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PLANLEDNINGSGRUPPEN 2019-11-27 
Plats  Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma  
Tid 27 november 2019, klockan 15.30-17.00  
 
Beslutande 

 
Jerry Ahlström (M) 
Lennart Månsson (M) 
Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
Emma Köster (M) 
Fredrik Axelsson (M) 
Lars-Göran Svensson (C) 
Sandra Pilemalm (L) 
Jonas Benke (L) 
Lisa Bäck (S) 
Per Bengtsson (S) 
Jimmy Ringström (SD) 
Kristina Thored (FB) 
 

 
Vice ordförande 
Ersättare R. Wenglén 
Ledamot 
Ledamot § 40-44 
Ersättare E. Köster § 45 
Ledamot 
Ersättare J. Benke § 40 
Ledamot  
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 

Övriga deltagare Carin Hansson (M) 
Fredrik Axelsson (M) 
Susanne Borgelius (M) 
Bo Gunnarsson (C) 
Sandra Pilemalm (L) 
Rune Netterlid (S) 
Pia Johnsson (S) 
Jonas Olsson (SD) 
Andreas Svensson (FB) 
Helena Björn 
Linnea Qvarnström 
Lovisa Liljenberg 
Ulrika Håkansson Ström 
 
 

Ersättare § 40-44 
Ersättare 
Ersättare 
Ersättare 
Ersättare § 41-45 
Ersättare  
Ersättare 
Ersättare 
Ersättare 
Miljöstrategisk samordnare 
Samordnare ÖP/DP-enheten 
Planeringschef 
Sekreterare 
 

Utses att justera Per Bengtsson  

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2019-12-04 Paragrafer 40-45 

Underskrifter Sekreterare   

  Ulrika Håkansson Ström 
 Ordförande   

  Jerry Ahlström 
 Justerande   

  Per Bengtsson 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Planledningsgruppen    

Sammanträdesdatum 2019-11-27   

Paragrafer 40-45   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-12-06 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-12-28 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma  

 
Underskrift 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2019-11-27 
 

PLG § 40 Dnr KS/KF 2018:242.060 
 
Information om Stadsrumsplan för Lomma centrum 
 
Ärendebeskrivning 
I arbetet med detaljplan för Lomma Centrum Norra (området söder om Hamntor-
get) har Lomma kommun tagit hjälp av Gehl arkitekter, då de specialiserat sig på 
människors rörelse och uppehåll på platser. Området ligger centralt och ska sam-
manlänka flera funktioner, dels Lommastråket men även kopplingen till tågstat-
ionen som öppnar 2020. Stadsrumsplanen innehåller en analys av Lomma och re-
kommendationer för framtida arbete. Rekommendationerna går djupare 
beträffande den fysiska gestaltningen och platsernas innehåll och funktion än det 
tidigare Lommastråksprojektet gjort.  
 
Handlingar i ärendet 
- Skrivelse från planeringsavdelningen 2019-11-20. 
- Stadsrumsplan för Lomma centrum, november 2019. 

 
Planledningsgruppens beslut: 
- Planledningsgruppen beslutar att ärendet inte ska behandlas vid dagens  

sammanträde. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2019-11-27 
 

PLG § 41 Dnr KS/KF 2019:3.410 
 
Information om naturreservatsbildning 
 
Ärendebeskrivning 
Helena Björn, miljöstrategiskt ansvarig, informerade om den process som naturre-
servatsbildning innebär. Många tror felaktigt att när man reservatsbildar får man 
inte längre vistas i området eller använda sig av naturen. En resevatsbildning inne-
bär att marken säkras på lång sikt mot exploatering. Syftet med reservatet ska up-
nås vilket innebär ett skötselkrav av marken för de områden som Lomma kommun 
har bildat naturreservat av. Dock kan en naturreservatsbildning innebära in-
skränkningar för kommunens egna beslut, inskränkningar som kommunen själv 
sätter.  

 
Planledningsgruppens beslut: 
- Planledningsgruppen har tagit del av informationen. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2019-11-27 
 

PLG § 42 Dnr KS/KF 2016:363.410 
 
Antagande av naturreservat Kustdammarna 
 
Ärendebeskrivning 
Bildandet av naturreservatet ”Kustdammarna” ingår som en del av kommunstyrelsens 
nämndsplan för 2018. Ambitionen är att andelen skyddad areal ska fördubblas fram till 
slutet av 2018 i jämförelse med december 2012. Området är utpekat som lämpligt för 
naturreservatsbildning i Lomma kommuns åtgärdsprogram för naturreservatsbildning. 
De biologiska värdena som är grund för reservatsbildandet är framför allt områdets 
unika kustnära dammiljöer med vassbälten och öppna vattenspeglar som utgör viktiga 
rast- och häcklokaler för fåglar. Dessutom utgör områdets buskmarker, trädmiljöer samt 
sandmiljöer viktiga livsmiljöer för bland annat växter, insekter, fladdermöss och fåglar. 
Vid planledningsgruppens möte 2018-09-12 togs beslutet att skicka handlingarna på in-
ternremiss till kommunens nämnder och på externt samråd med berörda myndigheter, 
externremiss till sakägare samt delgivande till övriga nyttjandeorganisationer och be-
rörda parter. Handlingarna som sedermera har varit på internremiss och externt samråd 
är reviderade enligt samrådsredogörelsen. 
 
Handlingar i ärendet 
- Skrivelse från planeringsavdelningen 2019-11-05. 
- Förslag på beslut och föreskrifter samt gränsdragning för naturreservatet Kustdam-

marna.  
- Förslag på skötselplan för naturreservatet Kustdammarna. 
- Samrådsredogörelse. 

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

nens nämnder samt det externa samrådet med myndigheter, sakägare och övriga. 
 

Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige 
besluta följande: 
- Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklara det område som avgränsats 

på karta i ”Förslag på beslut och föreskrifter för naturreservatet Kustdammarna” 
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 Kustdammarna. 
- 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 naturreser-

vatet Kustdammarna ska beaktas i kommande budgetarbete. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2019-11-27 
 

PLG § 43 Dnr KS/KF 2019:349.214 
 
Yttrande över detaljplan för del av Hamnen 22:164 mfl, Malmö stad  
 
Ärendebeskrivning 
Malmö stad har skickat ut ett planförslag för del av fastighet i Malmö norra hamn. Pla-
nen omfattar industri och hamnverksamhet, vindkraft samt ett kompensationsområde 
för fågel. För att genomföra planen krävs utfyllnad av Öresund. Lomma kommun har ytt-
rat sig i tidigare skeden såsom översiktsplan och avgränsningssamråd för miljökonse-
kvensbeskrivningen i tillståndsansökan för utfyllnaden. 
 
Handlingar i ärendet 
- Skrivelse från planeringsavdelningen 2019-11-07. 
- Skrivelse från Malmö stad 2019-10-15. 
- Planbeskrivning. Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:165 m.fl.  

Hamnen i Malmö. 
- Plankarta. 
- Miljökonsekvensbeskrivning. Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:165 m.fl. 

Hamnen i Malmö. 
- Planprogram för Norra Hamnen. Logistikcentrum. 
 
Överläggning 
Lisa Bäck (S) yrkar att planledningsgruppen ska föreslå kommunstyrelsen att besluta att 
Lomma kommun ska yttra sig i enlighet med föreliggande förslag, med ändringen att ut-
trycket ”de små stegens tyranni” ska utgå ur yttrandet. 
 
Vice ordförande Jerry Ahlström (M) yrkar att planledningsgruppen ska föreslå kommun-
styrelsen att besluta att Lomma kommun ska yttra sig i enlighet med föreliggande för-
slag.  
 
Propositionsordning 
Vice ordföranden ställer först proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt 
eget yrkande, varefter planledningsgruppen bifaller det samma. 
 
Därefter ställer vice ordförande proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa 
Bäcks ändringsyrkande, varefter planledningsgruppen avslår det samma. 

 
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 
Lomma kommun har tagit del av detaljplaneförslag för del av fastigheten Hamnen 
22:164 mfl (Norra hamnen, delområde 2) i Hamnen i Malmö och lämnar här synpunkter 
på främst de havsrelaterade frågorna. Kommunen berörs i relativt stor utsträckning av 
planen då denna påverkar Lommabukten.  
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 7 (11) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
PLANLEDNINGSGRUPPEN  2019-11-27 
 

PLG § 43 (forts.) Dnr KS/KF 2019:349.214 
 
 
Lommabukten är idag ett havsområde som har ett flertal scenarier framför sig. Efter 
flera år av åtgärdsarbete, förbättrad teknik och högre medvetenhet hos verksamhetsut-
övare har en återhämtning skett där vattenkvalitet förbättrats och ekologiska värden 
ökat. Delvis genom detta och delvis genom en stor miljöförstöring i haven globalt räknas 
nu Öresund till ett av världens mest oförstörda havsområden i den tempererade zonen. 
Genom planerade utfyllnader på såväl danska sidan av Öresund som i Malmö hamn 
kommer nya hot mot möjligheten att nå god status i vattenförekomsten. Detta kommer 
självklart att få stora konsekvenser eftersom utfyllnaderna sker just i de områden som är 
mest produktiva eller har potential att vara mest produktiva. Lomma kommun har yttrat 
sig i såväl översiktsplaneskedet som i avgränsningssamrådet för tillståndsansökan. Dessa 
synpunkter kvarstår och redovisas nedan. Det som kan tilläggas i detta skede är att man 
inte kan undgå att slås av hur otidsenligt detta projekt med tillhörande planering är. Om-
världen är i stark förändring och den logistik som man bereder utrymme för kommer 
med all sannolikhet att vara förändrad när platsen väl kan tas i bruk för de planerade än-
damålen. Med de stora konsekvenser detta får borde därför en ny analys göras om de 
verkliga behoven med en realistisk framtidsblick. 
 
Lomma kommuns yttrande över avgränsningssamråd för utfyllnad i Norra hamnen: 
 
Lomma kommun anser inte att det är rätt förfarande att miljökonsekvensbeskrivningen 
hänvisar konsekvenserna av utfyllnaden till tillståndsskedet. Vidare behöver också ku-
mulativa effekter av förslaget bedömas. Dessutom behöver konsekvenserna för vind-
kraften även hantera den marina miljön och inte enbart fågellivet då buller, vibrationer 
och stroboskopiska effekter har påverkan på livet under ytan. 
 
Lomma kommun har i tidiga skeden lämnat synpunkter på Malmö stads planer på att 
fylla ut delar av Öresund för att tillskapa större markområden för Copenhagen Malmö 
Port (CMP). I yttrandet över översiktsplanen skrev Lomma kommun bland annat nedan-
stående: 
 
”Det står att inriktningen på kommunens planering ska vara att värna de ekosystem-
tjänster som havet och kusten levererar och att de ekologiska intressena, de kommersi-
ella hamnverksamheterna, stadsplanering, energiproduktion och fritidsaktiviteter måste 
samsas på en relativt begränsad yta. För att kunna genomföra en ekosystembaserad pla-
nering (så som man själv anger att man ska) krävs ett gediget kunskapsunderlag och 
detta bör redovisas någonstans i strategin och tas fram INNAN man bestämmer var olika 
aktiviteter ska ske. På detta sätt skapar man långsiktig hållbarhet – även för havets in-
tressen. Det står också i detta avsnitt att, eftersom hav och kust är en begränsad resurs 
med många konkurrerande intressen, så krävs det samsyn och samarbete med grann-
kommuner.” 
 
Lomma kommuns synpunkter och tydliggöranden kvarstår, men kan utvecklas vidare. 
Det läge som uppstår med den föreliggande ansökan är de små stegens tyranni på  
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2019-11-27 
 

PLG § 43 (forts.) Dnr KS/KF 2019:349.214 
 
 
många sätt. Det är omöjligt att förutse vilka konsekvenserna blir av den föreslagna utfyll-
naden på Lomma kommuns fysiska miljö på sikt. Detta eftersom ingen information finns 
om vilka verksamheter som ska komma till stånd på platsen, eller om marken ens verkli-
gen behövs för det beskrivna ändamålet. I nästa steg kan alltså kraftigt omvärldspåver-
kande industri komma att etableras.  
 
I dokumentet saknas den avvägning som krävs enligt både plan- och bygglagen och mil-
jöbalken. Mark- och vattenområden ska användas till det de är bäst lämpade för. Så sker 
inte här eftersom man för all framtid förbrukar den ändliga resurs som ålgräshabitatet 
utgör i Öresund och tyvärr sker många felresonemang längs vägen. Det går inte heller 
att se att det skulle finnas starka samhällsekonomiska skäl att utföra åtgärden. Miljökon-
sekvensbeskrivningar är generellt ett användbart verktyg för att hitta den bästa lös-
ningen och den bästa avvägningen. Här används den inte på rätt sätt och många av de 
viktigaste utgångspunkterna i lagstiftningen duckar man för genom att först bestämma 
sig vad man vill göra och därefter göra en MKB. Eftersom man då använder sig av de små 
stegens tyranni så kan inte en transparent genomlysning av konsekvenserna för platsen 
och närliggande områden ske.  
 
• Man påstår att eftersom den ålgräsinventering som är gjord inte visar på några större 
bestånd av ålgräs i det tilltänkta området och eftersom bottensubstratet inte är optimalt 
för ålgräs, så blir påverkan liten. Att området ser ut på detta sätt beror på de utfyllnader 
som gjorts tidigare. Historiskt sett har täta bestånd av ålgräsängar funnits på platsen och 
genom en utfyllnad flyttas alltså problemet längre ut i Öresund vilket i sin tur ger 24 ha 
minskad yta för ålgräs oavsett hur man räknar. Detta är ett Natura 2000-habitat som hör 
till ett av världens snabbast minskande habitat, samtidigt som det är ett av de viktigaste 
för att över huvud taget kunna fiska i havet. Till det tillkommer att ålgräsängarna i 
Öresund hör till de friskaste och finaste globalt och därför bör man även se detta ur ett 
globalt perspektiv. Tyvärr är det kapitel som ska hantera denna fråga rubriksatt, men I 
övrigt blankt i handlingarna. Digniteten av att fylla ut och för all framtid förstöra detta 
habitat kan likställas med att hugga ner regnskog. Man kan lära sig mer om de ekono-
miska konsekvenserna av att minska ålgräsets utbredningsmöjligheter här: https://sveri-
gesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6792446 
• Att inventera ålgräset har alltså inte varit helt nödvändigt och säger inte så mycket om 
platsens värde ur biologisk synvinkel. Habitatet finns där på samma sätt som en åker 
finns även utan gröda och platsen är restaurerbar. Däremot går det inte att kompensera 
eftersom själva botten försvinner med utfyllnaden. Trots att botten är övergödd, stenig 
och påverkad av industriell miljö så finner man ändå många arter på platsen, vilket sna-
rare visar vilken artrik plats Öresund generellt är. 
 
• Att hänvisa till Lommabuktens rika ålgräsängar låter sig inte heller göras eftersom det 
inte går att bedöma de kumulativa konsekvenserna av utfyllnaden på sikt och därför går 
det inte heller att säga att Lommabuktens ålgräsängar inte skadas av åtgärden. 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2019-11-27 
 

PLG § 43 (forts.) Dnr KS/KF 2019:349.214 
 
• Är det rimligt och en bra avvägning att fylla ut Öresund för att ta emot kryssningsfar-
tyg? Någon annan verksamhet beskrivs inte där det krävs att de är lokaliserade just till 
havet. 
 
• Hur ska man möta miljökvalitetsnormerna för vatten? Eftersom vattendirektivets nor-
mer idag inte är uppfyllda så krävs stora åtgärder för att förbättra situationen i Öresund, 
inga åtgärder verkar ingå som på något sätt bidrar till förbättringar, enbart försämringar. 
Åter måste man upprepa att man inte vet något om de kumulativa effekterna på sikt, 
något som utöver att drabba Lommabukten även kan komma att drabba andra verksam-
heter i området och deras möjligheter. 
 
• Att dra slutsatsen i nollalternativet att verksamheten för CMP inte kan utvecklas till 
logistiskt centrum kan inte anses korrekt. Det finns ingenting i handlingarna, utöver sats-
ningen på kryssningsfartyg, som visar att markområdena krävs just i anslutning till ham-
nen för att fungera eller att man övervägt andra lösningar såsom att bygga på höjden, 
samordnad logistik, förändrade framtidsbehov för förändrade varuflöden mm.  

 
• Frågan om föroreningarna i massorna får också anses vara felaktigt hanterade. Man 
kan inte generaliserande dra slutsatsen att förorenade massor som dumpas i en vatten-
massa följer samma spridningsmönster som partiklar. 
  
Frågan från mötet i tidigare skede kvarstår också kring hur detta projekt rimmar med 
Malmö stads ambition att ta havsfrågorna på allvar och göra sig till ambassadör för just 
mål nr 14 i Agenda 2030? Målet stipulerar att man ska skydda och återställa ekosyste-
men i havet, bevara kust- och havsområden samt stödja småskalig fiskenäring. Nu gör 
man precis tvärtom, något som inte bara har stort symbolvärde och riskerar Malmö 
stads trovärdighet som ambassadör för mål nr 14, utan även får påverkan på de ekolo-
giska sammanhangen samt bäring utanför kommunen. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2019-11-27 
 

PLG § 44 Dnr KS/KF 2019:346.006   
 
 
Sammanträdesdatum för planledningsgruppen 2020 
 
Ärendebeskrivning 

Följande sammanträdestider föreslås för planledningsgruppen 2020. 
 
12 feb kl 15.30   
11 mar kl 15.30 
15 april kl 15.30 
13 maj kl 15.30 
3 juni kl 15.30 
 
16 sept  kl 15.30 
4 nov kl 15.30 
2 dec kl 15.30 
 
Handlingar i ärendet 
- Skrivelse från planeringsavdelningen 2019-11-12. 

 
Planledningsgruppens beslut: 
- Planledningsgruppen sammanträder följande datum år 2020: 

 
12 feb kl 15.30   
11 mar kl 15.30 
15 april kl 15.30 
13 maj kl 15.30 
3 juni kl 15.30 
 
16 sept  kl 15.30 
4 nov kl 15.30 
2 dec kl 15.30 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 11 (11) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2019-11-27 
 

PLG § 45 Dnr KS/KF 2019:301.530 
 
 
Information om Skånetrafikens förslag till framtida kollektivtrafik i  
Lomma kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Planeringschef Lovisa Liljenberg informerade om Skånetrafikens förslag till omläggning 
av linje 137 i Bjärred.  

 
Planledningsgruppens beslut: 
- Planledningsgruppen har tagit del av informationen. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 


	Följande sammanträdestider föreslås för planledningsgruppen 2020.

