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PLANLEDNINGSGRUPPEN
2015-02-04
Plats
Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma
Tid
Onsdagen den 4 februari 2015 kl. 15.30-17.10
Beslutande
Anders Berngarn (M)
Ordförande

Övriga deltagare

Jerry Ahlström (M)
Robert Wenglén (M)
Sofia Forsgren-Böhmer (M)
Alf Michelsen (M)
Gunilla Lundström (FP)
Lars-Göran Svensson (C)
Lisa Bäck (S)
Lars Carlén (S)
Rune Netterlid (S)

Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Carin Hansson (M)
Christian Idström (M)
Patric Bystedt (M)
Anders Widesjö (M)
Lennart Månsson (M)
Emma Köster (M)
Karl-Gustav Nilsson (S)
Lennart Nilsson (S)
Conny Bäck (S)

Ersättare
Ersättare
Ersättare, §§ 3-6
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Jan Sohlmér
Tommy Samuelsson
Anders Nyquist
Helena Björn
Tim Schnoor
Hannes Appelgren

Kommundirektör
Samhällsbyggnadschef
Planeringschef
Miljöstrategiskt ansvarig
Miljöstrateg, §§ 1-3
praktikant

Utses att justera

Lisa Bäck

Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Kommunhuset i Lomma, 2015-02-11
Sekreterare
Anders Nyquist
Ordförande
Anders Berngarn
Justerande
Lisa Bäck
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PLG § 1

Dnr KS/KF 2015:5.105

Närvarorätt vid sammanträdet
Ärendebeskrivning
Hannes Appelgren är praktikant på planeringsavdelningen.
Planledningsgruppen beslutar följande:
– Hannes Appelgren, praktikant på planeringsavdelningen, medges närvarorätt vid
sammanträdet.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/KF 2012:94.439

Inrättande av naturreservat, beslut om föreskrifter och avgränsning samt fastställelse av skötselplan för naturreservatet ”Alkärret i Haboljung” i Lomma kommun. Bemyndigande till kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Enligt kommunstyrelsens nämndsplan för 2014 är ambitionen att ytan naturreservat i kommunen ska fördubblas mellan december 2012 och slutet av 2018. Under
hösten 2013 antogs en åtgärdsplan med förslag på vilka områden som skulle kunna komma ifråga för att uppfylla målet. En reviderad och utökad version antogs av
kommunstyrelsen på våren 2014. Alkärret i Haboljung är prioriterat som område
nummer två efter Östra dammarna som sedan 2013 är färdigt kommunalt reservat.
Vad innebär reservatsbildningen?
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 anges de inskränkningar i rätten att använda marken och vattnet 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, fiske och användning av bekämpningsmedel. Kommunen får meddela dispens från dessa föreskrifter om det finns ”särskilda skäl”, dessa definieras
både lagtexten och i förarbetena till lagtexten. Med andra ord är utrymmet för
kommunen att själv definiera områdets skydd och framtida utveckling relativt stor
innan beslutet tas. Beslutet får inte strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Till beslutet bör också en skötselplan finnas.
Bakgrund
Alkärret i Haboljung som ligger cirka en kilometer norr om Lommas tätort har
höga naturvärden. Området består av en varierande miljö med dungar, ängar,
busksnår och våta partier med både öppen vattenspegel samt mer tätbevuxna alsumpskogspartier vilket är områdets mest karaktäriserande naturtyp. Dessa skogar
är sällsynta och är utpekade som en av Skånes ansvarsbiotoper. Alkärret med omnejd ingår dessutom i ett område med riksintresse för kustzonen med särskilda bestämmelser för att skydda natur- och kulturvärden. I kommunens egna planer och
program har alkärrets värden tydliggjorts på flera ställen. I ”Naturmiljöprogram
med grönplan för Lomma kommun 2008-2016” bedöms alkärret som område av
”högsta naturvärde” och det påpekas att naturvårdsbestämmelser och en skötselUtdragsbestyrkande
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plan för området ska utvecklas. Till följd av detta ingår området i Lomma kommuns översiktsplan som område med högsta naturvärde. I ”Detaljplan för del av
Lilla Habo 1:7 m.fl, Haboljungs camping och Alkärret” beskrivs alkärret ut som
skyddsvärd natur i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för kustzonen.
Området ska enligt planen bli ”kommunalt naturreservat eller få annat skydd”.
Hela området omfattas dessutom av strandskydd.
Syftet med att bilda naturreservat av området är att bevara och utveckla ett av få
träddominerade våtmarksområden inom kommunen samt de vassbälten och
strand- och friskängar som finns runt alkärret. Att bilda naturreservat av området
kommer också att säkerställa allmänhetens tillträde till naturområdet och därmed
bevara möjligheten till rekreation för framtiden. Naturreservatet ska också kunna
användas som en resurs för undervisning och lärande.
För att säkra och utveckla områdets biologiska mångfald kommer skötseln att följa en skötselplan.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-01-21 från planeringschefen o miljöstrategiskt ansvarig
- Förslag till bildande av naturreservatet ”Alkärret i Haboljung” i Lomma kommun med bilagor
- Skötselplan för naturreservatet Alkärret i Haboljung
- Samrådsredogörelse, nämnder
- Samrådsredogörelse, sakägare m.fl.
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelser till nämnder samt sakägare m.fl.
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta rekommendera
kommunfullmäktige följande:
- Kommunfullmäktige beslutar att inrätta naturreservatet i enlighet med förslaget
och att med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklara det område som
avgränsats på karta i förslaget som naturreservat. Naturreservatets gränser ska
märkas ut i fält. För att trygga syftet med reservatet ska de föreskrifter gälla som
anges i förslaget.
- Kommunfullmäktige fastställer skötselplanen för naturreservatet Alkärret i Haboljung daterad 2015-01-21.
- Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att framgent revidera skötselplanen om det behövs för att syftet ska upprätthållas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Utdragsbestyrkande
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Godkännande av samrådsredogörelse med nämnderna avseende
”Energi- och klimatplan 2020 för Lomma kommun” och beslut
om samråd med externa intressenter
Ärendebeskrivning
Lomma kommuns energi- och klimatplan är tänkt att användas som ett strategiskt
verktyg i kommunens arbete med att säkerställa energitillgång till kommunens
medborgare, bidra till att använda energi mer effektivt och till att göra en omställning till ett samhälle som baseras på fossilfria energikällor. Planen ska ange riktningen för hur det nationella miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” ska uppnås
och samtidigt uppfylla det lagstadgade kravet på att kommunen ska ha en aktuell
energiplan. Planen ersätter den tidigare ”Energiplan med energistrategi för Lomma kommun 2009-2012”. Den förra planen ersätts med en plan som har något
högre målsättningar och åtgärder som är mer inriktade på strategiskt arbete. Planerna täcker annars snarlika åtgärdsområde.
Planen har under oktober – december 2014 varit på remiss i kommunens nämnder
och omarbetats efter kommentarer som kommit in. Synpunkter och kommentarer
från nämnderna har sammanfattats i en samrådsredogörelse. Planen ska i detta
skede samrådas med intressenter utanför kommunens organisation.
Tidsplan
- PLG beslut om samråd februari 2015
- Samråd ca 6 veckor (till 10 april)
- Därefter politisk beredning för beslut i KF (11 juni)

Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-01-26 från planeringschefen och miljöstrategen
– Förslag till Energi- och klimatplan 2020 för Lomma kommun (daterad 2015-01-26)
– Samrådsredogörelse för energi- och klimatplanens remiss till kommunens nämnder
Planledningsgruppen beslutar följande:
- Planledningsgruppen godkänner redogörelsen av svar på nämndsremissen.
- Planledningsgruppen beslutar att föreliggande förslag till ” Energi- och klimatplan 2020 för Lomma kommun”, samråds med externa intressenter för svar senast
10 april 2015.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Uppföljning av bostadsbyggande och befolkningsutveckling under
år 2014 – preliminära uppgifter
Ärendebeskrivning
Preliminära uppgifter om bostadsbyggandet och befolkningsutvecklingen i kommunen under 2014 har nu tagits fram. Uppgifterna redovisas i tabellform med
kommentarer i ”Bostadsbyggande och befolkningsutveckling – lägesrapport
31 december 2014”.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-01-28 från planeringschefen
- Bostadsbyggande och befolkningsutveckling – lägesrapport 31 december 2014
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/KF 2014:382.509

Yttrande över Trafikverkets remiss Funktionellt prioriterat vägnät
Ärendebeskrivning
Trafikverket har för eventuellt yttrande senast 15 februari 2015 översänt handlingar avseende ”Funktionellt prioriterat vägnät”.
Det funktionellt prioriterade vägnätet ska vara ett planeringsunderlag, men kommer ej att ersätta den vanliga planeringsprocessen. Det funktionellt prioriterade
vägnätet avser endast tillgänglighet för lastbilar, personbilar och bussar. Hälsa,
miljö eller trafiksäkerhet har inte tagits med i avvägningen. I Lomma kommun ingår E6 samt vägarna trp Flädie – Lund och trp Lomma – Lund i det utpekade vägnätet.
Funktionellt prioriterat vägnät delas in i tre skikt: Nationellt och internationellt
viktiga vägar, regionalt viktiga vägar samt kompletterande regionalt viktiga vägar.
Vägarna har dessutom fyra olika funktioner: Godstransporter, långväga personresor, dagliga personresor och kollektivtrafik.
Tekniska nämnden har yttrat sig i ärendet och har inget att erinra vad gäller Trafikverkets remiss. MalmöLundregionen kommer att yttra sig gemensamt i ärendet.
Planeringschefen har lämnat följande yttrande:
Undertecknad bedömer att föreliggande förslag från Trafikverket om funktionellt prioriterat vägnät inte i sak innebär några direkta förändringar för Lomma
kommun.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-01-28 från planeringschefen
– Remiss Funktionellt prioriterat vägnät
– Rapport Funktionellt prioriterat vägnät oktober 2014
– Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, § 101/14
– MalmöLundregionens yttrande över remissen Funktionellt prioriterat vägnät,
förslag från tjänstemannagruppen
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Kommunstyrelsen meddelar Trafikverket att Lomma kommun inte har något att
erinra mot föreliggande remissmaterial av ”Funktionellt prioriterat vägnät”.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/KF 2014:438.212

Information om pågående planarbete m.m. i Bjärred-Borgeby
Ärendebeskrivning
Vid planledningsgruppens sammanträde informerar ordföranden om pågående
planprocess med utställning av utvecklingsplanen för Bjärred - Borgeby.
Planledningsgruppen beslutar följande:
– Planledningsgruppen har tagit del av informationen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

