegetationstyp som inte har kunnat kategoriseras enligt VIN, men 
kan räknas som ”limnisk strand” enligt svensk standard (SS 199000:2014). På den näringsrika åsidan 
om gång-/cykelbanan dominerar vass108, stor igelknopp109, bredkaveldun110 och rosendunört111. Även 
den inre delen väster om gång-/cykelvägen är näringsrik, vilket tydligt indikeras av högväxta 
örtbestånd av snårvinda112 och brännässla113. Sträv kardvädd114 förekommer ganska rikligt intill gång-
/cykelvägen. Intill gång-/cykelvägen finns även sparsam förekomst av ruderatörter såsom sparvnäva, 
svartkämpar115, höstgullris, ogräsmaskros116 och praktkungsljus117. Strandängens torrare del 
domineras av nejlikrot118 och kvickrot119. Den på rödlistan nära hotade (NT) örten paddfot har 
återfunnits intill vägkanten. Grönpilar120 växer upp i dybanken i den bredare norra delen. Utmed 
strandkanten har snok121 observerats 2014 och 2015. Den strandnära zonen har riskklassificerats 
under 2017 av en konsult enligt MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden). Området 
innehåller öppet exponerad eternit och den sandiga marken i området har hög genomsläpplighet. 
Området har klassats med ”mycket stor risk” (riskklass 1). Övertäckningen av eterniten behöver 
enligt undersökningen kontrolleras och vid behov kompletteras så att inte asbest lämnas direkt 
exponerad.  

 
108 Phragmites australis (Cav.) Steud. 
109 Sparganium erectum L. 
110 Typha latifolia L. 
111 Epilobium hirsutum L. 
112 Calystegia sepium (L.) R. Br. 

113 Urtica dioica L. 
114 Dipsacus strigosus Roem. & Schult. 
115 Plantago lanceolata L. 
116 Taraxacum sect. ruderalia 
Kirschner, H. Øllg. & Stepanek 

117 Verbascum speciosum Schrad. 
118 Geum urbanum L. 
119 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski 
120 Salix × fragilis L. 
121 Natrix natrix 



Bilaga 2. Skötselplan för naturreservatet Kyrkfuret 
2020-06-30. Dnr KS/KF 2017:340.410 

 14 

4.2.2 Skötselområde 2 – Mål 
Det är viktigt att strandängen hålls öppen och att igenväxning av vedartad vegetation motverkas med 
undantag av enstaka utvalda solitärträd. Skötseln ska främja en artrik strandmiljö och ondulerande 
(flikiga) brynmiljöer mot skogen skall eftersträvas. Flikigheten ger upphov till vindskyddade miljöer 
längs brynen som ger goda förutsättningar för biologisk mångfald. Bomiljö för snok bör finnas inom 
eller nära området. Gång-/cykelvägen får ej asfalteras.  

4.2.3 Skötselområde 2 – Åtgärd 
En ondulerande brynmiljö mot klibbalskogen eftersträvas, gärna med vissa fristående grupper av träd 
och buskage för att gynna biologisk mångfald. För fortsatt god tillgänglighet bör vegetationen cirka 1 
m närmast intill gång-/cykelvägen kunna klippas vid behov. Framkomlighet längs gång-/cykelvägen 
ska prioriteras så att träd som fallit över denna dras undan så pass att vägen åter är framkomlig. 
Igenväxning motverkas enligt avsnitt 5.8.2. Utbredningen av invasiva främmande arter ska motverkas 
enligt avsnitt 5.8.3. Delar av strandvegetationen kan vid behov slås för att motverka igenväxning, öka 
den biologiska mångfalden samt öka tillgängligheten. Enstaka utvalda träd/buskage i brynet kan 
lämnas, i övrigt ska vedartad vegetation motverkas längs strandremsan. Slagen vegetation bör 
bevaras inom eller i nära anslutning till området som fauna-/fungadepå. 

 
Figur 10 Skötselområde 2, limnisk strand, sedd söderifrån med Lomma kyrka i bakgrunden (vänster), med bland 
annat sträv kardvädd (övre höger) och rosendunört (nedre höger). 

4.3 SKÖTSELOMRÅDE 3A-B – ÄNG OCH BETESMARK  
4.3.1 Skötselområde 3a, äng – Beskrivning 
Skötselområde 3a (figur 6) är uppdelat på två områden som är 409 m2 och 241 m2. Områdena utgörs 
ett små sandiga gräsmiljöer (figur 11) som delvis hållits öppna genom att de har nyttjats som stigar in 
till skogen. Område består av en diffus blandning av vegetationstyperna havsstrandvegetation av 
borsttåtelhed (VIN 4.1.4.1), rödvenshed (VIN 5.1.3.2) och knylhavreäng (VIN 5.2.2.1). Borsttåtelhed 
motsvaras av Natura 2000-naturtypen grässandhed (2330). I utkanten återfinns en sparsam men 
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artrik flora med exempelvis karaktärsarten borsttåtel (borsttåtelhed, grässandhed) och inslag av 
fältmalört, gul fetknopp122, sandvita123, sandnarv124, vårarv125 och vårvicker126. Längre in övergår 
vegetationen till karaktärsarter såsom rödven (rödvenshed, grässandhed), gulmåra (grässandhed) 
och sandstarr (borsttåtelhed), samt inslag av andra arter såsom gråfibbla127, duvvicker128, 
trådklöver129 och oxtunga130. Sedan tar mer högväxt vegetation över, med karaktärsarter för 
knylhavreäng, såsom knylhavre och hundäxing, samt med inslag av arter såsom renfana, strandråg131, 
och engelskt rajgräs132. Inne bland skogsbrynen finns mindre buskar av hallon och blåhallon.  

 
Figur 11 Skötselområde 3a, ängsmarken i sydväst, här med vy mot norr (övre höger), med bland annat 
fältmalört (vänster) och oxtunga (nedre höger).  

4.3.2 Skötselområde 3b, aktivitetsyta – Beskrivning 
Skötselområde 3b (figur 6) utgörs av den omkring 1 000 m2 stora gläntan i östra Kyrkfuret som kallas 
”Svarta plätten”. Detta område, som har en nästan sekellång historia, utgörs av en bruksgräsyta med 
grillplats och sittplatser (figur 12). 

4.3.3 Skötselområde 3a-b – Mål 
Det är viktigt att ängsmarken (3a) hålls öppen och att igenväxning av vedartad vegetation motverkas, 
solitära buskage och träd kan dock sparas längs brynen. Kontinuerlig störning av den sandiga marken 
är viktig för ett flertal karaktärsarter. Området ”svarta plätten” (3b) brukas för samlingar och 
utflykter av exempelvis scouter varför framkomlighet och tillgänglighet är viktigt här, målet är därför 
vara att hålla vegetationen öppen och tillgänglig men att det görs med minimal påverkan på den 
biologiska mångfalden. I skötselområdena ska ondulerande (flikiga) brynmiljöer mot skogen 
eftersträvas. Flikigheten ger upphov till vindskyddade miljöer längs brynen som bland annat ger goda 
förutsättningar för biologisk mångfald. Naturstigar får ej asfalteras. Slagen vegetation bör bevaras 

 
122 Sedum acre L. 
123 Berteroa incana (L.) DC. 
124 Arenaria serpyllifolia L. 
125 Cerastium semidecandrum L. 

126 Vicia lathyroides L. 
127 Pilosella officinarum F. W. Schultz & 
Sch. Bip. 
128 Vicia hirsuta (L.) Gray 

129 Trifolium dubium Sibth. 
130 Anchusa officinalis L. 
131 Leymus arenarius (L.) Hochst. 
132 Lolium perenne L. 
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inom eller i nära anslutning till området som fauna-/fungadepå. 

4.3.4 Skötselområde 3a-b – Åtgärd 
Slåtter (sensommar eller tidig höst, med bortföring av slaget material), naturvårdsbränning eller bete 
utförs årligen för att utarma näringsämnena i marken och därmed gynna den biologiska mångfalden. 
Aktivitetsytan i skötselområde 3b kan klippas oftare om det behövs för att främja tillgängligheten (se 
avsnitt 5.5). Hela eller delar av skötselområdena kan, i mån av behov, undantas från den årliga 
skötseln. Det viktigt att slåttern görs ondulerande (flikigt) längs skogsbrynet är för att motverka 
dominansen av näringsgynnade arter samt för att skapa gynnsamma miljöer för biologisk mångfald. 
En del av ytarealen i skötselområdena 3a ska utgöras av exponerad sandjord, vilket primärt bibehålls 
genom naturlig störning men som vid behov förstärks med mekanisk bearbetning. Uppslag av 
vedartad vegetation ska motverkas enligt avsnitt 5.8.2, eventuellt med undantag av utvalda solitära 
träd och buskar. Utbredningen av invasiva främmande arter ska motverkas enligt avsnitt 5.8.3. 

 
Figur 12 Skötselområde 3b, gräsmarksytan ”Svarta plätten”, här vy mot söder över grillplatsen och med stigen 
söderut i bakgrunden.  

5 Anläggningar och allmän skötsel 
All skötsel och anläggning ska ske i samråd med naturvårdsansvarig på Lomma kommun. 

5.1 INFORMATIONSPLATS, SKYLTAR OCH MATERIAL 
5.1.1 Informationsskyltar och pedagogiskt material 
Informationen om området ska finnas tillgänglig vid östra entrén (endast infart för fotgängare och 
cyklister) samt vid lämplig angöringsplats från väster. Utöver övergripande naturreservatsskylt med 
text och karta kan det även finnas pedagogisk information om bland annat områdets naturtyper, 
typiska och karakteristiska arter samt eventuellt naturrekreation. Överlag ska skyltning inom 
området dock vara mycket sparsam för att bevara en vild känsla. Informationsmaterialet ska hållas i 
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gott skick och det ska vara aktuellt. 

5.2 VÄGVISNING, TILLGÄNGLIGHET OCH PARKERING 
5.2.1 Vägvisning 
Utanför området ska det skyltas till naturreservatet både från Habovägen i väst och från 
Prästbergavägen i ost. Inom naturreservatet ska det skyltas sparsamt. 

5.2.2 Tillgänglighet och parkering  
För bilburna besökare finns begränsade parkeringsmöjligheter öster om Höje å i samband med 
Lomma kyrka. Likt Haboljungs fure innehåller Kyrkfuret en hel del spontant framkomna stigar. Vissa 
av dessa har som i Haboljungs fure också en mer permanent karaktär. Stignätet bör i princip få sköta 
sig självt. Stignätet i naturreservatet är tillgänglig till fots och vissa delar kan även anses vara 
tillgängligt med exempelvis med barnvagn. Bäst tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 
finns på den grusade stigen längs Höje å. 

5.3 BÄNKAR, BORD OCH GRILLPLATSER 
5.3.1 Bänkar och bord 
Sittplatser i form av stockar finns uppställda kring grillplatser i den öppna aktivitetsytan ”Svarta 
plätten”. Bänkar och bord inom naturreservatet kan tillkomma. Vid behov kan markytan under och 
inom någon meter från bänkar och bord samt en anslutningsgång klippas eller grusbeläggas. Negativ 
inverkan på biologiska värden ska minimeras. 

5.3.2 Grillplatser 
Inne i lövskogsområdet i aktivitetsytan ”Svarta plätten” finns ett par grillplatser. Ytterligare grillplats 
inom naturreservatet kan tillkomma. Vid behov kan markytan inom någon meter från anlagd 
grillplats samt en anslutningsgång klippas eller grusbeläggas. Negativ inverkan på biologiska värden 
ska minimeras. 

5.4 GÅNG-/CYKELVÄGAR OCH STIGAR  
Den anlagda gång-/cykelvägen (se figur 1) i östra Kyrkfuret ska i utformning och skötsel vara 
anpassad för att främja tillgängligheten till fots, med cykel, med barnvagn samt för personer med 
funktionsnedsättning. Gång-/cykelvägen ska vara belagda med samkross (eller liknande) och den får 
ej asfalteras. Den anlagda gångvägen kan vara upp till 2,5 m bred. Cirka 1 m bredvid gång-
/cykelvägen slås vegetationen vid behov för att motverka igenväxning. Naturstigar och ridstigar inom 
området ska upprätthållas genom naturligt slitage av besökare men vid behov kan delar av stignätet 
klippas. Det är dock viktigt att i skogsmiljöerna bevara vedartad vegetation såsom buskage intill 
stigarna till den utsträckning det är möjligt då de relativt smala gångarna som bildas utgör lä-miljöer 
för insektslivet.   

5.5 AKTIVITETSYTA 
Den knappt 1 000 m2 stora gläntan ”Svarta plätten” i östra Kyrkfuret har en nästan sekellång historia. 
Området brukas för utflykter och naturpedagogik bland annat av Lomma scouterna. Vegetationen 
kan här även fortsatt hållas kortklippt med gräsklippare eller dylikt. 

5.6 HOLKAR FÖR FÅGLAR, FLADDERMÖSS OCH 
ÖVRIG FAUNA 

För att främja den biologiska mångfalden ska holkar, hotell och andra bomiljöer för fladdermöss, 
fåglar och ryggradslösa djur kunna installeras. Dessa ska skötas och bytas ut vid behov för att 
upprätthålla funktionen som häckningsplats/boplats. Utformning och placering ska genomföras så att 
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negativ inverkan på övriga biologiska värden minimeras. 

5.7 FAUNA OCH FUNGADEPÅER 
Död ved bevaras inom området i form av torrakor, högstubbar, lågor och/eller fauna-/fungadepåer. 
Vid naturvårdsgallring och eventuell slåtter ska viss del av materialet placeras i högar. Fauna- och 
fungadepåer samt slåtterhögar ska placeras på platser lämpliga för att gynna biologisk mångfald och 
om relevant även naturpedagogik. 
 

5.8 ÅTERPLANTERING, IGENVÄXNING OCH 
INVASIVA ARTER 

5.8.1 Återplantering 
I första hand ska trädbestånd uppnå skötselplanens angivna mål genom naturlig föryngring och 
angiven skötsel. Om målbilden hotas på grund av föryngringsbrist får dock plantering eller sådd av 
inhemska ädellövträd samt bärande träd och buskar ske. 

5.8.2 Igenväxning 
Om vegetationen i reservatets öppna miljöer skulle lämnas för fri utveckling skulle etablering av 
vedartade växter så småningom resultera i total igenväxning av de ytorna. För att gynna hög 
biologisk mångfald och rekreativa värden inom reservatet ska igenväxning kunna motverkas i 
lämpliga öppna ytor såsom gläntor och ängar med metoder såsom slåtter, bete, bränning eller annan 
form av hävd som bedöms som lämplig. 

5.8.3 Invasiva arter 
Invasiva främmande arter är olika organismer som har etablerat sig utanför sitt naturliga 
spridningsområde, omedvetet eller medvetet med mänsklig hjälp, som förr eller senare orsakar 
skada på ekosystemen. Områdets sårbarhet för invasiva främmande arter kan komma att öka på 
grund av klimatförändringar. Arbetet med att utrota de främmande arter som bedöms vara invasiva 
av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen eller naturvårdsansvarig på Lomma kommun ska ske vid behov, 
om det ligger i linje med reservatets syfte. Bekämpningen av invasiva främmande arter ska i första 
hand ske på mekanisk väg. 

5.9 LEDNINGAR 
Kraftringen har två gatubelysningsstolparna samt ett kabelskåp norr om Fritidsvägen inom 
naturreservatets gränser. Längs samma sträcka ligger också ett stråk med belysnings-, el-, matar- och 
optokabel delvis inom naturreservatet. Ett stråk med cirka 6 belysningsstolpar genomskär Kyrkfuret 
längs ridstigen väster och norr om Kyrkfurets kolonistugor. Skanova har ett kabelstråk som korsar 
genom Kyrkfurets nordöstra hörn från betesmarken i norr sedan söderut förbi gångvägen och sedan 
österut tvärs över Höje å, parallellt med gångbron och 10 m söder om denna. 
 
En spillvattenledning går igenom Kyrkfuret vid ”Svarta plätten”. Denna ledning kommer från väst 
längs Åstigen och löper sedan direkt öster om fritidshusen och vidare längs stigen söder och norr om 
Svarta plätten och fortsätter sedan rakt nordnordväst ut över betesmarken. Det löper även en 
spillvattenledning längs norra sidan av Fritidsvägen, delvis inom naturreservatets gränser längs den 
sandiga torrängen. 
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6 Dokumentation och uppföljning 
Skötselplanen är giltig tills vidare gällande i planen angivna mål och riktlinjer för skötsel. Uppföljning 
och sammanställning av skötselåtgärder ska årligen utföras av den som utför de olika 
skötselåtgärderna till Lomma kommuns naturvårdsansvarige. Uppföljning av flora och fauna samt 
vegetationstyper utförs vart femte år.  

6.1 SAMMANSTÄLLNING AV 
UPPFÖLJNINGSAKTIVITER 

Aktivitet När Ansvar och 
finansiering 

Prioritet 

Behovsbedömning gällande gallring, röjning, och/eller 
beskärning av träd och buskar Årligen KS Hög 

    
Uppföljning av skötselmål samt eventuell revidering av 
skötsel och föreskrifter 

Vart 5:e år KS Hög 

    
Biologiska inventeringar Var 5:e år KS Medel 

 



Bilaga 2. Skötselplan för naturreservatet Kyrkfuret 
2020-06-30. Dnr KS/KF 2017:340.410 

 20 

7 Prioritering och ansvarsfördelning av 
åtgärder 

7.1 SAMMANFATTNING AV PLANERADE ÅTGÄRDER 
Åtgärd När Ansvar och 

finansiering 
Prioritet 

Installation och skötsel av reservatsskyltar 
I samband med 
reservatsbildandet 
samt vid behov 

KS Hög 

Underhåll av grillplatser Vid behov KFN Hög 

Underhåll av skräpkorgar Vid behov TN Hög 

Underhåll av Höje å stråket Vid behov TN Hög 

Underhåll av stig samt ridled Vid behov KFN Hög 

Rensning av skräp Vid behov TN Mellan 

Slåtter av ängsmark och gläntor Höst årligen/vid 
behov KS  Mellan  

Gallring/röjning/beskärning av träd och 
buskar  

Vid behov, vinter  KS  Mellan  

Installation av holkar och/eller andra 
bomiljöer till fåglar, fladdermöss eller 
insekter  

Vid behov  KS  Låg  

Bekämpning av invasiva och skadliga arter  Vid behov KS  Låg  

 

  



Bilaga 2. Skötselplan för naturreservatet Kyrkfuret 
2020-06-30. Dnr KS/KF 2017:340.410 

 21 

8 Källor 
AJthin, C. A. (1954). The chronology of the Stone Age settlement of Scania, Sweden. 1. The Mesolithic 

settlement. Acta Archaeol Lundensia Series, 4(1), 1-311. 
Artdatabanken (2018). Artfakta. URL: https://artfakta.artdatabanken.se/ [Hämtad 2018-07-16] 
Artportalen (2018). Artportalen, rapportsystem för växter, djur och svampar. URL: 

https://www.artportalen.se/ [Hämtad 2018-07-16] 
Andersson, H. (2013). Insektsinventering i tre områden i Lomma kommun 2013 – Alkärret, Habo 

ljungs fure och Kyrkfuret. Rapport 2013 av Calluna AB, på uppdrag av Lomma kommun. 
Åsegård, E. (2015). Inventering av kärlväxter och vegetationstyper, Kyrkfuret, Planerat naturreservat i 

Lomma kommun. Rapport den 14:e oktober av Enetjärn AB, på uppdrag av Lomma kommun. 
Lomma kommun (2008). Naturmiljöprogram med grönplan för Lomma kommun 2008–2016 – Del B – 

Kunskapsdel. 
Lomma kommun (2011). Översiktsplan 2010 för Lomma kommun. Antagen av kommunfullmäktige 

2011-02-10. 
Lomma kommun (2014a). Miljömål för Lomma kommun 2014–2020, Del A – Mål och genomförande. 

Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20. 
Lomma kommun (2014b). Åtgärdsplan för naturreservatsbildning. Antagen av kommunstyrelsen 

2014-05-26. 
Lomma kommun (2015). Områdesbestämmelser för Lilla Habo 3:7 m.fl. Antagen av 

Kommunfullmäktige 2015-03-19. 
Lomma kommun (2018). Naturmiljöprogram för Lomma kommun, 2018–2025, Del A - Mål och 

genomförande. Antaget av kommunfullmäktige 2018-04-19. 
Länsstyrelsen Skåne (2018). Länsstyrelsens WebbGIS. URL: http://ext-

webbgis.lansstyrelsen.se/Skane/Radgivning/ [Hämtad 2018-07-16] 
Gerell & Gerell (2018). Inventering av fladdermusfaunan inom Kyrkfuret. Rapport den 30:e juli 2018 

av Naturvårdskonsult Gerell, på uppdrag av Lomma kommun. 
Hazell, P., & Thomasson, T. (2008). Hyggesfritt skogsbruk i ädellövskog: en litteratursammanställning. 

Skogsstyrelsens förlag. 
Isacsson, G., & Brunet, J. (2008). Högstubbar ger fristad åt hotade insekter i bokskogen. SLU, Fakta 

skog 1 2008. 
Naturvårdsverket (2012). Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd, Mål och åtgärder 2012—

2016. Rapport 6496, april 2012. 
Naturvårdsverket (2018). Natura 2000 i Sverige. URL: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-

miljoarbetet/Vagledningar/Skyddad-natur/Natura-2000/ [Hämtad 2018-07-26]  
Peura, M., m.fl. (2018). Continuous cover forestry is a cost-efficient tool to increase 

multifunctionality of boreal production forests in Fennoscandia. Biological Conservation, 217, 
104-112. 

Påhlsson, L. (1998). Vegetationstyper i norden. TemaNord 1998:510, Nordiska ministerrådet, 
Köpenhamn 1998.  

Vattenatlas (2018). Vattenstrategiskt planeringsunderlag. Höje å och Kävlingeåns vattenråd URL: 
https://vattenatlas.se/ [Hämtad 2018-07-19] 

 

  

https://artfakta.artdatabanken.se/
https://www.artportalen.se/
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Skane/Radgivning/
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Skane/Radgivning/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddad-natur/Natura-2000/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddad-natur/Natura-2000/
https://vattenatlas.se/


Bilaga 2. Skötselplan för naturreservatet Kyrkfuret 
2020-06-30. Dnr KS/KF 2017:340.410 

 22 

9 Bilaga 1 
9.1 Naturskydd, sammanhang

 
Kartan visar naturreservatsgränsen och relevanta skyddade och utpekade naturområden och 
naturvärden i nära anslutning. Kompensationsområden är angivna enligt Översiktsplan 2010 för 
Lomma kommun. Typ I är områden där markanvändningen ändras för att öka de ekologiska och 
landskapsmässiga kvalitéerna. Till exempel kan viss åkermark omvandlas till äng eller skogsmark. Typ 
II är befintliga natur- eller rekreationsområden där kvalitetshöjande åtgärder för att öka den 
biologiska mångfalden utförs, till exempel förändrat växtval på golfbanan och utveckling av 
vegetation i parkområden. 
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Samrådsredogörelse gällande internremiss till nämnderna i 
Lomma kommun samt samråd med myndigheter och remiss 
till sakägare inför bildandet av ”Naturreservat Kyrkfuret” i 
Lomma kommun 

Förslag på föreskrifter, gränsdragning samt skötselplan gällande bildandet av naturreservat Kyrkfuret 
skickades den 18 juni 2020 på internremiss till Lomma kommuns (LK) nämnder till och med den 7 
oktober 2020 och för samråd med berörda myndigheter samt på remiss med sakägare till och med 
31 augusti 2020. Övriga som delgavs utskicket (se sändlista) är inte sakägare i juridisk mening men vi 
är intresserade av deras synpunkter på naturreservatsbildningen. 

Sändlista 
Utöver nedanstående mottagare av så placerades även information om remissen i postlådor till 
närmaste privata bostäder (cirka två husrader från tänkt reservatsgräns inkluderades).  

Internremiss 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Socialnämnden 

Tekniska nämnden 

Myndigheter 
Jordbruksverket 

Naturvårdsverket 

Riksantikvarieämbetet 

Skogsstyrelsen 

Sveriges geologiska undersökning 

Trafikverket 

Statens geotekniska institut 

Sakägare 
Byggnadsfirma Claesson & Anderzén H/B 

Lomma scoutkår 

Skanova 

Övriga intressenter 
Entomologiska Sällskapet i Lund 

Friluftsfrämjandet Bjerred-Lomma 

Höje å vattenråd 

Lomma brukshundklubb 

Lomma koloniförening 

Lomma motion och maraton 

Lomma ridklubb  

Lunds botaniska förening 

Naturskyddsföreningen Lomma-Bjärred 

Puggehatten – Skånes mykologiska förening 

Skånes ornitologiska förening 

Lunds kommun 

Örestads golfklubb 

Svenska kyrkan Lomma 
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Översikt inkomna yttranden 
Skrivelser som föranleder 
kommentar och ändringar 

Internremiss 
Miljö- och byggnadsnämnden 

Sakägare 
Lomma scoutkår 

Övriga intressenter 
Örestads golfklubb 

 

Skrivelser som föranleder 
kommentar 

Internremiss 
Kultur- och fritidsnämnden 

Socialnämnden 

 

Skrivelser som bifaller utan erinran 

Internremiss 
Barn- och utbildningsnämnden 

Tekniska nämnden 

Myndigheter 
Länsstyrelsen i Skåne 

Skogsstyrelsen 

Sakägare 
Skanova 

Övriga intressenter 
Friluftsfrämjandet Bjerred-Lomma 

Naturskyddsföreningen Lomma-Bjärred 

Puggehatten – Skånes mykologiska förening 

Lunds kommun 

Samråd med Länsstyrelsen i Skåne 
Då Länsstyrelsen Skåne är part i naturreservatsbildningen är de inte remissinstans men samråd har 
skett med Länsstyrelsen Skåne i enlighet förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 

Länsstyrelsen gör bedömningen att området uppfyller miljöbalkens krav för att bilda naturreservat 
enligt 7 kap. 4 § miljöbalken. 

Länsstyrelsen tillstyrker att naturreservatet bildas under förutsättning av att naturreservatet inte 
strider mot detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen, se 7 kap. 8 § MB. 

Skrivelser som föranleder kommentar och ändringar 

Internremiss 

MILJÖ- och BYGGNADSNÄMNDEN 
Miljö- och byggavdelningen ser positivt på att bilda naturreservat av området "Kyrkfuret".  

I området inom det föreslagna naturreservatet som tillhör fastigheten Lomma 26:3 (skötselområde 2) 
har snok (Natrix natrix) noterats. Senaste fyndet på artportalen från 2015. Inget om snok nämns i 
beskrivning av området eller i skötselplanen. Med tanke på att Lommas enda population av snok 
förekommer i närområdet bör detta implementeras i beskrivningen och eventuella skötselåtgärder 
för att gynna snoken föreslås.  

Föreskrifter  
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A.8 - det bör förtydligas att skyddsjakt är tillåten (även om det står under B-föreskrifterna ). 

 

Sakägare 

LOMMA SCOUTKÅR 
- C punkt 1. Måste vi kontakta er om vi t.ex. har läger och vill upprätta en tillfällig eldplats som efter 
avslutat läger återställs? Står ej tydligt i undantagen (står bara i samråd, innebär det att ni måste 
godkänna allt?) 

- C punkt 2. Under förra mötet uppfattade vi det som att vi skulle få fortsätta ha ett kontinuerligt 
uttag av ved från vår mark i begränsad omfattning (undantaget evighetsträden). Nu tolkar vi det som 
vi ej kommer kunna använda någon ved från vår mark, då vi inte kan använda den ved som ni kallar 
invasiva arter. Vi blir därmed av med all vår ved som vi använder till vår dagliga verksamhet. Hur 
kompenseras vi för detta? 

 
- C punkt 4. Vår viktigaste punkt! Föreslår en gränsändring pga. att vi använder marken bakom våra 
bodar till vår verksamhet, längre ner mot kanten av sluttningen så våra byggnader kommer utanför 
naturreservatet (förslagsvis att den följer vårt redan utsatta staket) samt att gränsen bakom 
huvudbyggnaden går för nära. Är det naturreservat där kan vi inte hålla den i skick med t.ex. 
gräsklippning samt uppförandet av eventuella nya byggnader där i framtiden, för vår dagliga 
scoutverksamhet samt att det påverkar uthyrningen av vår gård som är en av våra främsta 
inkomstkällor. Vi har bifogat vårt förslag på gränsändring. Vi möter gärna upp med en från 
kommunen för att visa vårt förslag ute i furet och berättar mer hur vi har tänkt. 

 
- C punkt 13. Vi vil informera er om att småhusen nära brukshundsklubben tippar sitt trädgårdsavfall 
på del av vår tomt som ska bli naturreservat. Håll gärna koll på det. Det bör inte vara vårt ansvar. 

 
- A punkt 14 och C punkt 15. Naturpedagogisk verksamhet? Vi vill gärna se en omformulering av 
detta då vår scoutverksamhet inte enbart innefattar naturpedagogisk verksamhet. Vill gärna se att 
det står (ungefär) scouting eller likvärdig organisation. 

Svar: Förekomster av snok har lagts till i beskrivning och målbild. Det har även angivits att slagen 
vegetation bör bevaras inom eller i nära anslutning till området som fauna-/fungadepå. 
Skyddsjakt har lagts till som undantag i föreskrift A8. 

Svar: Eldning regleras inte i naturreservatets föreskrifter, det regleras dock med annan 
lagstiftning och allemansrätten.  

Svar: Föreskrift C2 innefattar undantag för färsk död ved från invasiv art, det har nu förtydligats i 
fotnoten att detta inkluderar tysklönn. Tysklönn har även lagt till som undantag i föreskrift A7. 
Reservatsgränsen har även reviderats enligt förslag. 

Svar: Reservatsgränsen har reviderats enligt förslag. Detta innebär att reservatsytan minskat med 
0,19 ha, vilket innebär minskning med 2,7 % av den totala ytan och en minskning med 10 % av 
ytan inom fastighet Lilla Habo 3:5. 

Svar: Vid reservatsbildning kommer Lomma kommun som förvaltare att sköta detta. Det kommer 
därmed regleras bättre vid reservatsbildning. 
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- Använda samma formulering som i bilaga 2 punkt 3.2 för att förklara vår verksamhet och ändra 
naturpedagogiskt syfte. 

 
- Sätta upp hundlatrin västra ingången och där stigen korsar vägen för att lukten inte uppskattas av 
kårens medlemmar samt de som hyr vår gård. Även sätta upp papperskorgar i anslutning till 
naturreservatet för att minska användningen av våra soptunnor och för att minska risken för 
nedskräpning. 

 
- Önskvärt att ingen ändring av miljön sker i anslutning till våra byggnader, t.ex. skapning av 
sandblott. Samt även att om det ska se beskärning osv att vi får information om det i tid så vi kan 
planera vår verksamhet samt vår uthyrning efter detta. 

  
- Bilaga 2 punkt 4.1.5. Delar av skötselrådet 1 a och 1 b ska av förvaltaren skötas i samverkan eller 
samråd med Lomma scoutkår. Vi vill ha den flyttad till bilaga 1. I och med att bilaga 2 uppdateras vart 
femte år och vill vi ha punkter på bilaga 1 så att det blir ett lagförslag för att minska konflikter i 
framtiden. 

 
Kontrollfråga. Är det fortfarande aktuellt att upprätta parkeringsplatser samt soptunnor längst 
fritidsvägen? Gränsen har ändrats men står inget i papperna om det. Viktigt att skylta upp innan 
svängen så att besökande till naturreservatet hittar dit. Förtydliga var, och att, det finns parkering så 
att vår parkering inte blir full. 

Svar: Anledningen att vi skrivit naturpedagogisk verksamhet är för att juridiskt begränsa vad som 
sker inom området. Skriver vi ex. friluftslivsorganisation kan det bli fritt fram för flera olika 
aktiviteter som är oönskade inom området, då friluftsliv är en väldigt bred definition. Det har 
lagts till att naturpedagogisk verksamhet exempelvis innefattar scoutverksamhet i föreskrift A14 
och C15. Kommunen har ingen avsikt att begränsa er verksamhet, men vi behöver dock formulera 
föreskrifterna juridiskt korrekt. 

Svar: Se ovanstående svar gällande naturpedagogisk verksamhet. 

Svar: Hundlatrin och papperskorgar utanför naturreservatet hanteras inte i 
reservatshandlingarna då de enbart styr vad som sker inom reservatets gränser. Installation av 
hundlatrin och papperskorgar inom området har lagts till som åtgärd.  

Svar: Gränsen har reviderats vilket ökar avståndet från byggnader till reservatsgränsen. 
Scouterna kommer att bli kontaktade innan större åtgärder eller åtgärder som bedöms kunna 
inkräkta på verksamheten. Sådana åtgärder sker dock väldigt sällan. Det som kommer ske främst 
är slåtter av små ängsplättar i slutet av sommaren och ibland beskärning eller fällning av enstaka 
träd under vintern 

Svar: Reservatsföreskrifterna är en juridisk handling, och då Lomma kommun ska sköta området 
är kommunen angiven som förvaltare. Vi ser gärna att ni blir involverade i delar av skötseln 
(bland annat kan vi tänka oss att gemensamt märka ut träd som ni under viss tid får fälla), samråd 
med naturvårdsansvarig på Lomma kommun krävs dock för ingrepp som strider mot 
föreskrifterna. 
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Angående undantagen. Gäller det även på andra hållet med oss markägare? T.ex. om kommunen vill 
sätta upp ett vindskydd på vår mark, så vill vi att det ska ske i samråd med oss. Vi vill ha en punkt som 
säkerställer våra rättigheter på samma sätt som det gör kommunens.  

Undantag från reservatsföreskrifter. Föreskrifterna under A. och C. utgör inte hinder för åtgärder 
som utförs i enlighet med vad som framgår av föreskrifterna under B. och i samråd med 
naturvårdsansvarig på Lomma kommun.  

Föreskrifterna under A. och C. utgör inte heller hinder för åtgärder som kan kopplas till 
friluftslivsorganisationers verksamhet om de utförs i enlighet med vad som framgår av föreskrifterna 
under B. Och i samråd med naturvårdsansvarig på Lomma kommun. 

Vad menar ni med ovanstående? Säger inte båda meningarna samma sak? Vad är skillnaden? Första 
meningen ger ju "alla" samma rättigheter som vi får i andra meningen? 

 

Övriga intressenter 
ÖRESTADS GOLFKLUBB 

I förslaget finns ingen information om och hur frågan om bildande av Naturreservat Kyrkfuret har 
kommunicerats med områdets markägare vilket kan ses som en brist i skötselplanen.  

  
Gällande skötselåtgärder anges det "Att skötsel och anläggning ska ske i samråd med 
naturvårdsansvarig i Lomma kommun." Frågan är om en enskild handläggare i kommunen ska ges 
detta mandat? Varför inte ansvarig nämnd även om denna delegerar uppdraget?  

 

Svar: Parkeringsplatser kommer att ligga utanför naturreservatet och hanteras därför inte i 
reservatshandlingarna. 

Svar: Det stämmer att den andra undantagsformuleringen innebar samma sak, den har därmed 
tagits bort. Kommunen kommer att bli förvaltare vid reservatsbildning och är därmed ansvarig för 
skötsel av området. För att möjliggöra den verksamhet ni vill ha inom området har vi justerat A-, 
B- och C-föreskrifterna så att det flesta åtgärder som Lomma scoutkår har önskat ska vara tillåtet. 
Vill ni eller annan organisation göra något som föreskrifterna förbjuder så behövs samråd med 
naturvårdsansvarig på Lomma kommun. Gränsen har även justerats enligt önskemål så att en 
större yta kring scoutgården är exkluderad från reservatsbildningen. Som nämnts ovan kommer 
ni bli kontaktade om något som bedöms kunna påverka er verksamhet genomförs, men Lomma 
kommun är förvaltare oavsett hur markägarförhållandena kan komma att se ut i framtiden. Vi vill 
dock förtydliga att poängen med reservatsbildningen är att säkra naturvärdena.  

Svar: Reservatsbildningen genomförs i enlighet med miljöbalken och förordningen om 
områdesskydd enligt miljöbalken, samt enligt Naturvårdsverkets vägledningar för 
naturreservatsbildande och utredning av markåtkomstbidrag eller intrångsersättning. Detta 
innefattar samråd med samtliga markägare under större delen av reservatsbildningsprocessen. 
Markägare och andra sakägare inkluderas även i ett remissförfarande.  

Svar: Kommunen har valt formuleringen naturvårdsansvarig i Lomma kommun för att säkerställa 
att samråd sker med den tjänsteman som har naturvårdskompetens och ansvarar för att 
naturreservatens förvaltning sker på bästa sätt för att uppfylla reservatets mål och syften i 
enlighet med miljöbalken skrivningar. Om specifik tjänstemannafunktion finns det risk att beslut 
om åtgärder delegeras från nämnd till felaktig tjänstemannafunktion.  
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innebörden får man återgå till befintlig översiktsplan 2010. Det kan ses som en brist att skötselplanen 
ej innefattar erforderliga förklaringar på ett tydligt sätt. I källförteckningen finns översiktsplan 2010 
inkluderad.  

 
I pkt 4.2 Skötselområde 2 -Limnisk strand avses ett område utmed Höje ås sträckning. De åtgärder 
som kan utföras här är ev komplettering av täckning av eternit samt ev underhåll av grusad cykelstig.  

 
I kommunens pågående process för översiktsplan 2020 anges i plankartan en möjlighet om att införa 
reservat för skyddsvall utmed Höje å upp till 3 m öh. Om eller när denna situation kan inträffa i 
framtiden behövs det en möjlighet att kunna utföra detta även inom Naturreservat Kyrkfuret utan 
begränsningar. Förslaget behöver förtydligas om att denna möjlighet ska finnas framgent. 

 

Skrivelser som föranleder kommentar 

Internremiss 

TEKNISKA NÄMNDEN 
I skötselplanen anges tre åtgärder med Tekniska nämnden som huvudansvarig. Dessa är: 

Underhåll av grillplatser. För tidigare reservat har detta ansvar lagts på KFN och Tekniska nämnden 
anser att även här ska KFN ansvara för detta. 

Underhåll av skräpkorgar. 

Underhåll av Höje å stråket. Tekniska nämnden ansvarar redan idag för skötsel av detta stråk.  

I skötselplanen bör även regleras ”Dumpning av avfall”, hur detta ska hanteras och vem som är 
ansvarig. 

Tekniska nämndens arbetsutskott har inga övriga synpunkter på förslaget. 

  

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN 
Förvaltningen noterar att många områden omvandlats till naturreservat och bedömer att en sådan 
omvandling på ett bra sätt bibehåller kommunens naturvärden. Förvaltningen ser därför positivt på 
den reservatsbildning som föreslås.  

Kommunens naturmiljöer används ofta i utbildningssyfte av såväl förskolan som grundskolan. Dessa 
områden används även för rekreation. Detta innebär att många av kommunens barn och ungdomar 
får ta del av kommunens naturvärden i sin vardag, men också att de kontinuerligt färdas till och från 

Svar: Förklarande text har lagts till i bilaga 1 till skötselplanen. 

Svar: Ny formulering har lagt till i föreskrifterna (B 11) för att möjliggöra ev. sanering/täckning av 
deponi. Underhåll av grusvägen hanteras i skötselplanens stycke 5.4 och 7.1. 

Svar: Översiktsplaneförslaget innefattar ej skyddsvall utmed norra kanten av Höje å. Vid sådan 
insats kommer det att krävas dispens. 

Svar: Ansvar för grillplatser är ändrad till KFN. Angående ”Dumpning av avfall” så är det ett 
miljöbrott och kan inte anses ingå i drift i normal bemärkelse. Då skulle alla typer av brottsliga 
händelser som kräver åtgärd även behöva hanteras vilket faller utom ramen för 
reservatsbildningen. 
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aktuella områden. I det aktuella området har förvaltningen följande verksamheter; motionsspår, 
grillplats och ridspår. Förvaltningen önskar också att de verksamheter som föreningarna bedriver i 
området visas särskild hänsyn.  

I övrigt har förvaltningen ingenting att erinra mot förslaget till naturreservat Kyrkfuret. 

  

SOCIALNÄMNDEN 
Socialnämnden anser att föreliggande förslag är bra, och konstaterar att viktiga förutsättningar för 
alla kommuninvånares tillgänglighet till området finns omnämnda i förslaget.  

När det gäller kommunens områden för rekreation och fritid, såsom detta, vill nämnden poängtera 
vikten av att utformningen av miljöerna för detta, i så stor utsträckning som praktiskt möjligt, 
säkerställer tillgängligheten för invånare med funktionsnedsättning. Detta gäller såväl fysisk 
tillgänglighet som tillgänglighet till information i den fysiska miljön och digitalt, till exempel via 
kommunens hemsida. 

  

Skrivelser som bifaller utan erinran 

Internremiss 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
Förvaltningen har ingenting att erinra mot förslaget till naturreservat Kyrkfuret.  

Förvaltningen noterar att många områden omvandlats till naturreservat och bedömer att en sådan 
omvandling på ett bra sätt bibehåller kommunens naturvärden. Förvaltningen ser därför positivt på 
den reservatbildning som föreslås.  

Kommunens naturmiljöer används ofta i utbildningssyfte av såväl förskolan som grundskolan. Dessa 
områden används även för rekreation. Detta innebär att många av kommunens barn och ungdomar 
får ta del av kommunens naturvärden i sin vardag, men också att de kontinuerligt färdas till och från 
aktuella områden. När det gäller detta område bedömer förvaltningen dock inte att det kommer att 
användas i högre verksamhetsmässig omfattning. 

Myndigheter 

SKOGSSTYRELSEN 
Skogsstyrelsen ser positivt på att naturreservatet bildas enligt remitterat förslag och tillstyrker 
bildandet i enlighet med remitterat förslag. Vi har inga ytterligare synpunkter på presenterat 
underlag och inte heller någon ytterligare information att tillföra som har bäring på detta. 

Svar: Reservatsföreskrifterna begränsar ej användningen av anlagda grillplatser, motionsspår 
eller ridspår. I skötselområdeskartan i skötselplanen (kap 4) finns de spår som används i dagsläget 
anvisade som naturstig respektive ridstig, och dessa ska fortsatt hållas tillgängliga.     

Svar: Den anlagda gång- och cykelvägen utmed Höje å ska i enlighet med skötselplanen vara 
tillgänglighetsanpassad för personer med funktionsnedsättning. Övriga stigar inne i området ska 
främst upprätthållas genom naturligt slitage. Gällande bänkar, bord och grillplatser är 
skötselplanen anpassad så att yta runt omkring samt anslutningsväg till och från kan grusbeläggas 
vid behov.   
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Sakägare 

SKANOVA/TELIA SVERIGE AB 
Vi har emottagit informationen och har inget att invända. 

Övriga intressenter 

FRILUFTSFRÄMJANDET BJERRED-LOMMA 
Friluftsfrämjandet Bjerred-Lomma har tagit del av Reservatshandlingarna för Kyrkfuret, KS/KF 
2017:340.410 och tillstyrker förslaget. 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN LOMMA-BJÄRRED 
Vi har tagit del av ert förslag till bildandet av naturreservatet Kyrkfuret och är tacksamma för att 
kommunen skyddar de fä orörda naturområden som ännu finns kvar i kommunen. Vi uppskattar 
också den fina skötselplan som upprättats. Redan har NLB haft flera exkursioner i området och är 
nöjda med att tryggt kunna fortsätta med dessa. 

PUGGEHATTEN – SKÅNES MYKOLOGISKA FÖRENING 
Puggehatten ser mycket positivt på, och tillstyrker, förslaget att göra Kyrkfuret till naturreservat. 
Området ingår som en viktig del i att bibehålla och nyskapa grönstråk i det trädtomma västskånska 
landskapet och har stor utvecklingspotential för många organismgrupper, inte minst svampar.  

Puggehatten har i övrigt följande synpunkter på Skötselplanen: Vad vi kan bedöma så bör föreslagna 
mål för markanvändning och skötsel samt föreslagna åtgärder i huvudsak vara positiva även för 
områdets funga. Uppföljning av bevarandemål och skötselåtgärder: Områdets funga är i stort okänd 
och det nämns också i förslaget. Vi ser mycket positivt på det som skrivs i avsnitt 6 Dokumentation 
och uppföljning om vart femte år återkommande Biologiska inventeringar och dristar oss att föreslå 
att svamparna kommer högt på listan. Svamparnas beroende av säsongens väder komplicerar saken, 
men förhoppningsvis finns det möjlighet att med kort framförhållning genomföra en inventering ett 
regnigt år. Föreningen ser hursomhelst fram emot även vid andra tillfällen bidra till 
kunskapsinsamlingen vad gäller områdets svampar. 

LUNDS KOMMUN 

Lunds kommun ställer sig mycket positiv till bildandet av Kyrkfuret kommunalt naturreservat i 
Lomma kommun. Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald samt skydda, 
vårda och utveckla värdefulla naturmiljöer samt att, utan att äventyra biologisk mångfald 
tillgodose behov av områden för friluftsliv. Vidare ska gynnsamt bevarandetillstånd för, i 
området förekommande arter och livsmiljöer enligt EU:s art- och habitatdirektiv samt EU:s 
fågeldirektiv, upprätthållas och nya ska kunna utvecklas. Genom bildandet av naturreservat 
Kyrkfuret värnas även naturmiljöer längs Höjeå, vilket är att betrakta som mycket positivt. 
Bildandet av naturreservatet är tydligt i linje med Lomma kommuns Åtgärdsplan för 
naturreservatsbildning och bidrar dessutom till uppfyllandet av de nationella miljökvalitetsmålen 
Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv. 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 157 KS KF/2017:340 

Överenskommelser om intrångsersättning avseende del av Lilla Habo 3:1 samt del 
av Lilla Habo 3:5 inför beslut om bildande av naturreservatet Kyrkfuret 

Ärendebeskrivning 
Överenskommelser om markintrångsersättning avseende del av Lilla Habo 3:1 mellan Lomma 
kommun och Byggnadsfirma Claesson & Andersén HB samt del av Lilla Habo 3:5 mellan Lomma 
kommun och Lomma scoutkår föreslås tecknas i syfte att sådan ersättning som avses i miljöbalken 31 
kap. 4 § regleras i förtid innan beslut om bildande av naturreservat och rätt till ersättning enligt 
miljöbalkens bestämmelser föreligger. Fastighetsägaren avstår därmed från att väcka talan om 
ersättning den dag då beslut om bildande av naturreservatet vunnit laga kraft, om beslutet i fråga om 
områdets avgränsning och föreskrifter i huvudsak överensstämmer med det utkast som bifogats 
överenskommelsen. Ersättningens utbetalning är villkorad av att naturreservatet vinner laga kraft. 

Planeringsavdelningen redogör i skrivelse 2021-10-28 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10, § 222. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10 § 222 
- Skrivelse 2021-10-28 från planeringsavdelningen 
- Förslag till överenskommelse om intrångsersättning för del av Lilla Habo 3:1 
- Förslag till överenskommelse om intrångsersättning för del av Lilla Habo 3:5 
- Ersättningsutredning för fastigheten Lilla Habo 3:1 i Lomma kommun 
- Ersättningsutredning för fastigheten Lilla Habo 3:5 i Lomma kommun 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna överenskommelse om 

markintrångsersättning avseende del av Lilla Habo 3:1 mellan Lomma kommun och 
Byggnadsfirma Claesson & Andersén HB. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna överenskommelse om 
markintrångsersättning avseende del av Lilla Habo 3:5 mellan Lomma kommun och Lomma 
scoutkår, under förutsättning att Lomma scoutkår undertecknar överenskommelsen. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsens 
ordförande att i förening med kommundirektören underteckna ovan nämnda 
överenskommelser. 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-17 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från Kommunstyrelsens 
förfogande, övrigt, 2022, omdisponera medel om 1 850 tkr till ett nytt anslag, år 2022, 
Kommunstyrelsens förfogande, intrångsersättning/markförvärv. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att budget överförs från det nya 
anslaget till berörd facknämnd, först när ärendet vunnit laga kraft och slutligen reglerats 
samt med hänsyn tagen till eventuell extern finansiering. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Planeringsavdelningen 

Vår referens: Erika Persson 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: Erika.Persson@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2017:340 

Överenskommelser om intrångsersättning avseende del av Lilla Habo 3:1 samt del 
av Lilla Habo 3:5 inför beslut om bildande av naturreservatet Kyrkfuret. 

Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om markintrångsersättning avseende del av 
Lilla Habo 3:1 mellan Lomma kommun och Byggnadsfirma Claesson & Andersén HB. 

- Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om markintrångsersättning avseende del av 
Lilla Habo 3:5 mellan Lomma kommun och Lomma scoutkår, under förutsättning att Lomma 
scoutkår undertecknar överenskommelsen. 

- Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att i förening med 
kommundirektören underteckna ovan nämnda överenskommelser. 

- Från Kommunstyrelsens förfogande, övrigt, 2022, omdisponeras medel om 1.850 tkr till ett nytt 
anslag, år 2022, Kommunstyrelsens förfogande, intrångsersättning/markförvärv. 

- Budget överförs från det nya anslaget till berörd facknämnd, först när ärendet vunnit laga kraft 
och slutligen reglerats samt med hänsyn tagen till eventuell extern finansiering. 

Ärendebeskrivning 
Överenskommelser om markintrångsersättning avseende del av Lilla Habo 3:1 mellan Lomma 
kommun och Byggnadsfirma Claesson & Andersén HB samt del av Lilla Habo 3:5 mellan Lomma 
kommun och Lomma scoutkår föreslås tecknas i syfte att sådan ersättning som avses i miljöbalken 31 
kap. 4 § regleras i förtid innan beslut om bildande av naturreservat och rätt till ersättning enligt 
miljöbalkens bestämmelser föreligger. Fastighetsägaren avstår därmed från att väcka talan om 
ersättning den dag då beslut om bildande av naturreservatet vunnit laga kraft, om beslutet i fråga om 
områdets avgränsning och föreskrifter i huvudsak överensstämmer med det utkast som bifogats 
överenskommelsen. Ersättningens utbetalning är villkorad av att naturreservatet vinner laga kraft. 

Bakgrund/Analys 
Kyrkfuret är ett litet skogsområde norr om Lomma tätort. Området är utpekat som lämpligt för 
naturreservatsbildning i Lomma kommuns åtgärdsprogram för naturreservatsbildning (antaget av 
kommunstyrelsen 2014, KS/KF 2013: 367.410). I naturmiljöprogram för Lomma kommun 2018-2025 
(KS/KF 2015:133.420) anges att Kyrkfuret är ett särskilt värdefullt naturområde, att området ska 
skyddas och att naturreservatsbildningar ska ske enligt naturreservatsplanen. I utställningsförslaget 
av Översiktsplan 2020 är området utpekat för nytt naturreservat och området inkluderas i 
ställningstagande om att pågående reservatsbildningar ska fullföljas. Området är enligt beslut i 
kommunfullmäktige 2020-02-13 belagt med interimistiskt förbud under perioden 2020-02-14 till 
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2023-02-14 inför reservatsbildningen. Länsstyrelsen i Skåne beslutade 2018 om s k LONA-bidrag på 
170 000 kr för reservatsbildningen.  
 
Det planerade reservatsområdet omfattar totalt fyra fastigheter. Två är i privat ägo och två ägs av 
Lomma kommun. Fastigheterna Lilla Habo 3:1 som ägs av Byggnadsfirma Claesson & Andersén HB 
och Lilla Habo 3:5 som ägs av Lomma scoutkår berörs av det planerade naturreservatet.  

Av Miljöbalken 31 kap. framgår att fastighetsägare har rätt till ersättning på grund av beslut som 
innebär att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning inom berörd del av en fastighet 
avsevärt försvåras. Lomma kommun har uppdragit åt Värderingsbyrån att utreda om respektive 
fastighetsägare är berättigad till ersättning enligt 31 kap Miljöbalken (MB), och om så är fallet, 
bedöma ersättningens storlek.  

Är fastighetsägaren berättigad till ersättning träffas vanligtvis en överenskommelse om 
intrångsersättning innan reservatsbeslutet är fattat. Överenskommelsen innebär att sådan ersättning 
som avses i miljöbalken 31 kap. 4 § regleras i förtid innan beslut om bildande av naturreservat och 
rätt till ersättning enligt miljöbalkens bestämmelser föreligger. Fastighetsägaren avstår därmed från 
att väcka talan om ersättning den dag då beslut om bildande av naturreservat vunnit laga kraft, om 
beslutet i fråga om områdets avgränsning och föreskrifter i huvudsak överensstämmer med det 
utkast som bifogats överenskommelsen.  

Enligt de ersättningsutredningar som Värderingsbyrån har gjort är fastighetsägaren till Lilla Habo 3:1 
berättigad till intrångsersättning om 1 265 000 kronor och fastighetsägaren till Lilla Habo 3:5 är 
berättigad till intrångsersättning om 582 500 kronor. Överenskommelser om intrångsersättning har 
således tagits fram. Överenskommelserna gäller under förutsättning att beslut om reservat fattats av 
kommunfullmäktige senast 2022-06-30 och beslutet därefter vinner laga kraft. 

Kommuner kan få bidrag för markåtkomst när ett värdefullt naturområde ska skyddas. Ansökan om 
bidrag till markåtkomst för det planerade reservatet skickades 2020-04-14 till Länsstyrelsen. Positivt 
förhandsbesked inkom från Naturvårdsverket 2021-02-24, det gäller till och med 2021-12-31. 
Naturvårdsverket är berett att lämna bidrag till markåtkomst för det planerade naturreservatet 
Kyrkfuret i Lomma kommun enligt nedan: 

• 50 % av intrångsersättningen vid överenskommelse om 
intrångsersättning mellan kommunen och ägare till privat fastighet. 

• 50 % av marknadsvärdeminskningen på grund av planerade föreskrifter 
på fastighet som kommunen äger och avsätter till naturreservatet 
alternativt fastighet som kommunen köper in i samband med 
skyddsprocessen. Observera att ingen hänsyn tas till expropriationslagens 
regler om ersättning, vid bidragsansökan för mark i kommunal ägo. 
 

Slutgiltigt beslut i bidragsfrågan fattas i samband med att kommunen ansöker om hemställan om 
bidrag. Bidraget utbetalas efter beslut mot rekvisition efter det att beslut om bildande av 
naturreservat vunnit laga kraft och registrerats i naturvårdsregistret. 

Beslutsunderlag 
- Förslag till överenskommelse om intrångsersättning för del av Lilla Habo 3:1, bilaga 1. 
- Förslag till överenskommelse om intrångsersättning för del av Lilla Habo 3:5, bilaga 2. 
- Ersättningsutredning för fastigheten Lilla Habo 3:1 i Lomma kommun, bilaga 3. 
- Ersättningsutredning för fastigheten Lilla Habo 3:5 i Lomma kommun, bilaga 4. 
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Samråd 
Samråd har skett med Helena Björn, miljöstrategisk samordnare. 
Samråd har skett med ekonomiavdelningen. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvenserna har analyserats i samband med framtagning av överenskommelser om 
markintrångsersättning avseende del av Lilla Habo 3:1 samt del av Lilla Habo 3:5 och påverkas inte i 
detta ersättningsärende.  
 

Erika Persson 
Projektledare mark- och exploatering 

Helena Sääf  
Mark- och exploateringschef 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens ordförande 
Kommundirektör 
Mark- och exploateringschef 
Byggnadsfirma Claesson& Andersén HB 
Lomma scoutkår 
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ÖVERENSKOMMELSE OM INTRÅNGSERSÄTTNING INFÖR 

BESLUT OM BILDANDE AV NATURRESERVAT 

 

PARTER LOMMA KOMMUN (212000-1066) 
234 81 Lomma 
Tfn: 040-641 10 00 

 BYGGNADSFIRMA CLAESSON & ANDERSÉN 
HANDELSBOLAG (932400-2618) Andel: 1/1 
Box 716 
391 27 Kalmar 
Tfn: 0480-574 00 

Nedan kallad fastighetsägaren, ägare av fastigheten Lomma Lilla Habo 
3:1 i Skåne län. 

                     Mellan ovanstående parter träffas följande överenskommelse: 

BAKGRUND Denna överenskommelse träffas inför Lomma kommuns beslut om 
bildande av naturreservatet Kyrkfuret, objektnummer 1122805.  

Överenskommelsen innebär att sådan ersättning som avses i miljöbalken 
31 kap. 4 § regleras i förtid innan beslut om bildande av naturreservat och 
rätt till ersättning enligt miljöbalkens bestämmelser föreligger. 
Fastighetsägaren avstår därmed från att väcka talan om ersättning den dag 
då beslut om bildande av naturreservat vunnit laga kraft, om beslutet i 
fråga om områdets avgränsning och föreskrifter i huvudsak 
överensstämmer med det utkast som bifogats denna överenskommelse (se 
vidare nedan). 

MEDGIVANDE Fastighetsägaren medger att naturreservat bildas enligt 7 kap 4-6 och 30 
§§ miljöbalken och 3 § förordningen om områdesskydd, med de gränser 
som framgår av bifogad karta, bilaga A, och de reservatsföreskrifter som 
framgår av bifogat förslag till beslut 2020-06-30, dnr KS/KF 
2017:340.410, bilaga B.  

Parterna ska tåla de mindre gränsavvikelser som kan uppstå i förhållande 
till kommunens beslut/bifogad karta då reservatsgränsen märks ut i fält. 
Fastighetsägaren medger att blivande reservatsgräns får märkas ut i fält 
efter det att denna överenskommelse har undertecknats. 

ERSÄTTNING För det intrång som reservatsföreskrifterna kommer att innebära då 
reservatsbeslutet vunnit laga kraft har parterna enats om att kommunen 
med hänvisning till 31 kap miljöbalken ska betala en engångsersättning 
(intrångsersättning) för all framtid till fastighetsägaren uppgående till: 

1 265 000 (Enmiljontvåhundrasextiofemtusen) kronor 

 

SKYDD FÖR 
BORGENÄR 

Någon formell prövning till skydd för borgenär som innehar panträtt i 
fastigheten, vid den tidpunkt då kommande beslut om naturreservat vinner 
laga kraft, kan inte ske. Innan utbetalning av ersättning sker ska 
kommunen med hänvisning till 31 kap 2 § miljöbalken, samt 6 kap 1 och 
2 §§ expropriationslagen, göra en egen bedömning av säkerheten för de 
borgenärer som innehar panträtt i fastigheten den dag denna 
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överenskommelse undertecknas. Om kommunen finner det nödvändigt ska 
medgivande från borgenärer inhämtas. 

UTBET ALNING AV 
ERSÄTTNING 

Om bedömning enligt ovan visar att utbetalning kan ske ska ersättningen, 
med stöd av förbindelse från fastighetsägaren (se nedan) utbetalas senast 
två månader efter att kommunfullmäktiges beslut om att bilda 
naturreservatet vunnit laga kraft. 

Ersättningen ska insättas på nedanstående bankkonto: 

Bank: Handelsbanken 

Kontonr (inkl clearingnr): 6701 – 365 582 212 

Kontoinnehavare: Byggnadsfirma Claesson & Anderzén HB 

NATURVÅRDS-
ÅTGÄRDER 

Denna överenskommelse reglerar inga äganderättsliga förhållanden i fråga 
om fastigheten och dess tillbehör. Virke och andra nyttor som faller ut 
från fastigheten (som av naturvårdsskäl inte ska lämnas i terrängen) i 
samband med framtida naturvårdsåtgärder som utförs med stöd av då 
gällande föreskrifter utgör fastighetsägarens egendom och tillfaller denne.  

Ändring av detta förhållande kan regleras i separat avtal eller motsvarande 
mellan kommunen och fastighetsägaren efter det att beslut om 
naturreservat vunnit laga kraft och i samband med att naturvårdsåtgärden i 
fråga utförs. 

NYTTJANDE-
RÄTTER 

Fastighetsägaren förklarar att den del av fastigheten som reservatsområdet 
avses omfatta inte besväras av några upplåtna, oinskrivna rättigheter. 

Fastighetsägaren garanterar att inom reservatsområdet inte finns tidigare 
försålda icke avverkade rotposter och att inga skogliga åtgärder utförts 
efter maj 2021 då egendomen inventerats för värderingsändamål. 

FÖRBINDELSE 
FRÅN FASTIGHETS-
ÄGAREN 

Fastighetsägaren förbinder sig att inte rikta ersättningsanspråk mot 
kommunen med anledning av det kommande beslutet om naturreservat. 
Detta under förutsättning att beslutet i fråga om områdets avgränsning i 
huvudsak överensstämmer med den avgränsning som framgår av bilaga A 
samt att föreskrifterna på motsvarande vis, i fråga om 
innebörd/värdepåverkan, i huvudsak överensstämmer med dem som anges 
i bilaga B.  

Fram till det att beslut om naturreservat fattats och vunnit laga kraft 
förbinder sig fastighetsägaren även att: 

1. Inte vidta några åtgärder inom området eller medge alternativt 
upplåta rätt till verksamhet som strider mot naturreservatsförslaget 
enligt ovan. 

2. Inte utan kommunens skriftliga medgivande ta ut ny inteckning i 
fastigheten. För det fall medgivande ges informera tilltänkt 
borgenär i fastigheten om denna överenskommelse och dess 
innebörd.  

3. Vid eventuell överlåtelse av fastigheten eller berörd del av denna, 
se till att ny ägare skriftligen ikläder sig de förbindelser och de 
rättigheter och skyldigheter som följer av denna 
överenskommelse, samt förbinda ny ägare att göra motsvarande 
vid en ev. framtida överlåtelse. Vidare ska kopia av denna 
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överenskommelse biläggas överlåtelsehandlingen i fråga.  

Kommunen lämnar inte kontrolluppgift till Skatteverket med anledning av 
utbetalningen av ersättningen. Fastighetsägaren bör därför spara sitt 
original av denna överenskommelse (så att den kan åberopas vid 
deklaration och liknande i fråga om vad ersättningen avser). 

BESLUT OM 
NATURRESERVAT 

I samband med att beslut om naturreservat fattas kommer kommunen 
kontrollera att fastighetsägarens förbindelser har fullgjorts. Har 
fastighetsägaren inte fullgjort förbindelserna ska, beroende av den skada 
staten åsamkas, hela eller delar av ersättningen återbetalas till kommunen.  

VILLKOR Denna överenskommelse gäller under förutsättning att: 
- den godkänns i kommunfullmäktige i Lomma kommun senast den 

2022-06-30 och beslutet därefter vinner laga kraft. 
Kommunfullmäktiges godkännande skickas i kopia till 
fastighetsägaren och eventuellt hörda borgenärer som får del av 
ersättningen.  

 - beslut om naturreservat, i huvudsak i enlighet med bilaga B till 
detta avtal, fattas av kommunfullmäktige i Lomma Kommun 
senast 2022-06-30 och beslutet därefter vinner laga kraft.  

Om ovanstående villkor inte uppfylls är denna överenskommelse till alla 
delar förfallen utan rätt till ersättning för någon av parterna. 

AVT ALSEXEMPLAR Denna överenskommelse är upprättad i två exemplar, ett för vardera 
parten. 

  

 
  

Lomma den                 Ort och datum:  

För Lomma kommun 

 
 
 
 .............................................................  
Robert Wenglén  
Kommunstyrelsens ordförande 

För Byggnadsfirma Claesson & Andersén HB  
 
 
 
 ..............................................................  
Johan Damne 
Prokurist 

 
 
 
 .............................................................  
Katarina Pelin  
Kommundirektör 
 

 
 
 
 

Johan Damnes egenhändiga namnteckning bevittnas: 

 
 .............................................................  
(Namnteckning) 
 
Namnförtydligande:…………………………………. 
 
Telefon:  ………………………………………………
  

 
 ..............................................................  
(Namnteckning) 
 
Namnförtydligande:…………………………………. 
 
Telefon:  ……………………………………………… 
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ÖVERENSKOMMELSE OM INTRÅNGSERSÄTTNING INFÖR 

BESLUT OM BILDANDE AV NATURRESERVAT  

 

PARTER LOMMA KOMMUN (212000-1066) 

234 81 Lomma 

Tfn: 040-641 10 00 

 LOMMA SCOUTKÅR (846001-3108) Andel: 1/1 

Habovägen 2 

234 34 Lomma 

Nedan kallad fastighetsägaren, ägare av fastigheten Lomma Lilla Habo 

3:5 i Skåne län. 

                     Mellan ovanstående parter träffas följande överenskommelse: 

BAKGRUND Denna överenskommelse träffas inför Lomma kommuns beslut om 

bildande av naturreservatet Kyrkfuret, objektnummer 1122805.  

Överenskommelsen innebär att sådan ersättning som avses i miljöbalken 

31 kap. 4 § regleras i förtid innan beslut om bildande av naturreservat och 

rätt till ersättning enligt miljöbalkens bestämmelser föreligger. 

Fastighetsägaren avstår därmed från att väcka talan om ersättning den dag 

då beslut om bildande av naturreservat vunnit laga kraft, om beslutet i 

fråga om områdets avgränsning och föreskrifter i huvudsak 

överensstämmer med det utkast som bifogats denna överenskommelse (se 

vidare nedan). 

MEDGIVANDE Fastighetsägaren medger att naturreservat bildas enligt 7 kap 4-6 och 30 

§§ miljöbalken och 3 § förordningen om områdesskydd, med de gränser 

som framgår av bifogad karta, bilaga A, och de reservatsföreskrifter som 

framgår av bifogat förslag till beslut 2020-06-30, dnr KS/KF 

2017:340.410, bilaga B.  

Parterna ska tåla de mindre gränsavvikelser som kan uppstå i förhållande 

till kommunens beslut/bifogad karta då reservatsgränsen märks ut i fält. 

Fastighetsägaren medger att blivande reservatsgräns får märkas ut i fält 

efter det att denna överenskommelse har undertecknats. 

ERSÄTTNING För det intrång som reservatsföreskrifterna kommer att innebära då 

reservatsbeslutet vunnit laga kraft har parterna enats om att kommunen 

med hänvisning till 31 kap miljöbalken ska betala en engångsersättning 

(intrångsersättning) för all framtid till fastighetsägaren uppgående till: 

582 500 (Femhundraåttiotvåtusenfemhundra) kronor 

 

SKYDD FÖR 
BORGENÄR 

Någon formell prövning till skydd för borgenär som innehar panträtt i 

fastigheten, vid den tidpunkt då kommande beslut om naturreservat vinner 

laga kraft, kan inte ske. Innan utbetalning av ersättning sker ska 

kommunen med hänvisning till 31 kap 2 § miljöbalken, samt 6 kap 1 och 

2 §§ expropriationslagen, göra en egen bedömning av säkerheten för de 

borgenärer som innehar panträtt i fastigheten den dag denna 

överenskommelse undertecknas. Om kommunen finner det nödvändigt ska 

medgivande från borgenärer inhämtas. 
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UTBETALNING AV 
ERSÄTTNING 

Om bedömning enligt ovan visar att utbetalning kan ske ska ersättningen, 

med stöd av förbindelse från fastighetsägaren (se nedan) utbetalas senast 

två månader efter att kommunfullmäktiges beslut om att bilda 

naturreservatet vunnit laga kraft. 

Ersättningen ska insättas på nedanstående bankkonto: 

Bank: Handelsbanken 

Kontonr (inkl clearingnr): 6760-465 728 871 

Kontoinnehavare: Lomma Scoutkår 

NATURVÅRDS-
ÅTGÄRDER 

Denna överenskommelse reglerar inga äganderättsliga förhållanden i fråga 

om fastigheten och dess tillbehör. Virke och andra nyttor som faller ut 

från fastigheten (som av naturvårdsskäl inte ska lämnas i terrängen) i 

samband med framtida naturvårdsåtgärder som utförs med stöd av då 

gällande föreskrifter utgör fastighetsägarens egendom och tillfaller denne.  

Ändring av detta förhållande kan regleras i separat avtal eller motsvarande 

mellan kommunen och fastighetsägaren efter det att beslut om 

naturreservat vunnit laga kraft och i samband med att naturvårdsåtgärden i 

fråga utförs. 

NYTTJANDE-
RÄTTER 

Fastighetsägaren förklarar att den del av fastigheten som reservatsområdet 

avses omfatta inte besväras av några upplåtna, oinskrivna rättigheter. 

Fastighetsägaren garanterar att inom reservatsområdet inte finns tidigare 

försålda icke avverkade rotposter och att inga skogliga åtgärder utförts 

efter maj 2021 då egendomen inventerats för värderingsändamål. 

FÖRBINDELSE 
FRÅN FASTIGHETS-
ÄGAREN 

Fastighetsägaren förbinder sig att inte rikta ersättningsanspråk mot 

kommunen med anledning av det kommande beslutet om naturreservat. 

Detta under förutsättning att beslutet i fråga om områdets avgränsning i 

huvudsak överensstämmer med den avgränsning som framgår av bilaga A 

samt att föreskrifterna på motsvarande vis, i fråga om 

innebörd/värdepåverkan, i huvudsak överensstämmer med dem som anges 

i bilaga B.  

Fram till det att beslut om naturreservat fattats och vunnit laga kraft 

förbinder sig fastighetsägaren även att: 

1. Inte vidta några åtgärder inom området eller medge alternativt 

upplåta rätt till verksamhet som strider mot naturreservatsförslaget 

enligt ovan. 

2. Inte utan kommunens skriftliga medgivande ta ut ny inteckning i 

fastigheten. För det fall medgivande ges informera tilltänkt 

borgenär i fastigheten om denna överenskommelse och dess 

innebörd.  

3. Vid eventuell överlåtelse av fastigheten eller berörd del av denna, 

se till att ny ägare skriftligen ikläder sig de förbindelser och de 

rättigheter och skyldigheter som följer av denna 

överenskommelse, samt förbinda ny ägare att göra motsvarande 

vid en ev. framtida överlåtelse. Vidare ska kopia av denna 

överenskommelse biläggas överlåtelsehandlingen i fråga.  
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Kommunen lämnar inte kontrolluppgift till Skatteverket med anledning av 

utbetalningen av ersättningen. Fastighetsägaren bör därför spara sitt 

original av denna överenskommelse (så att den kan åberopas vid 

deklaration och liknande i fråga om vad ersättningen avser). 

BESLUT OM 
NATURRESERVAT 

I samband med att beslut om naturreservat fattas kommer kommunen 

kontrollera att fastighetsägarens förbindelser har fullgjorts. Har 

fastighetsägaren inte fullgjort förbindelserna ska, beroende av den skada 

staten åsamkas, hela eller delar av ersättningen återbetalas till kommunen. 

VILLKOR 
Denna överenskommelse gäller under förutsättning att: 

- den godkänns i kommunfullmäktige i Lomma kommun senast den 

2022-06-30 och beslutet därefter vinner laga kraft. 

Kommunfullmäktiges godkännande skickas i kopia till 

fastighetsägaren och eventuellt hörda borgenärer som får del av 

ersättningen.  

 - beslut om naturreservat, i huvudsak i enlighet med bilaga B till 

detta avtal, fattas av kommunfullmäktige i Lomma Kommun 

senast 2022-06-30 och beslutet därefter vinner laga kraft.  

Om ovanstående villkor inte uppfylls är denna överenskommelse till alla 

delar förfallen utan rätt till ersättning för någon av parterna. 

AVTALSEXEMPLAR Denna överenskommelse är upprättad i två exemplar, ett för vardera 

parten. 

  

 
  

Lomma den              Lomma den 

För Lomma kommun 

 

 

 .............................................................  
Robert Wenglén  

Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

 

 ..............................................................  
För Lomma scoutkår 

 

 

 

 .............................................................  

 

 

 ..............................................................  
För Lomma scoutkår 

Katarina Pelin  

Kommundirektör 

 
Ovanstående fastighetsägare egenhändiga namnteckningar bevittnas: 

 

 

 .............................................................  
(Namnteckning) 
 

 

Namnförtydligande:…………………………………. 
 

 

Telefon:  ………………………………………………

  

 

 

 ..............................................................  
(Namnteckning) 
 

 

Namnförtydligande:…………………………………. 
 

 

Telefon:  ……………………………………………… 
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1 Sammanfattning 

Fastigheten Lilla Habo 3:1 i Lomma kommun berörs av det planerade 

naturreservatet Kyrkfuret. Lomma kommun har uppdragit åt Värderingsbyrån att 
utreda om ägaren till fastigheten är berättigad till ersättning enligt 31 kap 

Miljöbalken (MB), och om så är fallet, bedöma ersättningens storlek. 

Värderingsobjektet är beläget direkt norr om Lomma. Området omfattar totalt 4,62 

ha och utgörs av produktiv skogsmark. Berörd del har bedömts som något större 
(4,7 ha) då reservatsgränsen på ett par ställen dragits innanför fastighetsgränsen, 

den remsa som blivit över har även den ansetts utgöra berörd del. 

Virkesförrådet har uppskattats till ca 1 300 m³sk och utgörs av äldre anlagda 
tallbestånd med inväxande löv på sandig mark. 

Inventering av området utfördes under maj år 2021. 

Värdetidpunkt är maj 2021.

All form av ekonomiskt skogsbruk utsläcks genom reservatsföreskrifterna. Åtgärder 
som skadar områdets topografi, landskapets karaktär och dess yt- eller 

dräneringsförhållanden förbjuds. Vidare kommer det exempelvis inte vara tillåtet 
att bedriva jakt. 

Värderingsobjektets marknadsvärdeminskning bedöms till 1 012 000 kr. 

Enligt Expropriationslagen skall bedömd marknadsvärdeminskning uppräknas 
med 25 % för ytterligare intrångsersättning, inklusive detta påslag erhålls en total 

intrångsersättning om 1 265 000 kr.
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2 Uppdagsbeskrivning 

Värderingsobjekt 

Fastigheten Lilla Habo 3:1 i Lomma kommun. 

Läge och omfattning framgår av bifogade kartbilagor. 

Uppdragsgivare 

Lomma kommun län genom Adam Bahr. 

Syfte 

Syftet med uppdraget är att bedöma om fastighetsägaren är berättigad till ersättning 

enligt 31 kap MB i samband med bildandet naturreservatet Kyrkfuret, om så är fallet 
skall ersättningens storlek bedömas. 

3 Förutsättningar 
Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt är maj 2021.

Reservatsföreskrifter 

1. uppföra ny byggnad, eller annan anläggning såsom exempelvis belysning, mast, 
torn, brygga  

eller vindkraftverk, 

2. dra fram mark- eller luftledning, 
3. bedriva täkt, spränga, borra, gräva, schakta, muddra, tippa, utfylla, dränera, 

dämma,  
anlägga diken, plöja, markbearbeta, anordna upplag eller på annat sätt förstöra eller 

skada  
fasta naturföremål, markytor eller vattenmiljöer,  

4. tillföra kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, gödselmedel eller  
jordförbättringsmedel,  

5. anordna camping, förutom tältning vid tillfälliga aktiviteter, 

6. så, plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer, 
7. avverka, gallra eller röja levande eller döda träd, buskar och annan vegetation, 

med  
undantag för att hålla stigar i framkomligt skick, och med undantag för att ta 

enstaka,  
tunnare kvistar från träd som inte är ädellövträd, 

8. bedriva jakt, 
9. uppföra vilthägn, stängsel eller hägnad, 

10. utfodra däggdjur, 

11. uppföra tillbyggnad till befintliga byggnader, 
12. anlägga väg, 

13. ställa upp båtar, 
14. anordna tävlingar eller andra evenemang utöver sådana som genomförs för  

naturpedagogiskt syfte. 
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Kompletta reservatsföreskrifter för Kyrkfuret bifogas, bilaga 6. 

Ansvarsfrågor 

Redovisad beskrivning grundad på undertecknads inventeringsuppgifter avser 

endast ge en översiktlig information om objektet, dess enda syfte är att redovisa 
vilka ingångsdata som använts som underlag för denna ersättningsbedömning. 

Värderingsbyrån tar inte ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att 

uppdragsgivaren eller annan uppgiftslämnare levererat oriktiga eller ofullständiga 
sakuppgifter.  

Se även bifogade villkor för fastighetsvärderingar, bilaga 7. 

4 Underlag 

Värderingen grundas på uppgifter som insamlats vid fältinventering under maj år 

2021. 

Som värderingsunderlag har använts: 

 Länsstyrelsens avgränsning av reservatet och förslag på föreskrifter 

 Fastighets- och taxeringsregisterutdrag 

 Fastighets- och virkesprisstatistik 

 Fastighets- och ortofotokartor 

 Skoglig grunddata 

 Kommunens planer 

5 Beskrivning 
Fastigheten 

Enligt taxeringsuppgifterna ingår fastigheten i en industrienhet (typkod 499). Större 

delen av fastigheten berörs av det planerade reservatet. 

För detaljerad information om fastigheten och ägarförhållandena hänvisas till 
bifogat fastighets- och taxeringsregisterutdrag, bilaga 1. 

Planer och bestämmelser 

Enligt fastighetsdatautdrag berörs fastigheten av ett interimistiskt beslut från 2020-

02-13. Beslutet avser förbud mot ett antal åtgärder utan kommunens tillstånd inom 
det tilltänkta reservatsområdet. Fastigheten berörs också av en äldre stadsplan men 

det området bedöms ligga utanför berörd del. 
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Läge och värderingsobjektets areal  

Värderingsobjektet är beläget direkt norr om Lomma enligt karta nedan.  

Området inom berörd fastighet omfattar totalt 4,62 ha och utgörs av produktiv 
skogsmark.  

Skogskarta med bestånds- och ägoslagsindelning bifogas, bilaga 3. 

Skog och skogsmark 

Virkesförrådet har uppskattats till ca 1 300 m³sk motsvarande 284 m³sk/ha.

Virkesförrådet utgörs av blandskog dominerad av tall, björk och sykomorlönn samt 
inslag av ek, fågelbär och al m.m. Boniteten har uppskattats till 6,5 m³sk/ha. Den 

västra delen domineras av äldre tall. I det östra större området har tallen i 
varierande grad avvecklats och bitvis är inväxningen av sykomorlönn stark. 



2021-05-17 7 

Detaljerad beskrivning bifogas, bilaga 3. 

Jakt 
Jakten i området bedöms som normal men närheten till infrastruktur och mänsklig 
aktivitet är en stark negativ faktor för utövandet.  

6 Ersättningsregler 

Av Miljöbalken 31 kap. framgår att fastighetsägare har rätt till ersättning på grund 

av beslut som innebär att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning 
inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras. 

I begreppet pågående markanvändning ingår åtgärder som är att betrakta som 

normala rationaliseringsåtgärder. Enligt domstolsutslag i MÖD (M 6093-13) skall 
begreppet pågående markanvändning ges en relativt generös tillämpning och 

innefatta inte bara det aktuella faktiska nyttjandet av marken. Vid bedömningen 

skall det mest lukrativa alternativet ligga till grund för bedömning av pågående 
markanvändning. Med berörd del avses en ”behandlingsenhet” – ett eller flera 

skogsbestånd eller åkerfält - som avses kunna bli behandlade med samma åtgärd 
samtidigt.  

Värdering ska ske av den berörda delen före och efter restriktioner. Det är alltså två 

värden som ska jämföras. Dels den berörda delens värde fritt från föreskrifter (dock 
med beaktande av generella miljöhänsyn), dels den berörda delens värde med 

beslutade föreskrifter (exempelvis vid reservatsbildning). Mellanskillnaden utgör 

marknadsvärdeminskningen. 
Utöver marknadsvärdeminskningen kan i förekommande fall ersättning även utgå 

för så kallad annan skada vilket avser personrelaterade ekonomiska skador. 

När värdeminskningen på den berörda delen bedömts görs en prövning om 
storleken på skadan är att betrakta som avsevärt försvårande, om så är fallet har 

kvalifikationsgränsen uppnåtts och ersättning skall därmed utgå. 

Enligt expropriationslagen (som Miljöbalken m.fl. speciallagar hänvisar till i 

ersättningsfrågor) skall den ersättningsberättigade skadan uppräknas med 25 % 
vilket avser täcka fastighetsägarens individuella värde. 

Enligt gängse skadeståndsrättsliga principer är både markägare och myndighet 

skyldiga till att inom rimliga gränser vidta åtgärder för att minimera skadan.  

7 Föreskrifternas effekter i pågående markanvändning 

Pågående markanvändning inom föreslaget reservatsområde av fastigheten bedöms 
vara skogsbruk med tillhörande jakt (i begränsad omfattning). Fastigheten ingår 

enligt taxeringen i en industrienhet. Området är dock ej planlagt och utpekat i 
gällande ÖP (2010) för kommunal reservatsbildning. Sammantaget bedöms 

skogsbruk vara den naturliga markanvändningen. 

Totalförbud mot skogsbruk innebär att hela det ekonomiska skogsbruksvärdet går 
förlorat, dvs. värdet av idag rotstående skog samt alla framtida skogsgenerationer.  
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Förbud mot jakt innebär att hela det ekonomiska jaktvärdet går förlorat. 

8 Värderingsmetoder 

Ersättningsutredningen grundar sig på en marknadsvärdebedömning av det 

planerade reservatsområdet genom resultat från nuvärde- och ortsprismetoder. I 

förekommande fall beaktas slutgiltigt fastighetsspecifika förhållanden subjektivt 
som inte värderingsmetoderna hanterar. Nedan följer en kort genomgång av 

värderingsmetoderna. 

Nuvärdemetoden 

Metod för att bedöma ett objekts värde med utgångspunkt från förväntade intäkter 

och kostnader vilka, tillsammans med ett restvärde, nuvärdesberäknas till 
värdetidpunkten. Då ett marknadssegments genomsnittliga förräntningskrav 

normalt kan konstateras utifrån försäljningsstatistik kan metoden användas som 

underlag för marknadsvärdebedömningar. För skog och skogsmark används den av 
Lantmäteriverket framtagna kalkylprogramvaran Beståndsmetoden. 

Ortsprismetoden 

Med denna metod jämförs värderingsobjektet med fastigheter som omsatts på den 
öppna marknaden. För erhållande av ett jämförbart material gentemot ett aktuellt 

värderingsobjekt kan gallring ske utifrån kriterier som exempelvis läge, 
försäljningstidpunkt, storlek, beskaffenhet, trädslagsfördelning, virkesförråd, bonitet 

etc. Jämförande analyser kan ske genom nyckeltal som kr/m3sk, kr/ha och K/T. 

K/T avser förhållandet mellan ortsprismaterialets köpeskilling och taxeringsvärde. 
Orena köp (familjeförvärv etc.) skall normalt inte förekomma i de databaser som 

Värderingsbyrån använder sig av, undantag kan dock förekomma. 

9 Kvalifikationsgräns för respektive berörd del  

Med ett skogsbruksförbud kommer kvalifikationsgränsen för den produktiva 

skogsmarksarealen att uppnås inom hela reservatsområdet samt utanförliggande 

remsor. 

Med ett jaktförbud kommer kvalifikationsgränsen att uppnås inom hela 
reservatsområdet samt utanförliggande remsor. 

Berörda delar där kvalifikationsgränsen uppnås bedöms således vara skogsmark 

med tillhörande jakt.  

10 Värdering av berörda delar före restriktioner 

Nuvärdemetoden 

Skog 
Efter simulerade kalkyler gentemot tillgänglig försäljningsstatistik har god 
överensstämmelse erhållits med en linjärt glidande diskonteringssats från 2,0 % för 

den yngsta till 2,8 % för den äldsta skogen inom denna region vid användande av 
aktuella prislistor och kostnader vid redovisad värdetidpunkt. 
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I värdekalkylen har 2 % av föryngringsavverkningsvolymen generellt lämnats som 

evighetsträd vid avverkning. Inom speciellt hänsynskrävande miljöer där frivilliga 
hänsyn normalt tas har avverkningstidpunkten flyttats längre fram i tiden 

kombinerat med en högre evighetsträdsandel. Dessa förfaranden innebär 
reducerade beståndsvärden gentemot skog av produktionskaraktär och bedöms 

motsvara en presumtiv köpares värdering av hänsynsmarker och svårbrukade 

områden vid anbudsgivning på den öppna marknaden. I bifogade fältuppgifter 
framgår indelningen i målklasser enligt de skogliga certifieringsorganens 

definitioner.  

Med Beståndsmetoden (BM) erhålls för aktuellt objekt 528 000 kr som ett fristående 
skogsvärde. 

I bilaga 5 redovisas det ekonomiska kalkylresultatet med Beståndsmetoden. 

Jakt 
Jakten värderas med utgångspunkt från regionala arrendeprisnivåer efter 

korrektion för det aktuella värderingsobjektets lokala läge och beskaffenhet.  
En marknadsmässig arrendeprisnivå för jakt bedöms uppgå till 100 kr/ha och år. 

Efter kapitalisering med 3 % kalkylränta för all framtid erhålls 3 300 kr/ha, 
applicerat på värderingsobjektets skogsmarksareal erhålls 16 000 kr.

Summa marknadsrelaterade delvärden skog och jakt på skogsmark: 544 000 kr. 

Ortsprismetoden 

Värderingsbyrån insamlar mäklares försäljningsprospekt vilka sammanställs i en 

databas efter att köpen genomförts och vunnit lagfart alternativt fastighetsreglerats. 
Utifrån detta material kan gallring ske för olika landsdelar, fastighetsstorlekar och 

skogliga beskaffenheter för nyckeltalsjämförelser gentemot ett aktuellt 
värderingsobjekt. 

Följande urvalskriterier har använts: 

 Närmast helt rena skogsmarksköp (skogsandelsvärde >75%) 

 Köp från 2019- 

 Skåne län 

Från bifogade köp erhålls följande genomsnittliga nyckeltal: 

 860 kr/m³sk 

 131 190 kr/ha 

Ortsprismaterialets genomsnittliga virkesförråd uppgår till 162 m³sk/ha vilket 

understiger värderingsobjektets uppskattade förråd om 284 m³sk/ha. Förhållandet 
mellan virkesförrådets storlek och nyckeltalen kr/m³sk och kr/ha bifogas som 

grafer. Vid aktuellt genomsnittsförråd erhålls 627 kr/m³sk och 188 032 kr/ha. Om 
dessa nyckeltal appliceras på värderingsobjektets förråd och skogsmarksareal med 

hänsyn till en prisutvecklingsfaktor om 1,1 (i förhållande till studerad period) erhålls 
ett sammantaget ortsprisvärde om 946 000 kr.

Ortsprismaterialet redovisas under bilaga 6.  
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Samlat skogsmarksvärde 

Marknadsvärdet grundas på en vägning mellan ovan redovisad delvärdesumma 

och ortsprismetodens resultat. Normalt läggs då störst vikt vid nuvärdemetodens 
resultat som vid kontroll av värderade objekt som omsatts på den öppna 

marknaden oftast visar på bäst överensstämmelse gentemot erlagda köpeskillingar. 
I det aktuella fallet krävs en större andel hänsyn än normalt samt att stora delar av 

virkesförrådet är sämre betalda än exempelvis gran eller ädellöv. Mot bakgrund av 

ovanstående bedöms det vägda värdet mellan metoderna till 700 000 kr. 

Ortsprismaterialet har även delats mellan norra och södra Skåne för att studera 
avvikelsen mellan dessa. Delningen indikerar att priserna för södra Skåne är 30-35 

% högre än i norra Skåne. Köpen i södra Skåne ligger huvudsakligen i området 
Höör/Hörby. Värderingsobjektets läge är mycket speciellt med hänsyn till den 

ringa arealen skogsmark i området. Med hänsyn till detta och den generella 
prisnivån i området bedöms värdet ligga kring 50 % över det skånska genomsnittet. 

Mot bakgrund av detta bedöms det slutliga marknadsvärdet till 1 050 000 kr. 

Värdebedömningen motsvarar följande nyckeltal: 

 786 kr/m3sk 

 223 000 kr/ha produktiv skogsmarksareal (4,7 ha) 

Fastigheten ägs av juridisk person. Många gånger betingar bolagsägda fastigheter 
högre pris då även juridisk person kan förvärva utan särskilda skäl. Denna 

utveckling tycks ha accelererat under de senaste åren. Detta fenomen bedöms dock 
ha en stark koppling till objektets storlek där avvikelsen blir stor på stora objekt men 

marginell på mindre. I detta fall bedöms det ej spela någon roll med hänsyn till 

fastighetens storlek. 

11 Värdering av berörda delar efter restriktioner 

När restriktionerna träder i kraft går hela det skogliga produktionsvärdet förlorat. 

För mark utan framtida avkastningsförväntan återstår endast äganderättsvärden. En 
lämplig jämförelse är då impedimentmark som det finns försäljningsstatistik på. 

Efter reduktion för jaktvärden på konstaterade impedimentmarksförsäljningar 

återstår för aktuell landsdel 8 000 kr/ha vilket kan betraktas vara ett 
äganderättsvärde, med 4,7 ha erhålls 38 000 kr.

Marknadsvärdet av berörda delar efter restriktioner bedöms utifrån ovanstående till
38 000 kr.

12 Marknadsvärdeminskning 

Värdet av berörda delar före restriktioner har bedömts till:  1 050 000 kr 

Värdet av berörda delar efter restriktioner har bedömts till:  38 000 kr 

Värdeskillnad:  1 012 000 kr 

Marknadsvärdeminskningen för hela fastigheterna med restriktioner bedöms i detta 
fall motsvara marknadsvärdeminskningen för de berörda delarna med restriktioner 

vars ekonomiska skador överstiger kvalifikationsgränsen enligt ovan.  
Fastigheternas marknadsvärdeminskning bedöms till 1 012 000 kr. 
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13 Ytterligare intrångsersättning 

Bedömd marknadsvärdeminskning skall uppräknas med 25 % för ytterligare 

intrångsersättning. 

Efter uppräkning av ovan bedömd marknadsvärdeminskning med denna 

procentsats (1 012 000 x 1,25) erhålls en total intrångsersättning om:

Enmiljontvåhundrasextiofemtusen / 1 265 000 / kronor 

Klippan 2021-05-17 

Johannes Pålsson 
Skogsmästare 
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038 Allmän+Taxering 2021-05-03

Fastighet
Beteckning 
Lomma Lilla Habo 3:1

UUID: 
909a6a58-a146-90ec-e040-ed8f66444c3f

Senaste ändringen i allmänna delen 
2020-12-21

Nyckel: 
120007915

Län- och kommunkod 
1262

Senaste ändringen i inskrivningsdelen 
2020-04-22

Distrikt 
Lomma 

Distriktskod 
101153

Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 
2021-04-29

Läge, karta

Område N  (SWEREF 99 TM) E  (SWEREF 99 TM)

1 6173062.2 378893.8

2 6173048.1 379150.1

Areal
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Totalt 5 5666 kvm 5 5666 kvm

Lagfart
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt

932400-2618 1/1 1990-12-06 90/28958

Byggnadsfirma Claesson & Anderzén Handelsbolag

Box 716 
391 27 Kalmar 

Inskrivet ägarnamn: Byggnadsfirma Claesson & Anderzén H/B 

Köp (även transportköp): 1990-09-13 
Ingen köpeskilling redovisad.

: Beviljad 91/15269 Anmärkning

Anteckningar
Innehåll Inskrivningsdag Akt

Förbud mot att vidta vissa åtgärder inom fastigheterna (2020-02-13,
kf § 7)

2020-02-14 D-2020-00062013:1

Anmärkningar: 
Belastar lomma lilla habo 1:7, lomma lomma 26:3, lomma lilla habo 3:5 

Johannes
Textruta
bilaga 1
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1262-460.2

1262-2019/4.2

1262-2019/4.1

1262-435.1

1262-422.2

12-IM1-72/624.1

12-IM1-26/460.1

Inteckningar
Totalt antal inteckningar: 1

Totalt belopp: 15.682.800 SEK

Nr Belopp Inskrivningsdag Akt

3 15.682.800 SEK 2020-04-09 D-2020-00143148:3

Beviljad i/Belastar även: Lomma Lilla Habo
2:1, 2:4, 3:2-4 
Lomma Lomma 25:1, 25:2 

Inskrivningar
Nr Inskrivningar Inskrivningsdag Akt

1 Avtalsservitut tångtäkt 1926-11-22 26/460

Anmärkning: 
Gäller i del av fastighet saknas, begränsning 47/359

2 Avtalsservitut ledning 1972-02-02 72/624

Rättigheter
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig

Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning

Se beskrivning Last Avtalsservitut

Beskrivning: Tångtäkt

Se beskrivning Last Avtalsservitut

Bildningsåtgärd: Uppgift saknas

Beskrivning: Ledning

Väg Förmån Officialservitut

Bildningsåtgärd: Avstyckning

Väg Last Officialservitut

Bildningsåtgärd: Fastighetsreglering

Väg Last Officialservitut

Bildningsåtgärd: Fastighetsreglering

Beskrivning: Rätt att använda befintliga vägen.

Utrymme Last Officialservitut

Bildningsåtgärd: Anläggningsåtgärd

Vatten och avlopp Last Ledningsrätt

Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd
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1262-P2020/3

1262-P33

Planer, bestämmelser och fornlämningar
Planer Datum Akt

Stadsplan 1990-06-07 
Genomf. slut:
1992-06-30

Naturvårdsbestämmelser Datum Akt

Interimistisk förbud: Kyrkfuret 2020-02-13 
Giltig till: 2023-02-14 
Laga kraft:
2020-02-14

Objektnummer:
2052844
SLM1262

Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet

Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr (499)

100150-4

Omfattar hel registerfastighet och ingår i en sammanföring.

Industritillbehör saknas

Taxeringsvärde
Taxeringsår

2020

Samtaxering för registerenhet 
Lomma Lilla Habo 2:1, 2:4, 3:1-4 
Lomma Lomma 25:1, 25:2 

Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp

932400-2618 
Byggnadsfirma
Claesson & Anderzén
Handelsbolag
Box 716
391 27 Kalmar

1/1 Handelsbolag,
kommanditbolag

Med ägare jämställd

Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter
Gemensamhetsanläggningar

Lomma Lilla Habo GA:1

Samfälligheter

Lomma Lilla Habo S:1

Lomma Lomma S:15

Anmärkning: Till fastigheten hör enl 1943-05-29 fastställd indelningsändringsförrättn (akt 12-LOM-228) andel i
samfälligheter belägna utom samhället och inom lomma s: N

Skattetal
Skattetal Skattetyp

915/11200 Mantal
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Källa: LantmäterietCopyright © 2017 Metria

1262-2019/4 

1262-626 

1262-460 

1262-438 

1262-435 

1262-422 

12-LOS-658 

12-LOS-600 

12-LOM-135 

12-LOM-245 

Åtgärd
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt

Sammanläggning

Övriga åtgärder Nytt skifte BB 1921-06-15

Gränsbestämning 1960-12-05

Gränsbestämning 1963-06-20

Fastighetsbestämning 1998-08-21

Fastighetsreglering 1998-12-15

Fastighetsreglering 1998-12-15

Fastighetsreglering Ledningsåtgärd 1999-07-12

Fastighetsreglering 2005-04-05

Anläggningsåtgärd Fastighetsreglering 2020-12-21

Avskild mark
Lomma Lilla Habo 3:5-8

Ursprung
Lomma Lilla Habo 1:2-5 

Tidigare Beteckning
Beteckning Omregistreringsdatum Akt

M-Lomma Habo Lilla 1:8 1931-09-04

M-Lomma Stg 155 1982-03-01 12-BUR-910

Ajourforande inskrivningsmyndighet
Lantmäteriet Kontorbeteckning:

 Hässleholm
  0771-63 63 63Telefon:



Version 4.2.1BESTÅNDSMETODEN Sammanställning över fastigheten: R12A

SILVA KONSULT AB 2021-05-17Datum:Lilla Habo 3:1                

KLIPPAN 12-2-1010/00Körningsnr:

Lomma                         Kommun:Skåne länLän:
2021-05              Fältarbete:Församling:

Arealfördelning Virkesförråd
(exkl. hänsynsmark) %m3sk%ha

49648Tall100Produktiv skogsmark 4,7
00Gran0Hänsynsmark 0,0

23301Löv0Skogsimpediment 0,0
24327Björk00,0Åkermark
00Contorta00,0Betesmark
460Ek00,0Övrig mark
00Bok0Vatten 0,0

1 336Totalt förråd4,7Total areal
284Förråd per ha

Föreslagen avverkn. under tio års periodenBonitet och löpande tillväxt
m3sk119Slutavverkningm3sk per ha6,5Medelbonitet:
m3sk252Gallringm3sk5,9Tillväxt per år:

30,6 m3skIdeal prod.förmåga:
371 m3skTotalt

Medeltransportavstånd Medeluttag per avverkn. under tio års perioden
m200Slutavverkning: m3sk119Slutavverkning
m200Gallring: m3sk252Gallring
m200Medel: 200 mMedel ttrp.avst

Ålderklassfördelning

Areal %

Ålder

Johannes
Textruta
bilaga 2



1Sida: R10 GVersion 4.2.1 FÄLTUPPGIFTERBESTÅNDSMETODEN

2021-05-17Datum:SILVA KONSULT AB
12-2-1010/00Körningsnr:KLIPPAN

Lilla Habo 3:1                Fastighet:00000000 RES NR:SKIFTE:KARTA NR:

SKOGS- ANMÄRKNINGMARK och BESTÅNDFIGUR TRÄD AVVERKNING

VÅRD

NaturHuggnTim-KvalitetDtoStyr- Ti KostÅtgTidpOrdnResAvdel- Areal Ägosl Hkl Skikt Terräng SI Ung- Ålder Volym Tidp Trädslag Dgv
förskogtransp/Målkodnr %ka %mer kostnning tal
avv justKostnAvst

cmjustAndelha /ha tot

 103580T132330100T25 2S2 SkogPG0,40000001
 10B 20 35

 10 204045T  21204280100T25 2G2 SkogPG4,30000002
 10L 25 17  20
 10B 25 25  20   
 10 20405E



1:3000

Johannes
Textruta
bilaga 3



SKOGSVÄRDERING R02GVersion 4.2.1BESTÅNDSMETODEN

1 (2)Sida:värdeberäkning för fastighetenSILVA KONSULT AB
KLIPPAN 2021-05-17Datum:Lilla Habo 3:1

12-2-1010/00Körningsnr:

Johannes Pålsson              Värderare:Församling:
2021-05              Fältarbete:Lomma                         Kommun:
2021-05-13Värderingstidpunkt:Län: Skåne län

År 7Invent.tidp.SKOGSEGENSKAPERÄGOSLAG

(exkl. hänsynsmark) %m3sk%m3sk
4550149648Tallha    4.7Produktiv skogsmark
0100Granha    0.0Hänsynsmark
2527823301Lövha    0.0Skogsimpediment
2527824327Björkha    0.0Åkermark
0000Contortaha    0.0Betesmark
556460Ekha    0.0Övrig mark

Vatten     0.0 ha Bok 0 0 0 0

ha    4.7Totalareal 11141336Virkesförråd totalt
237284Virkesförråd per ha

6.5Medelbonitet, m3sk/ha, år:
5.9Löpande tillv, m3sk/ha, år:

ÅLDERSKLASSFÖRDELNING

91-100 101-110 111+Kalm 11-20 31-40 41-50 51-60 61-701-10 21-30 71-80 81-90

 Areal, ha     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     4.7     0.0     0.0
 Areal, %   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100   0   0
 Förråd, m3sk       0       0       0    1336      0       0       0       0       0       0       0       0       0

medeltalVIRKESVÄRDEN,

 BRUTTO-  LÖVPERIOD   GRAN  TALL / CONTORTA
 VÄRDEmavtim.mavtim.mavtim.    tim. tim.   tim.

and.  Virkeand.and.
kr/m3fub  kr/m3to          %         kr/m3skkr/m3fub kr/m3fub kr/m3to        %  kr/m3to      %

  561  0 0   0  0 0   037581 9470
1 - 3   466335 9 575  0 0   036086 919
4 - 10    0   0 0    0  0   0  0   0     0   0

11 - 20  921 36090    0  0   0 15 335   492 572
21 - 30    0   0 0    0  0   0  0   0     0   0

 BRUTTO-PERIOD   BJÖRK   EK   BOK
tim.  VÄRDEmavtim.  tim.ved tim.mavtim.   tim.

and.  Grotand. and.
kr/m3skr/m3fub  kr/m3to          % kr/m3to       %kr/m3to        % kr/m3fub kr/m3fub 

    0  0 0   0  0 0   00  761 43 396
1 - 3 38027 764     0  0 0   0325501205
4 - 10    0     0  0 0  0 0   0 0   0   0

11 - 20    0     0  0 032573140431 380 762
21 - 30    0     0  0 0  0 0   0 0   0   0

Johannes
Textruta
bilaga 4



Version 4.2.1BESTÅNDSMETODEN SKOGSVÄRDERING R02G

SILVA KONSULT AB värdeberäkning för fastigheten Sida: 2 (2)
KLIPPAN Lilla Habo 3:1 Datum: 2021-05-17

Körningsnr: 12-2-1010/00

medeltalDRIVNINGSKOSTNADER,

GROT.TERR.TRP.DRIVNINGS-PERIOD HUGGNING- OCH TERR. TRP. INDIREKTA
KOSTNADDRIVNINGS- KOSTNADERKOSTNADER

medeltalKOSTNADERGallringSlutavv
kr / m3fubkr / m3fub kr / m3fub kr / m3fub kr / m3s

  00  76   0  12   88
  01 - 3  164 12152  0
  0  4 - 10   0   0   0    0
  011 - 20  95   0  12  107
  021 - 30   0   0   0    0

medeltalSKOGS- OCH NATURVÅRD,

PERIOD NATURVÅRDSHÄNSYNSKOGSVÅRDSKOSTNADER    
ÖvrigaRöjningFöryngring

åtgärderädellövbarr, lövädellöv Lämnad volymbarr, löv
kr/hakr/hakr/hakr/ha m3skkr/ha

0        13    0    0     0    0    0
1 - 3         0    0    0    0    020000

  4 - 10         0    0    0     0    0    0
11 - 20       129 6000    0     0    020000
21 - 30         0 6000    0     0    0    0

Diskonteringsprocent 2:Diskonteringsprocent 1: 2,00% 100 Åldersjustering:2,80%VÄRDEBERÄKNING,

SKOGS-GROTNETTO NUVÄRDEPERIOD ALLMÄNNAAVVERKNING ROTNETTO SKOGSV.
Grot OMKOSTN.KOSTN. NETTO  
m3s kr kr   m3sk   kr kr  kr  kr  
      0 00       57997      57997        0         0      57997    119
      0 0       770801 - 3       85785    252       8000       72815      705
      0 04 - 10       0           0          0       -1645     1645       -1395
      0 011 - 20    1160      474952      85059      387543     2350      249043
      0 021 - 30      -17012     -28150     2350     25800          0      0
      0 0      031 - 40       -2350     2350         0          0       -1015

-- -- ----      167287----41 +    --

SUMMA NUVÄRDE 527 720 kr
  IMPEDIMENT   HÄNSYNSMARK

m3sk      0  Virkesförrådm3sk      0  Avv volym AVRUNDAT VÄRDE 528 000 kr
kr/ha       0  Medelvärdekr      0  Virkesvärde 112 280 krMedelvärde per ha
kr/m3sk      0  Medelvärdekr      0  Markvärde Medelvärde per m3sk 395 kr

  Summa värdekr      0  Grotvärde
  (inkl grot) kr           0kr      0  Summa värde

VÄRDESAMMANSTÄLLNING

527 720 krSkog
0 krHänsyn
0 krImpediment

..........................................................................................................  Summa avrundat värde 528 000 kr

Ort & Datum

..........................................................................................................
Värderare



PRISSTATISTIK PÅ LANTBRUKSFASTIGHETER

Under tidsperioden: 2019- 1(1)

Skog Imp

Örkelljunga Höjaholm 1:30 43 39 1 48 8,8 92 600 1 914 2020-11-05

Hässleholm Hästveda-Sjörröd 1:28 20 20 73 7 81 000 1 113 2019-12-04

Ängelholm Brekille 1:30 1:43 23 19 84 7,8 176 300 2 090 2021-02-04

Osby Norra Duvhult 1:13 259 253 3 95 6,8 71 600 755 2020-04-20

Osby Tommaboda 1:20, 1:27 30 28 96 8,2 81 800 854 2020-10-29

Hässleholm Skälsböke 1:10, 1:19, Gravaröd 1:7 41 39 97 9,3 89 000 913 2020-10-01

Örkelljunga Fagerhult 1:67 1.68 Fagerhults-Bjärabygget 1:16 Järingsholm 1:19 1:20 1:21 1:22 1:24103 63 35 107 3,9 33 300 311 2019-02-26

Ängelholm Bassholma 7:10, 7:20 21 19 115 95 300 829 2020-07-09

Hässleholm Ynglingarum 4:2 49 41 119 10,6 125 900 1 053 2019-07-01

Hörby Häggenäs 3:72, 3:102, 4:10 35 31 120 5,6 108 900 906 2019-11-14

Hörby Svensköp 6:1 91 82 121 8,4 170 700 1 405 2019-12-18

Hässleholm Porrarp 1:8, 1:9, 1:11, 1:12, Vittsjö 2:26, 3:11, 3:1770 46 23 126 62 900 501 2019-05-15

Osby Santatorp 1:7 39 35 1 131 8,7 88 000 674 2019-12-02

Klippan Kolarehus 1:8, Ugglarp 9:1 61 58 135 7,9 89 700 665 2019-09-06

Tomelilla Järstorp 5:1 62 55 2 135 10,2 190 900 1 415 2020-07-01

Osby Osby-Olastorp 4:2 53 51 136 10 147 100 1 084 2019-09-02

Höör Sjunnerup 2:41 32 32 136 8,8 146 900 1 077 2020-10-22

Hässleholm Mellby-Tågarp 1:10 27 27 138 6,8 100 000 722 2019-06-20

Perstorp Månstorp 1:13 62 56 2 141 7,3 87 300 619 2021-03-08

Osby Kärraboda 1:40, 1:15, 1:23 28 25 143 8 107 800 753 2020-07-03

Kristianstad Brännestad 3:11 36 35 1 143 9,4 185 400 1 293 2019-10-29

Örkelljunga Bjäringatorp 1:3 20 20 145 120 000 830 2021-01-15

Hässleholm Ubbalt 1:50 43 39 146 9,8 137 200 937 2019-04-01

Örkelljunga Persköp 3:63 117 110 2 147 7,6 110 100 750 2020-12-02

Örkelljunga Västra Spång 4:183 34 34 148 6 73 100 495 2019-02-04

Hässleholm Ubbalt 1:53 257 209 11 157 8,5 140 600 894 2019-03-15

Örkelljunga Smedhult 12:5 86 64 24 158 6,4 108 800 689 2019-06-23

Östra Göinge Broby 6:29 16 15 160 8,3 110 000 686 2019-03-20

Hörby Ekastorp 2:4 31 26 162 9,9 129 200 800 2019-07-03

Osby Applehult 1:22 190 175 4 162 8,1 134 200 829 2019-07-01

Hässleholm Hörja-Källstorp 1:12 1:13 55 47 4 166 7,4 143 000 861 2021-01-12

Osby Boalt 1:8 131 121 174 151 200 871 2019-09-27

Osby Osby-Lindhult 1:10 98 81 4 176 8,9 141 200 802 2020-06-23

Hörby Hagstad 3:17 59 47 1 178 7,3 131 400 738 2020-07-10

Hässleholm Kroksjö 6:1 34 31 182 6,8 186 800 1 024 2021-02-09

Hässleholm Ignaberga 70:1, 70:4 58 57 1 188 8,7 106 400 567 2019-02-22

Hässleholm Finja-Hörlinge 3:10, 3:18 18 17 189 7,4 147 100 780 2019-07-02

Örkelljunga Yxenhult 2:116 25 20 194 7,9 100 000 516 2019-06-17

Hässleholm Slättaröd 2:13 32 25 195 8,8 112 000 574 2019-10-10

Östra Göinge Snarrarp 1:9 och 1:24 23 19 2 195 9,5 153 200 786 2019-05-24

Höör Hallaröd 2:17 29 25 199 10,2 202 000 1 013 2020-05-29

Kristianstad Vånga 10:11 19 19 201 7,6 142 100 707 2019-05-31

Östra Göinge Östaröd 2:13 28 26 207 8,9 146 200 707 2019-08-28

Kristianstad Rebbetuaröd 1:8 86 72 1 208 8,3 198 300 953 2020-06-17

Bromölla Sonarp 1:10, 1:14, 2:12, 8:2 90 87 1 212 10,2 178 000 840 2019-11-25

Östra Göinge Breanäs 1:5 112 100 3 215 9 157 500 732 2019-04-03

Hässleholm Röinge 11:15 8:2 24 24 230 8,2 175 000 761 2019-12-10

Hörby Södra rörum 9:15 19 15 249 12,2 206 700 831 2019-06-03

Hässleholm Verum 13:1 43 38 264 8,3 135 800 515 2019-09-18

Hässleholm Arkelstorp 3:3 del av 64 54 433 9,7 250 000 577 2019-11-22

SUMMA/MEDEL 61 53 6 162 8,3 131 190 860

I priset/m3sk ingår jakt dock ej byggnader och jordbruksmark.
 I priset/ha åker ingår endast ren åkermark.
Sammanställningen omfattar endast objekt som varit 
ute på den öppna marknaden. Släktköp och dylikt ingår ej.

KöpedatumKr/ha 
prod.skog

Vf/ha 
m3/ha

Kr/m3sk 
*)Kommun  Fast.beteckning Total

areal ha
Bon 

m3/ha
Varav
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Naturreservat Kyrkfuret, Lomma 
kommun 
Förslag på beslut och föreskrifter 
UPPGIFTER OM NATURRESERVATET 
Områdets namn Kyrkfuret 
Läge   SWEREF99 13 30 (EPSG 3008) 
  X=123106 Y=6173950 
Län   Skåne län 
Kommun Lomma 
Församling/Distrikt (socken)  Lomma/Lomma 
Berörda fastigheter  del av Lilla Habo 3:1 (4,62 ha), del av Lilla Habo 3:5 (1,92 ha), 
  del av Lomma 26:3 (0,41 ha), del av Lilla Habo 1:7 (0,18 ha) 
Markägare Byggnadsfirma Claesson & Anderzén H/B (4,62 ha) 
  Lomma scoutkår (1,92 ha) 
  Lomma kommun (0,59 ha) 
Naturvårdsförvaltare  Lomma kommun 
Vegetationszon  Nemorala zonen (sydsvenska lövskogsregionen) 
Skyddsform  Naturreservat (Miljöbalken 7 kap. 4 §) 
Gränser  Gräns markerad på karta (bilaga 2) 
Areal   7,13 ha 
Sakägare Byggnadsfirma Claesson & Anderzén H/B (932400-2618) 
  Lomma scoutkår (846001-3108) 
  Skanova 
Planförfattare Erkki Palmu, Adam Bahr och Helena Björn 
  Planeringsavdelningen, Lomma kommun 
 

FÖRKLARANDE AV OMRÅDET SOM NATURRESERVAT 
Kommunfullmäktige förklarar med stöd av miljöbalken 7 kap. 4 § (1998:808) området som avgränsats 
på bifogade kartor (bilaga 1 och 2) som naturreservat. Beslutet riktar sig till var och en, 
fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och 
vattenområden inom reservatsområdet påverkas av reservatsbildandet. Naturreservatets namn skall 
vara ”Kyrkfuret” och dess gränser ska märkas ut i fält. För att trygga naturreservatets syfte ska 
nedanstående föreskrifter gälla. 

SYFTE 
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald samt skydda, vårda och utveckla 
värdefulla naturmiljöer. Områdets värdefulla naturmiljöer innefattar ädellövskog och alkärr samt 
andra värdefulla biotoper såsom bryn, sandiga torrängspartier och gläntor. Vidare ska den biologiska 
mångfald som är knuten till områdets naturtyper bevaras och utvecklas. Syftet är också att utan att 
äventyra biologisk mångfald tillgodose behov av områden för friluftsliv. Gynnsamt bevarandetillstånd 
för, i området förekommande arter och livsmiljöer enligt EU:s art- och habitatdirektiv samt EU:s 
fågeldirektiv, ska upprätthållas och nya ska kunna utvecklas.  
 
 

Johannes
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Syftet ska uppnås genom att: 
• en kombination av fri utveckling och naturvårdande skötsel tillämpas,  
• restaurering av befintliga natur-/vegetationstyper tillåts, 
• utveckling av nya naturmiljöer och boplatser för djur tillåts, 
• befintliga stigar och gångvägar hålls framkomliga,  
• vissa ytor, anläggningar och funktioner anpassas för besökare med olika behov och utformas 

för att främja friluftsliv, rekreation, naturpedagogik, naturstudier, möten och lek. 
 

SKÄL FÖR BESLUT 
De biologiska värdena som är grund för reservatsbildandet är områdets skogs- och ängsmarker som 
utgör viktiga livsmiljöer för kärlväxter, svampar, mossor och lavar samt insekter, fladdermöss och 
fåglar. Området är mycket viktigt då det sammanlänkar naturområden på båda sidor av Höje å 
samtidigt som det har en funktion som skyddszon för Höje å. Prioriterade naturelement och 
strukturer att bevara är äldre träd, skogsbryn, gläntor, död ved och ängar samt den strandnära 
ädellövskogen.  
 
Skäl för skydda området för friluftslivet grundar sig i att Kyrkfuret är ett välbesökt tätortsnära 
naturområde i direkt anslutning till Höje å. Området används också för scoutverksamhet. Prioriterade 
aspekter som är viktiga att bevara för friluftslivet består av den stilla atmosfären, det välutvecklade 
stignätet, områdets vilda naturkaraktär samt den allemansrättsliga tillgången till Höje ås strandzon. 
 
Gynnsamt bevarandetillstånd för relevanta förekommande arter och livsmiljöer enligt EU:s art- och 
habitatdirektiv samt EU:s fågeldirektiv ska upprätthållas och nya ska kunna utvecklas. Lomma 
kommun kommer genom naturreservatsbildandet och genomförandet av dess skötselplan bidra till 
att uppfylla miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Levande skogar”, ”God bebyggd miljö”, och 
”Ett rikt växt- och djurliv”. 

FÖRESKRIFTER 
För att trygga syftet med reservatet ska de föreskrifter gälla som anges nedan med stöd av 7 kap 5, 6 
och 30 §§ miljöbalken. 

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i 
markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom 
reservatet 
Förutom föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det är förbjudet att: 
1. uppföra ny byggnad, eller annan anläggning såsom exempelvis belysning, mast, torn, brygga 

eller vindkraftverk, 
2. dra fram mark- eller luftledning, 
3. bedriva täkt, spränga, borra, gräva, schakta, muddra, tippa, utfylla, dränera, dämma, 

anlägga diken, plöja, markbearbeta, anordna upplag eller på annat sätt förstöra eller skada 
fasta naturföremål, markytor eller vattenmiljöer,  

4. tillföra kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, gödselmedel eller 
jordförbättringsmedel,  

5. anordna camping, förutom tältning vid tillfälliga aktiviteter, 
6. så, plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer, 
7. avverka, gallra eller röja levande eller döda träd, buskar och annan vegetation, med 

undantag för att hålla stigar i framkomligt skick, och med undantag för att ta enstaka, 
tunnare kvistar från träd som inte är ädellövträd,  

8. bedriva jakt,  
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9. uppföra vilthägn, stängsel eller hägnad, 
10. utfodra däggdjur, 
11. uppföra tillbyggnad till befintliga byggnader, 
12. anlägga väg, 
13. ställa upp båtar, 
14. anordna tävlingar eller andra evenemang utöver sådana som genomförs för 

naturpedagogiskt syfte. 

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken om markägares och annan 
sakägares skyldighet att tåla visst intrång 
För att tillgodose syftet med reservatet förpliktigas markägare och innehavare av särskild rätt till 
fastighet att tåla att följande anordningar och åtgärder vidtas inom reservatet: 
1. utmärkning av naturreservatets gränser samt uppsättning av skyltar,  
2. skötsel och avverkning av buskar och träd samt klippning, slåtter och bete av markerna,  
3. skapande av sandblottor,  
4. bekämpning av invasiva arter,  
5. veteranisering av träd och skapande av död ved,  
6. utveckling och anläggning av nya och befintliga naturmiljöer för att främja områdets 

biologiska värden, detta kan innefatta sådd, plantering och fiske, 
7. uppsättning av holkar och skapande av bomiljöer till fauna,  
8. anläggning, drift och underhåll av särskilda anordningar för friluftsliv, såsom vindskydd och 

grillplatser eller andra liknande mindre anordningar,  
9. anläggning, drift och underhåll av gång-/cykelvägar och stigar,  
10. uppföljning av områdets skötsel och miljöövervakning,  
11. anläggning, drift och underhåll av tekniska anordningar och ledningar, 
12. rivning av byggnader, 
13. undersökningar och miljöövervakning av svampar, djur- och växtarter samt av mark- och 

vattenförhållanden, 
14. skyddsjakt 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och 
vistas inom reservatet samt om ordning i övrigt i reservatet 
Förutom föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att: 
1. gräva, ta bort, borra, måla eller på annat sätt skada markytor, sten, vattenmiljöer eller 

andra naturföremål,  
2. bortföra ved, utöver färsk död ved av art som listas som invasiv art av Lomma kommun eller 

av annan myndighet1,  
3. gräva upp, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, 

med undantag för markägaren i enlighet med föreskrift A 7.  
4. plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada icke vedartad vegetation, med 

undantag för brännässlor, blekbalsamin2 och arter som listas som invasiva av Lomma 
kommun eller annan myndighet1, 

5. plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada mossor, lavar och vedlevande svampar, 
med undantag för enstaka beläggsexemplar under förutsättning att insamlandet inte bryter 
mot fridlysningsbestämmelserna och att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande 
nationell databas för hotade arter, 

 
1 Med invasiv art avses arter som kan utrota någon av landets egna arter eller bestånd, förändra ett helt 
ekosystem, vara bärare av nya sjukdomar som angriper inhemska arter, blanda sig med lokala bestånd, 
utkonkurrera hotade arter för resurser och livsutrymme eller hybridisera med landets egna arter.. 
2 Impatiens parviflora DC. 
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6. medvetet störa däggdjur och fåglar,  
7. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, 

handplockning eller annan selektiv metod3 med efterföljande återutsättning inom 
naturreservatet, om det är tillåtet enligt fridlysningsbestämmelserna. Kravet på 
återutsättning gäller inte enstaka exemplar av varje art för artbestämning, under 
förutsättning att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för 
hotade arter, 

8. så, plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer, 
9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, ljusanordning, göra inskrift eller dylikt, annat än på 

anvisad plats om sådan finns,  
10. på ett störande sätt använda eller framföra fordon eller maskiner,  
11. framföra motordrivet fordon annat än på avsedda vägar eller parkeringar, med undantag 

för hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning, 
12. framföra fjärrmanövrerade obemannade luftfartyg såsom modellflygplan eller drönare på 

en höjd understigande 120 meter över marknivå, 
13. tippa avfall som trädgårdsavfall, kompostmaterial, sten, skräp eller dylikt i området, 
14. ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,  
15. utan kommunens tillstånd anordna tävlingar eller andra evenemang, med undantag för 

evenemang med naturpedagogiskt syfte, 
16. cykla annat än på anvisad plats,  
17. rida annat än på anvisad plats. 
 
Undantag från reservatsföreskrifter 
Föreskrifterna under A. och C. utgör inte hinder för åtgärder som utförs i enlighet med vad som 
framgår av föreskrifterna under B. och i samråd med naturvårdsansvarig på Lomma kommun. 
Föreskrifterna under A. och C. utgör inte heller hinder för åtgärder som kan kopplas till 
friluftslivsorganisationers verksamhet om de utförs i enlighet med vad som framgår av föreskrifterna 
under B. och i samråd med naturvårdsansvarig på Lomma kommun. 
 
Kommunen får, i enlighet med 7 kap 7 § miljöbalken, i särskilda fall medge dispens från meddelade 
föreskrifter. Dispens söks hos den myndighet i kommunen som hanterar ärenden inom miljöbalken. 
Åtgärder och arbeten inom området ska ske i samråd med naturvårdsansvarig på Lomma Kommun. 

UPPLYSNINGAR 
Inom området gäller andra lagar, förordningar och föreskrifter, exempelvis: 

• Strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken (1998:808), 
• Fridlysningsbestämmelser enligt jaktlagen (1987:259), miljöbalken (1998:808) och 

artskyddsförordningen, 
• Bestämmelser om skydd för fornlämningar enligt Kulturmiljölagen (1988:950), 
• Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594), 
• Förbud mot nedskräpning enligt miljöbalken (1998:808), 
• Riksintresse högexploaterad kust, 
• Lokala planer och program, exempelvis detaljplaner, naturmiljöprogram, fördjupad 

översiktsplan Lomma tätort och översiktsplan för Lomma kommun. 

 
3 Med selektiv metod menas handplockning, håvning, sållning eller annan teknik där de djur som inte ska 
studeras närmare direkt återutsätts och ingreppen i deras livsmiljö blir försumbara eller kan återställas 
omedelbart. Fällor är inte att betrakta som selektiva, oavsett utformning. 
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SKÖTSELPLAN OCH FÖRVALTNING AV 
NATURRESERVATET 
Skötselplan 
Enligt 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. framgår bland annat att 
en skötselplan ska fastställas vid bildande av ett naturreservat. I samband med bildandet av 
naturreservatet har Lomma kommun sammanställt en skötselplan. Skötselplanen för naturreservatet 
”Kyrkfuret” fastställs av Lomma kommun i ett särskilt beslut denna dag. 

Förvaltning 
Lomma kommun är förvaltare av naturreservatet. 

BILAGOR 
BILAGA 1.  ÖVERSIKTSKARTA - PLACERING INOM LOMMA KOMMUN 
BILAGA 2.  AVGRÄNSNING - NATURRESERVAT KYRKFURET 
BILAGA 3.  HUR MAN ÖVERKLAGAR  
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BILAGA 1. ÖVERSIKTSKARTA – PLACERING INOM       
LOMMA KOMMUN 
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BILAGA 2. AVGRÄNSNING – NATURRESERVAT KYRKFURET 
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BILAGA 3. HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Om ni vill överklaga Lomma kommuns beslut ska ni skriva till Länsstyrelsen i Skåne län, 
Rättsenheten, 205 15 Malmö. Överklagandet ska dock skickas till Lomma kommun, 234 81 Lomma. 
 
Av överklagandet ska det framgå vilket beslut ni överklagar, ange diarienummer, och hur ni vill att 
beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. 
 
Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om ni har handlingar eller 
annat som ni anser stöder er uppfattning bör ni skicka med detta. 
 
Lomma kommun måste ha ert överklagande senast x xxxx 20xx annars kan överklagandet inte tas 
upp till prövning. 
 
Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni kontakta Lomma kommun, 040-641 10 00 eller 
Länsstyrelsen i Skåne län 010-224 10 00. 
 



Villkor för värdeutlåtande 

Nedanstående villkor gäller för värderingar, analyser eller andra liknande uppdrag utförda av 

Värderingsbyrån, såvida ej annat framgår av värdeutlåtandet. 

 Värderingen omfattar den/de fastigheter som anges i värdeutlåtandet. De rättigheter och skyldigheter 

som följer med fastigheten/-erna framgår av bifogat utdrag från fastighetsdatasystemet. Uppgifter 

från FDS förutsetts vara korrekta om inga andra uppgifter framkommit från ägare/uppdragsgivare eller 

annan avseende servitut, arrende eller andra rättigheter/skyldigheter och att dessa kunnat styrkas på 

något sätt. 

 Information som värdeutlåtandet innehåller och som erhållits via ägare, uppdragsgivare, ombud, 

arrendator m.fl., har förutsatts vara korrekt. Detta avser t.ex. areor, ytor, hyresnivåer, kostnader m.m. 

Kontroll av lämnade uppgifter sker endast genom en rimlighetsbedömning. 

 Kontroll av miljöskador eller negativ miljöpåverkan på värderingsobjekt eller angränsande områden 

har ej skett. Värdeutlåtandet gäller endast under förutsättning att värderingsobjektet inte är utsatt för 

belastning från miljöskador eller i behov av sanering eller annat ansvar enligt miljöbalken. 

Värderingsmannen/Värderingsbyrån ansvarar således ej för skada som kan drabba ägare, 

uppdragsgivare eller annan till följd av att värdebedömningen blivit felaktig på grund av att 

värderingsobjektet ska saneras eller berörs av annan miljörelaterad belastning. 

 Beskrivning av värderingsobjekt grundar sig på en översiktlig okulär besiktning och uppfyller ej 

köparens undersökningsplikt eller säljarens upplysningsplikt enligt 4 kap jordabalken. Något ansvar för 

dolda fel eller förhållanden i byggnadens konstruktion, rör, el, ventilation, värmesystem eller mark tas 

ej av värderingsmannen/Värderingsbyrån då endast en okulär översiktlig besiktning utförts. Ansvar för 

fel och brister i värderingsobjektet ligger således utanför värdeutlåtandet. 

 Värdebedömningen i värdeutlåtandet gäller vid den värdetidpunkt som angivits. 

 De bedömningar som gjorts via olika avkastningsmetoder för att spegla framtida utveckling är inga 

utfästelser utan endast bedömningar avseende en möjlig framtida utveckling. 

 Värderingsbyrån tar inget ansvar för om uppdragsgivaren använder värdeutlåtandet till annat än det 

som angivits i utlåtandet eller om utlåtandet används av annan än uppdragsgivaren. 

 Uppgifter om virkesförråd är endast uppskattningar och därmed behäftade med en viss felmarginal. 

Volymsuppskattning och beståndsindelning görs endast översiktligt som underlag för 

värdebedömning. 

Johannes
Textruta
bilaga 7
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1 Sammanfattning 

Fastigheten Lilla Habo 3:5 i Lomma kommun berörs av det planerade 

naturreservatet Kyrkfuret. Lomma kommun har uppdragit åt Värderingsbyrån att 
utreda om ägaren till fastigheten är berättigad till ersättning enligt 31 kap 

Miljöbalken (MB), och om så är fallet, bedöma ersättningens storlek. 

Värderingsobjektet är beläget direkt norr om Lomma. Området omfattar totalt ca 1,8 

ha och utgörs av produktiv skogsmark.  

Virkesförrådet har uppskattats till knappt 600 m³sk och utgörs av äldre anlagda 
tallbestånd med inväxande löv på sandig mark. 

Inventering av området utfördes under maj år 2021. 

Värdetidpunkt är maj 2021.

All form av ekonomiskt skogsbruk utsläcks genom reservatsföreskrifterna. Åtgärder 
som skadar områdets topografi, landskapets karaktär och dess yt- eller 

dräneringsförhållanden förbjuds. Vidare kommer det exempelvis inte vara tillåtet 
att bedriva jakt. 

Värderingsobjektets marknadsvärdeminskning bedöms till 466 000 kr. 

Enligt Expropriationslagen skall bedömd marknadsvärdeminskning uppräknas 
med 25 % för ytterligare intrångsersättning, inklusive detta påslag erhålls en total 

intrångsersättning om 582 500 kr.
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2 Uppdagsbeskrivning 

Värderingsobjekt 

Fastigheten Lilla Habo 3:5 i Lomma kommun. 

Läge och omfattning framgår av bifogade kartbilagor. 

Uppdragsgivare 

Lomma kommun län genom Adam Bahr. 

Syfte 

Syftet med uppdraget är att bedöma om fastighetsägaren är berättigad till ersättning 

enligt 31 kap MB i samband med bildandet naturreservatet Kyrkfuret, om så är fallet 
skall ersättningens storlek bedömas. 

3 Förutsättningar 
Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt är maj 2021.

Reservatsföreskrifter 

1. uppföra ny byggnad, eller annan anläggning såsom exempelvis belysning, mast, 
torn, brygga  

eller vindkraftverk, 

2. dra fram mark- eller luftledning, 
3. bedriva täkt, spränga, borra, gräva, schakta, muddra, tippa, utfylla, dränera, 

dämma,  
anlägga diken, plöja, markbearbeta, anordna upplag eller på annat sätt förstöra eller 

skada  
fasta naturföremål, markytor eller vattenmiljöer,  

4. tillföra kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, gödselmedel eller  
jordförbättringsmedel,  

5. anordna camping, förutom tältning vid tillfälliga aktiviteter, 

6. så, plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer, 
7. avverka, gallra eller röja levande eller döda träd, buskar och annan vegetation, 

med  
undantag för att hålla stigar i framkomligt skick, och med undantag för att ta 

enstaka,  
tunnare kvistar från träd som inte är ädellövträd, 

8. bedriva jakt, 
9. uppföra vilthägn, stängsel eller hägnad, 

10. utfodra däggdjur, 

11. uppföra tillbyggnad till befintliga byggnader, 
12. anlägga väg, 

13. ställa upp båtar, 
14. anordna tävlingar eller andra evenemang utöver sådana som genomförs för  

naturpedagogiskt syfte. 
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Kompletta reservatsföreskrifter för Kyrkfuret bifogas, bilaga 6. 

Ansvarsfrågor 

Redovisad beskrivning grundad på undertecknads inventeringsuppgifter avser 

endast ge en översiktlig information om objektet, dess enda syfte är att redovisa 
vilka ingångsdata som använts som underlag för denna ersättningsbedömning. 

Värderingsbyrån tar inte ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att 

uppdragsgivaren eller annan uppgiftslämnare levererat oriktiga eller ofullständiga 
sakuppgifter.  

Se även bifogade villkor för fastighetsvärderingar, bilaga 7. 

4 Underlag 

Värderingen grundas på uppgifter som insamlats vid fältinventering under maj år 

2021. 

Som värderingsunderlag har använts: 

 Länsstyrelsens avgränsning av reservatet och förslag på föreskrifter 

 Fastighets- och taxeringsregisterutdrag 

 Fastighets- och virkesprisstatistik 

 Fastighets- och ortofotokartor 

 Skoglig grunddata 

 Kommunens planer 

5 Beskrivning 
Fastigheten 

Enligt taxeringsuppgifterna utgör fastigheten en hyreshusenhet (typkod 381). Större 

delen av fastigheten berörs av det planerade reservatet. 

För detaljerad information om fastigheten och ägarförhållandena hänvisas till 
bifogat fastighets- och taxeringsregisterutdrag, bilaga 1. 

Planer och bestämmelser 

Enligt fastighetsdatautdrag berörs fastigheten av ett interimistiskt beslut från 2020-

02-13. Beslutet avser förbud mot ett antal åtgärder utan kommunens tillstånd inom 
det tilltänkta reservatsområdet.  
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Läge och värderingsobjektets areal  

Värderingsobjektet är beläget direkt norr om Lomma enligt karta nedan.  

Området inom berörd fastighet omfattar totalt 1,8 ha och utgörs av produktiv 
skogsmark.  

Skogskarta med bestånds- och ägoslagsindelning bifogas, bilaga 3. 

Skog och skogsmark 

Virkesförrådet har uppskattats till ca 600 m³sk motsvarande 313 m³sk/ha.

Virkesförrådet utgörs av blandskog dominerad av tall och björk med ett mindre 
inslag av andra lövträd i den nordöstra delen. Boniteten har uppskattats till 5,1 

m³sk/ha.  
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Detaljerad beskrivning bifogas, bilaga 3. 

Jakt 
Jakten i området bedöms som normal men närheten till infrastruktur och mänsklig 

aktivitet är en stark negativ faktor för utövandet.  

6 Ersättningsregler 

Av Miljöbalken 31 kap. framgår att fastighetsägare har rätt till ersättning på grund 
av beslut som innebär att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning 

inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras. 

I begreppet pågående markanvändning ingår åtgärder som är att betrakta som 
normala rationaliseringsåtgärder. Enligt domstolsutslag i MÖD (M 6093-13) skall 

begreppet pågående markanvändning ges en relativt generös tillämpning och 

innefatta inte bara det aktuella faktiska nyttjandet av marken. Vid bedömningen 
skall det mest lukrativa alternativet ligga till grund för bedömning av pågående 

markanvändning. Med berörd del avses en ”behandlingsenhet” – ett eller flera 
skogsbestånd eller åkerfält - som avses kunna bli behandlade med samma åtgärd 

samtidigt.  

Värdering ska ske av den berörda delen före och efter restriktioner. Det är alltså två 
värden som ska jämföras. Dels den berörda delens värde fritt från föreskrifter (dock 

med beaktande av generella miljöhänsyn), dels den berörda delens värde med 

beslutade föreskrifter (exempelvis vid reservatsbildning). Mellanskillnaden utgör 
marknadsvärdeminskningen. 

Utöver marknadsvärdeminskningen kan i förekommande fall ersättning även utgå 
för så kallad annan skada vilket avser personrelaterade ekonomiska skador. 

När värdeminskningen på den berörda delen bedömts görs en prövning om 

storleken på skadan är att betrakta som avsevärt försvårande, om så är fallet har 
kvalifikationsgränsen uppnåtts och ersättning skall därmed utgå. 

Enligt expropriationslagen (som Miljöbalken m.fl. speciallagar hänvisar till i 
ersättningsfrågor) skall den ersättningsberättigade skadan uppräknas med 25 % 

vilket avser täcka fastighetsägarens individuella värde. 

Enligt gängse skadeståndsrättsliga principer är både markägare och myndighet 
skyldiga till att inom rimliga gränser vidta åtgärder för att minimera skadan.  

7 Föreskrifternas effekter i pågående markanvändning 

Pågående markanvändning inom föreslaget reservatsområde av fastigheten bedöms 

vara skogsbruk med tillhörande jakt (i begränsad omfattning). Fastigheten är 
taxerad som en hyreshusenhet. Fastigheten är stor för att utgöra tomtmark för 

hyreshus och hävdas ej häller som tomt. Fastigheten nyttjas av Lomma Scoutkår. 
Området är dock ej planlagt och utpekat i gällande ÖP (2010) för kommunal 

reservatsbildning. Sammantaget bedöms skogsbruk vara den naturliga 
markanvändningen. 
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Totalförbud mot skogsbruk innebär att hela det ekonomiska skogsbruksvärdet går 
förlorat, dvs. värdet av idag rotstående skog samt alla framtida skogsgenerationer.  

Förbud mot jakt innebär att hela det ekonomiska jaktvärdet går förlorat. 

8 Värderingsmetoder 

Ersättningsutredningen grundar sig på en marknadsvärdebedömning av det 

planerade reservatsområdet genom resultat från nuvärde- och ortsprismetoder. I 
förekommande fall beaktas slutgiltigt fastighetsspecifika förhållanden subjektivt 

som inte värderingsmetoderna hanterar. Nedan följer en kort genomgång av 
värderingsmetoderna. 

Nuvärdemetoden 

Metod för att bedöma ett objekts värde med utgångspunkt från förväntade intäkter 

och kostnader vilka, tillsammans med ett restvärde, nuvärdesberäknas till 
värdetidpunkten. Då ett marknadssegments genomsnittliga förräntningskrav 

normalt kan konstateras utifrån försäljningsstatistik kan metoden användas som 
underlag för marknadsvärdebedömningar. För skog och skogsmark används den av 

Lantmäteriverket framtagna kalkylprogramvaran Beståndsmetoden. 

Ortsprismetoden 

Med denna metod jämförs värderingsobjektet med fastigheter som omsatts på den 

öppna marknaden. För erhållande av ett jämförbart material gentemot ett aktuellt 

värderingsobjekt kan gallring ske utifrån kriterier som exempelvis läge, 
försäljningstidpunkt, storlek, beskaffenhet, trädslagsfördelning, virkesförråd, bonitet 

etc. Jämförande analyser kan ske genom nyckeltal som kr/m3sk, kr/ha och K/T. 
K/T avser förhållandet mellan ortsprismaterialets köpeskilling och taxeringsvärde. 

Orena köp (familjeförvärv etc.) skall normalt inte förekomma i de databaser som 
Värderingsbyrån använder sig av, undantag kan dock förekomma. 

9 Kvalifikationsgräns för respektive berörd del  

Med ett skogsbruksförbud kommer kvalifikationsgränsen för den produktiva 

skogsmarksarealen att uppnås inom hela reservatsområdet. 

Med ett jaktförbud kommer kvalifikationsgränsen att uppnås inom hela 
reservatsområdet. 

Berörda delar där kvalifikationsgränsen uppnås bedöms således vara skogsmark 

med tillhörande jakt.  

10 Värdering av berörda delar före restriktioner 

Nuvärdemetoden 

Skog 
Efter simulerade kalkyler gentemot tillgänglig försäljningsstatistik har god 
överensstämmelse erhållits med en linjärt glidande diskonteringssats från 2,0 % för 
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den yngsta till 2,8 % för den äldsta skogen inom denna region vid användande av 
aktuella prislistor och kostnader vid redovisad värdetidpunkt. 

I värdekalkylen har 2 % av föryngringsavverkningsvolymen generellt lämnats som 

evighetsträd vid avverkning. Inom speciellt hänsynskrävande miljöer där frivilliga 
hänsyn normalt tas har avverkningstidpunkten flyttats längre fram i tiden 

kombinerat med en högre evighetsträdsandel. Dessa förfaranden innebär 

reducerade beståndsvärden gentemot skog av produktionskaraktär och bedöms 
motsvara en presumtiv köpares värdering av hänsynsmarker och svårbrukade 

områden vid anbudsgivning på den öppna marknaden. I bifogade fältuppgifter 
framgår indelningen i målklasser enligt de skogliga certifieringsorganens 

definitioner.  

Med Beståndsmetoden (BM) erhålls för aktuellt objekt 255 000 kr som ett fristående 
skogsvärde. 

I bilaga 5 redovisas det ekonomiska kalkylresultatet med Beståndsmetoden. 

Jakt 
Jakten värderas med utgångspunkt från regionala arrendeprisnivåer efter 

korrektion för det aktuella värderingsobjektets lokala läge och beskaffenhet.  
En marknadsmässig arrendeprisnivå för jakt bedöms uppgå till 100 kr/ha och år. 

Efter kapitalisering med 3 % kalkylränta för all framtid erhålls 3 300 kr/ha, 
applicerat på värderingsobjektets skogsmarksareal erhålls 6 000 kr.

Summa marknadsrelaterade delvärden skog och jakt på skogsmark: 261 000 kr. 

Ortsprismetoden 

Värderingsbyrån insamlar mäklares försäljningsprospekt vilka sammanställs i en 

databas efter att köpen genomförts och vunnit lagfart alternativt fastighetsreglerats. 
Utifrån detta material kan gallring ske för olika landsdelar, fastighetsstorlekar och 

skogliga beskaffenheter för nyckeltalsjämförelser gentemot ett aktuellt 
värderingsobjekt. 

Följande urvalskriterier har använts: 

 Närmast helt rena skogsmarksköp (skogsandelsvärde >75%) 

 Köp från 2019- 

 Skåne län 

Från bifogade köp erhålls följande genomsnittliga nyckeltal: 

 860 kr/m³sk 

 131 190 kr/ha 

Ortsprismaterialets genomsnittliga virkesförråd uppgår till 162 m³sk/ha vilket 

understiger värderingsobjektets uppskattade förråd om 313 m³sk/ha. Förhållandet 
mellan virkesförrådets storlek och nyckeltalen kr/m³sk och kr/ha bifogas som 

grafer. Vid aktuellt genomsnittsförråd erhålls 602 kr/m³sk och 201 501 kr/ha. Om 
dessa nyckeltal appliceras på värderingsobjektets förråd och skogsmarksareal med 

hänsyn till en prisutvecklingsfaktor om 1,1 (i förhållande till studerad period) erhålls 

ett sammantaget ortsprisvärde om 386 000 kr.

Ortsprismaterialet redovisas under bilaga 6.  
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Samlat skogsmarksvärde 

Marknadsvärdet grundas på en vägning mellan ovan redovisad delvärdesumma 

och ortsprismetodens resultat. Normalt läggs då störst vikt vid nuvärdemetodens 
resultat som vid kontroll av värderade objekt som omsatts på den öppna 

marknaden oftast visar på bäst överensstämmelse gentemot erlagda köpeskillingar. 
I det aktuella fallet krävs en större andel hänsyn än normalt samt att stora delar av 

virkesförrådet är sämre betalda än exempelvis gran eller ädellöv. Mot bakgrund av 

ovanstående bedöms det vägda värdet mellan metoderna till 310 000 kr. 

Ortsprismaterialet har även delats mellan norra och södra Skåne för att studera 
avvikelsen mellan dessa. Delningen indikerar att priserna för södra Skåne är 30-35 

% högre än i norra Skåne. Köpen i södra Skåne ligger huvudsakligen i området 
Höör/Hörby. Värderingsobjektets läge är mycket speciellt med hänsyn till den 

ringa arealen skogsmark i området. Med hänsyn till detta och den generella 
prisnivån i området bedöms värdet ligga kring 50 % över det skånska genomsnittet. 

Mot bakgrund av detta bedöms det slutliga marknadsvärdet till 480 000 kr. 

Värdebedömningen motsvarar följande nyckeltal: 

 851 kr/m3sk 

 267 000 kr/ha produktiv skogsmarksareal (1,8 ha) 

Fastigheten ägs av juridisk person (förening). Många gånger betingar bolagsägda 
fastigheter högre pris då även juridisk person kan förvärva utan särskilda skäl. 

Denna utveckling tycks ha accelererat under de senaste åren. Detta fenomen bedöms 
dock ha en stark koppling till objektets storlek där avvikelsen blir stor på stora 

objekt men marginell på mindre. I detta fall bedöms det ej spela någon roll med 

hänsyn till fastighetens storlek. 

11 Värdering av berörda delar efter restriktioner 

När restriktionerna träder i kraft går hela det skogliga produktionsvärdet förlorat. 

För mark utan framtida avkastningsförväntan återstår endast äganderättsvärden. En 
lämplig jämförelse är då impedimentmark som det finns försäljningsstatistik på. 

Efter reduktion för jaktvärden på konstaterade impedimentmarksförsäljningar 

återstår för aktuell landsdel 8 000 kr/ha vilket kan betraktas vara ett 
äganderättsvärde, med 1,8 ha erhålls 14 000 kr.

Marknadsvärdet av berörda delar efter restriktioner bedöms utifrån ovanstående till
14 000 kr.

12 Marknadsvärdeminskning 

Värdet av berörda delar före restriktioner har bedömts till:  480 000 kr 

Värdet av berörda delar efter restriktioner har bedömts till:  14 000 kr 

Värdeskillnad:  466 000 kr 

Marknadsvärdeminskningen för hela fastigheterna med restriktioner bedöms i detta 
fall motsvara marknadsvärdeminskningen för de berörda delarna med restriktioner 

vars ekonomiska skador överstiger kvalifikationsgränsen enligt ovan.  
Fastigheternas marknadsvärdeminskning bedöms till 466 000 kr. 
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13 Ytterligare intrångsersättning 

Bedömd marknadsvärdeminskning skall uppräknas med 25 % för ytterligare 

intrångsersättning. 

Efter uppräkning av ovan bedömd marknadsvärdeminskning med denna 

procentsats (466 000 x 1,25) erhålls en total intrångsersättning om:

Femhundraåttiotvåtusenfemhundra / 582 500 / kronor 

Klippan 2021-08-23 

Johannes Pålsson 
Skogsmästare 



Metria FastighetSök - Lomma Lilla Habo 3:5

Sida 1 av 3 2021-05-03

038 Allmän+Taxering 2021-05-03

Fastighet
Beteckning 
Lomma Lilla Habo 3:5

UUID: 
909a6a60-cf58-90ec-e040-ed8f66444c3f

Senaste ändringen i allmänna delen 
1998-12-15

Nyckel: 
121051082

Län- och kommunkod 
1262

Senaste ändringen i inskrivningsdelen 
2020-02-17

Distrikt 
Lomma 

Distriktskod 
101153

Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 
2021-04-29

Adress

Adress

Habovägen 2 
 234 34 Lomma

Läge, karta

Område N  (SWEREF 99 TM) E  (SWEREF 99 TM)

1 6173130.2 378661.8

Areal
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Totalt 2 5394 kvm 2 5394 kvm

Lagfart
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt

846001-3108 1/1 1998-10-28 98/12397

Lomma Scoutkår

Habovägen 2 
234 34 Lomma 

Inskrivet ägarnamn: Lomma Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet 

Köp (även transportköp): 1998-09-15 
Köpeskilling: 430.000 SEK, avser hela fastigheten.
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1262-422 

1262-P2020/3

1262-423.1

1262-422.2

1262-422.1

Anteckningar
Innehåll Inskrivningsdag Akt

Förbud mot att vidta vissa åtgärder inom fastigheterna (2020-02-13,
kf § 7)

2020-02-14 D-2020-00062013:1

Anmärkningar: 
Belastar lomma lilla habo 3:1, lomma lilla habo 1:7, lomma lomma 26:3 

Rättigheter

Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning

Väg i samfälld
vägmark

Förmån Officialservitut

Bildningsåtgärd: Avstyckning

Väg Last Officialservitut

Bildningsåtgärd: Avstyckning

Väg i samfälld
vägmark

Förmån Officialservitut

Bildningsåtgärd: Avstyckning

Planer, bestämmelser och fornlämningar
Naturvårdsbestämmelser Datum Akt

Interimistisk förbud: Kyrkfuret 2020-02-13 
Giltig till: 2023-02-14 
Laga kraft:
2020-02-14

Objektnummer:
2052844
SLM1262

Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet

Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL) (381)

123095-4

Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet.

Taxeringsvärde
Taxeringsår

2019

Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp

846001-3108 
Lomma Scoutkår
Habovägen 2
234 34 Lomma

1/1 Ideell förening Lagfart eller Tomträtt

Åtgärd
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt

Avstyckning 1998-08-21
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Ursprung
Lomma Lilla Habo 3:1 

Ajourforande inskrivningsmyndighet
Lantmäteriet Kontorbeteckning:

 Hässleholm
  0771-63 63 63Telefon:



Version 4.2.1BESTÅNDSMETODEN Sammanställning över fastigheten: R12A

SILVA KONSULT AB 2021-08-23Datum:Lilla Habo 3:5                

KLIPPAN 12-2-1011/00Körningsnr:

Lomma                         Kommun:Skåne länLän:
2021-05              Fältarbete:Församling:

Arealfördelning Virkesförråd
(exkl. hänsynsmark) %m3sk%ha

56316Tall100Produktiv skogsmark 1,8
00Gran0Hänsynsmark 0,0
315Löv0Skogsimpediment 0,0

41233Björk00,0Åkermark
00Contorta00,0Betesmark
00Ek00,0Övrig mark
00Bok0Vatten 0,0

564Totalt förråd1,8Total areal
313Förråd per ha

Föreslagen avverkn. under tio års periodenBonitet och löpande tillväxt
m3sk509Slutavverkningm3sk per ha5,1Medelbonitet:
m3sk0Gallringm3sk6,2Tillväxt per år:

9,2 m3skIdeal prod.förmåga:
509 m3skTotalt

Medeltransportavstånd Medeluttag per avverkn. under tio års perioden
m200Slutavverkning: m3sk255Slutavverkning
m200Gallring: m3sk0Gallring
m200Medel: 200 mMedel ttrp.avst

Ålderklassfördelning

Areal %

Ålder

Johannes
Textruta
bilaga 2



1Sida: R10 GVersion 4.2.1 FÄLTUPPGIFTERBESTÅNDSMETODEN

2021-08-23Datum:SILVA KONSULT AB
12-2-1011/00Körningsnr:KLIPPAN

Lilla Habo 3:5                Fastighet:00000000 RES NR:SKIFTE:KARTA NR:

SKOGS- ANMÄRKNINGMARK och BESTÅNDFIGUR TRÄD AVVERKNING

VÅRD

NaturHuggnTim-KvalitetDtoStyr- Ti KostÅtgTidpOrdnResAvdel- Areal Ägosl Hkl Skikt Terräng SI Ung- Ålder Volym Tidp Trädslag Dgv
förskogtransp/Målkodnr %ka %mer kostnning tal
avv justKostnAvst

cmjustAndelha /ha tot

 103370T300300100T22 2S2 SkogPG1,00000003
 10L 5 20
 10B 25 25

 103540T26433070B22 2S2 SkogPG0,80000004
 10B 60 35



1:3000

Johannes
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bilaga 3



SKOGSVÄRDERING R02GVersion 4.2.1BESTÅNDSMETODEN

1 (2)Sida:värdeberäkning för fastighetenSILVA KONSULT AB
KLIPPAN 2021-08-23Datum:Lilla Habo 3:5

12-2-1011/00Körningsnr:

Johannes Pålsson              Värderare:Församling:
2021-05              Fältarbete:Lomma                         Kommun:
2021-05-17Värderingstidpunkt:Län: Skåne län

År 7Invent.tidp.SKOGSEGENSKAPERÄGOSLAG

(exkl. hänsynsmark) %m3sk%m3sk
50256316Tallha    1.8Produktiv skogsmark
50200Granha    0.0Hänsynsmark
00315Lövha    0.0Skogsimpediment
0041233Björkha    0.0Åkermark
0000Contortaha    0.0Betesmark
0000Ekha    0.0Övrig mark

Vatten     0.0 ha Bok 0 0 0 0

ha    1.8Totalareal 4564Virkesförråd totalt
2313Virkesförråd per ha

5.1Medelbonitet, m3sk/ha, år:
6.2Löpande tillv, m3sk/ha, år:

ÅLDERSKLASSFÖRDELNING

91-100 101-110 111+Kalm 11-20 31-40 41-50 51-60 61-701-10 21-30 71-80 81-90

 Areal, ha     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.8     0.0     0.0     1.0     0.0     0.0
 Areal, %   0   0   0   0   0   0   0  44   0   0  56   0   0
 Förråd, m3sk     264       0       0     300      0       0       0       0       0       0       0       0       0

medeltalVIRKESVÄRDEN,

 BRUTTO-  LÖVPERIOD   GRAN  TALL / CONTORTA
 VÄRDEmavtim.mavtim.mavtim.    tim. tim.   tim.

and.  Virkeand.and.
kr/m3fub  kr/m3to          %         kr/m3skkr/m3fub kr/m3fub kr/m3to        %  kr/m3to      %

  49733520 572  0 0   037579 9360
1 - 3     0  0 0   0  0 0   0  0 0   0
4 - 10    0   0 0    0  0   0  0   0     0   0

11 - 20    0   0 0    0  0   0  0   0     0   0
21 - 30    0   0 0    0  0   0  0   0     0   0

 BRUTTO-PERIOD   BJÖRK   EK   BOK
tim.  VÄRDEmavtim.  tim.ved tim.mavtim.   tim.

and.  Grotand. and.
kr/m3skr/m3fub  kr/m3to          % kr/m3to       %kr/m3to        % kr/m3fub kr/m3fub 

    0  0 0   0  0 0   00  763 38 396
1 - 3   0 0   0     0  0 0   0  0 0   0
4 - 10    0     0  0 0  0 0   0 0   0   0

11 - 20    0     0  0 0  0 0   0 0   0   0
21 - 30    0     0  0 0  0 0   0 0   0   0

Johannes
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Version 4.2.1BESTÅNDSMETODEN SKOGSVÄRDERING R02G

SILVA KONSULT AB värdeberäkning för fastigheten Sida: 2 (2)
KLIPPAN Lilla Habo 3:5 Datum: 2021-08-23

Körningsnr: 12-2-1011/00

medeltalDRIVNINGSKOSTNADER,

GROT.TERR.TRP.DRIVNINGS-PERIOD HUGGNING- OCH TERR. TRP. INDIREKTA
KOSTNADDRIVNINGS- KOSTNADERKOSTNADER

medeltalKOSTNADERGallringSlutavv
kr / m3fubkr / m3fub kr / m3fub kr / m3fub kr / m3s

  00  82   0  12   94
  01 - 3    0  0  0  0
  0  4 - 10   0   0   0    0
  011 - 20   0   0   0    0
  021 - 30   0   0   0    0

medeltalSKOGS- OCH NATURVÅRD,

PERIOD NATURVÅRDSHÄNSYNSKOGSVÅRDSKOSTNADER    
ÖvrigaRöjningFöryngring

åtgärderädellövbarr, lövädellöv Lämnad volymbarr, löv
kr/hakr/hakr/hakr/ha m3skkr/ha

0        56    0    0     0    0    0
1 - 3         0    0    0    0    020000

  4 - 10         0    0    0     0    0    0
11 - 20         0 6000    0     0    0    0
21 - 30         0    0    0     0    0    0

Diskonteringsprocent 2:Diskonteringsprocent 1: 2,00% 100 Åldersjustering:2,80%VÄRDEBERÄKNING,

SKOGS-GROTNETTO NUVÄRDEPERIOD ALLMÄNNAAVVERKNING ROTNETTO SKOGSV.
Grot OMKOSTN.KOSTN. NETTO  
m3s kr kr   m3sk   kr kr  kr  kr  

      0 00      214014     214014        0         0     214014    509
      0 0      -362701 - 3           0      0      36000      -34859      270
      0 04 - 10       0           0          0        -630      630        -534
      0 011 - 20       0           0      10800      -11700      900       -8649
      0 021 - 30        -493       -900      900         0          0      0
      0 0     2031 - 40        3481      900         0       4381        1803

-- -- ----       84086----41 +    --

SUMMA NUVÄRDE 255 368 kr
  IMPEDIMENT   HÄNSYNSMARK

m3sk      0  Virkesförrådm3sk      0  Avv volym AVRUNDAT VÄRDE 255 000 kr
kr/ha       0  Medelvärdekr      0  Virkesvärde 141 871 krMedelvärde per ha
kr/m3sk      0  Medelvärdekr      0  Markvärde Medelvärde per m3sk 453 kr

  Summa värdekr      0  Grotvärde
  (inkl grot) kr           0kr      0  Summa värde

VÄRDESAMMANSTÄLLNING

255 368 krSkog
0 krHänsyn
0 krImpediment

..........................................................................................................  Summa avrundat värde 255 000 kr

Ort & Datum

..........................................................................................................
Värderare



PRISSTATISTIK PÅ LANTBRUKSFASTIGHETER

Under tidsperioden: 2019- 1(1)

Skog Imp

Örkelljunga Höjaholm 1:30 43 39 1 48 8,8 92 600 1 914 2020-11-05

Hässleholm Hästveda-Sjörröd 1:28 20 20 73 7 81 000 1 113 2019-12-04

Ängelholm Brekille 1:30 1:43 23 19 84 7,8 176 300 2 090 2021-02-04

Osby Norra Duvhult 1:13 259 253 3 95 6,8 71 600 755 2020-04-20

Osby Tommaboda 1:20, 1:27 30 28 96 8,2 81 800 854 2020-10-29

Hässleholm Skälsböke 1:10, 1:19, Gravaröd 1:7 41 39 97 9,3 89 000 913 2020-10-01

Örkelljunga Fagerhult 1:67 1.68 Fagerhults-Bjärabygget 1:16 Järingsholm 1:19 1:20 1:21 1:22 1:24103 63 35 107 3,9 33 300 311 2019-02-26

Ängelholm Bassholma 7:10, 7:20 21 19 115 95 300 829 2020-07-09

Hässleholm Ynglingarum 4:2 49 41 119 10,6 125 900 1 053 2019-07-01

Hörby Häggenäs 3:72, 3:102, 4:10 35 31 120 5,6 108 900 906 2019-11-14

Hörby Svensköp 6:1 91 82 121 8,4 170 700 1 405 2019-12-18

Hässleholm Porrarp 1:8, 1:9, 1:11, 1:12, Vittsjö 2:26, 3:11, 3:1770 46 23 126 62 900 501 2019-05-15

Osby Santatorp 1:7 39 35 1 131 8,7 88 000 674 2019-12-02

Klippan Kolarehus 1:8, Ugglarp 9:1 61 58 135 7,9 89 700 665 2019-09-06

Tomelilla Järstorp 5:1 62 55 2 135 10,2 190 900 1 415 2020-07-01

Osby Osby-Olastorp 4:2 53 51 136 10 147 100 1 084 2019-09-02

Höör Sjunnerup 2:41 32 32 136 8,8 146 900 1 077 2020-10-22

Hässleholm Mellby-Tågarp 1:10 27 27 138 6,8 100 000 722 2019-06-20

Perstorp Månstorp 1:13 62 56 2 141 7,3 87 300 619 2021-03-08

Osby Kärraboda 1:40, 1:15, 1:23 28 25 143 8 107 800 753 2020-07-03

Kristianstad Brännestad 3:11 36 35 1 143 9,4 185 400 1 293 2019-10-29

Örkelljunga Bjäringatorp 1:3 20 20 145 120 000 830 2021-01-15

Hässleholm Ubbalt 1:50 43 39 146 9,8 137 200 937 2019-04-01

Örkelljunga Persköp 3:63 117 110 2 147 7,6 110 100 750 2020-12-02

Örkelljunga Västra Spång 4:183 34 34 148 6 73 100 495 2019-02-04

Hässleholm Ubbalt 1:53 257 209 11 157 8,5 140 600 894 2019-03-15

Örkelljunga Smedhult 12:5 86 64 24 158 6,4 108 800 689 2019-06-23

Östra Göinge Broby 6:29 16 15 160 8,3 110 000 686 2019-03-20

Hörby Ekastorp 2:4 31 26 162 9,9 129 200 800 2019-07-03

Osby Applehult 1:22 190 175 4 162 8,1 134 200 829 2019-07-01

Hässleholm Hörja-Källstorp 1:12 1:13 55 47 4 166 7,4 143 000 861 2021-01-12

Osby Boalt 1:8 131 121 174 151 200 871 2019-09-27

Osby Osby-Lindhult 1:10 98 81 4 176 8,9 141 200 802 2020-06-23

Hörby Hagstad 3:17 59 47 1 178 7,3 131 400 738 2020-07-10

Hässleholm Kroksjö 6:1 34 31 182 6,8 186 800 1 024 2021-02-09

Hässleholm Ignaberga 70:1, 70:4 58 57 1 188 8,7 106 400 567 2019-02-22

Hässleholm Finja-Hörlinge 3:10, 3:18 18 17 189 7,4 147 100 780 2019-07-02

Örkelljunga Yxenhult 2:116 25 20 194 7,9 100 000 516 2019-06-17

Hässleholm Slättaröd 2:13 32 25 195 8,8 112 000 574 2019-10-10

Östra Göinge Snarrarp 1:9 och 1:24 23 19 2 195 9,5 153 200 786 2019-05-24

Höör Hallaröd 2:17 29 25 199 10,2 202 000 1 013 2020-05-29

Kristianstad Vånga 10:11 19 19 201 7,6 142 100 707 2019-05-31

Östra Göinge Östaröd 2:13 28 26 207 8,9 146 200 707 2019-08-28

Kristianstad Rebbetuaröd 1:8 86 72 1 208 8,3 198 300 953 2020-06-17

Bromölla Sonarp 1:10, 1:14, 2:12, 8:2 90 87 1 212 10,2 178 000 840 2019-11-25

Östra Göinge Breanäs 1:5 112 100 3 215 9 157 500 732 2019-04-03

Hässleholm Röinge 11:15 8:2 24 24 230 8,2 175 000 761 2019-12-10

Hörby Södra rörum 9:15 19 15 249 12,2 206 700 831 2019-06-03

Hässleholm Verum 13:1 43 38 264 8,3 135 800 515 2019-09-18

Hässleholm Arkelstorp 3:3 del av 64 54 433 9,7 250 000 577 2019-11-22

SUMMA/MEDEL 61 53 6 162 8,3 131 190 860

I priset/m3sk ingår jakt dock ej byggnader och jordbruksmark.
 I priset/ha åker ingår endast ren åkermark.
Sammanställningen omfattar endast objekt som varit 
ute på den öppna marknaden. Släktköp och dylikt ingår ej.

KöpedatumKr/ha 
prod.skog

Vf/ha 
m3/ha

Kr/m3sk 
*)Kommun  Fast.beteckning Total

areal ha
Bon 

m3/ha
Varav

Johannes
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Bilaga 1. Förslag på beslut och föreskrifter för Naturreservat Kyrkfuret 
2020-06-03. Dnr KS/KF 2017:340.410 

1 
  

Naturreservat Kyrkfuret, Lomma 
kommun 
Förslag på beslut och föreskrifter 
UPPGIFTER OM NATURRESERVATET 
Områdets namn Kyrkfuret 
Läge   SWEREF99 13 30 (EPSG 3008) 
  X=123106 Y=6173950 
Län   Skåne län 
Kommun Lomma 
Församling/Distrikt (socken)  Lomma/Lomma 
Berörda fastigheter  del av Lilla Habo 3:1 (4,62 ha), del av Lilla Habo 3:5 (1,92 ha), 
  del av Lomma 26:3 (0,41 ha), del av Lilla Habo 1:7 (0,18 ha) 
Markägare Byggnadsfirma Claesson & Anderzén H/B (4,62 ha) 
  Lomma scoutkår (1,92 ha) 
  Lomma kommun (0,59 ha) 
Naturvårdsförvaltare  Lomma kommun 
Vegetationszon  Nemorala zonen (sydsvenska lövskogsregionen) 
Skyddsform  Naturreservat (Miljöbalken 7 kap. 4 §) 
Gränser  Gräns markerad på karta (bilaga 2) 
Areal   7,13 ha 
Sakägare Byggnadsfirma Claesson & Anderzén H/B (932400-2618) 
  Lomma scoutkår (846001-3108) 
  Skanova 
Planförfattare Erkki Palmu, Adam Bahr och Helena Björn 
  Planeringsavdelningen, Lomma kommun 
 

FÖRKLARANDE AV OMRÅDET SOM NATURRESERVAT 
Kommunfullmäktige förklarar med stöd av miljöbalken 7 kap. 4 § (1998:808) området som avgränsats 
på bifogade kartor (bilaga 1 och 2) som naturreservat. Beslutet riktar sig till var och en, 
fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och 
vattenområden inom reservatsområdet påverkas av reservatsbildandet. Naturreservatets namn skall 
vara ”Kyrkfuret” och dess gränser ska märkas ut i fält. För att trygga naturreservatets syfte ska 
nedanstående föreskrifter gälla. 

SYFTE 
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald samt skydda, vårda och utveckla 
värdefulla naturmiljöer. Områdets värdefulla naturmiljöer innefattar ädellövskog och alkärr samt 
andra värdefulla biotoper såsom bryn, sandiga torrängspartier och gläntor. Vidare ska den biologiska 
mångfald som är knuten till områdets naturtyper bevaras och utvecklas. Syftet är också att utan att 
äventyra biologisk mångfald tillgodose behov av områden för friluftsliv. Gynnsamt bevarandetillstånd 
för, i området förekommande arter och livsmiljöer enligt EU:s art- och habitatdirektiv samt EU:s 
fågeldirektiv, ska upprätthållas och nya ska kunna utvecklas.  
 
 

Johannes
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Bilaga 1. Förslag på beslut och föreskrifter för Naturreservat Kyrkfuret 
2020-06-03. Dnr KS/KF 2017:340.410 

2 
  

Syftet ska uppnås genom att: 
• en kombination av fri utveckling och naturvårdande skötsel tillämpas,  
• restaurering av befintliga natur-/vegetationstyper tillåts, 
• utveckling av nya naturmiljöer och boplatser för djur tillåts, 
• befintliga stigar och gångvägar hålls framkomliga,  
• vissa ytor, anläggningar och funktioner anpassas för besökare med olika behov och utformas 

för att främja friluftsliv, rekreation, naturpedagogik, naturstudier, möten och lek. 
 

SKÄL FÖR BESLUT 
De biologiska värdena som är grund för reservatsbildandet är områdets skogs- och ängsmarker som 
utgör viktiga livsmiljöer för kärlväxter, svampar, mossor och lavar samt insekter, fladdermöss och 
fåglar. Området är mycket viktigt då det sammanlänkar naturområden på båda sidor av Höje å 
samtidigt som det har en funktion som skyddszon för Höje å. Prioriterade naturelement och 
strukturer att bevara är äldre träd, skogsbryn, gläntor, död ved och ängar samt den strandnära 
ädellövskogen.  
 
Skäl för skydda området för friluftslivet grundar sig i att Kyrkfuret är ett välbesökt tätortsnära 
naturområde i direkt anslutning till Höje å. Området används också för scoutverksamhet. Prioriterade 
aspekter som är viktiga att bevara för friluftslivet består av den stilla atmosfären, det välutvecklade 
stignätet, områdets vilda naturkaraktär samt den allemansrättsliga tillgången till Höje ås strandzon. 
 
Gynnsamt bevarandetillstånd för relevanta förekommande arter och livsmiljöer enligt EU:s art- och 
habitatdirektiv samt EU:s fågeldirektiv ska upprätthållas och nya ska kunna utvecklas. Lomma 
kommun kommer genom naturreservatsbildandet och genomförandet av dess skötselplan bidra till 
att uppfylla miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Levande skogar”, ”God bebyggd miljö”, och 
”Ett rikt växt- och djurliv”. 

FÖRESKRIFTER 
För att trygga syftet med reservatet ska de föreskrifter gälla som anges nedan med stöd av 7 kap 5, 6 
och 30 §§ miljöbalken. 

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i 
markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom 
reservatet 
Förutom föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det är förbjudet att: 
1. uppföra ny byggnad, eller annan anläggning såsom exempelvis belysning, mast, torn, brygga 

eller vindkraftverk, 
2. dra fram mark- eller luftledning, 
3. bedriva täkt, spränga, borra, gräva, schakta, muddra, tippa, utfylla, dränera, dämma, 

anlägga diken, plöja, markbearbeta, anordna upplag eller på annat sätt förstöra eller skada 
fasta naturföremål, markytor eller vattenmiljöer,  

4. tillföra kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, gödselmedel eller 
jordförbättringsmedel,  

5. anordna camping, förutom tältning vid tillfälliga aktiviteter, 
6. så, plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer, 
7. avverka, gallra eller röja levande eller döda träd, buskar och annan vegetation, med 

undantag för att hålla stigar i framkomligt skick, och med undantag för att ta enstaka, 
tunnare kvistar från träd som inte är ädellövträd,  

8. bedriva jakt,  
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9. uppföra vilthägn, stängsel eller hägnad, 
10. utfodra däggdjur, 
11. uppföra tillbyggnad till befintliga byggnader, 
12. anlägga väg, 
13. ställa upp båtar, 
14. anordna tävlingar eller andra evenemang utöver sådana som genomförs för 

naturpedagogiskt syfte. 

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken om markägares och annan 
sakägares skyldighet att tåla visst intrång 
För att tillgodose syftet med reservatet förpliktigas markägare och innehavare av särskild rätt till 
fastighet att tåla att följande anordningar och åtgärder vidtas inom reservatet: 
1. utmärkning av naturreservatets gränser samt uppsättning av skyltar,  
2. skötsel och avverkning av buskar och träd samt klippning, slåtter och bete av markerna,  
3. skapande av sandblottor,  
4. bekämpning av invasiva arter,  
5. veteranisering av träd och skapande av död ved,  
6. utveckling och anläggning av nya och befintliga naturmiljöer för att främja områdets 

biologiska värden, detta kan innefatta sådd, plantering och fiske, 
7. uppsättning av holkar och skapande av bomiljöer till fauna,  
8. anläggning, drift och underhåll av särskilda anordningar för friluftsliv, såsom vindskydd och 

grillplatser eller andra liknande mindre anordningar,  
9. anläggning, drift och underhåll av gång-/cykelvägar och stigar,  
10. uppföljning av områdets skötsel och miljöövervakning,  
11. anläggning, drift och underhåll av tekniska anordningar och ledningar, 
12. rivning av byggnader, 
13. undersökningar och miljöövervakning av svampar, djur- och växtarter samt av mark- och 

vattenförhållanden, 
14. skyddsjakt 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och 
vistas inom reservatet samt om ordning i övrigt i reservatet 
Förutom föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att: 
1. gräva, ta bort, borra, måla eller på annat sätt skada markytor, sten, vattenmiljöer eller 

andra naturföremål,  
2. bortföra ved, utöver färsk död ved av art som listas som invasiv art av Lomma kommun eller 

av annan myndighet1,  
3. gräva upp, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, 

med undantag för markägaren i enlighet med föreskrift A 7.  
4. plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada icke vedartad vegetation, med 

undantag för brännässlor, blekbalsamin2 och arter som listas som invasiva av Lomma 
kommun eller annan myndighet1, 

5. plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada mossor, lavar och vedlevande svampar, 
med undantag för enstaka beläggsexemplar under förutsättning att insamlandet inte bryter 
mot fridlysningsbestämmelserna och att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande 
nationell databas för hotade arter, 

 
1 Med invasiv art avses arter som kan utrota någon av landets egna arter eller bestånd, förändra ett helt 
ekosystem, vara bärare av nya sjukdomar som angriper inhemska arter, blanda sig med lokala bestånd, 
utkonkurrera hotade arter för resurser och livsutrymme eller hybridisera med landets egna arter.. 
2 Impatiens parviflora DC. 
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6. medvetet störa däggdjur och fåglar,  
7. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, 

handplockning eller annan selektiv metod3 med efterföljande återutsättning inom 
naturreservatet, om det är tillåtet enligt fridlysningsbestämmelserna. Kravet på 
återutsättning gäller inte enstaka exemplar av varje art för artbestämning, under 
förutsättning att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för 
hotade arter, 

8. så, plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer, 
9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, ljusanordning, göra inskrift eller dylikt, annat än på 

anvisad plats om sådan finns,  
10. på ett störande sätt använda eller framföra fordon eller maskiner,  
11. framföra motordrivet fordon annat än på avsedda vägar eller parkeringar, med undantag 

för hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning, 
12. framföra fjärrmanövrerade obemannade luftfartyg såsom modellflygplan eller drönare på 

en höjd understigande 120 meter över marknivå, 
13. tippa avfall som trädgårdsavfall, kompostmaterial, sten, skräp eller dylikt i området, 
14. ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,  
15. utan kommunens tillstånd anordna tävlingar eller andra evenemang, med undantag för 

evenemang med naturpedagogiskt syfte, 
16. cykla annat än på anvisad plats,  
17. rida annat än på anvisad plats. 
 
Undantag från reservatsföreskrifter 
Föreskrifterna under A. och C. utgör inte hinder för åtgärder som utförs i enlighet med vad som 
framgår av föreskrifterna under B. och i samråd med naturvårdsansvarig på Lomma kommun. 
Föreskrifterna under A. och C. utgör inte heller hinder för åtgärder som kan kopplas till 
friluftslivsorganisationers verksamhet om de utförs i enlighet med vad som framgår av föreskrifterna 
under B. och i samråd med naturvårdsansvarig på Lomma kommun. 
 
Kommunen får, i enlighet med 7 kap 7 § miljöbalken, i särskilda fall medge dispens från meddelade 
föreskrifter. Dispens söks hos den myndighet i kommunen som hanterar ärenden inom miljöbalken. 
Åtgärder och arbeten inom området ska ske i samråd med naturvårdsansvarig på Lomma Kommun. 

UPPLYSNINGAR 
Inom området gäller andra lagar, förordningar och föreskrifter, exempelvis: 

• Strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken (1998:808), 
• Fridlysningsbestämmelser enligt jaktlagen (1987:259), miljöbalken (1998:808) och 

artskyddsförordningen, 
• Bestämmelser om skydd för fornlämningar enligt Kulturmiljölagen (1988:950), 
• Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594), 
• Förbud mot nedskräpning enligt miljöbalken (1998:808), 
• Riksintresse högexploaterad kust, 
• Lokala planer och program, exempelvis detaljplaner, naturmiljöprogram, fördjupad 

översiktsplan Lomma tätort och översiktsplan för Lomma kommun. 

 
3 Med selektiv metod menas handplockning, håvning, sållning eller annan teknik där de djur som inte ska 
studeras närmare direkt återutsätts och ingreppen i deras livsmiljö blir försumbara eller kan återställas 
omedelbart. Fällor är inte att betrakta som selektiva, oavsett utformning. 
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SKÖTSELPLAN OCH FÖRVALTNING AV 
NATURRESERVATET 
Skötselplan 
Enligt 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. framgår bland annat att 
en skötselplan ska fastställas vid bildande av ett naturreservat. I samband med bildandet av 
naturreservatet har Lomma kommun sammanställt en skötselplan. Skötselplanen för naturreservatet 
”Kyrkfuret” fastställs av Lomma kommun i ett särskilt beslut denna dag. 

Förvaltning 
Lomma kommun är förvaltare av naturreservatet. 

BILAGOR 
BILAGA 1.  ÖVERSIKTSKARTA - PLACERING INOM LOMMA KOMMUN 
BILAGA 2.  AVGRÄNSNING - NATURRESERVAT KYRKFURET 
BILAGA 3.  HUR MAN ÖVERKLAGAR  
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BILAGA 1. ÖVERSIKTSKARTA – PLACERING INOM       
LOMMA KOMMUN 
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BILAGA 3. HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Om ni vill överklaga Lomma kommuns beslut ska ni skriva till Länsstyrelsen i Skåne län, 
Rättsenheten, 205 15 Malmö. Överklagandet ska dock skickas till Lomma kommun, 234 81 Lomma. 
 
Av överklagandet ska det framgå vilket beslut ni överklagar, ange diarienummer, och hur ni vill att 
beslutet ska ändras. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. 
 
Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om ni har handlingar eller 
annat som ni anser stöder er uppfattning bör ni skicka med detta. 
 
Lomma kommun måste ha ert överklagande senast x xxxx 20xx annars kan överklagandet inte tas 
upp till prövning. 
 
Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni kontakta Lomma kommun, 040-641 10 00 eller 
Länsstyrelsen i Skåne län 010-224 10 00. 
 



Villkor för värdeutlåtande 

Nedanstående villkor gäller för värderingar, analyser eller andra liknande uppdrag utförda av 

Värderingsbyrån, såvida ej annat framgår av värdeutlåtandet. 

 Värderingen omfattar den/de fastigheter som anges i värdeutlåtandet. De rättigheter och skyldigheter 

som följer med fastigheten/-erna framgår av bifogat utdrag från fastighetsdatasystemet. Uppgifter 

från FDS förutsetts vara korrekta om inga andra uppgifter framkommit från ägare/uppdragsgivare eller 

annan avseende servitut, arrende eller andra rättigheter/skyldigheter och att dessa kunnat styrkas på 

något sätt. 

 Information som värdeutlåtandet innehåller och som erhållits via ägare, uppdragsgivare, ombud, 

arrendator m.fl., har förutsatts vara korrekt. Detta avser t.ex. areor, ytor, hyresnivåer, kostnader m.m. 

Kontroll av lämnade uppgifter sker endast genom en rimlighetsbedömning. 

 Kontroll av miljöskador eller negativ miljöpåverkan på värderingsobjekt eller angränsande områden 

har ej skett. Värdeutlåtandet gäller endast under förutsättning att värderingsobjektet inte är utsatt för 

belastning från miljöskador eller i behov av sanering eller annat ansvar enligt miljöbalken. 

Värderingsmannen/Värderingsbyrån ansvarar således ej för skada som kan drabba ägare, 

uppdragsgivare eller annan till följd av att värdebedömningen blivit felaktig på grund av att 

värderingsobjektet ska saneras eller berörs av annan miljörelaterad belastning. 

 Beskrivning av värderingsobjekt grundar sig på en översiktlig okulär besiktning och uppfyller ej 

köparens undersökningsplikt eller säljarens upplysningsplikt enligt 4 kap jordabalken. Något ansvar för 

dolda fel eller förhållanden i byggnadens konstruktion, rör, el, ventilation, värmesystem eller mark tas 

ej av värderingsmannen/Värderingsbyrån då endast en okulär översiktlig besiktning utförts. Ansvar för 

fel och brister i värderingsobjektet ligger således utanför värdeutlåtandet. 

 Värdebedömningen i värdeutlåtandet gäller vid den värdetidpunkt som angivits. 

 De bedömningar som gjorts via olika avkastningsmetoder för att spegla framtida utveckling är inga 

utfästelser utan endast bedömningar avseende en möjlig framtida utveckling. 

 Värderingsbyrån tar inget ansvar för om uppdragsgivaren använder värdeutlåtandet till annat än det 

som angivits i utlåtandet eller om utlåtandet används av annan än uppdragsgivaren. 

 Uppgifter om virkesförråd är endast uppskattningar och därmed behäftade med en viss felmarginal. 

Volymsuppskattning och beståndsindelning görs endast översiktligt som underlag för 

värdebedömning. 

Johannes
Textruta
bilaga 7
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