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PLANLEDNINGSGRUPPEN 2018-09-12 
Plats  Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma  
Tid 12 september 2018, klockan 15.30-18.00  
 
Beslutande 

 
Robert Wenglén (M) 
Johan Davidsson (M) 
Carin Hansson (M) 
Christian Idström (M) 
Alf Michelsen (M) 
Remco Andersson (L) 
Lars-Göran Svensson (C) 
Lisa Bäck (S) 
Lars Carlén (S) 
Rune Netterlid (S) 
Karl-Gustav Nilsson (S) 
 

 
Ordförande 
Ledamot 
Ersättare J. Ahlström 
Ersättare S. Forsgren-Böhmer 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot, §§42-44 
Ersättare R. Netterlid §§45-50 

Övriga deltagare Emma Köster (M) 
Karl-Gustav Nilsson 
Lennart Nilsson (S) 
Pia Johnson (S) 
Kristina Johansson 
Adam Bahr 
Magnus Ellström 
Anders Nyquist 
Jan Sohlmér 
Tommy Samuelsson 
Lovisa Liljenberg 
Ulrika Håkansson Ström 
 
 

Ersättare 
Ersättare, §§42-44 
Ersättare 
Ersättare 
Näringslivsutvecklare, §42 
Miljöstrateg, §§42-49 
Miljöutredare, §§42-49 
Samhällsplanerare, §§42-45 
Kommundirektör 
Samhällsbyggnadschef, §42 
Stadsarkitekt 
Sekreterare 
 

Utses att justera Lisa Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2018-09-18 Paragrafer 42-50 

Underskrifter Sekreterare   

  Ulrika Håkansson Ström 
 Ordförande   

  Robert Wenglén 
 Justerande   

  Lisa Bäck 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Planledningsgruppen    

Sammanträdesdatum 2018-09-12   

Paragrafer 42-50   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-09-20 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-10-12 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma  

 
Underskrift 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN        2018-09-12 
 

PLG § 42 Dnr KS/KF 2018:184.212 
  
Presentation av näringslivsutredning inför ny översiktsplan 
 
Ärendebeskrivning 
Kristina Johansson, näringslivsutvecklare, presenterade den utredning om näringslivet 
som gjorts som ett underlag till den nya kommuntäckande översiktsplanen. Utredningen 
har tagit reda på var företagen finns i kommunen, vilka verksamhetsområden som finns 
och vilka nya områden som kan utvecklas. Den tar även upp hur dagligvaruhandeln har 
utvecklats. Ett antal olika faktorer påverkar utvecklingsmöjligheterna; läget nära bra 
kommunikationer och större städer, strukturen med tjänsteföretag, kvaliteter som bra 
boendemiljö och bra skolor, samverkan mellan kommun, företag och akademi samt be-
söksmål som hav och strand där besöksnäringen kan utvecklas. Rapporten listar ett antal 
förutsättningar som behövs för att utveckla det lokala näringslivet samt förslag till ställ-
ningstaganden i den kommande översiktsplanen. 
 
Planledningsgruppens beslut: 
- Planledningsgruppen har tagit del av informationen. 
  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––  
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2018-09-12 
 

PLG § 43 Dnr KS/KF 2018:184.212 
 

Information om landsbygdsutredning inför ny översiktsplan 
 

 
Planledningsgruppens beslut: 
- Planledningsgruppen beslutar att ärendet ska behandlas vid sammanträdet  

2018-10-03.  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2018-09-12 
 

PLG § 44 Dnr KS/KF 2018:23.109 
 

Information om byggande och befolkning vid halvårsskiftet 
 
Ärendebeskrivning 
Anders Nyquist, samhällsplanerare, berättade om läget för bostadsbyggandet och be-
folkningstillväxten den 31 juni. Under första halvåret färdigställdes 25 bostäder för in-
flyttning. Under hösten 2018 sker inflyttning i det stora hyresrättsprojektet med 110 lä-
genheter på kvarteret Nian i Lomma. Kommunens befolkning har ökat med 0,7 procent 
vid halvårsskiftet eller 163 personer. De barn som numera flyttar in är något äldre än ti-
digare, ofta är det skolbarn och inte förskolebarn. Det totala antalet invånare var vid 
halvårsskiftet 24 427 stycken.  
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, 2018-08-21. 
- Bostadsbyggande och befolkningsutveckling – lägesrapport 2018-06-30. 
 
Planledningsgruppens beslut: 
- Planledningsgruppen har tagit del av informationen.  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2018-09-12 
 

PLG § 45 Dnr KS/KF 2018:23.109 
  

Information om aktuella transportinfrastrukturfrågor 
 
Ärendebeskrivning 
Anders Nyquist, samhällsplanerare, informerade om ett antal aktuella transportinfra-
strukturfrågor. Kommunen arbetar med att få nya tågstationer i Flädie och Alnarp, orter 
som inte har tågstopp idag. I Flädie är det viktigt att den nya stationen får en nära och 
bra koppling till väg 913 där bussen mellan Bjärred och Lund går. I Alnarp arbetar kom-
munen tillsammans med SLU Alnarp och Akademiska Hus med stationsplacering samt 
lösning för finansiering av en tågstation i Alnarp. Kopplingen mellan stationen och cam-
pusområdet är viktigt samt till en ny, önskad huvudbyggnad för universitetet. En gemen-
sam styrgrupp arbetar med ärendet.  

 
Planledningsgruppens beslut: 
- Planledningsgruppen har tagit del av informationen.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2018-09-12 
 

PLG § 46 Dnr KS/KF 2016:362.410 
 

Beslut gällande antagande av naturreservat Pråmlyckan 
 
Ärendebeskrivning 
Bildandet av Naturreservat Pråmlyckan ingår som en del av kommunstyrelsens nämnds-
plan för 2018. Ambitionen är att andelen skyddad areal ska fördubblas till slutet av 2018 
jämfört med 2012. Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald, skydda, vårda 
och utveckla värdefulla naturmiljöer samt stärka kopplingen mellan Slättängsområdet 
och Höje å. Den biologiska mångfalden som är knuten till dammarna och åbrinken samt 
omgivande skog- busk- och ängsmarker ska bevaras och utvecklas genom en kombinat-
ion av naturvårdande skötsel och fri utveckling. Syftet är också att utan att äventyra bio-
logisk mångfald tillgodose behov av områden för tätortsnära friluftsliv.  
 
Beslutsunderlag  
- Skrivelse från planeringsavdelningen 2018-09-04. 
- Förslag på beslut och föreskrifter för Naturreservat Pråmlyckan. 
- Förslag till skötselplan Naturreservat Pråmlyckan. 
- Förslag på gränsdragning för Naturreservat Pråmlyckan. 
- Samrådsredogörelse för Naturreservat Pråmlyckan 2018-09-04. 
 
Överläggning: 
Ordföranden Robert Wenglén (M) yrkar att planledningsgruppen beslutar att uppdra till 
miljöstrategiska enheten att inför kommunstyrelses behandling av ärendet, komplettera 
underlaget med en redovisning av hur kostnaderna för inrättandet av naturreservat 
Pråmlyckan förhåller sig till befintlig naturvårdsbudget.  
 
Ordföranden yrkar även att planledningsgruppen beslutar att uppdra åt miljöstrategiska 
enheten att återkomma med en redovisning av hur kostnaderna för inrättandet av 
naturreservat i kommunen hanteras.  
 
Planledningsgruppens beslut: 
- Planledningsgruppen beslutar att uppdra till miljöstrategiska enheten att inför kom-

munstyrelses behandling av ärendet, komplettera underlaget med en redovisning av 
hur kostnaderna för inrättandet av naturreservat Pråmlyckan förhåller sig till befint-
lig naturvårdsbudget.  

- Planledningsgruppen beslutar att uppdra åt miljöstrategiska enheten att återkomma 
till planledningsgruppen med en redovisning av hur kostnaderna för inrättandet av 
naturreservat i kommunen hanteras.  
 

Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen för internremissen med kommu-

nens nämnder samt det externa samrådet med myndigheter, sakägare och övriga. 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN       2018-09-12 
 

PLG § 46 (forts.) Dnr KS/KF 2016:362.410 
 

Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 
att besluta följande: 
- Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) för-

klara det område som avgränsats på karta i ”Förslag på beslut och föreskrifter för 
Naturreservat Pråmlyckan” som naturreservat och att naturreservatet inrättas i en-
lighet med beslutet. Naturreservatets gränser ska märkas ut i fält. För att trygga syf-
tet med reservatet ska de föreskrifter gälla som anges i förslaget. 

- Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skötselplanen för Naturreservat  
Pråmlyckan. 

- Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att framgent revi-
dera skötselplanen om det behövs för att syftet med områdets skydd ska upprätthål-
las. 

- Kommunfullmäktige beslutar att medelstilldelningen för ökade driftskostnader på 
grund av bildandet av Naturreservat Pråmlyckan ska beaktas i kommunens kom-
mande budgetarbete. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2018-09-12 
 

PLG § 47 Dnr KS/KF 2016:363.410 
 

Beslut gällande samråd inför bildandet av Naturreservat Kustdammarna 
 
Ärendebeskrivning 
Bildandet av Naturreservat Kustdammarna ingår som en del av kommunstyrelsens 
nämndsplan för 2018. Ambitionen är att andelen skyddad areal ska fördubblas till slutet 
av 2018 i jämförelse med december 2012. Kustdammarna består av de två vattenfyllda 
lertäkterna Trekantsdammen och Fyrkantsdammen samt omgivande natur. Trekants-
dammen är detaljplanelagd som natur medan detaljplan saknas för Fyrkantsdammen. 
Området är utpekat som förslag på nytt naturreservat i Lomma kommuns åtgärdspro-
gram för naturreservatsbildning. Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk 
mångfald samt skydda, vårda och utveckla värdefulla naturmiljöer. Syftet är också att 
utan att äventyra biologisk mångfald tillgodose behov av områden för friluftsliv. Den bio-
logiska mångfalden som är knuten till dammarna samt omgivande gräsmarker och 
skogsdungar ska bevaras och utvecklas genom en kombination av naturvårdande skötsel 
och fri utveckling.   
 
Beslutsunderlag  
- Skrivelse från planeringsavdelningen 2018-09-04. 
- Förslag på beslut och föreskrifter för Naturreservat Kustdammarna. 
- Förslag till skötselplan Naturreservat Kustdammarna. 
- Förslag på gränsdragning för Naturreservat Kustdammarna. 
 
Planledningsgruppens beslut: 
- Förslag på beslut och föreskrifter, skötselplan samt gränsdragning för Naturreservat 

Kustdammarna ska skickas på internremiss till nämnderna, på samråd till berörda 
myndigheter, på remiss till sakägare, angränsande fastighetsägare samt delges öv-
riga nyttjande organisationer. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2018-09-12 
 

PLG § 48 Dnr KS/KF 2018:169.410 
 

Yttrande över Handlingsplan för friluftsliv i Skåne 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen Skåne har tagit fram ett förslag till en regional handlingsplan för friluftsli-
vet i Skåne 2018-2020. Utkastet på handlingsplanen är det första steget i att försöka 
samla hur Skånes friluftsliv ser ut och vilka åtgärder som behövs för att förverkliga fri-
luftslivspolitiken i Skåne. Särskilt viktiga frågeställningar att svara på i remissen är: 

- Är det några åtgärder som saknas och bör läggas till i handlingsplanen? 
- Är det några åtgärder som bör prioriteras ner och inte ingå i handlingsplanen? 
- Vilka åtgärder är ni beredda att medverka i? 
- Hur arbetar er organisation med friluftsliv och hur kan ni bidra till att förverkliga fri-

luftslivet i Skåne? Vem är kontaktperson för er kommun? 
 
Miljöstrategen har i skrivelse 2018-09-03 lämnat förslag till yttrande. 
 
Beslutsunderlag  
- Skrivelse från planeringsavdelningen 2018-09-03. 
- Följebrev från Länsstyrelsen 2018-06-14. 
- Handlingsplan för Skånes friluftsliv 2018-2020.  

 
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen beslut följande: 
- Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 
Generellt 
- Lomma kommun ser positivt på en samordnad organisation av friluftslivet i Skåne. 
- Bra att begreppet friluftsliv definieras tydligt.  
- Tidsspannet för handlingsplanen känns något kort. Genomförande av vissa åtgärder 

kan bli fördröjda pga budgetering mm. Hinner några åtgärder genomföras 2018?  
- Det saknas problematisering och åtgärder kring det vattenburna friluftslivet, särskilt 

det marina. Kommunerna behöver stöd från staten för att hantera dessa frågor. 
- Remissdokumentets titel (Handlingsplan för Skånes friluftsliv) skiljer sig ifrån den 

som anges i remissbeskrivningen (Handlingsplan för Friluftsliv i Skåne 2018-2020).  
 

Lomma kommuns samverkan i angivna åtgärder 
- Lomma kommun ställer sig positiv till att samverka i de åtgärder där kommunen är 

satt som ansvarig/delansvarig.  
- Kontaktpersoner/samordnare i Lomma kommun för friluftslivsfrågor är: 

Helena Björn   Michael Tsiparis 
Miljöstrategisk samordnare  Kultur- och fritidschef 
helena.bjorn@lomma.se   michael.tsiparis@lomma.se  
tel: 040-641 10 52  040-641 11 46 

 
 
 

mailto:helena.bjorn@lomma.se
mailto:michael.tsiparis@lomma.se
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2018-09-12 
 

PLG § 48 (forts.) Dnr KS/KF 2018:169.410 
 
Synpunkter på åtgärder i handlingsplanen 
- Åtgärd 1 (m.fl.): Förbättrad webb för Skånes naturreservat. Denna liksom flera andra 

åtgärder (åtgärd 2, 14, 21, 32, 33, 42) anger utveckling av digital information gäl-
lande friluftsliv. Lomma kommun ser mycket positivt på denna utveckling men vill 
ändå lämna nedanstående synpunkter. 

o Gällande geografisk information är det väldigt viktigt att utarbeta ett system 
(helst automatiserat) för uppdateringar mellan kommun och länsstyrelse 
gällande bland annat nya och ändrade ytor och funktioner. 

o Det anges flera gånger att ”webben” ska utvecklas. Det är mycket viktigt att 
dessa sidor (med bland annat kartor som har nulägespositionering) får en 
enkel och användarvänlig mobilanpassning, eller helst om en speciell app 
utvecklas. Ofta kommer den digitala informationen att sökas från fält. 

- Åtgärd 2: Förstudie: Utveckla en gemensam skånsk ”friluftslivsportal” på webben. 
Det kan vara riskabelt att markera grillplatser ifall dessa markeringar kommer på fel 
plats eller inte uppdateras. 

- Åtgärd 12: Samverkan inom kommuner. Frilutslivsarbetet berör i hög grad både pla-
nering och miljöstrategi samt kultur och fritid. Lomma kommun har därför valt en 
samordnare från respektive avdelning. 

-  Åtgärd 13: Lokala friluftslivsråd. Det är bra att åtgärden är formulerad som att lo-
kala friluftslivsråd ”kan” inrättas vid behov. Detta kan vara viktigt men i vissa fall är 
det inte nödvändigt för att utveckla friluftslivet i samverkan med berörda parter, 
speciellt i mindre kommuner.  

- Åtgärd 24: Grönare städer skapar attraktiv tätortsnära natur. Texten är inte formu-
lerad som en åtgärd. Det skulle kunna anges att grönare städer ska skapas/säkras 
med åtgärder som exempelvis tätortsnära naturreservat, ekosystemtjänstvärdering 
och användning av balanseringsprincipen med miljökompensation.  

- Åtgärd 31: Förstudie om behov av ändrade ordningsföreskrifter. Denna åtgärd bör 
utgöra en del av en total översyn av reservatsföreskrifter (A-, B- och C-föreskrifter). 
Det vore önskvärt att länsstyrelsen (eller naturvårdsverket) i samverkan med kom-
muner sammanställde exempel på lämpliga föreskrifter som kan användas.  

- Åtgärd 36: Skolans gröna utemiljö finns med i översiktsplanen. En bra åtgärd, men 
texten behöver åtgärdsformuleras. 

 
Lomma kommuns nuvarande arbete med friluftslivsfrågor 
Kommunens naturområden och möjligheten till friluftsliv är av stor betydelse för kom-
munens attraktionskraft. Kusten och havet utgör en oerhört viktig resurs för upplevelser 
och friluftsliv. I kommunens övergripande mål anges bland annat att: Lomma kommun 
ska, för att behålla sin höga attraktivitet, både värna om och utveckla sina gröna och blå 
naturmiljöer. Friluftslivet är inkorporerat i kommunens översiktsplan och andra lokala 
styrdokument, exempelvis naturmiljöprogrammet som bland annat beskriver eko-
systemtjänster i kommunens naturområden. I kommunens arbete med att bevara och 
utveckla friluftslivet ingår exempelvis anläggandet av flera tätortsnära naturreservat 
(med delfinansiering av LONA), tillämpande av balanseringsprincipen, ekosystemtjänst-
värdering, skapande av natur i tätortsnära kompensationsområden, anläggande av  
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2018-09-12 
 

PLG § 48 (forts.) Dnr KS/KF 2018:169.410 
 
Strandstråket, Skåneleden, löpslingor och ridleder samt pågående arbete med cykelstra-
tegi. Kommunen har ett etablerat samarbete med friluftslivsföreningar genom före-
ningssamtal och föreningsråd.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2018-09-12 
 

PLG § 49 Dnr KS/KF 2018:81.411 
 

Yttrande över SOU 2017:34 Ekologisk kompensation 
 
Ärendebeskrivning 
På uppdrag av regeringen har ett förslag tagits fram på hur ekologisk kompensation kan 
implementeras i svensk lagstiftning. Många länder har i dag lagstiftning kring detta, men 
i Sverige finns det enbart som krav i samband med intrång i skyddade naturområden. 
Med ekologisk kompensation avser utredningen gottgörelse av skada på naturmiljö som 
utgör allmänna intressen, såsom arter, naturtyper, ekosystemfunktioner och upplevelse-
värden. Gottgörelsen kan ske genom att den som orsakat skada tillför nya värden eller 
säkerställer befintliga värden som annars skulle riskera att gå förlorade. Utredningens 
förslag på åtgärder är utveckling av befintlig lagstiftning genom ändringar i miljöbalken, 
PBL och annan lagstiftning, där förslag på dessa förändringar ges i betänkandet. Man fö-
reslår också att en försöksverksamhet genomförs av kompensationspooler, som förmed-
lar värdeskapande insatser för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. För att öka 
kunskapen om och användandet av ekologisk kompensation förslås dessutom uppdrag 
kring praktiska vägledningar och stimulering av såväl frivilliga som obligatoriska kompen-
sationsåtgärder. 
 
Miljöstrategiska samordnaren har i skrivelse 2018-09-04 lämnat förslag till yttrande. 
 
Beslutsunderlag  
- Skrivelse från planeringsavdelningen 2018-09-04. 
- Följebrev från Regeringskansliet 2018-04-04. 
- Ekologisk kompensation. SOU 2017:34. Sammanfattning. 

 
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 
Lomma kommun har under lång tid (sedan 1990-talet) arbetat med kompensation i olika 
projekt och planer utifrån en frivillig grund. Detta har i många fall tydliggjort den proble-
matik som uppstår när lagar och regelverk inte går i takt med den politiska intention 
som givit avtryck i t ex kommunens översiktsplan. Det är därför mycket välkommet och 
Lomma kommun ser mycket positivt på införandet av kravet på att vid planläggning 
främja ekologiskt funktionella landskap i PBL 2kap. 3§. I kombination med handlingspla-
ner för regional grön infrastruktur ger förändringen kommunerna ett bra stöd för fram-
tagandet av översiktsplan och detaljplaner.  
 
Införandet av möjligheten att i detaljplaner ställa krav på kompensationsåtgärder i sam-
band med bygglov startbesked eller slutbesked (PBL 4kap. 12a§) för väsentligen föränd-
rad markanvändning, kan i vissa fall underlätta genomförandet av kompensation av för-
ändringar i ”vardagslandskapet” (definierat på sidan 29).  
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2018-09-12 
 

PLG § 49 (forts.)      Dnr KS/KF 2018:81.411 
 
Beträffande ändringen förtydligas under överväganden och förslag på sidan 289-290 
”Om föreslagna förändringar i 4 kap. plan- och bygglagen genomförs i enlighet med ut-
redningens förslag, bör kompensationsåtgärder enligt utredningens bedömning juridiskt 
likställas med skydds- och säkerhetsåtgärder som utgör förutsättningar för att marken 
ska anses lämplig för den planerade bebyggelsen. Utredningen konstaterar att behov av 
kompensationsåtgärder för att motverka nettoförlust av biologisk mångfald och eko-
systemtjänster i många fall också kan sammanfalla med behov av åtgärder för klimatan-
passning av mark och vattenområden eller sammanfalla med behov av kompensations-
åtgärder för att planen inte ska medverka till att en miljökvalitetsnorm överskrids. 
Utredningen gör bedömningen att i de situationer där det är tydligt att det är möjligt att 
det enligt PBL eller annan lagstiftning går att ställa krav på en viss åtgärd, är det också 
möjligt att ställa krav på samma åtgärd i exploateringsavtal. Därför kan det samtidigt 
med en förändring med en ny 4 kap. 12a § och ändringar i 4 kap. 14 § PBL behöva tydlig-
göras att krav på kompensationsåtgärder för påverkan på biologisk mångfald och eko-
systemtjänster, kan ställas i exploateringsavtal. Det kan krävas klargörande förtydligan-
den i allmänna råd och vägledning till bestämmelserna om exploateringsavtal. 
Utredningen gör bedömningen att det i vart fall med de föreslagna förändringarna i 4 
kap. PBL är möjligt att ställa krav på ekologisk kompensation såväl i planbestämmelser 
som i exploateringsavtal. En kommun som vill ställa krav på kompensationsåtgärder i 
exploateringsavtal bör emellertid då ha klargjort i sina riktlinjer för exploateringsavtal att 
sådana krav kommer att ställas där det är befogat. Om det framgår av kommunens över-
siktsplan hur kommunen arbetar med ekologisk kompensation finns en bra grund för att 
arbeta fram kommunala riktlinjer för exploateringsavtal rörande dessa frågor.” 
 
I författningskommentaren till ändringen skrivs vidare på sidan 387–388: ”Bestämmel-
sen är ny och innebär att kommunen i en detaljplan får bestämma om kompensationsåt-
gärder för att gottgöra skada på miljön. Avseende fysisk planering blir det främst fråga 
om kompensation för förlust av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Bestämmel-
sen är liksom motsvarande skyddsåtgärder i 4 kap. 12 § PBL begränsad till att avse kom-
pensationsåtgärder inom planområdet.(…)” 
 
Då den i föreslagna kompensationen enligt nya PBL 4 kap. 12a endast kan ske inom plan-
området, blir det enligt Lomma kommuns uppfattning så att kompensation i detaljplaner 
enligt PBL i många fall även framöver måste regleras i exploateringsavtal, vilket tecknas 
mellan byggherren och kommunen. Lomma kommun välkomnar den utökade tydlighet 
som förslaget medför, men frågar huruvida exploatören själv kan genomföra kompen-
sationsåtgärder på annan mark eller köpa kompensationen av en kompensationspool, 
med hänsyn till LOU (La Scala fallet). Man kan också fråga sig hur kompensationspooler 
ska hanteras av kommunen, kan man tänka sig att ekosystemtjänster ska handlas upp av 
markägare? Just nu driver Lomma kommun tillsammans med Höje å vattenråd ett så-
dant projekt för att juridiskt se över möjligheterna till en sådan upphandlingsprocess. 
Detta kan ses, om man drar det till sin spets, som att allmänna intressen handlas till 
lägsta pris på en marknad. 
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PLG § 49 (forts.) Dnr KS/KF 2018:81.411 
 
En annan viktig fråga att utreda, vilken berörs av utredningen på bland annat sid 99-100 
respektive 159 är hur långvarigt tryggad kompensationen blir, samt det framtida skötsel-
ansvaret. 
 
För vissa typer av kompensationsbanker/åtgärder kan även PBL 6 kap. 42§ som berör 
tidpunkten för genomförandet av åtgärder som regleras i exploateringsavtal, vara en 
svårighet. 
 
I övrigt är förslagen i utredningen ett mycket bra första steg för att införa ett system 
kring kompensation i Sverige. 

   
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Yttrande över förslag till parkeringsnorm för Lunds kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden i Lunds kommun har tagit fram ett förslag till revidering av kommu-
nens parkeringsnorm för cykel och bil. Nu gällande parkeringsnorm från 2013 bedöms i 
stort sett fungera bra, men utvecklingen inom stadsutveckling och parkering går snabbt 
och det har funnits skäl att göra en översyn inriktad på smärre justeringar. Ett antal åt-
gärder i förslaget syftar till att ge fastighetsägare reducerad parkeringsnorm om denne 
förbinder sig att genomföra åtgärder som kan förväntas minska efterfrågan på parke-
ring. Exempel är grön resplan, parkeringsköp och bilpool.  
 
Samhällsplaneraren har i skrivelse 2018-08-31 lämnat förslag till yttrande. 
 
Beslutsunderlag  
- Skrivelse från planeringsavdelningen 2018-08-31. 
- Följebrev från Lunds kommun 2018-07-06. 
- Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun 2018-06-11. 

 
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Lomma kommun lämnar följande yttrande: 

 
Det är väldigt viktigt och bra att de verkliga parkeringskostnaderna synliggörs i rappor-
ten, framförallt för att ge en ökad förståelse hos allmänheten kring bilens ofta osynliga 
utgifter i samhället. Möjligtvis skulle detta kunna nämnas ännu tidigare i rapporten, som 
en bakgrund till parkeringsnormen och varför det finns en konflikt mellan fastighetsä-
gare och kommun att tillgodose en parkeringskvot som kan anses rimlig i kontexten av 
dagens bilberoende. 
 
De olika åtgärdspaketen som nämns i rapporten är väl utvalda och en bra början på inci-
tament som en kommun kan ge för att fastighetsägare själva ska vilja ta initiativ och 
hitta nya lösningar i skuggan av en idag generellt hög parkeringsefterfrågan. Att mycket 
fokus även läggs på olika lösningar, tillgängligheten och ökad standard av cykelparke-
ringar, både för standardcyklar och annorlunda ekipage som lådcyklar, är en positiv 
trend som utökar människors valmöjligheter i staden.  

 
Att inte alla detaljer kan skrivas ut gällande åtgärdspaketen är förståeligt, bl a med tanke 
på att det ständigt utvecklas nya tekniker och metoder, men det finns fortfarande rum 
för förtydliganden på vissa punkter. Exempelvis, om medlemskap i bilpool ska garante-
ras för varje hushåll i en fastighet, är avståndet till bilen fortfarande en ytterst relevant 
faktor för nyttjandet. Ska max gångavstånd till bilpoolen sammanfalla med de accep-
tabla gångavstånd som presenteras på sida 5? Är det ett krav att fastighetsägaren ska 
kunna fastställa även detta? Hur åtgärderna ska implementeras i praktiken kan behöva 
förtydligas där det är möjligt.  
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Avslutningsvis några synpunkter på de specifika områden i staden som faller under spe-
ciella parkeringsnormer. En speciell parkeringsnorm gäller inom gamla stadsvallen, men 
den pekas ej ut i bild. Inte heller spårvägens sträckning, som innefattas av en sänkt norm 
inom 500 meters gångavstånd. En revidering av bilden över Zonindelningen på sidan 8 
kan vara önskvärd. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 


