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Tommy Samuelsson 
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Miljöstrategisk samordnare 
Arkitekt 
Planerings- och trafikingenjör 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnadschef 
Stadsarkitekt 
Sekreterare 
 

Utses att justera Rune Netterlid  
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  Robert Wenglén 
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  Rune Netterlid 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2019-04-10 
 

PLG § 13 Dnr KS/KF 2019:166.121 
  
Antagande av Befolkningsprognos 2019-2024 för Lomma kommun 
 
Ärendebeskrivning 
En ny befolkningsprognos för Lomma kommun har tagits fram. Prognosen utgår från da-
gens befolkningsfördelning med förväntningar om födelsetal och dödlighetstal samt 
flyttningsnetto till följd av inte minst bedömt bostadsbyggande. Prognosen utgår från en 
uppskattning av bostadsbyggandet under de kommande sex åren. Årets befolkningspro-
gnos utgår ifrån att byggandet i kommunen till 100 % genomförs enligt uppskattat byg-
gande under år 2019 och 2020, samt därefter till 80 % de följande åren.  Erfarenhets-
mässigt genomförs upp mot 80% av det planerade bostadsbyggandet om tidshorisonten 
är 5-6 år. Den nu aktuella prognosen innebär en viss avmattning de närmaste åren, men 
långsiktigt är befolkningstillväxten fortsatt hög i kommunen. Den 6-åriga befolkningspro-
gnosen har kompletterats med en utblick mot år 2030. Underlaget till denna långsiktiga 
framskrivning av befolkningstalet är förväntningar på förändringar av dagens befolkning 
samt konsekvenserna av fortsatt bostadsbyggande med utgångspunkt i framför allt kom-
munens översiktsplan, men också kompletterat med nya projekt såsom ”Framtidens 
Bjärred”. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, 2019-03-18. 
- Befolkningsprognos för Lomma kommun 2019-2024 med utblick mot 2030. 
 
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Kommunstyrelsen beslutar att Befolkningsprognos för Lomma kommun 2019-2024 

med utblick mot 2030 ska gälla som underlag inom kommunen i budgetarbete och 
verksamhetsplanering, tills ny prognos framtages. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2019-04-10 
 

PLG § 14 Dnr KS/KF 2018:114.212 
 
Yttrande över Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn,  
Malmö stad 
 
Ärendebeskrivning 
Malmö stad har tagit fram en översiktsplan för södra Kirseberg och Östervärn i östra 
Malmö, utställning pågår 1 mars till 31 maj. Förslaget var på samråd under våren 2015. 
Lomma kommun hade inga synpunkter på planen. Planområdet omges av Kirsebergssta-
den i norr, Östervärn och Ellstorp i söder och Johanneslust i öster. I planområdet ligger 
Järnvägsverkstäderna och Östervärns station samt delar av Johanneslust och Ellstorp. 
Detta är stadsdelar med olika karaktär och som skiljs åt av vägar, järnvägar och dåligt 
utnyttjad industrimark. För att ändra på detta vill Malmö stad knyta samman stadsde-
larna, både med varandra och med den centrala staden. Planområdet ska möjliggöra 
4 500 – 5000 nya bostäder, 3 000 – 4 000 nya arbetsplatser, två nya grundskolor, sex nya 
förskolor samt nya parker på 5,5 hektar. Syftet med utvecklingen är att skapa en nära, 
tät, grön och funktionsblandad stadsdel, med ett effektivt markutnyttjande och tydliga 
kopplingar till närliggande områden. Malmö stad ser vikten av att området utvecklas uti-
från de värden som finns i området idag. Bland annat ingår de gamla järnvägsverkstä-
derna i planen, dessa har en gång varit Malmö stads näst största arbetsplats. Omvand-
lingen ska därför ta avstamp i historien men vända sig mot framtiden, bland annat 
genom en utveckling av Östervärns station. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, 2019-04-02. 
- Skrivelse från Malmö stad, 2019-02-28.  
- Utställningsförslag Översiktsplan för södra Kirseberg och Östervärn 2018 

 
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 
Lomma kommun har inget att erinra mot Översiktsplan för södra Kirseberg  
och Östervärn. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2019-04-10 
 

PLG § 15 Dnr KS/KF 2019:113.420 
 
Yttrande över Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och  
arter i Västerhavet, Länsstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne har gemensamt tagit fram ett för-
slag till en Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet. 
Strategin omfattar de svenska delarna av Skagerrak, Kattegatt och Öresund, inklusive 
Sveriges ekonomiska zon, alltså från Idefjorden och norska gränsen i norr till Käm-
pingebukten (Vellinge kommuns östra gräns) i söder. Strategin omfattar även strandmil-
jöer som vanligtvis finns upp till 300 meter från strandlinjen. Syftet med strategin är att 
ta fram åtgärder för att långsiktigt skydda och förvalta marina miljöer och arter i det de-
finierade området. Detta för att nå nationella och internationella mål, direktiv och kon-
ventioner med bäring på havsmiljö och biologisk mångfald.  
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, 2019-03-29. 
- Följebrev från Länsstyrelserna, 2019-03-06.  
- Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet. 

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

 
Lomma kommun har under lång tid arbetat för att värna kommunens värdefulla marina 
naturområden. Dessa inbegriper flera av de utpekade Natura 2000 naturtyperna bland 
annat ålgräsängar, sublittorala sandbankar, strandängar, kustnära våtmarker och drift-
vallar. Detta har senast resulterat i politiska beslut att bilda två marina naturreservat, 
”Flädierev” i norra Lommabukten och ”Strandhusens revlar” i södra Lommabukten. 
Dessa reservat vann laga kraft i januari 2019. Den gemensamma förvaltningsstrategin 
för Länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne blir till ett värdefullt stöd i det 
fortsatta arbetet med marin naturvård och uppföljning i kommunen varför vi ser mycket 
positivt på dess framtagande.  

Del 1, statlig havsplanering 
Det är otydligt vilken relation strategin har till den statliga havsplaneringen. Den fysiska 
avgränsningen i strategin skiljer sig från de tre utpekade havsplaneområdena i Havs- och 
vattenmyndighetens (HaV)  förslag till statlig havsplanering. Strategin borde överens-
stämma så långt som möjligt med den statliga havsplaneringen. Om inte hela förvalt-
ningen av havet med värdeutpekande, avvägning och åtgärder hänger ihop i en tydlig 
relation är risken stor att någon del glöms bort. Det gör också att ekosystembaserad pla-
nering blir mer av en vision än en metod för att faktiskt nå resultat.  
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2019-04-10 
 

PLG § 15 (forts.) Dnr KS/KF 2019:113.420 

Del 1, sid 45, avsnitt 7.9.2 
Eftersom majoriteten av det marina skräpet kommer från land borde denna åtgärd kom-
pletteras med en åtgärd som inriktar sig på att reducera skräpet uppströms - att före-
bygga utsläppen av skräpet vid källan. För att problemet med marint skräp verkligen 
skall kunna lösas kan man inte geografiskt avgränsa åtgärderna till skräpets slutstation 
och den största delen av marint skräp kommer från land. Det borde vara hög prioritet 
att säkerställa finansiering för dessa förbyggande åtgärder. 

Del 1, sid 49, avsnitt 8.3.2 

Som ett tillägg till åtgärd 8.3.2 ”Minska behovet av fasta båtplatser” bör det finnas en 
åtgärd för att minska antalet bryggor och anläggningar då färre stora ger mindre påver-
kan totalt sett än många små. Det är viktigt med ett minskat fotavtryck från bryggor 
också utifrån ett klimatanpassningsperspektiv. Ett minskat behov av båtplatser skulle 
kunna leda till minskat antal bryggor, men det är inte säkert. Exempelvis kan man verka 
för att det sker en sammanslagning av bryggföreningar så att mindre bryggor kan tas 
bort.  

Del 1, sid 49, avsnitt 8.3.3 

Denna åtgärd borde gälla samtliga naturtyper längs kustzonen, inte bara strandängar. 
Åtgärdens titel borde därför ändras till ”Möjliggöra reträtt av kustnära naturtyper” eller 
t om ”Möjliggöra reträtt av samtliga marina och kustnära naturtyper” eftersom havsni-
våhöjningen kommer att få stor konsekvens på de undervattensmiljöer som är beroende 
av grunda förhållanden. 

Del 1, sid 14, tredje stycket 
Följande stycke är inaktuellt eftersom de båda naturreservaten vann laga kraft i januari 
2019: 
"Lomma kommun har föreslagit två områden i Lommabukten (Flädierev och Strandhu-
sens revlar) för att bli kommunala naturreservat. Syftet är att bevara biologisk mångfald, 
ålgräsängar och blottade ler- och sandbottnar i buktens norra och södra delar." 

Del 1, bilaga 1.2, sid 73 
Eftersom de marina naturreservaten Flädierev och Strandhusens revlar vunnit laga kraft 
så kanske det inte längre är aktuellt att ha kvar dessa under ”Pågående arbete med 
skyddade områden”. Sedan har man här särskrivit "Flädie rev”. Det beslutade namnet 
för reservatet är ”Flädierev”, utan mellanslag. 
  
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2019-04-10 
 

PLG § 16 Dnr KS/KF 2019:124.214 
 
Yttrande över förslag till detaljplan för Hjärup 22:1 mfl, Staffanstorps 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av den första etappen av den nya 
stadsdelen Västerstad i Hjärup samt den infrastruktur som behövs för bebyggelsen. 
Planområdet ligger väster om Jakriborg, vid stambanan mellan Malmö och Lund. Enligt 
kommunens översiktsplan är den viktigaste faktorn som styr markanvändningen i kom-
munen närheten till spårbunden kollektivtrafik. En stor del av kommunens framtida be-
folkningsökning planeras därför ske i Hjärup, där det idag finns en pågatågstation. För 
att skapa förutsättning för den önskade befolkningstillväxten anser Staffanstorps kom-
mun att det krävs ett stort tillskott av bostäder i orten. Stadsdelen ska erbjuda en varie-
rande boendemiljö med en tydlig stadsmässighet. Detaljplanen Västerstad Etapp 1 möj-
liggör en blandning av bostäder t ex radhus, kedjehus, friliggande villor och 
flerbostadshus. Detaljplanen möjliggör även en förskola och centrumkvarter med en 
stadsmässig utformning. Det finns även en park med möjlighet till lekplats samt ett 
parkstråk för dagvattenhantering. Detaljplanen möjliggör för cirka 730 bostäder förde-
lade på 160 småhus och 570 lägenheter.  
 
Miljöstrategen har lämnat förslag till yttrande.  
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, 2019-04-02. 
- Skrivelse från Staffanstorps kommun 2019-03-08.  
- Plankarta med planbestämmelser detaljplan för Västerstad Etapp 1, del av  

Hjärup 22:1 mfl 2019-02-27. 
- Illustrationsplan för Västerstad Etapp 1, del av Hjärup 22:1 mfl 2019-02-27. 
- Planbeskrivning detaljplan för Västerstad Etapp 1, del av Hjärup 22:1 mfl. Samråds-

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

 
Delar av detaljplanen ingår i dikningsföretaget Vinstorp-Lomma 1943 vars dränering tidi-
gare runnit rakt in i Lomma tätort. Sedan 2012 är denna ledning avskuren och löper istäl-
let längs med Malmövägen för att efter Östra dammarna mynna i Höje å. Redan nu, men 
än mer i ett förändrat klimat kommer ändå det vatten som härrör från såväl exploatering 
som jordbruksdränering att påverka flödena nedströms. Det behöver tydliggöras i pla-
nen hur denna exploatering kan bidra till att uppnå såväl miljökvalitetsnormerna för vat-
ten som hur flödena i olika scenarier kan komma att påverka Lomma, alltså konsekven-
serna av exploateringen. Nu står det att man bedömer att riskerna för att överskrida 
miljökvalitetsnormerna minskar. Det är inte heller tillräckligt tydligt hur påverkan på dik-
ningsföretaget blir och hur man säkerställer att avrinningen till dikningsföretaget inte  
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PLG § 16 (forts.) Dnr KS/KF 2019:124.214 
 
 
överskrids i olika scenarios. Hur skulle t ex långa regn påverka möjligheten att utnyttja 
underjordiska magasin? 

  
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2019-04-10 
 

PLG § 17 Dnr KS/KF 2017:351.439   
 
Antagande av Kustzonsprogram för Lomma kommun 2019-2030 
 
Ärendebeskrivning 
Planeringsavdelningen fick 2014 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett kustzons-
program för Lomma kommun med mål och åtgärder. Arbetet med att ta fram kunskaps-
underlaget rörande kustfrågor har skett i samråd och dialog med samtliga berörda för-
valtningar. Samhällsbyggnadsförvaltningens enheter har involverats genom en 
integrerad samrådsprocess tidigt i projektet och informations- och förankringsmöten har 
kontinuerliga hållits för berörda avdelningar och enheter. Framtagningsprocessen har 
förankrats hos nämnder och förvaltningar och planledningsgruppen är politisk styr-
grupp. Syftet med Kustzonsprogrammet är att det ska vara vägledande mot ett gemen-
samt strategi- och åtgärdsarbete för att förvalta kusten på ett klimatanpassat och håll-
bart sätt fram till år 2030. Det ska tydliggöra ansvarsförhållandet mellan olika aktörer. 
Utgångspunkten har varit att definiera hur ett förändrat klimat och en ökad havsnivå på-
verkar Lomma kommuns kust med avseende på de tre aspekterna översvämning, eros-
ion och strandskyddets syfte. En stor del av arbetet har varit att ta fram aktuella kun-
skaps- och planeringsunderlag för att få en målbild om hur kusten ska se ut i ett 
långsiktigt perspektiv.  
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, 2019-03-21. 
- Kustzonsprogram för Lomma kommun - Del A Mål och genomförande.  
- Kustzonsprogram för Lomma kommun - Del B Kunskapsdel.  
- Kustzonsprogram för Lomma kommun - Del C Bilagor.  
- Samrådsredogörelse internremiss. 
- Samrådsredogörelse externremiss. 
 
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att bevaka konsekven-

serna av programmet i kommande budgetarbete. 
 

- Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen för det interna samrådet med 
nämnder och samrådsredogörelsen med externa parter.  

 
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
följande: 
- Kommunfullmäktige antar Kustzonsprogram för Lomma kommun 2019-2030. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2019-04-10 
 

PLG § 18 Dnr KS/KF 2018:184.212 
 
Frågor rörande miljö- och riskfaktorer, klimat och havsplanering inför ny 
översiktsplan för Lomma kommun 
 
Ärendebeskrivning 
På planledningsgruppens sammanträde presenterades fokusområdena klimat, havspla-
nering och risker av den miljöstrategiska samordnaren Helena Björn. Senare under våren 
2019 ska planledningsgruppen fatta ett inriktningsbeslut för frågorna. Detta beslut ska 
sedan ligga till grund för det samrådsförslag till ny översiktsplan som arbetas fram under 
hösten 2019. Viktiga aspekter för att minska negativ påverkan på människan och miljön 
är lokalisering av miljöstörande verksamheter, utsläpp till mark, vatten och luft från 
både bostäder, verksamheter och transporter. Risker finns även kopplade till klimatför-
ändringen eftersom den globala temperaturen väntas öka de kommande 100 åren. 
Detta kommer att innebära stora effekter på ekosystem, samhällsbyggande, jordbruk, 
kultur och ekonomi både globalt och lokalt. Vad gäller havet har Lomma kommun, som 
första kommun i Sverige, planerat hela sitt havsområde. Svenska staten har påbörjat den 
planering av havet som ska träda i kraft 2021. Den statliga havsplaneringen börjar en 
sjömil från baslinjen och överlappar delvis den kommunala planeringen för Lomma kom-
muns del. 
   
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, 2019-03-22. 
- Utdrag ur ÖP 2010 Miljö- och riskfaktorer. 
- Utdrag ur ÖP 2010 Plankarta kustvatten. 
 
Planledningsgruppens beslut: 
- Planledningsgruppen har tagit del av informationen.  

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

 


