
 

 

 

 

KUNGÖRELSE  

KOMMUNFULLMÄKTIGE  

Plats: Kommunhuset, Stora Sessionssalen, Hamngatan 3, Lomma 

Tid: Torsdag 2022-08-25 klockan 19:00 

Ärende 
1. Upprop 

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

3. Meddelanden 

a) Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-08, § 142, om redovisning av 
ej slutbehandlade uppdrag 

b) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Kävlinge kommun 2022-06-13, § 45, om 
godkännande av upplösning av nuvarande samordningsförbund och ingående i nytt 
gemensamt samordningsförbund 

4. Avsägelse från Ingrid Johansson (M) avseende uppdrag som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden samt fyllnadsval med anledning härav 

5. Beslut om medlemskap i Föreningen Energikontor Sydost 

6. Utökning av kommunstyrelsens mindre investeringar 2022 avseende dieseltank samt finansiering 
av inköp av diesel 

7. Slutredovisning av investeringsprojekt från samhällsbyggnadsnämnden 

8. Beslut om finansiering av lokal äldreomsorgsreform 

9. Miljömålsprogram för Lomma kommun 2022-2028 

10. Köpeavtal avseende del av Borgeby 15:38 och Borgeby 15:14 (naturreservat Augustenborg) 

11. Förvärv av fastigheten Borgeby 17.38 i Bjärreds vångar, Lomma kommun 
Behandlas av extra KS 2022-08-22, protokollsutdrag kommer senare 

 



 

 

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 2022-08-16 

Intygas av  

Maria Zingmark 
Kommunsekreterare 



Kommunfullmäktige 
2022-08-25 
 

Ärende 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2022-06-08 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS AU § 142 KS KF/2022:12 

Redovisning av ej slutbehandlade uppdrag 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-10-27 att ej slutbehandlade uppdrag ska redovisas 
för kommunstyrelsens arbetsutskott två gånger per år. 

Nedanstående förteckning visar de uppdrag som ännu inte slutbehandlats. 

Uppdrag till Datum Uppdraget Kommentarer 
Planerings- 
avdelningen 

KS 2019-08-21 
KS/KF 2019:274 

Ta fram en förstudie för 
utvecklingen av den norra 
kommundelen 

Pågående 

Kommun-
direktören 

KF 2019-10-24 
KS/KF 2019:143 

Initiera en översyn och komma 
med förslag på hur 
upphandlings- och 
uppföljningsfunktionen i 
kommunen kan förbättras 

Pågående 

KLF KSAU 2020-03-04 
KS/KF 2020:33 

Återremiss av Revidering av 
säkerhetsanvisningar och 
säkerhetspolicy för Lomma 
kommun (ändringar i kapitel om 
informationssäkerhet) 

Pågående 
Ärendet till KSAU i höst 

SBN KF 2021-02-11 
KS/KF 2019:303 

Uppdrar att undersöka 
möjligheter att installera 
solcellsanläggningar i befintliga 
kommunala fastighetsbeståndet 
genom LCC-kalkyler 
(livscykelkostnader). 
Undersökningen ska innefatta en 
miljövärdering 

Pågående 
Inventering är avslutad med 
rapporten är ännu inte 
färdigställd 
 

KFN KF 2021-02-11 
KS/KF 2020:118 

Uppdrar att inrätta en 
fritidsbank 

Pågående 
Ska enligt beslut från KFN 
inrättas under 2022 

Kommun- 
direktören 

KSAU 2021-03-17 
KS/KF 2021:87 

Uppdrar att upprätta en 
visselblåsarfunktion i Lomma 
kommun 

Införs under juni månad 
Ska var infört 2022-07-17 
enligt lagen 

KS KF 2021-03-18 
KS/KF 2021:25 

Uppdrar att för kommunens del 
ansvara för kommande åtgärder 
med anledning av avvecklingen 
av ABMA 

Pågående 
Avvecklingen är inte färdig 
ännu, väntar på beslut från 
andra kommuner 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2022-06-08 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

KS KF 2021-04-22 
KS/KF 2020:120 

Inrätta en politisk styrgrupp med 
uppdrag att inför nästkommande 
mandatperiod ta fram ett förslag 
till reviderade regler för arvoden 
till förtroendevalda i Lomma 
kommun. Den politiska 
styrgruppen ska bestå av en 
representant per parti som finns 
representerat i 
kommunfullmäktige 

Pågående 

Planerings- 
avdelningen 

KS 2021-05-19 
KS/KF 2017:26 

Uppdrar att upprätta förslag till 
detaljplan för del av Bjärred 9:1 
m.fl. i Bjärred (Bjärreds vångar), 
Lomma kommun samt att teckna 
plankostnadsavtal med 
sökanden 

Pågående 
 

SBF KSAU 2021-06-09 
KS/KF 2019:235 

Uppdrar att söka dispens från 
artskyddsförordningen för en 
upplyst färdväg genom 
saltsjöbadsparken 

Pågående 

Kommun-
direktören 

KSAU 2021-10-20 
KS/KF 2021:112 

Uppdrag att vidareutveckla 
arbetet med ungdomars 
inflytande i enlighet med 
tjänsteskrivelse från 
kommundirektören 2021-09-30 

Pågående 
Vid behov kommer appen 
att användas 

Planerings- 
avd. 

KS 2021-11-17 
KS/KF 2021:303 

Uppdrag att genom detaljplan 
prova lämpligheten att använda 
fastigheten Lomma 34:1 m.fl. för 
gymnasieskola och kommunhus 
samt i mindre utsträckning 
centrumverksamhet. 

Pågående 

Planerings- 
avd. 

KS 2021-11-17 
KS/KF 2021:273 

Uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan för del av fastigheten 
Lomma 24:6 
(verksamhetsområde 
Malmövägen) 

Pågående 

Samtliga 
nämnder 

KS 2021-12-08 
KS/KF 2021:316 

Fastställa förvaltningsspecifika 
digitala handlingsplaner med 
utgångspunkt i den digitala 
agendans fem strategiska 
områden 

Pågående 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2022-06-08 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

SBN KS 2022-01-26 
KS/KF 2022:11 

Ta fram förslag till detaljplaner i 
samtliga pågående 
detaljplaneärenden, med 
undantag av Karstorp 13:100 
samt ÖP:n 
2013:58 – Önnerup 1:2 m.fl. 
2013:60 – Ljunghuset 1:1 m.fl. 
2013:72 – Vinstorp 40:1 m.fl. 
2013:74 – Borgeby 23:7 och 23:6 
2016:105 – Bjärred 19:8 
2016:109 – del av Lomma 21:34 
2017:185 – Lomma 33:11 m.fl. 
2021:170 – Bjärred 9:1 m.fl. 
2021:273 – Lomma 24:6 m.fl. 
2021:303 – Lomma 34:1 m.fl.  

Pågående 

Kommun-
direktören 

KF 2022-01-27 
KS/KF 2021:166 

Tillse att en handlingsplan för att 
motverka hedersrelaterat våld 
och förtryck tas fram 

Pågående 

SBN KS 2022-02-16 
KS/KF 2022:8 

Ta fram ett förslag till detaljplan 
för del av Fjelie 2:10 m.fl. (Flädie 
stationsområde) 

Pågående 

KLF KS 2022-02-16 
KS/KF 2021:21 

I samarbete med de övriga 
kommunerna ta fram ett nytt 
avtal för överförmyndar-
verksamheten som ska gälla från 
och med 2023-01-01 

KF beslutade 2022-05-05 
om att ingå i nytt avtal 
under förutsättning att de 
andra kommunerna också 
gör det 

SN KS 2022-04-27 
KS/KF 2022:83 

Socialnämndens åtgärdsplan ska 
redovisas för kommunstyrelsen 
senast i juni månad 

Redovisas på KS 2022-06-22 

 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2022-06-03 från kommunledningsförvaltningen 

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga redovisningen av ej slutbehandlade 

uppdrag till handlingarna. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planeringsavdelningen 
Kommundirektören 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2022-06-08 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningscheferna 
Kommunstyrelsen – för meddelande 
Kommunfullmäktige – för meddelande 
 

  



Kommunfullmäktige 
2022-08-25 
 

Ärende 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 72 KS KF/2022:114 

Beslut om medlemskap i Föreningen Energikontor Sydost 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommun är medlem i Energikontoret Skåne. Energikontoret Skåne bildades 1998 av 
Kommunförbundet Skåne och har sedan dess drivits som en del av förbundets verksamhet. I 
samband med det att Kommunförbundet Skåne år 2020 bytte namn till Skånes kommuner antog 
verksamheten en ny inriktning. Denna inriktning innebär att förbundets verksamhet renodlas och att 
flera av förbundets tidigare engagemang och uppdrag avvecklas. Med anledning av denna nya 
verksamhetsinriktning har en ny huvudman sökts för Energikontoret Skåne. 

Lomma kommun och övriga skånska kommuner behöver nu ta ställning till frågan om ansökan om 
medlemskap i Föreningen Energikontor Sydost, ett medlemskap som även innebär ett indirekt 
ägarskap i Energikontor Sydost AB. Ansökan ska ha inkommit till Föreningen Energikontor Sydost 
senast 2022-09-01. 

Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2022-05-30 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-08, § 145. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-08 § 145 
- Skrivelse 2022-05-30 från kommunledningsförvaltningen 
- Energikontor Sydost, Varmt välkomna, skrivelse inkommen 2022-05-12 
- Energikontor Sydost, Finansieringsmodell 2023, skrivelse inkommen 2022-05-12 
- Energikontor Sydost, Energikontor, skrivelse inkommen 2022-05-12 
- Protokoll 2022-04-29 från Energikontor Sydost AB:s bolagsstämma 
- Protokoll 2022-04-29 från Föreningen Energikontor Sydosts föreningsstämma 
- Skånes kommuners avsiktsförklaring, daterad 2022-04-11 
- Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost, antagna 2021-05-28 
- Bolagsordning för Energikontor Sydost AB, antagen 2021-01-25 
- Årsredovisning Energikontor Sydost AB, Räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31 
- Energikontor Sydost verksamhetsberättelse 2021 
- Energikontor Sydost AB, Ägardirektiv, daterade 2015-04-10 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Lomma kommun ansöker om 

medlemskap i Föreningen Energikontor Sydost. 
 _________________________________  
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Kansliavdelningen 

Vår referens: Maria Franzén 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2022:114 

Förslag till ansökan om medlemskap i Föreningen Energikontor Sydost 

Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Lomma kommun ansöker om medlemskap i Föreningen Energikontor Sydost. 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommun är medlem i Energikontoret Skåne. Energikontoret Skåne bildades 1998 av 
Kommunförbundet Skåne och har sedan dess drivits som en del av förbundets verksamhet. I 
samband med det att Kommunförbundet Skåne år 2020 bytte namn till Skånes kommuner antog 
verksamheten en ny inriktning. Denna inriktning innebär att förbundets verksamhet renodlas och att 
flera av förbundets tidigare engagemang och uppdrag avvecklas. Med anledning av denna nya 
verksamhetsinriktning har en ny huvudman sökts för Energikontoret Skåne. 

Under år 2021 har Skånes kommuners styrelse fört en dialog med styrelsen för Föreningen 
Energikontor Sydost om en verksamhetsövergång gällande Energikontoret Skåne. På uppmaning av 
styrelsen för Föreningen Energikontor Sydost lämnade kommundirektören 2022-02-01 ett indikativt 
svar gällande Lomma kommuns intresse att delta i en fortsatt utredningsprocess om medlemskap i 
föreningen. Av de 33 skånska kommunerna uttryckte 30 kommuner intresse för att ingå i en fortsatt 
process med medlemskap i Föreningen Energikontor Sydost. 

I februari 2022 ställde sig styrelsen i Föreningen Energikontor Sydost positiva till att fortsatt utreda 
en verksamhetsövergång. En politisk arbetsgrupp tillsattes med representanter från 
föreningsstyrelsen och Skånes Kommuner. Den politiska arbetsgruppen har utformat ett förslag på 
hur nya medlemmar kan antas samt förslag på en förändrad finansieringsmodell för att göra det 
möjligt med en fusion av verksamheterna. På föreningsstämman 2022-04-29 beslutade stämman att 
erbjuda kommunerna i Skåne och Region Skåne att ansöka om medlemskap i Föreningen 
Energikontor Sydost. 

Lomma kommun och övriga skånska kommuner behöver nu ta ställning till frågan om ansökan om 
medlemskap i Föreningen Energikontor Sydost, ett medlemskap som även innebär ett indirekt 
ägarskap i Energikontor Sydost AB. Ansökan ska ha inkommit till Föreningen Energikontor Sydost 
senast 2022-09-01. 

Bakgrund/Analys 
År 1996 startade de första energikontoren i Sverige med stöd från Europeiska Unionen (EU). Målen 
med energikontoren var att de skulle fungera som regionala kompetenscentrum inom energisektorn 
och arbetet skulle ske i samverkan med Energimyndigheten och olika regionala aktörer.  
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Föreningen Sveriges Regionala Energikontor (FSEK) bildades år 2000 som en oberoende förening med 
syfte att samordna och stödja de regionala energikontoren samt samverka nationellt och 
internationellt. Medlemmarna utgjordes av en homogen grupp med energikontor som samtliga 
agerade enligt de stadgar som beslutades av EU-kommissionen och som följde den energipolitik som 
fattades på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. 2013/2014 bytte föreningen namn till 
Energikontoren Sverige. 

I Sverige finns idag 16 energikontor som har till uppgift är att bidra till att respektive region når sina 
energi- och klimatmål och skapa förutsättningar att nå de nationella energi- och klimatmålen. 
Energikontoren stöttar kommuner, regioner och företag genom att ta initiativ och driva projekt som 
bidrar till att ställa om till en hållbar verksamhet. Energikontoren arbetar såväl strategiskt som 
operativt med olika typer av samverkans- och utvecklingsprojekt.  

Föreningen energikontor Sydost 

Energikontor Sydost bildades år 1999 genom ett initiativ från Södra Smålands kommuner och 
landsting och Regionförbundet Kalmar län. Kommunförbundet Kronoberg stod som huvudman för 
energikontoret som inledningsvis drevs som ett EU-projekt. 2006/2007 bildades den ideella 
föreningen, Föreningen Energikontor Sydost, och det föreningsägda Energikontor Sydost AB. Enligt 
föreningens stadgar är syftet med föreningen att genom bolagets operativa arbete främja ett robust 
energisystem. Detta ska ske genom kontinuerlig utveckling av sydostregionens och medlemmarnas 
energi- och klimatarbete. 

I enlighet med Föreningen Energikontor Sydosts stadgar kan enskilda kommuner, kommunalförbund, 
kommunförbund, regioner och andra offentliga organisationer med intresse för föreningens syfte 
och verksamhet erhålla medlemskap. Ansökan om medlemskap görs till föreningens styrelse som 
beslutar om medlemskap. Föreningens medlemmar kan erhålla stöd från bolaget vad det gäller 
strategisk energi-, transport- och miljöplanering samt energieffektivisering och omställning till 
förnybar energi. Medlemmar kan även erhålla stöd från bolaget genom strukturerade 
informationssatsningar och information om svenska och europeiska stödprogram. Vidare kan 
medlemmar i avtalad omfattning erhålla stöd till den kommunala energirådgivningen. 

Medlemsavgift och serviceavgift 

Medlemmar i Föreningen Energikontor Sydost betalar en medlemsavgift till föreningen och en 
serviceavgift till bolaget. På föreningsstämman 2022-04-29 beslutade stämman att godkänna förslag 
till förändrad medlemsavgift för år 2023. Om samtliga av Skånes kommuner blir medlemmar i 
föreningen ska den nya medlemsavgiften enligt beslutet vara 2 500 kr per kommun och år. Om inte 
alla Skånes kommuner blir medlemmar ska medlemsavgiften enligt beslutet även fortsättningsvis 
vara 5 000 kr per kommun och år.  

Bolagsstämman beslutade 2022-04-29 sedermera att den nya serviceavgiften för år 2023 ska vara 1 
kr per kommunmedborgare, minskad med den årliga medlemsavgiften. Antalet medborgare baseras 
på Statistiska Centralbyråns (SCB:s) uppgifter om invånarantal per den 30 november året innan 
budgetåret. 

Beslutsunderlag 
- Energikontor Sydost, Varmt välkomna, skrivelse inkommen 2022-05-12 
- Energikontor Sydost, Finansieringsmodell 2023, skrivelse inkommen 2022-05-12 
- Energikontor Sydost, Energikontor, skrivelse inkommen 2022-05-12 
- Protokoll 2022-04-29 från Energikontor Sydost AB:s bolagsstämma 
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- Protokoll 2022-04-29 från Föreningen Energikontor Sydosts föreningsstämma 
- Skånes kommuners avsiktsförklaring, daterad 2022-04-11 
- Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost, antagna 2021-05-28 
- Bolagsordning för Energikontor Sydost AB, antagen 2021-01-25 
- Årsredovisning Energikontor Sydost AB, Räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31 
- Energikontor Sydost verksamhetsberättelse 2021 
- Energikontor Sydost AB, Ägardirektiv, daterade 2015-04-10 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett med ekonomiavdelningen och klimat- och 
miljöstrategen. 

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: 
Föreningen Energikontor Sydost 
Kommundirektören 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonomiavdelningen 
Klimat- och miljöstrategen 



 

Varmt välkomna 
Ett gemensamt starkt energikontor och en gemensam 
energi- och klimatrådgivning i södra Sverige 
”Fredagen den 29 april 2022 fattades ett historiskt beslut på Föreningen Energikontor Sydosts 
årsstämma: ny finansieringsmodell och möjlighet till 34 nya medlemmar.” så löd budskapet i det 
pressmeddelande som med glädje och stolthet annonserades ut efter 2022 år föreningsstämma i 
sydost. 

 

Vi vill med denna inledning välkomna er, Skånes 33 kommuner och Region Skåne, till ett nytt och viktigt 
steg i arbetet med att etablera Sveriges största och mest slagkraftiga energikontor. Från och med den 
1/1–2023 kommer Energikontor Sydost och Energikontoret Skåne tillsammans bilda ett starkt 
kompetenscentrum vars syfte blir att främja ett robust energisystem genom insatser som bidrar till 
energieffektivisering, effektiv energianvändning och som ökar andelen förnybar energi.  

 

Lokal och regional politisk förankring 

Ett Energikontors verksamhet möjliggörs genom ett lokalt och regionalt politiskt stöd. Det är en 
förutsättning för oss om vi ska behålla nationella uppdrag och finansiering samt europeisk finansiering. 
Vi är därför ödmjukt tacksamma för det intresse ni kommuner och Region Skåne visat avseende att 
följa med oss på denna resa in i vår nya organisationsform och ge oss möjligheten att skapa en 
livskraftig verksamhet.  

 

Betydelsen av ert medlemskap 

Ett medlemskap i föreningen ger er fortsatt tillgång till stöd för energi- och klimatrådgivningen. Det 
ger er också möjligheter att tillsammans med oss och övriga medlemmar utveckla och ingå i 
gemensamma satsningar för att öka medvetenhet och kunskap kring energi- och klimatomställningen. 
Våra målgrupper är tjänstepersoner och politiker i er egen verksamhet samt företag, näringsliv, 
organisationer och, via energi- och klimatrådgivarna, även era medborgare.  

Via medlemskapet får ni alltså fortsatt nytta av energikontorets kompetens. Medlemskapet är också 
en förutsättning ta del av att vår förmåga att via lyckad projektutveckling växla upp lokala och regionala 
medel så fler kompetenser kan förstärka arbetet och flera åtgärder och insatser kan genomföras.  

 

Vi ser fram emot att fortsätta  
samarbetet med er! 



 

Information om tidplan 

I detta utskick får ni information om hur ni hittar  
- Föreningens stadgar 
- Beslut från förenings- och bolagsstämma (samt bilagor)  
- Informationshäfte om energikontor och energi- och klimatrådgivning  
- Bolagsordning 
- Ägardirektiv 
- Verksamhetsberättelse från bolaget 2021 

Detta ska ge er en möjlighet att få en bild av den verksamhet som Energikontor Sydost bedriver och 
de riktlinjer som idag styr medlemskap och hur bolaget arbetar för att leverera enligt tilldelat 
uppdrag.   

v19 Blankett för avtal och ansökan om medlemskap skickas till alla kommuner 
och till region Skåne. Vi har för avsikt att ansökan ska kunna fyllas i digitalt 
(länk kommer) 

- Fyll i blankett och signera avtal 
- Skicka original till 

Föreningen Energikontoret Sydost 
Smedjegatan 37 
352 46 Växjö 

17 juni Under midsommarvecka kommer vi göra en uppsamling för att bedöma 
ansökningsläget. Kan ni skicka in senast den 17:e juni underlättar det för oss. 

1 september  Sista ansökningsdag 

30 september  Beslutsmöte för Föreningen energikontor Sydost 
 Godkända ansökningar signeras av styrelsens ordförande 

- Inskannade kopior e-postas till respektive medlem 
- Medlemskapet träder i kraft 1/1 2023 

25 november  Ny indikativ budget för förening och bolag 

Höst/vinter Arbete med att förbereda fusion. Utarbeta förslag på organisation, 
styrelsesammansättning och nya styrdokument. 

Vinter/vår Valberedningens arbete med att ta fram förslag på ledamöter till 
föreningens och bolagets styrelser 

1 januari 2023  Fusion av Energikontorens operativa verksamheter 
Februari  
 

Fakturering av medlems- och serviceavgift  
- Två fakturor skickas till samtliga medlemmar 

o Medlemsavgift till föreningen Energikontor Sydost 
o Serviceavgift till bolaget Energikontor Sydost AB 

Avgiften utformas i enlighet med beslutet på stämmorna för förening och 
bolag. 

Februari Fastslå budget för den operativa verksamheten. 

April/maj Stämmor och konstituerande möten med beslut om 
- Ev nytt namn 
- Ny styrelsesammansättning 
- Nya styrdokument 
- Medlemsavgift för 2024 
- Serviceavgift för 2024 



 

Skicka e-post till nymedlem@energikontorsydost.se  
Hit kan du skicka alla typer av frågor – vi är flera medarbetare som hjälper dig här 

 
 

  
 

 

Styrelseordförande Föreningen Energikontor 
Sydost 

oliver.rosengren@vaxjo.se  

 

 

Styrelseordförande Skånes Kommuner  
Foto: Precious People 

patric.aberg@ostragoinge.se  
 

 

Vd Energikontor Sydost AB 
Christel.liljegren@energikontorsydost.se  

 

 

 Förbundsdirektör Skånes Kommuner 
nina.martensson@skaneskommuner.se  

 

  
 
Här samlar vi information och FAQ 
www.energikontorsydost.se/nymedlem  

 

 

 

Strateg, Energikontoret Skåne 
gustaf.wiklund@skaneskommuner.se  

 
 



Finansieringsmodell 2023  
Medlemmar i Föreningen Energikontor Sydost erlägger  

 en årlig medlemsavgift till föreningen samt 
 en årlig serviceavgift till Energikontor Sydost AB. 

Serviceavgiften: Energikontor Sydosts basarbete finansieras till viss del via denna serviceavgift, 
medan åtgärder och aktiviteter ska finansieras genom att vi växlar upp lokala och regionala medel 
med projektstöd från nationella och internationella program och fonder.   

 

 

Medlemsavgift 2023 

Om samtliga Skånes kommuner och Region Skåne blir medlemmar blir avgiften 2500 kr, men om ej 
alla blir medlemmar ska medlemsavgiften vara oförändrad på 5000kr. 
 
 

Serviceavgift 2023 

Medlemskapet i Föreningen innebär att medlemmen blir indirekta ägare till Energikontor Sydost AB. 

Typ av medlem Avgiftens storlek 

Kommun 1 1 krona per medborgare och år 
minskat med den årliga medlemsavgiften 

Regionerna Blekinge, 
Kalmar och Kronoberg 

150 000 kr per år 
minskat med den årliga medlemsavgiften 

Region Skåne 200 000 kronor per år 
minskat med den årliga medlemsavgiften 

*  ovanstående serviceavgifter gäller om Region Skåne och samtliga 33 skånska kommuner blir medlemmar i föreningen, 
annars ska inte medlemsavgiften avräknas i enlighet med ovanstående 

  

 

 

 

 
1 Antalet medborgare baseras på SCB:s uppgifter om invånarantal per den 30 november året innan budgetåret 
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1. Vi är 16 Energikontor i Sverige 

Energikontorens uppgift är att bidra till att våra respektive regioner når sina energi- och klimatmål 

och skapa förutsättningar att nå de nationella energi- och klimatmålen. Vi finns i hela landet där 

vi är regionala pådrivande krafter för att göra vår del av världen klimatsmart och hållbar 

Genom vår samlade expertis stöttar vi kommuner, regioner och företag genom att ta 

initiativ och driva projekt som hjälper dem att ställa om till en hållbar verksamhet. Detta 

gör vi på̊ flera sätt, strategiskt och operativt, i olika typer av samverkans- och 

utvecklingsprojekt. Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse. 

Syftet med vår existens är att förändra och förbättra samhället ur ett energi- och 

hållbarhetsperspektiv. 

 

Energikontorens Styrkor 
• Flexibla och kan agera snabbt 

• Oberoende aktör – opartisk information 

• Kan genomföra projekt, uppdrag och kampanjer i hela landet  

• Nätverk – internationellt, nationellt, regionalt och lokalt 

• Etablerad aktör– lokalt och regionalt förankrade 

• Bred kompetens inom energiområdet 

• Erfarenhet att leda stora som små projekt 
 

2. Vår historia och grund 
År 1996 startade de första kontoren i Sverige (det fanns förlagor i Europa) med stöd från EU, 

genom finansieringsprogrammen DG TREN, SAVE. Målen med Energikontoren var att de skulle 

fungera som regionala kompetenscentrum inom energisektorn och arbete skulle ske i samverkan 

med Energimyndigheten och olika regionala aktörer. I det grundläggande styrdokumentet, de sk. 

SAVE-stadgarna, fastslog att 

• Energikontorets främsta syfte är att främja energieffektivitet och förnybara energikällor 

• Kontoret stöds politiskt från de regionala och/eller lokala myndigheterna inom sitt 
verksamhetsområde 

• Kontoret har egen budget och resultaträkning  

• I dess styrande organ ingår bland annat folkvalda på lokal nivå samt representanter för 
andra relevanta aktörer i regionen  

• Kontoret har egen personal med kompetens inom energieffektivisering och förnybara 
energikällor 

• Kontorets strategi inriktar sig främst på hushållens, kommunala verksamheters och de 
små och medelstora företagens energitillförsel och energianvändning. 
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3. Tillsammans blir vi starka  
 

3.1. Energikontoren Sverige  
Energikontoren Sverige är den samlade kraften av landets samtliga 16 regionala energikontor.  

Föreningens historia 
FSEK, Föreningen Sveriges Regionala Energikontor, bildades 2000 som en oberoende förening 

med syfte att samordna och stödja de regionala energikontoren samt samverka nationellt och 

internationellt. Medlemmarna utgjordes av en homogen grupp med energikontor, som samtliga 

agerar enligt de stadgar som beslutades av EU-kommissionen och som följer den energipolitik 

som fattas på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. 2013/2014 bytte föreningen namn till 

Energikontoren Sverige och under 2021 tillkom det senaste, nystartade Energicentrum Gotland, 

vars kommun och region tidigare tillhört Energikontoren Mälardalen.  

Nuläge 
Vid årsstämman 2022 utsågs nedanstående ledamöter till styrelsen, Christel Liljegren 

(Energikontor Sydost) är med som ordinarie och Ulf Jobacker (Energikontoret Skåne) suppleant.  

– Den viktigaste uppgiften för de 16 Energikontoren i Sverige är att bidra i energi- 

och klimatomställningen regionalt med den fantastiska sakkunskap och systemsyn 

som finns. Energikontoren Sverige har, som samlande kraft för de regionala 

energikontoren, i uppgift att ge bästa möjliga förutsättningar för det arbete som 

sker ute i landet, säger Malin Strand, projektledare för Fossilfritt Sverige och 

ordförande för Energikontoren Sverige. 
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3.2. Fedarene 
FEDARENE is the premier European network of regional and local organisations which implement, 

co-ordinate and facilitate energy and environment policies. Regional and local agencies, regional 

governments and departments working in these fields, are represented in FEDARENE. 

History 
FEDARENE was created on 6th June 1990 by 6 regional authorities – Rhône-Alpes, Provence-Alpes-

Côte-d’Azur, Wallonie, País Vasco, Aquitaine and Nord-Pas-de-Calais. Encouraged by different 

programs of the European Commission, these authorities wanted to make the voice of the regions 

heard in the debate on energy and environment policies at the European level. 

FEDARENE went from these 6 regions at its creation to 40 already in 1995. Following these 

dynamics, the Brussels Office was created in November 1991.  

Today 
Now FEDARENE counts more than 70 members in 20 European countries. (In total there is over 

300 regional energy agencies. Christel Liljegren (Energikontor Sydost) is member of the board and 

vice-president for Mobility and Transport. 
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4. Energikontor Sydost 
 

Milstolpar 
• Bildades 1999 av offentliga aktörer Kalmar län och Kronobergs. Drevs de första åren som 

ett EU-projekt 

• 2006/2007 bildades Föreningen Energikontor Sydost och Energikontor Sydost AB.  
o Energikontor Sydost AB är helägt av föreningen. 

 
 

 

 

 

 

 

Vår historia 

1999 gick startskottet för Energikontor Sydost genom ett initiativ från Södra Smålands Kommuner 

och Landsting tillsammans med Regionförbundet Kalmar Län. Kommunförbundet Kronoberg stod 

som huvudman. Det fanns två skäl till initiativet:  

• att återhämta en del av medel som Sverige bidrar med till EU, 

• att vara en regional energiaktör som stöttar och driver på utvecklingen mot en större andel 

förnybar energi och en effektiv energianvändning.  

 

Att den offentliga sektorn gått ihop om en gemensam resurs runt energifrågor, gör att fler saker 

händer på olika nivåer. Med den samlade expertisen kan vi stötta och vägleda sydostregionen, 

höja kompetensen och genomföra åtgärder som kommuner/regioner inte har tillräckliga resurser 

att göra på egen hand. Huvudkontoret hamnade i Växjö och ett regionalt kontor öppnade i 

Oskarshamn. 2006 blev Energikontor Sydost ett eget bolag med 22 anställda och Blekinge län 

anslöt. Så småningom öppnades kontor även i Kalmar och Karlskrona.  

 

Sedan 2007 är medlems- och ägarförhållandena på nedanstående sätt. Från 2020 är det samma 

styrelse i förening och bolag. 
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Föreningen Energikontor Sydost 
Organisationsnummer 802435–5821. 

Föreningens Energikontor Sydost är en .  

I stadgarna kan man utläsa föreningens ändamål:  Syftet är att föreningen, 

, ska främja ett robust energisystem genom att kontinuerligt utveckla och 

stärka sydostregionens och medlemmarnas strategiska energi-och miljöarbete. Detta görs via 

 på energieffektivisering, effektiv energianvändning 

och ökad andel förnybar energi, samt därtill kopplade kostnadsreduktioner och 

tillväxtmöjligheter. Verksamheten skall bedrivas i nära samverkan mellan näringsliv, forskning 

Föreningen
Energikontor 

Sydost

Energikontor 
Sydost AB

Ideel förening Aktiebolag

Medlemmar: kommuner och 
regioner

Egen styrelse 

Stadgar

Ägare:  100% Föreningen 
Energikontor Sydost

Egen Styrelse

Bolagsordning och Ägardirektiv

Uppdrag: 

äga bolag, samla medlemmar 

Föreningens operativa verksamhet 
skall bedrivas av ett av föreningen 

helägt aktiebolag.

Uppdrag:

Bolaget skall bedriva rådgivande 
verksamhet, för att främja ett 
robust energisystem genom 

insatser som bidrar till 
energieffektivisering, effektiv 

energianvändning och som ökar 
andelen förnybar energi, samt idka 

därmed förenlig verksamhet. 
Bolagets verksamhet ska vara 

opartisk och drivas utan 
vinstintresse och inget överskott 
får delas ut till ägarna. Eventuella 
vinster ska istället återinvesteras i 

bolaget för att främja bolagets 
ändamål. 
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och samhälle, och syfta till utveckling av människor, företag och organisationer inom hela 

energi-, industri-, transport-, service och fastighetssektorn m.fl. 

Medlemskap  
I stadgarna kan man utläsa: Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskilda kommuner, 

kommunalförbund, kommunförbund, regioner och andra offentliga organisationer med intresse 

av föreningens ändamål och verksamhet.  

Ansökan om medlemskap görs hos föreningens styrelse som beslutar om medlemskap. Beslut 

om medlemskap skall omgående meddelas sökanden och föreningens medlemmar. Se § 19. 

Via medlemskapet kan föreningens medlemmar  från bolaget inom områdena 

strategisk energi-, transport-och miljöplanering samt energieffektivisering och omställning till 

förnybarenergi. Därutöver kan bolaget erbjuda stöd via 

 samt 

 samt tillhandahållande av information och kontakter avseende svenska 

och europeiska stödprogram inom de aktuella områdena. 

Finansiering 
Medlemmarna betalar en medlemsavgift till föreningen (för finansiering av styrelsearvode, 
ekonomifunktion, medel för ev utredningar, utbildningar, årsmöten, öv möten mm) 

a. Beslutas på föreningsstämman – 2022 sätts avgift för 2023 
b. 5000kr per medlem (from 2022) 

 

Se separat dokument – finansieringsmodell 2023 

Våra medlemmar och ägare 
Sedan flera år tillbaka har föreningen samtliga 25 kommuner och 3 regioner, i de tre länen 

Blekinge, Kalmar och Kronoberg, som medlemmar 

Våra ägarorganisationer 

Karlshamns kommun 
Karlskrona kommun 
Olofströms kommun 
Ronneby kommun 
Sölvesborgs kommun 
Region Blekinge 

 

Borgholms kommun 
Emmaboda kommun 
Hultsfreds kommun 
Högsby kommun 
Kalmar kommun 
Mönsterås kommun 
Mörbylånga kommun 
Nybro kommun 
Oskarshamns kommun 
Torsås kommun 
Vimmerby kommun 
Västerviks kommun 
Region Kalmar 

 

Alvesta kommun 
Lessebo kommun 
Ljungby kommun 
Markaryds kommun 
Tingsryds kommun 
Uppvidinge kommun 
Växjö kommun 
Älmhults kommun 
Region Kronoberg 



Ett första steg mot en ny gemensam framtid 

På stämman 2022-04-29 togs det historiska beslutet att öppna upp medlemskap för kommuner 

och regionen i Skåne.  

 

Styrelse 2022–2023 

På stämman valdes följande ledamöter till styrelsen för föreningen (tillika för bolaget)  
Ordförande  Ordförande Oliver Rosengren (m), Växjö 

Vice ordförande Vice ordförande Peter Wretlund (s), Region Kalmar län, Oskarshamn 

Ledamöter  Jimmy Loord (kd), Region Kalmar län, Nybro 

Staffan Larsson (c), Borgholm 
Teo Zickbauer (s), Ronneby 
Per-Ivar Johansson (c), Region Blekinge, Karlshamn 
Helen Bengtsson (s), Region Kronoberg, Älmhult 

Ersättare   Charlott Lorentzen (mp) Karlshamn 

endast till föreningen Gustav Nilsson (m) Karlskrona  
Stihna Johansson Evertsson (c) Högsby  
Magnus Carlberg (s) Tingsryd  
Maria Grans (l) Ljungby 
Malin Sjölander (m) Västervik 
 
 
 

 

 

  
  Ordinarie (7) 
  Ersättare (6) 
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Energikontor Sydost AB 
Via medlemskap i föreningen blir medlemsorganisationen indirekta ägare av bolaget. 

 

Faktaruta  
• Organisationsnummer 556713–0116 

• Energikontor Sydost AB registrerades in 2006-10-16 och samtliga 100 aktier ägs av 

Föreningen Energikontor Sydost 

• Bolaget har sitt säte i Växjö – på huvudkontoret finns ekonomi och kommunikation 

• Bolaget har fyra kontor – två i Kalmar län (Kalmar & Oskarshamn), ett i Blekinge 

(Karlskrona), ett i Kronoberg (Växjö)  

• Den 31/12–2021 hade bolaget 19 anställda motsvarande ungefär 16 heltidstjänster.  

 

Bolagets uppdrag 
Bolagets uppdrag regleras i Bolagsordning och Ägardirektivet. 

 

Reviderad 2021 för att förtydliga att:  Bolagets verksamhet ska vara opartisk och drivas utan 

vinstintresse och inget överskott får delas ut till ägarna. Eventuella vinster ska i stället 

återinvesteras i bolaget för att främja bolagets ändamål. 

Uppdrag (som är i linje med SAVE-stadgarna): Bolaget skall bedriva rådgivande verksamhet, för 

att främja ett robust energisystem genominsatser som bidrar till energieffektivisering, effektiv 

energianvändning och som ökar andelen förnybar energi, samt idka därmed förenlig verksamhet. 

 

Nedan är sammandrag (viss tolkning) av innehållet i ägardirektivet 

Uppdragsgivare Föreningens medlemmar 

Uppdrag Bolaget ska kontinuerligt utveckla och stärka sydost regionens 
medlemmars strategiska energi- och miljöarbete (så att deras mål 
uppnås) 
 

Vision Bolaget ska aktivt medverka i att skapa ett hållbart energisystem i 
regionen som ett föredöme i Europa.  

• Vi ska vara en spjutspets inom prioriterade områden 

• Driva utvecklingen framåt 

• Vara en gemensam sammanhållande regional kraft 
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Riktlinjer och styrning Bolagets insatser ska prioriteras utifrån Ägardirektivet, Regionala 
styrdokument, Medlemmarnas egna styrande dokument, 
Medlemmarnas behov 
 

Metod och arbetssätt Den operativa verksamheten i bolaget bedrivs via projekt och 
uppdrag. 
Bolaget ska 

• samverka med näringsliv, forskning och samhälle och alla 
medlemmar, samt myndigheter, andra Energikontoret i 
hela Europa samt organisationer i hela Europa 

• utveckla människor, företag och organisationer ( i alla 
sektorer)   

• ha projektledare med rätt tematisk kompetens, och som är 
experter på projektledning. De ska göra utredningar, driva 
nätverk, sprida erfarenheter och goda exempel 

•  

Resultat av projekt och 
uppdrag 

Bolaget ska 

• bidra till att uppnå medlemmarnas mål för klimat/energi 

• växla upp medlemmarnas och andra lokala och regionala 
medel via medfinansiering från nationellt och/eller 
europeiskt håll 

 

Kommunikation  Bolaget ska 

• sprida erfarenheter och kunskaper genom att arrangera 
eller föreläsa på 

o konferenser, mässor 
o skolor 

• sprida skriftlig information via 
o artiklar, rapporter, broschyrer 
o tidningar, nyhetsbrev 
o hemsidor 

Årligen ska en regional konferens anordnas 
 

Uppföljning Bolaget ska 

• planera, genomföra, följa upp, rapportera och förbättra 
verksamheten och de insatser som genomförs 

 

 

 

 

Bolaget ska inte bedriva konsultverksamhet som konkurrerar med privat verksamhet 
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Organisation och finansieringsmodell 
 

• Vi är ett fristående AB, där den egna personalen genomför allt arbete och bär allt det 

ansvar det innebär att driva ett aktiebolag. Vi har inget kompetensstöd (HR, upphandling, 

rekrytering, it mm) från våra ägare. 

 

• Bolaget ska täck alla sina egna kostnader och har inget annat externt stöd (tex IT-system, 

lokaler, fordon etc) utöver serviceavgiften från ägarna. 

 

vd

Gruppchef

Projektledare

Gruppchef

Projektledare

ekonomi

kommunikation 

utvecklingschaf
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Vi har följande former av finansiering 

• Serviceavgift från samtliga ägare (utgör 5–10% av omsättningen, dvs 

)  

• Projekt – täcker arbetstid och till viss del där till kommande personalkostnader, externa 

kostnader i projektet samt ger ett bidrag till OH (se mer nedan) 

• Uppdrag – täcker arbetstid och till viss del där till kommande personalkostnader, externa 

kostnader i projektet samt ger ett bidrag till OH (se mer nedan) 
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Vid EU:s avslut och uppstart av programperioderna (4 års cykler) påverkas Energikontorets 

omsättning kraftfullt, se ex 2016 och 2021.  Vid dessa tillfällen är det svårt att utveckla och 

ansöka om medel i tillräcklig omfattning varvid personalstyrka anpassas och omsättningen 

sjunker till följd av att färre medarbetare bidrar till intäkter. Tyvärr resulterar det då i färre 

insatser och åtgärder i regionen och att tillgången på egna experter sjunker.  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nettoomsättning 16 904 092 21 509 263 24 111 517 25 853 997 21 859 088 16 991 513 

Serviceavgift 1 460 811 1 536 425 1 612 223 1 753 916 1 793 552 1 850 415 

Antal anställda 
(medeltal, från ÅR) 

17 22 25,80 26,96 23,27 18,05 

 

 

 

 

 

 

Men, nu har det vänt och bolaget är nu i en tillväxtfas för att kunna leverera 

enligt behov och enligt uppdrag.
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De olika kostnaderna i bolaget registreras sedan i tre olika former: projekt, uppdrag och OH vilka 

alla ”drabbas” av OH-kostnad enligt nedan. 2022 är den momspliktiga delen kopplat till OH 

22,21%, dvs nästan 80% av OH blir en kostnad (gäller lokalkostnad, IT/telefoni mm)  

 

 

På väg mot ett hållbart energisystem 
Energikontor Sydost AB har i uppdrag att 

 men kunskap om det tekniska  (fokus det hållbara 

energisystemet) men också om  – dvs aktörer och beslutsfattare i hela 

kedjan, processer, styrdokument, regler, trender, stödsystem och mycket mer. Vi ska också 

besitta kunskaps om finansieringsmöjligheter och vara experter på projektutveckling, 

projektledning och projektekonomi/rapportering. Arbete finansieras via projekt och uppdrag 

och bedrivas via projektgrupper, nätverk eller andra samarbetes och samverkansformer.  
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ekonom  3 personer (2,3 tjänster) – projekt, redovisning/uppdrag, HR 
VD (del av tjänst)  1 person (är även projektledare) 
Gruppchef (del av tjänst) 2 personer (är även projektledare) 
projektledare  10 personer 
kommunikatör (del av tjänst) 2 personer (är även projektledare)    
projektutvecklare (del av tjänst) 1 person (är även projektledare)   
  

 

 

 

När vi utvecklar projekt är det flera parametrar som bedöms tex 
- Tema, målgrupp och koppling till lokala/regionala eller övergripande mål samt 

komplettering eller fortsättning på rullande initiativ 
- Finansieringsgrad och spridning av finansiella risker, samt möjlighet till medfinansiering 
- Spridning mellan finansiärer och program/fonder med olika finansieringssystem 
- Roll och uppdrag i projektet (lead partner, ansvarig för delar, projektdeltagare)  

Utfallet av ansökningarna (dvs % beviljade projekt i förhållande till inlämnade ansökningar 

varierar mellan 50–60%, det blir svårare att få projekt beviljade ju närmare en 

programperiodsbyte vi kommer). 

 

Bolaget har i snitt 30–40 rullande projekt i gång. Nedan finner ni en schematisk beskrivning över 

de projekt och insatser som vi arbetade med 2021, samt i vilken omfattning vi kunde arbeta med 

frågan kopplat till finansiering av heltidstjänster.  i projekten ska dels räcka till att 

 på lokal/regional nivå, dels till , 

sammanställningar eller vad som ligger i planen och dels till att  mellan 
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partners och länder samt allt praktiskt som hör projektarbete till; dokumentera, rapportera, följa 

upp, redovisa mm. Olika finansiärer lägger tyngdpunkt och förväntningar på olika delar, men 

samtliga beviljade projekt bidrar med olika byggstenar i arbetet med att skapa ett 

. Och en viktig aspekt är att alla projekt och uppdrag säkerställer att ni via 

Energikontoret får tillgång på kompetens och uppväxling av medel – 
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Bolaget sitter med i de regionala samordningsfunktionerna 
- GreenAct, Kronoberg 
- Klimatkommissionen och Klimatsamverkan Kalmar 
- Klimatsamverkan Blekinge 

 
Vi har representanter i styrelserna för Energikontoren Sverige och Fedarene  
 

Vi driver nätverken 

- Biogas Sydost 

- Energirådgivarnätverket i Sydost 

  

https://energikontorsydost.se/biogassydost
https://energikontorsydost.se/energi-och-klimatradgivare
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5. Energikontoret Skåne  

 

Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivisering och en 

ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, 

nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig samhällsutveckling. 

✓ 1 kontor 

✓ 10 medarbetare 

 

Energikontoret Skåne bildades 1998 av Kommunförbundet Skåne (ideell förening) och har sedan 

dess drivits som en del av förbundets verksamhet. I samband med att Kommunförbundet Skåne 

bytte namn till Skånes kommuner 2020 antogs även nya inriktningar för verksamheten. Den nya 

inriktningen som innebar att ett energikontor inte längre ska ingå i verksamheten och därför har 

en ny huvudman sökts för Energikontoret Skåne. 

 

Energikontoret Skånes målgrupper är i dagsläget främst kommuner och företag. Samarbeten med 

organisationer/föreningar och akademin är också vanligt förekommande. Kontoret bidrar med 

kompetens och erfarenhetsutbyte genom Skånes Energiting och andra seminarier och 

utbildningar. Några av de projekt och nätverk kontoret samordnar är Fossilbränslefria kommuner, 

Biogas Syd, och Energirådgivarna i Skåne samt flera olika nätverk med fokus på 

energieffektivisering för företag. Energikontoret Skåne är via Skånes Kommuner representerat i 

Klimatsamverkan Skåne. 

Nedan är sammandrag (viss tolkning) av innehållet i ägardirektivet 

Uppdrag Energikontoret Skåne är en regional aktör som är den naturliga 
samarbetspartnern för arbete inom klimat- och energiområdet i 
Skåne. Arbetet ska bidra till att nå ett klimatneutralt och 
fossilbränslefritt Skåne år 2030, fastslaget i Skånes klimat- och 
energistrategi (2018). I energi- och klimatarbetet ska följande 
aspekter vägas in:  
 
– Arbetet ska präglas av ett övergripande systemperspektiv där 

”stuprörstänk” för enskilda områden ska undvikas.  
– Varje kompetens ska nyttjas optimalt och det ska alltid finnas en 

transparens samt samarbete mellan kompetenser.  
– Arbetet ska samordnas med övriga regionala aktörer på energi- 

och klimatområdet och samverkan ska alltid beaktas.  
– Vårt arbetssätt är anpassningsbart och flexibelt och utgår från 

våra målgruppers behov.  
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– Vi utgör en stödfunktion till kommunerna i deras energi- och 
klimatarbete där vi försöker tillgodose kommunernas behov på 
området.  

 
Vårt uppdrag definieras i dialog med skånska samhällsansvariga 
politiker och tjänstemän i första hand, men också på nationell och 
internationell nivå. Uppdraget ska harmonisera med uppdraget för 
Kommunförbundet Skåne, det gemensamma uppdraget  

Vision Att Energikontoret Skåne skapar förutsättningar för att nå ett 
klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne år 2030. 

Metod och arbetssätt Energikontoret Skåne skapar förutsättningar för att nå ett 
klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne år 2030 genom följande 
huvuduppdrag för verksamheten:  
 
Samverka och samordna: Energikontoret arbetar aktivt för att 
samordna resurser i regionen för ett effektivt energi- och 
klimatarbete. Vi samarbetar med beslutsfattare, tjänstemän, 
innovatörer, entreprenörer och kunskapsutvecklare, i regionen och 
utanför, för att bidra till energi- och klimatomställningen i Skåne. 
Det kan vara inom akademi, offentliga förvaltningar, företag, 
politiska sfärer och intresseorganisationer.  
 
Initiera och utveckla: Vi ska vara aktiva i omvärldsbevakning och 
ligga i framkant genom att initiera och driva nyskapande projekt och 
utföra utvecklingsuppdrag som stärker Skånes arbete i energi- och 
klimatomställningen samt bidrar till lokal och regional utveckling.  
 
Informera och utbilda: Energikontoret ska, själva och genom 
utvecklade nätverk, besitta bred energikompetens och bidra med 
kunskap inom områdena energisystem, energieffektivisering, 
förnybar energi och hållbar mobilitet. Vi ska ha kunskap om hur 
energifrågorna hänger ihop med övriga klimat- och 
hållbarhetsfrågor. Vi ska lyfta fram fakta och söka förstå och 
synliggöra hinder för energi- och klimatomställning ur ett 
samhällsperspektiv. 
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6. Energi- och klimatrådgivningen 

Energi- och klimatrådgivare är en viktig del av 
Energimyndighetens olika insatser för att nå Sveriges 
energi- och klimatmål. Rådgivnings roll i arbetet är att 
främja 

1. en effektiv och miljöanpassad användning av 
energi, 

2. en minskad klimatpåverkan från 
energianvändningen, och 

3. att riksdagens energi- och klimatpolitiska mål 
nås. 

 
Energirådgivning har funnits i olika former sedan 
slutet av 1970-talet. Från slutet av 1990-talet bedrevs 
EKR med annan förordning och efter översynen som 
gjordes 2015–2016 bedrivs verksamheten med 
nuvarande förordning och förskrifter.  
 

Bidragen till kommuner och regionala energikontor regleras i Förordning (2016:385) om bidrag till 

kommunal energi- och klimatrådgivning. Man ansöker om bidrag, oftast ett eller två år i taget. 

Idag finansieras rådgivning i alla utom två av Sveriges 290 kommuner och ca 170 personer jobbar 

med uppdraget i olika tjänstgöringsgrad, själva eller i samarbeten över kommungränser. Oftast är 

det små kommuner som går ihop för att få ihop till en eller flera tjänster, men även i större 

kommuner har rådgivare gått samman i ett större samverkansområde. 

 

 

Oberoende 

rådgivning 

utifrån lokala 

Åtgärder 

energieffektivisering, 

förnybar energi, minskad 

klimatpåverkan 
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Det finns 16 regionala energikontor som är utpekade som en del i förordningen. Rollen är att vara 

samordnare av information och aktiviteter samt stötta med fortbildningsinsatser.  

  
Anna Mattsson, Regional utvecklingsledare 

Anna arbetar för att samordna och utveckla de skånska energi- och 
klimatrådgivarna. 

Roger Gunnarsson, Projektledare 
Samordnare för energi- och klimatrådgivarna i Sydost. Arbetar med 
energieffektivisering inom industri, handel och föreningsliv samt för 

privatpersoner. 
 

 

7. Ett gemensamt kontor i syd 
Den 29 april fattades ett historiskt beslut, kommuner och regionen i Skåne får möjlighet att 

 i Föreningen Energikontor Sydost och därmed tillika 

 av Energikontor Sydost AB. Beslutet betyder även att de 

 Energikontor Sydost och Energikontoret Skåne ska  och 

tillsammans bilda ett starkt energikontor som ska stötta ägarna och alla aktörer och medborgare 

i södra Sverige i strävan mot ett hållbart energisystem. 

Hur den nya organisationen ska utformas kommer att bearbetas under hösten och ett slutligt 

 planeras vara avslutat . 

 

Vad innebär den nya organisationen för kommuner och region 
i Skåne?  
De offentliga aktörerna i Skåne har under många år haft möjlighet att få stöd av och samverka 

med Energikontor Skåne på samma sätt som sydost samverkat med aktörer i Kalmar, Kronoberg 

och Blekinge. Med den nya organisationen kan vi dock tillhandahålla en bredare och samtidigt 

spetsigare kompetensresurs, erbjuda deltagande i fler insatser och projekt och hitta möjligheter 

till samverkan mellan kommen uer och regioner över länsgränserna.  

Vi ser också att den nya organisationen kommer att ha kapacitet och möjlighet att utveckla och 

driva större satsningar både avseende finansiering, resurser och tidsomfattning, för att på så sätt 

skapa livskraftighet och långsiktighet i arbetet och i organisationen. VI ser också möjlighet att 

utveckla och skapa nya nätverk inom viktiga områden, med vår kunskap om nyckelaktörer från 



Energikontor 

 25 (25) 
 

det lokala så väl som på europeisk nivå kommer vi kunna skapa mervärde för alla medlemmarna 

och aktörer genom att skapa förutsättningar att bygga vidare på andras erfarenheter och kunskap.  

Att öka takten i omställningen och utveckla och/eller implementera fler klimatneutrala lösningar 

kräver långsiktigt engagemang, uthållighet, kreativitet och en stor portion kompetens och den nya 

organisationen kommer att bli en viktig aktör och samarbetspartner i detta arbete. 

 

 

 

 

Varmt välkomna till oss 

tillsammans jobbar vi för en hållbar framtid 
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Protokoll fört vid 

Bolagsstämma för Energikontor Sydost AB 

 

 

Tid:  fredagen den 29 april 2022, 13:00-13:30  §1-12 

Plats:  I Växjö samt digitalt via verktyget Teams   

 
Röstberättigande stämmodeltagare: 
  Marie Nicholson, Vimmerby Ägarombud  
 
Ej röstberättigande stämmodeltagare: 

Oliver Rosengren Ordförande Energikontor Sydost AB 
Christel Liljegren Vd Energikontor Sydost, Protokollförare 
 

Övriga deltagare: 
Peter Vretlund  Vice ordf. Energikontor Sydost AB 
Jimmy Loord  Ledamot Energikontor Sydost AB 
Per-Ivar Johansson Ledamot Energikontor Sydost AB 
Staffan Larsson Ledamot Energikontor Sydost AB 
Teo Zickbauer  Ledamot Energikontor Sydost AB 
Helena Bengtsson  

 

§ 1 Stämmans öppnande 

Styrelseordförande för Energikontor Sydost AB Oliver Rosengren, hälsade 
stämmodeltagarna välkomna och öppnade stämman. 

 

§ 2 Val av mötesordförande och protokollförare 

Bolagsstämman valde Oliver Rosengren till mötesordförande och Christel 
Liljegren till protokollförare. 

 

§ 3 Upprättade och godkännande av röstlängd 

Röstlängden upprättades och godkändes av bolagsstämman. Se bilaga. 

 

§ 4 Val av justeringsperson 

Bolagsstämman valde Peter Vretlund till justeringsperson. 
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§ 5 Godkännande av dagordning 

 Bolagsstämman godkände dagordningen. 

  

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

Bolagsstämman fastställde att stämman utlysts i behörig ordning. 

 

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

Årsredovisningen, med revisionsberättelse, skickades ut med kallelsen till 
stämman samt presenterades kort av vd på mötet.   

 

Beslut om 

a) Fastställande av resultat- och balansräkning 

Bolagsstämman fastställde styrelsens resultat- och balansräkning för 
räkenskapsåret 2021.  

 

b) Disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 

Bolagsstämman beslutade att föra 2021 års vinst på 640 902 kr i ny räkning.  

 

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör  

Bolagsstämman beslutade om ansvarsfrihet för bolaget styrelse och verkställande 
direktör. 

 

§ 8 Fastställande av styrelse- och revisorsarvode 

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag  

• att fastställa arvodena, vilka är oförändrade från föregående år. 
 
§ 9 Val av styrelse och revisorer 

Som information till stämman meddelades att det på Föreningsstämmans möte 
beslutats enligt valberedningens förslag:  

• att till ordförande välja 

Oliver Rosengren (m), Växjö  Omval 1 år 
 

• att till vice ordförande välja 

Peter Wretlund (s), Region Kalmar   Omval 1 år 
 

Bolagsstämman beslutade enligt valberedningens förslag: 

• att till övriga styrelseledamöter välja 

Per-Ivar Johansson (c), Region Blekinge  Omval 2 år 
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Helen Bengtsson (s), Region Kronoberg Nyval 2 år  
Jimmy Loord (kd), Nybro Valdes på 2 år 2021, sitter till 2023 
Staffan Larsson (c), Borgholm  Valdes på 2 år 2021, sitter till 2023 
Teopoula Zickbauer (s), Ronneby Valdes på 2 år 2021, sitter till 2023 

  
Bolagsstämman beslutade enligt stämmans förslag: 

• att till revisor och revisorssuppleant välja:  

Access Revision AB, Växjö  
Ordinarie:  Patrik Hansèn  Omval 1 år 
Suppleant: Karolina Ganholt Omval 1 år 

 

§ 10 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen 
(2005:551) eller bolagsordningen 

 

a) Beslut om medlemmarnas serviceavgift 

Bolagsstämman beslutade att godkänna förslag till 2023 Serviceavgifter enigt 

följande 

• att bolagets serviceavgift uppgår till 1 krona per medborgare och år för 

respektive medlemskommun, minskat med den årliga medlemsavgiften. 

Antalet medborgare baseras på SCB:s uppgifter om invånarantal per den 30 

november året innan budgetåret 

• att bolagets serviceavgift för regionerna Blekinge, Kalmar och Kronoberg 
uppgår till 150 000 kr per år, minskat med den årliga medlemsavgiften. 

• att bolagets serviceavgift för region Skåne uppgår till 200 000 kronor per år, 
minskat med den årliga medlemsavgiften. 

• att ovanstående serviceavgifter gäller om Region Skåne och samtliga 33 
skånska kommuner blir medlemmar i föreningen, annars ska inte 
medlemsavgiften avräknas i enlighet med ovanstående. 

• att införa ny finansieringsmodell från och med 1 januari 2023. 

 

§ 11 Övriga frågor  

 

§ 12 Stämman avslutas  

Ordförande förklarade stämman avslutad.  
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Protokollförare 

 

 

_______________________ 

Christel Liljegren 

 

Justeras: 

 

 

_______________________  _______________________   

Peter Vretlund, Vice ordförande Oliver Rosengren, Ordförande  

Energikontor Sydost AB  Energikontor Sydost AB  

 

 

Bilagor  

1. Röstlängd  
2. Årsredovisning 2021 Energikontor Sydost AB   
3. Revisionsberättelse 2021 Energikontor Sydost AB  
4. Valberedningsprotokoll inkl. bilaga arvoden 220328  
5. Bolagsstyrelsens förslag till serviceavgifter 2023  

a. Avsiktsförklaring Energikontoret Skåne  
b. Avgiftssimulering  

6. Verksamhetsberättelse 2021   
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Protokoll fört vid  

Föreningsstämma 2022, Föreningen Energikontor Sydost 

 

Tid   Fredagen den 29 april 2022 kl. 10:00 
 

Plats:    Digitalt via verktyget Teams.  
 

 

Röstberättigade stämmodeltagare  
(en röst per medlem) 
 
Kronobergs län 
Alvesta Kommun Thomas Johnsson 
Lessebo Kommun Marcus Dackling 
Ljungby Kommun Hanna Johansson  

Palm 
Markaryd Kommun Sven Jansson 
Tingsryd Kommun Mikael Jeansson 
Uppvidinge Kommun Peter Danielsson 
Växjö kommun Oliver Rosengren 
Älmhult Kommun  Sonja Emilsson 
 
Kalmar län 
Borgholm Kommun Staffan Larsson 
Emmaboda Kommun Johan Jonsson 
Hultsfreds Kommun Åke Bergh 
Högsby Kommun Wilhelm Alström  
Kalmar Kommun Anna Tore 
Mörbylånga Kommun - 
Mönsterås Kommun Malin Hellgren 
Nybro Kommun  Lars-Gunnar 

Hellström 
Oskarshamns Kommun Anita Hultgren 
Torsås Kommun Henrik Nilsson Bokor 
Vimmerby Kommun Marie Nicholson 
Västervik Kommun Akko Karlsson 
 
Blekinge län 
Karlshamn Mats Dahlbom 
Karlskrona Kommun Magnus Larsson 
Olofströms kommun - 
Ronneby Kommun Sofie Samuelsson 
Sölvesborg Kommun Lennart Nilsson 
  
 
 
 
 

 
 
 
Regioner 
Region Blekinge Per-Ivar Johansson 
Region Kalmar Ingegerd Petersson 
Region Kronoberg Yngve Filipsson 
 
Ej röstberättigade stämmodeltagare 
Andreas Olsson Mötesordförande 
 
Föreningsstyrelsen 
Peter Wretlund  Vice Ordförande  
Teopoula Zickbauer Ledamot  
Jimmy Loord  Ledamot 
Robert Olesen Ledamot 
Magnus Carlberg Ersättare  
Stihna Johansson Evertsson Ersättare 
 
Energikontor Sydost AB 
Christel Liljegren VD 
Mia Färdigh Redovisningsekonom 
Göran Gustavsson Projektledare 
Pierre Ståhl Projektledare 
Johan Milton Gruppchef 
Annika Öberg Projektledare 
Jimmy Landegren Projektekonom 
Roger Gunnarsson Projektledare 
Lena Eckerberg Projektutvecklare/  
                                                   projektledare 
 
Övriga ägarrepresentanter 
Gun Lindberg Västerviks kommun 
Magnus Forsberg Region Blekinge 
Anne Karlsson Ljungby Kommun 
Christine Dahlgren Mönsterås Kommun 
Ingrid Hermansson Valberedningen 
Helen Bengtsson Ersättare, Region 
Kronoberg 
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§1 Stämmans öppnande 

Oliver Rosengren, ordförande i Föreningen Energikontor Sydost, hälsade 
stämmodeltagarna välkomna och öppnade stämman.  
 

§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Föreningsstämman valde Andreas Olsson, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen 
i Växjö, till mötesordförande och Mia Färdigh till mötessekreterare.  
 

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd 

Röstlängd upprättades och godkändes av föreningsstämman. Se bilaga. 
 

§4 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 

Föreningsstämman valde Peter Vretlund och Staffan Larsson till 
justeringspersoner, tillika rösträknare.  
 

§5 Fråga om kallelse skett stadgeenligt 

Föreningsstämman anser att kallelsen har skett enligt föreningens stadgar. 
 

§6 Godkännande av dagordning 

Föreningsstämman godkänner dagordningen med ändringen att punkt 16 ska tas  
före punkt 15 
 

§7 Information från Energikontor Sydost AB 

Christel Liljegren, vd, redogjorde för bolagets bakgrund och uppdrag, årets 
verksamhet samt årets ekonomiska resultat. Föredragande i övrigt var  

• Göran Gustavsson, projektledare Energikontor Sydost, som gav en bild av 
energiläget i sydost.  

• Pierre Ståhl, projektledare Energikontor Sydost, föredrog om framtidens 
elförsörjning. 

• Magnus Forsberg, Region Blekinge/Blekinge Trafiken, berättade om deras 
arbete med kollektivtrafikupphandlingen och det stöd som Energikontor 
Sydost bistått med 

• Gun Lindberg, Västerviks kommun, informerade om hur kommunen 
arbetar med informationen i Energibalansen och hur den hur 
energibalansen kopplas till uppföljningen i Hållbarhetsbokslutet. 

 
 Presentationer bifogas.  
 

§8 Behandling av styrelsens årsredovisning 

Föreningens årsredovisning godkändes och lades till handlingarna. 
 

§9 Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.  
 

§10 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning  
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Föreningsstämman fastställde föreslagna resultat- och balansräkning för 
räkenskapsåret. 
 

§11 Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen  
Föreningsstämman beslutade att stående vinstmedel 449 094 kr balanseras i ny 
räkning. 
 

§12 Beslut om ansvarsfrihet för föreningens styrelse  

Föreningsstämman beslutade om ansvarsfrihet för föreningens styrelse.  
 

§13 Val av 

a) ordförande och vice ordförande i föreningen, tillika ordförande och vice 
ordförande i bolagsstyrelsen  

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:  

• att till ordförande välja 
Oliver Rosengren (m), Växjö  Omval 1 år 
 

• att till vice ordförande välja 
Peter Wretlund (s), Region Kalmar   Omval 1 år 

 
b) övriga styrelseledamöter och suppleanter 

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag: 

• att till övriga styrelseledamöter välja 

Per-Ivar Johansson (c), Region Blekinge  Omval 2 år 
Helen Bengtsson (s), Region Kronoberg Nyval 2 år  
Jimmy Loord (kd), Nybro Valdes på 2 år 2021, sitter till 2023 
Staffan Larsson (c), Borgholm  Valdes på 2 år 2021, sitter till 2023 
Teopoula Zickbauer (s), Ronneby Valdes på 2 år 2021, sitter till 2023 
 

• att till ersättare välja 

Gustav Nilsson (m), Karlskrona  Omval 1 år 
Charlott Lorentzen (mp), Karlshamn Omval 1 år 
Stihna J Evertsson (c), Högsby  Omval 1 år 
Malin Sjölander (m), Västervik  Nyval 1 år 
Magnus Carlberg (s), Region Kronoberg Omval 1 år 
Maria Grans (l), Ljungby  Omval 1 år 

 
Ersättarna kallas länsvis enligt ordningen i detta protokoll. 
 

c) revisorer och revisorssuppleant  

Föreningsstämman beslutade enligt stämmans förslag: 

• att till revisor och revisorssuppleant välja:  

Access Revision AB, Växjö  
Ordinarie:  Patrik Hansèn  Omval 1 år 
Suppleant: Karolina Ganholt Omval 1 år 
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d) ombud och ersättare, till bolagsstämma i av föreningen helägt bolag, samt 

fastställa röstningsuppdrag  

Föreningsstämman beslutade enligt förslag: 

• att till ordinarie ombud vid bolagsstämman välja: 

Marie Nicholsson (m), Vimmerby 
 

• att till ersättare vid bolagsstämman välja: 

Magnus Larsson (c), Karlskrona 
 

• att uppdra åt ägarombudet till bolagsstämman att rösta i enlighet med 
röstningsuppdraget. 

e) valberedning  

Föreningsstämman beslutade enligt förslag 

• att till sammankallande ledamot i valberedning välja: 

Roland Gustbée, Region Kronoberg   Omval 1 år 
 

• att till övriga ledamöter i valberedning välja: 

Ingrid Hermansson, Region Blekinge Omval 1 år 
Leif Larsson. Region Kalmar   Nyval 1 år 

 
§14 Beslut om fastställande av arvode samt ersättningar för ledamöter i föreningen, 

valberedningen och för revisorer.  

Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag  

• att fastställa arvodena, vilka är oförändrade från föregående år. 

 
§15 Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller som enskild 

medlem föreslagit till behandling  

Föreningsstämman beslutade enligt styrelsens förslag 

• att erbjuda kommunerna i Skåne samt Region Skåne möjlighet att ansöka 
om medlemskap i Föreningen Energikontor Sydost. 

• att ge styrelsen för Föreningen Energikontor Sydost i uppdrag att 
förbereda för en fusion av verksamheterna Energikontor Sydost AB och 
Energikontoret Skåne. 

• att uppdra åt ägarombudet till bolagsstämman att rösta i enlighet med 
det bilagda förslaget ”Bolagsstyrelsens förslag till serviceavgifter”. 
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§16 Fastställande av avgifter till föreningen  

Föreningsstämman beslutade enligt styrelsens förslag 

• att godkänna förslag till ändradmedlemsavgift-om samtliga Skånes 
kommuner och Region Skåne blir medlemmar blir avgiften 2500 kr, men 
om ej alla blir medlemmar ska medlemsavgiften vara oförändrad. 

§17 Avtackningar 

Robert Olesen (s), Region Kronoberg, avtackades av ordförande Oliver Rosengren 
(m) för sina insatser som ledamot i bolagsstyrelsen och för sina tidigare insatser 
som ordförande för föreningen Energikontor Sydost. 
 

§18 Mötet avslutas 

Ordförande tackar deltagarna på stämman och förklarar stämman avslutad. 
 

 

Ort och datum:  

 

Protokollförare: 

 
 
______________________________  ____________________________ 
Mia Färdigh    Andreas Olsson, Mötesordförande
  
 
Justeras: 
 
 
______________________________  ____________________________ 
Peter Vretlund   Staffan Larsson 
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Bilagor  
 
1. Röstlängd stämma 220429 

2. Årsredovisning 2021 Föreningen Energikontor Sydost 

a. Revisionsberättelse Föreningen Energikontor Sydost 

3. Valberedningsprotokoll inkl bilaga arvoden 220328 

4. Föreningsstyrelsens förslag till avgift till Föreningen Energikontor Sydost 2023 

5. Föreningsstyrelsens förslag till nya medlemmar 

a. Avsiktsförklaring Energikontoret Skåne 

b. Föreningsstyrelsens förslag till tidplan 

 

Bilagor från det av föreningen helägda bolaget Energikontor Sydost AB  

 
6. Årsredovisning 2021Energikontor Sydost AB 

7. Revisionsberättelse 2021Energikontor Sydost AB 

8. Bolagsstyrelsens förslag till serviceavgifter 2023 

a. Avgiftssimulering 

9. Verksamhetsberättelse2021Energikontor Sydost AB 
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SKÅNES KOMMUNER 

 

Adress 

Gasverksgatan 3A 

222 29, Lund 

 

Telefon 

0728 - 85 47 00 

 

E-post 

info@skaneskommuner.se 

 

Org. nummer 

837600 - 9109 

 

skåneskommuner.se 

 

 

Datum 

2022-04-11 

 

Ansvarig tjänsteperson 

Nina Mårtensson 

 

 

 

  

 

Skånes Kommuner söker ny huvudman för 

Energikontoret Skåne 
 

Sammanslagning av Energikontoret Sydost och Energikontoret Skåne,  

en möjlig väg framåt 
 

Skånes Kommuner letar ny huvudman för Energikontoret Skåne då verksamheten inte gagnas av att ha 

Skånes Kommuner som huvudman. Skånes Kommuners styrelse ser Energikontoret Sydost som en 

möjlig ny huvudman av Energikontoret Skåne.  Genom en sammanslagning av de båda energikontoren 

skulle en sådan ny organisation bli det största energikontoret i Sverige. Detta skulle skapa ett bredare 

erbjudande och värde för medlemmarna i Energikontoret Sydost.   

 

De skånska kommunernas indikativa svar på intresse av att 

söka medlemskap i Energikontoret Sydost 
 

Under 2021 har Skånes Kommuners styrelse fört dialog med Energikontoret Sydost kring en 

verksamhetsövergång av Energikontoret Skåne.  I slutet på 2021 önskade styrelsen för Energikontoret 

Sydost att de skånska kommunerna gav ett indikativt svar på om de var intresserade eller inte av att bli 

medlemmar i Energikontoret Sydost.  

 

Skånes Kommuner tillfrågade därför sina medlemmar om de var intresserade av att bli medlemmar i 

Energikontoret Sydost. 90% av de skånska kommunerna (30 av 33) var positiva/intresserade av att ingå 

i en fortsatt process med verksamhetsövergång från Energikontoret Skåne till Energikontoret 

Sydost.  De andra tre var tveksamma eller angav att de inte kunde svara.  

 

Det som var särskilt viktigt för de skånska kommunerna i en fortsatt process kring en möjlig 

sammanslagning var; den nya organisationens finansieringsmodell och medlemsavgift, medlemmarnas 

inflytande i verksamheten samt etablering av lokalt kontor i Skåne.  

 

     
 

Patric Åberg   Leif Sandberg     Johan Andersson 

Ordförande   1:e vice ordförande    2:e vice ordförande 

 



Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost 

Dessa stadgar har antagits på föreningsstämman 2021-05-28 

 

 

info@energikontorsydost.se 0470-76 55 60 energikontorsydost.se Sida 1 av 5 

 

Stadgar 
För 

Föreningen Energikontor Sydost 
Organisationsnummer 802435-5821 

§ 1–21  
 
§ 1 Firma 
Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 
 
§ 2 Säte 
Föreningen har sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län. 
 
§ 3 Ändamål 
Föreningens ändamål är att främja ett robust energisystem genom att kontinuerligt utveckla och 
stärka sydostregionens och medlemmarnas strategiska energi- och miljöarbete. Detta görs via 
insatser med särskild tyngdpunkt på energieffektivisering, effektiv energianvändning och ökad 
andel förnybar energi, samt därtill kopplade kostnadsreduktioner och tillväxtmöjligheter. 
Verksamheten skall bedrivas i nära samverkan mellan näringsliv, forskning och samhälle, och 
syfta till utveckling av människor, företag och organisationer inom hela energi-, industri-, 
transport-, service och fastighetssektorn m.fl. 
 
Föreningens operativa verksamhet skall bedrivas av ett av föreningen helägt aktiebolag. 
 
§ 4 Medlemskap 
Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskilda kommuner, kommunalförbund, 
kommunförbund, regioner och andra offentliga organisationer med intresse av föreningens 
ändamål och verksamhet. 
 
Ansökan om medlemskap görs hos föreningens styrelse som beslutar om medlemskap. Beslut 
om medlemskap skall omgående meddelas sökanden och föreningens medlemmar. Se § 19. 
 
Via medlemskapet kan föreningens medlemmar erhålla stöd inom områdena strategisk energi-, 
transport- och miljöplanering samt energieffektivisering och omställning till förnybar energi. 
Därutöver kan stöd erhållas via strukturerade informationssatsningar samt i avtalad omfattning 
stöd till den kommunala energirådgivningen samt tillhandahållande av information och 
kontakter avseende svenska och europeiska stödprogram inom de aktuella områdena. 
 
§ 5 Avgift 
Medlem betalar en årsavgift till föreningen. Avgiften fastställs vid ordinarie föreningsstämma.  
 
Årsavgiften betalas för löpande räkenskapsår enligt faktura som skickas ut i månadsskiftet 
januari/februari. Ny medlem betalar årsavgift vid inträdet. Erlagd årsavgift återbetalas inte. 
 
Medlem i föreningen förväntas anlita det av föreningen ägda bolagets tjänster och ersätta dessa 
tjänster efter de grunder som bolaget bestämmer, t.ex.  genom serviceavgifter. 
 
 
§ 6 Styrelsen  
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Föreningens styrelse består av föreningens ordförande och vice ordförande samt minst fem och 
högst nio andra ledamöter jämte högst sex suppleanter vilka kallas in regionvis enligt ordningen 
i stämmoprotokollet då ordinarie ledamot ej kan närvara.  
 
Ledamöterna och suppleanterna väljs på högst två år i taget på ordinarie föreningsstämma 
(årsstämma) för tiden intill slutet av nästa årsstämma eller, om styrelseledamot utsetts på två 
år, intill slutet av den årsstämma som infaller inom två år. 
 
§ 7 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen utser.  

§ 8 Styrelsens sammanträden 
Styrelsen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträde skall hållas minst två 
gånger per år samt när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av 
styrelseledamöterna begär det. 
 
Kallelse till sammanträde ombesörjs av ordföranden. Kallelse med dagordning skall skickas till 
ledamöter och suppleanter minst tio dagar före ett sammanträde.  

• Ordinarie ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde skall omedelbart 
anmäla detta till ordföranden samt kalla suppleant till tjänstgöring i enlighet med §6. 

• Suppleant som inte tjänstgör för ordinarie ledamot får, utan ersättning, närvara vid 
styrelsens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten. 

 
Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av ordföranden och en 
ledamot. 
 
§ 9 Beslutsförhet 
Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut inom styrelsen 
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom 
vid val, då avgörandet sker genom lottning. Omröstning inom styrelsen sker öppet. 
 
§ 10 Styrelsens uppgifter 
Styrelsen har till uppgift   

• att årligen till ordinarie föreningsstämman avge verksamhetsberättelse och bokslut 

• att företräda föreningen i förhandlingar och överenskommelser angående föreningens 
hel eller delägda bolag 

• att ansvara för föreningens verksamhet och fastställa riktlinjer utöver vad som framgår 
av dessa stadgar och föreningsstämmans beslut 

 
§ 11 Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 
 
§ 12 Revisorer 
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av en av förenings-
stämman utsedd revisor med en suppleant. Både revisorn och revisorssuppleanten skall vara 
auktoriserade. 
 
Revisorn skall senast den sista mars varje år avlämna revisionsberättelse. 
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§ 13 Föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast sex månader efter räkenskapsårets utgång på dag 
och plats som styrelsen bestämmer. 
 
För behandling av visst ärende skall extra föreningsstämma hållas när styrelsen anser det 
erforderligt eller då det skriftligen begärs av revisorn eller minst 1/10-del av medlemmarna. I en 
sådan begäran skall anges anledningen till att extra föreningsstämma påkallas. I ärende som 
skall behandlas på sådan stämma skall styrelsen avge utlåtande. 
 
Medlem som önskar få ett visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall anmäla 
ärendet till styrelsen senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Styrelsen skall avge 
utlåtande över sådant ärende. 
 
§ 14 Kallelse till föreningsstämma 
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse skall ske skriftligt via brev eller e-post till medlem. 
 
Kallelse skall utsändas till samtliga medlemmar, till ordinarie föreningsstämma tidigast fyra och 
senast två veckor före stämman och till extra föreningsstämma senast en vecka före stämman. 
 
Kallelse till föreningsstämma skall innehålla förslag till dagordning. 
 
§ 15 Ärenden på ordinarie föreningsstämma 
På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma 
 

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd  
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 
4. Fråga om kallelse skett stadgeenligt 
5. Godkännande av dagordning 
6. Behandling av styrelsens årsredovisning 
7. Revisorernas Revisorns berättelse 
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning 
9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
10. Beslut om ansvarsfrihet för föreningens styrelse 
11. Val  

a. av ordförande och vice ordförande i föreningen, tillika ordförande och vice 
ordförande i styrelsen 

b. av övriga styrelseledamöter och suppleanter 
c. av revisor och revisorssuppleant 
d. av ombud till bolagsstämma i av föreningen helägt bolag 
e. av valberedning 

12. Beslut om fastställande av arvode samt ersättningar för ledamöter i föreningen, 
valberedningen och för revisorer 

13. Fastställande av avgifter till föreningen 
14. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller som enskild medlem 

föreslagit till behandling 
 
Ärende som inte varit upptaget i kallelsen får inte avgöras av stämman 
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§ 16 Ärende på extra föreningsstämma 
På extra föreningsstämma får endast förekomma de ärenden för vilka stämman utlysts och som 
upptagits i kallelse till stämman. 
 
§ 17 Förfarandet vid stämma 
Vid stämman skall protokoll föras. Protokollet justeras av ordföranden och de som stämman 
utsett enligt § 15 punkt 3.  
 
Vid stämma har varje medlem en röst. Röstning får ske genom ombud. Omröstning sker öppet 
utom vid personval, där sluten omröstning skall ske om någon begär det. Beslut fattas, om inget 
annat sägs i dessa stadgar, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som 
ordföranden biträder utom vid personval, då avgörandet sker genom lottning. 
 
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, för vilken 
han eller hon är ansvarig, och inte heller i val av revisor. 
 
§ 18 Valberedning 
Valberedningen består av tre ledamöter och väljs av ordinarie föreningsstämma för ett år i 
sänder. Föreningens ordförande utser en av dessa tre personerna till sammankallande i 
valberedningen. 

• Ledamot av styrelsen eller revisorer är inte valbara till valberedningen. 
 
Valberedningens förslag skall vara styrelsen tillhanda i sådan tid att det kan sändas ut till 
medlemmarna tillsammans med kallelsen till ordinarie föreningsstämma. 
 
§ 19 Utträde m.m. 
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen säga upp sitt medlemskap hos 
styrelsen. Såvida inte annan överenskommelse träffas är uppsägningstiden tre år räknat från 
ingången av den månad då uppsägningen skedde. 
 
Styrelsen får besluta, att medlem som inte fullgör sina skyldigheter mot föreningen skall 
uteslutas. Uteslutning får inte beslutas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig. 
 
Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen är skyldig att inom tid som styrelsen 
fastställer fullgöra sina förpliktelser mot föreningen. 
 
§ 20 Ändring av stadgar 
Beslut om ändring av dessa stadgar skall ske på ordinarie föreningsstämma. För att ett sådant 
beslut skall vara giltigt krävs antingen att samtliga närvarande medlemmar är ense om beslutet 
eller att beslut fattats på två på varandra följande föreningsstämmor, därav minst en ordinarie 
föreningsstämma. På den stämma som hålls sist skall beslutet ha biträtts av minst 2/3 av de 
röstande. 
 
§ 21 Upplösning av föreningen 
För giltigt beslut om upplösning av föreningen krävs att beslutet fattats vid två på varandra 
följande föreningsstämmor, där av minst en ordinarie föreningsstämma. På den stämma som 
hålls sist skall beslutet ha biträtts av minst 2/3 av de röstande. Kallelse till sista stämman får inte 
ske, innan första stämman hållits. 
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Den föreningsstämma som slutgiltigt upplöser föreningen beslutar även om disposition av dess 
egendom. 
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Bolagsordning 
För 

Energikontor Sydost AB 
Organisationsnummer 556713–0116 

§ 1–11

§ 1 Firma
Bolagets firma är Energikontor Sydost AB

§ 2 Säte
Bolagets styrelse har sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län.

§ 3 Bolagets verksamhet
Bolaget skall bedriva rådgivande verksamhet, för att främja ett robust energisystem genom
insatser som bidrar till energieffektivisering, effektiv energianvändning och som ökar andelen
förnybar energi, samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska vara opartisk
och drivas utan vinstintresse och inget överskott får delas ut till ägarna. Eventuella vinster ska
istället återinvesteras i bolaget för att främja bolagets ändamål.

Om bolaget likvideras ska tillgångarna tillfalla ägaren/ägarna, efter att borgenärer har erhållit 
betalning, i syfte att användas för verksamhetsändamål lika det som bolaget har bedrivit. 

Energikontor Sydost AB skall inte bedriva konsultverksamhet som konkurrerar med privat 
verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst etthundratusen (100 000) kronor och högst fyrahundratusen
(400 000) kronor.

§ 5 Akties nominella belopp
I bolaget skall finnas lägst 100 och högst 400 aktier.

§ 6 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst noll och högst fem
suppleanter. Styrelseledamot väljs på högst två år i taget på ordinarie bolagsstämma
(årsstämma) för tiden intill slutet av nästa årsstämma eller, om styrelseledamot utsetts på två
år, intill slutet av den årsstämma som infaller inom två år. Årsstämman utser också ordförande
och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och

verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med högst en suppleant. Mandattiden är

fyra år och avslutas efter årsstämman det fjärde året.  Under mandatperioden fastslår stämman

aktuell revisor för kommande år.
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§ 8 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma skall ske skriftligt via brev eller e-post till aktieägarna tidigast fyra 
veckor och senast två veckor förestämman. 
 
§ 9 Ärenden på årsstämma 
På årsstämman skall följande ärenden behandlas 

1) Stämmans öppnande 
2) Val av ordförande vid stämman 
3) Upprättande och godkännande av röstlängd 
4) Val av en eller två justeringsmän 
5) Godkännande av dagordning 
6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
7) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. Beslut om  

a. Fastställande av resultat- och balansräkningen  
b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen,  
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

8) Val 
a. av ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse 
b. av övriga styrelseledamöter och suppleanter 
c. i förekommande fall, av revisor och revisorssuppleant 

9) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden 
10) Fastställande av medlemmarnas serviceavgifter  
11) Annat ärende som ankommer bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:511) eller 

bolagsordningen. 
 
§ 10 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 
 
§ 11 Firmateckning 
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna 
bolagets firma Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dessutom har 
verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.  
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Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Energikontor Sydost AB intygar härmed dels att denna kopia av
årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på
årsstämma 2022-04-29. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till
resultatdisposition.

Växjö 2022-05-02       

Oliver  Rosengren
Ordförande
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Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK). 

Bolagets uppdrag
Energikontor Sydost AB:s uppdrag är att stödja föreningsmedlemmarnas energi- och klimatarbete och
komplettera deras interna kompetens med experter. Bolaget ska, utifrån lokala och regionala
styrdokument och i samverkan med nyckelaktörer och medlemmar, öka medvetenhet, kunskap och
kompetens. Detta ska resultera i att andra aktörers aktiviteter och åtgärder minskar behovet av energi,
effektiviserar användningen och bidrar till att tillförsel sker via förnybara energikällor.

Verksamheten
Energikontor Sydost AB ägs av Föreningen Energikontor Sydost, org.nr: 8024355821 vars
medlemmar består av Blekinge, Kalmar och Karlskrona läns 25 kommuner, Region Kalmar, Region
Blekinge samt Region Kronoberg. Företagets säte är Växjö.  

Christel Liljegren är bolagets vd. Styrelseledamöter i bolagsstyrelsen Oliver Rosengren (m) Växjö
ordförande, Peter Wretlund (s), Region Kalmar vice ordförande samt ledamöterna Jimmy Loord (kd),
Nybro, Per-Ivar Johansson (s), Karlshamn, Staffan Larsson (c), Borgholm, Teo Zickbauer (s),
Ronneby samt Robert Olesen (s), Alvesta. Robert Olesen inkom under året med begäran om att bli
entledigad från uppdraget.  

Styrelsen har under året haft fyra ordinarie styrelsemöten samt två extra insatta möten. Den 25 januari
genomfördes en extra bolagsstämma till följd av ett krav från externa finansiärer som innebar att ett
förtydligande i bolagsordningen var tvunget att genomföras. Extrastämman beslutade att godkänna
förslaget på reviderad bolagsordning. Bolagets årsstämma och konstituerande hölls digitalt den 28
maj.  

Revisor för bolaget är Patrik Hansén, Access Revison AB.

Flerårsöversikt Belopp i kr
2018 2019 2020 2021

Nettoomsättning 24 111 517 25 853 997 21 859 088 16 991 513
Resultat efter finansiella poster 511 469 501 791 792 342 1 080 780
Soliditet, % 31,50 29,12 41,48 54,11

Definition av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktie- Övrigt fritt  Summa fritt eget

kapital Eget Kapital Årets resultat kapital
Belopp vid årets ingång 400 000 5 255 157 461 525 5 716 682
Resultatdisposition enligt
beslut av årsstämman: 461 525 -461 525
Årets resultat 640 902 640 900
Belopp vid årets utgång 400 000 5 716 682 640 902 6 357 582

https://sign.visma.net/sv/document-check/333c8380-1d55-4882-9235-c305041ac268

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Energikontor Sydost AB 2(10)
556713-0116

Resultatdisposition
 Belopp i kr
Medel att disponera:
Balanserat resultat 5 716 682
Årets resultat 640 900

6 357 582

Förslag till disposition: 6 357 582
Balanseras i ny räkning 6 357 582

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter.

Ekonomi
Energikontor Sydost AB:s verksamhet ska i enlighet med ägardirektivet i huvudsak finansieras via
projektmedel från EU och svenska myndigheter, vilka ska medfinansieras av regionala och
kommunala medel. Utöver detta erlägger medlemmarna en serviceavgift. 
Året började med en utsatt situation för verksamheten till följd av det programglapp som föreligger,
beläggningsgraden var låg och många korta projekt låg i projektportföljden. Via ett intensivt arbete
från alla medarbetare med att hålla nere kostnader och utveckla projekt och uppdrag, slutade året på
ett positivt resultat för 2021.

2018 2019 2020 2021
EU 13 012 677 11 515 032 7 615 695 7 463 030
Energimyndigheten * 5 384 127 7 250 152 7 329 424 2 183 956
Regionala medel ** 1 502 175 1 958 233 2 281 560 2 548 091
Kommun *** - 28 057 - -
Övriga **** 510 253 598 715 523 635 606 884
Försäljning ***** 1 864 333 2 095 134 2 222 972 1 707 641
Uppdrag Region 157 625 581 908 - 398 567
Uppdrag Kommun 219 111 72 850 92 250 232 936
Serviceavgifter ****** 1 461 216 1 753 916 1 793 552 1 850 408
Summa Intäkter 24 111 517 25 853 997 21 859 088 16 991 513

 * Fristående projekt och medfinansiering till EU projekt (inkl RUL 772 580 kr)
 ** Medfinansiering till EU projekt från regionförbund och länsstyrelse
 *** Medfinansiering till EU projekt från kommuner
 **** Medfinansiering andra svenska aktörer - Svenska institutet, Kampradfonden samt fristående projekt
 ***** Uppdrag, medlemsavgifter till nätverk mm
 ******  Serviceavgifter från föreningens medlemmar

Overheadkostnad (% av de totala lönekostnaderna)
2018 2019 2020 2021

Overheadkostnad / 16,8 15,1 15,9 20,5
lönekostnad (%)
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Övriga Nyckeltal
Bolaget ska löpande utveckla nya spetsprojekt som ska bidra till att driva utvecklingen framåt. Tidigare
uppstartade spetsprojekt som pågick även under 2021 var: Energisamverkan Blekinge som avslutas
2022. I tabellen syns antal nya projekt som startades upp under respektive år.

Antal nya    
spetsprojekt 2019 2020 2021
Antal spetsprojekt 1 2 1

* Förnybar vätgas i *Energisamverkan Blekinge * Förnybar vätgas för transporter
  Kronobergs län *Elförsörjning Blekinge,   i Blekinge

  effekt, kapacitet och flexibilitet

I tabellerna nedan anges de senaste officiella siffrorna för energianvändning och koldioxidutsläpp per
län. Energianvändningen skiljer sig mycket åt mellan olika län och år. En förklaring är att de stora
massabruken som finns i Blekinge och Kalmar län utgör en stor del av energianvändningen. 2010 var
ett kallt år vilket gjorde att energianvändningen för uppvärmning var ovanligt stor det året. Under
senare år har vi haft flera ovanligt varma år. Mer intressant, ur ett miljöperspektiv, är tabellen med
data för koldioxidemissioner. Här ses tydligt hur behovet av fossila energikällor har minskat över tid
och trenden fortsätter även för de senaste åren. Det är alltjämt transportsektorn som använder mest
fossila bränslen.

Energianvändning (MWh/invånare)
1990 2000 2010 2017 2019 2020

Blekinge Län 44 51 47 44 46 45
Kalmar län 43 51 59 53 49 45
Kronobergs län 33 35 40 29 28 25

Klimatpåverkande utsläpp (ton/invånare)
1990 2000 2010 2016 2018 2019

Blekinge Län 5,1 4,9 4,2 2,6 2,6 2,4
Kalmar län 5,4 6 5,3 4 3,9 3,2
Kronobergs län 5,8 4,9 4,3 3,2 3,0 2,9

Framtida utmaningar 2022-2023
Energifrågan lyftes under 2021 på ett helt nytt sätt så väl i diskussioner runt middagsbordet, i
företagen lednings- och styrelsegrupper som på den politiska agendan. Oron för energitillförsel steg,
och utredningar kring hur vi ska kunna åstadkomma robusta och flexibla energisystem, specifikt
elsystem, genomfördes och uppdragen i denna fråga fortsätter in på 2022.  Året avslutades med höga
energipriser vilket ytterligare drev på debatten om den otroligt snabba omställning vi är inne i och vilka
insatser och förändringar på så väl tillförsel och användningssidan som måste till för att rita den nya
kartan för vårt energilandskap.  

Energikontor Sydost har, tillsammans med de 15 regionala systerkontoren, en viktig uppgift i att öka
medvetenheten och redovisa nuläget i våra regioner och kommuner så att förutsättningar för debatt
och insatser baseras på korrekt underlag. Via olika insatser ska vi sedan stötta kompetens- och
verksamhetsutveckling genom att öka kunskapen om vilka möjliga vägar det finns framåt för privata
och offentliga aktörer.  

Ett hållbart energisystem.
Det tekniska energisystemet var enklare att begripa förr då de olika delar var fristående från
varandra. Nu går vi mot ett mer integrerat och decentraliserat system. Tillförsel sker på nationell,
regional och lokal nivå, där bland annat många möjliga kemiska processer för att utnyttja restflöden
och biomassa används och där vätgas skapar nya möjligheter för lagring, produktion av
elektrobränslen och direkt användning i bränsleceller. De nya möjligheterna via en växande
digitaliseringen driver utvecklingen ytterligare snabbare framåt. 

Det tekniska energisystemet i sig är alltså mycket komplext. När vi lägger till alla aktörer,
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styrdokument, lagar och regler mm som påverkar, utvecklar och utformar energisystemet växer det till
ett energiekosystem som omfattar en till synes oändlig mängd variabler. För att kunna skapa
förändring kommer det därför krävas att vi samverkar och utvecklar många typer av insatser för att
väcka engagemang och öka drivkraften hos så många som möjligt  och lösningarna kommer att bli
lika många. Det nya systemet ska lösa behoven för stora och små aktörer i den privata, ideella och
offentliga sektorn, från norr till söder, vad det gäller energi för el, värme/kyla och transporter.  Med
innovation, kreativitet och kunskap ska vi lägga pusslet och skapa Ett robust energisystem som är
energieffektivt, där tillräcklig energi i den form den önskas är tillgänglig för alla verksamheter i varje
ögonblick och till rimlig kostnad där vårt uppdrag ligger på energieffektivisering och förnybara
energikällor. 

Vårt uppdrag. 
Privatpersoner, företagare och politiker på alla nivåer står inför svåra vägval, kunskapen behöver öka,
Energikontor Sydost kompetenser och insatser behövs därför alltmer framåt. 2022 är också ett valår
och energifrågan kommer att vara en av de viktigaste. Energikontoret har en uppgift att ge saklig
information om våra förnybara alternativ och vikten av att ställa om vårt energisystem. Vi ser därmed
spänning och entusiasm fram emot att få utveckla projekt inom EU:s nya program och fonder. 

Fokusområden framåt är: 

- Fasa ut fossila bränslen 
Den största övergripande utmaningen är förstås att ersätta fossila bränslen med alternativ som ger
mindre klimatpåverkan. I vår region är  detta ca 25% av den tillförda energin vi använder.  

- Stötta kommunerna i frågan kring elektrifiering och laddinfrastruktur.  
I transportsektorn, vilken använder mest fossila bränslen pågår en snabb elektrifiering. Detta gör att
den andra stora utmaningen är att tillföra mer förnybar el till alla dessa fordon. 

- Bevara och utveckla bioenergin  
Bioenergi är den största enskilda energikällan i Sverige och i sydost. Den ger mest värme, men även
el och en liten men ökande andel drivmedel. En tredje utmaning är att behålla och utveckla bioenergin
samtidigt som vi gör skogsbruket mer hållbart. 

- Lyfta effektivisering, alla kan göra något och en del kan göra mycket 
Den fjärde, men kanske viktigaste utmaningen är att fortsätta effektivisera och minska vår användning
av energi. Energieffektivisering skapar möjligheter för kostnadsreduceringar för så väl privatpersoner
och företag som för offentlig sektor, besparingar som kan användas för ytterligare förbättringsarbete.
För offentlig sektor kan detta även ge möjligheter att flytta resurser från energikostnader till
verksamhetens kärnuppdrag. 

- Hållbart robust energisystem 
Under 2021 har elpriset stigit kraftigt. Till stor del beroende på situationen i Europa med höga
naturgaspriser, men även på grund av   inhemska faktorer. Det handlar inte om att välja mellan olika
energislag utan att bygga ett hållbart och effektivt energisystem, där elsystemet är prioriterat, med
flera energikällor, flexibel användning, lagringsmöjligheter och ett utbyggt elnät i Sverige och till våra
grannländer. 

Förutom att fortsatt kunna stötta omställningen har vi också siktet satt på att dessa nya möjligheter
ska ge tillfälle för verksamheten att växa igen. Vi är vid ingången av 2022 19 medarbetare och har ett
långsiktigt mål att åter komma upp i över 25. Vi kommer också under året fortsatta arbetet med att
resonera kring framtidens arbetssätt för att kunna behålla och attrahera personal.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 16 991 513 21 859 088
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 16 991 513 21 859 088

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -2 525 678 -2 896 417
Personalkostnader 2 -13 393 162 -18 169 742
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar - -14 029
Övriga rörelsekostnader - -742
Summa rörelsekostnader -15 918 840 -21 080 930

Rörelseresultat 1 072 673 778 158

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 14 880 18 640
Räntekostnader och liknande resultatposter -6 773 -4 456
Summa finansiella poster 8 107 14 184

Resultat efter finansiella poster 1 080 780 792 342

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -256 800 -201 450
Summa bokslutsdispositioner -256 800 -201 450

Resultat före skatt 823 980 590 892

Skatter
Skatt på årets resultat -158 723 -129 367

Årets resultat 640 902 461 525
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 - -
Summa materiella anläggningstillgångar - -

Summa anläggningstillgångar - -

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 184 814 557 099
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 719 818 5 585 228
Summa kortfristiga fordringar 5 904 632 6 142 327

Kassa och bank
Kassa och bank 7 653 859 9 523 638
Summa kassa och bank 7 653 859 9 523 638

Summa omsättningstillgångar 13 558 491 15 665 965

SUMMA TILLGÅNGAR 13 558 491 15 665 965
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 400 000 400 000
Summa bundet eget kapital 400 000 400 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 5 716 682 5 255 156
Årets resultat 640 902 461 525
Summa fritt eget kapital 6 357 584 5 716 681

Summa eget kapital 6 757 584 6 116 681

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 4 714 250 457 450
Summa obeskattade reserver 714 250 457 450

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 182 814 161 124
Skatteskulder 85 782 198 525
Övriga skulder 569 790 664 033
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 223 916 8 068 152
Summa kortfristiga skulder 6 062 302 9 091 834

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 534 136 15 665 965
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella Anläggningstillgångar År

-Inventarier, verktyg och installationer 3-10

Definition av nyckeltal

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (20,6 %) i förhållande till
balansomslutningen.

Not 2  Personal

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda 
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

 2021 2020
Medelantal anställda har varit 18,05 23,27
Summa 18,05 23,27

Not 3  Inventarier, verktyg och installationer
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 442 324 636 337
-Avyttringar och utrangeringar - -194 013
Vid årets slut 442 324 442 324

Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -442 324 -622 308
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar - 194 013
-Årets avskrivning anskaffningsvärden -14 029
Vid årets slut -442 324 -442 324
Redovisat värde vid årets slut - -
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Not 4  Periodiseringsfonder
 2021-12-31 2020-12-31
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2018 116 000 116 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2019 140 000 140 000
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2020 201 450 201 450
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2021 256 800

714 250 457 450

Not 5  Checkräkningskredit
 2021-12-31 2020-12-31
Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 1 000 000 1 000 000
Outnyttjad del -1 000 000 -1 000 000
Utnyttjat kreditbelopp - -

Not 6  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
 2021-12-31 2020-12-31

Företagsinteckningar 1 000 000 1 000 000
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ENERGIKONTOR 
SYDOST

Om höjdpunkter under året, övergripande om vår 
organisation, verksamhet och ägare, samt särskilda uppdrag.
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Höjdpunkter under året

På Energikontor Sydost hinner vi uträtta en hel del saker på ett år, vilket 
ni kan läsa om i denna verksamhetsberättelse� Även om alla insatser 
vi gör syftar till att leda till ett och samma mål: att uppnå ett hållbart 
energisystem i sydost, så är det alltid ett par bedrifter som vi är lite 
extra stolta över� 

Nedan listade insatser visar bredden och tyngden av vår expertis, att vi 
genom att stötta våra ägare aktivt påverkar energi-och klimatarbetet 
i sydost, samt lyfter oss som en regional samordnande kraft�  

 
• Vi tog fram en ny manual för hållbart byggande inom 

Energisamverkan Blekinge, ett samarbete med Region Blekinge 
och Blekinges kommuner� Manualen har antagits på politisk 
nivå av både Olofströms, Karlshamns och Ronneby kommun� 

• Vi har kartlagt energianvändningen i offentliga fastigheter i Blekinge� 
Resultatet visar att fastighetsägare, genom energieffektiviserande 
åtgärder, skulle kunna spara cirka 150 miljoner kr per år�  

• Vi har gjort en utredning kring förnybara drivmedel för 
kollektivtrafik, där vi analyserat trender, potential, hinder och 
möjligheter, både vad gäller fordon, infrastruktur och produktion�   
Detta har gett Region Blekinge ett bra kunskapsunderlag 
att utgå ifrån inför regionens kommande bussupphandling�  

• Vi har undersökt intresset för användning och produktion av vätgas 
för fordon i Blekinge, vilket har lyft vätgasens potential i länet�   

• Vi har undersökt elförsörjningsläget i Blekinge� Tack vare  detta 
arbete så har Region Blekinge börjat utreda hur man kan samverka 
regionalt för att bidra till en fortsatt tryggad elförsörjning i länet�  

• Vi har tagit fram energibalanser för hela Kalmar län, Västerviks, 
Oskarshamns och Alvesta kommun, vilket har hjälpt respektive 
ägare att gå vidare och utveckla sina handlingsplaner för energi-
och klimat� 
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Vd och styrelseordföranden har ordet

Sveriges el ska vara 100% förnybar 2040 och vi är mitt i en omvälvande 
energiomställning� Med den förändring vi står inför är det tydligt att 
efterfrågan på el kommer att öka i takt med den snabba elektrifieringen 
och att vi tillsammans måste skapa smarta, flexibla och robusta 
elsystem� Men elen är bara en pusselbit i vårt energisystem� Att skapa 
medvetenhet om att vi måste se helheten och bygga upp lösningar där 
de olika energislagen används effektivt och på smartast möjliga sätt, är 
en förutsättning för att vi ska kunna lösa energiutmaningen� 

Energikontor Sydost har i uppdrag att sprida kunskap om nuläge 
och ge opartisk information om möjliga vägar framåt� Som vd 
är jag stolt och tacksam över våra fantastiska och kunniga 
medarbetare� Med intentionen att alltid göra gott och bidra till 
förbättring, tänker de nytt, skapar samarbeten, inspirerar och 
utbildar, samt tar sig an utmaningarna att hitta finansiering 
för vårt viktiga arbete så vi tillsammans kan ta ansvar för att 
fortsätta kraftsamla för en energieffektiv och förnybar framtid�  
 
För oss och våra ägare ligger kursen fast mot en bättre framtid och 
tillsammans accelererar vi omställningen�  
 
/Christel Liljegren, vd Energikontor Sydost

 
Pengar som familjen tänkte lägga på mat, företag på nya anställningar, 
föreningar på årsmötesfika och förvaltningar på högre skolpeng äts 
upp av chockhöga elräkningar� Ett robust energisystem med låga priser 
har varit en konkurrensfördel för Sverige� När människors liv påverkas 
hamnar ämnen högre på agendan – det har hänt med energifrågan�

Energieffektiviseringar är en väg till att klara utmaningarna utan 
att människor och ekonomin kommer i kläm, eller får göra 
oönskade uppoffringar� Ett modernt samhälle med stort 
välstånd ska inte ransonera el� Energikontorets expertis 
och engagemang är viktigt för att lösa uppgiften hållbart� 
Vi ska göra oss mer relevanta i det offentliga samtalet och 
mer tillgängliga för ägarna eller andra i målgruppen� Vår 
roll är viktig för tillväxten, sammanhållningen och framtiden� 

/Oliver Rosengren, styrelseordförande Energikontor Sydost
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Om oss

Energikontor Sydost är ett av Sveriges 16 regionala energikontor som 
arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad 
klimatpåverkan och hållbar regional utveckling� 

Vårt uppdrag är att verka för ett hållbart energisystem i sydost, vilket vi 
gör genom att driva olika projekt i samverkan med både privata aktörer 
och våra ägare; kommuner och regioner i sydost; Blekinge, Kalmar och 
Kronobergs län� 

Vi stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energi- 
arbete så att lokala och regionala mål kan nås� Vår organisation  
kompletterar ägarnas interna kompetens med experter inom energi- 
effektivisering, hållbara transporter och förnybar energi� 

Vår roll är att vara en flexibel plattform för hållbar energi i hela 
sydostregionen som föreslår finansiering och stärker kontakterna 
mellan universitet, näringsliv och kommun inom förnybar energi och 
effektiv energianvändning�

Vi är en opartisk organisation utan vinstintressen� Vår verksamhet  
finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU�

Våra ägare

Blekinge län
Karlshamns kommun
Karlskrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Region Blekinge

Kalmar län
Borgholms kommun
Emmaboda kommun
Hultsfreds kommun
Högsby kommun
Kalmar kommun
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Nybro kommun
Oskarshamns kommun
Torsås kommun
Vimmerby kommun
Västerviks kommun
Region Kalmar län

Kronobergs län
Alvesta kommun
Lessebo kommun
Ljungby kommun
Markaryds kommun
Tingsryds kommun
Uppvidinge kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun
Region Kronoberg
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Verksamheten i siffror

Omsättning:   17,0 miljoner SEK  
Antal anställda 31/12:  20 personer  
Antal löpande projekt: 34 st, varav 23 st EU-projekt som alla skapat 
     resurser för energiomställningsarbetet i  
    sydost
 
Antal fysiska event/konferenser vi arrangerat:   2 st
Antal hybridevent vi arrangerat:     3 st
Antal digitala webbinarier/workshoppar vi arrangerat: 36 st

EnergiTing Sydost genomfördes för första gången som ett hybridevent 
med deltagare både på plats och digitalt� 112 personer från sydost 
deltog� 
  
Antal nyhetsbrev:   11 nummer av Energikicken till cirka 1030  
    prenumeranter 

Finansiering

*Fullständig förvaltningsberättelse och årsredovisning beställs via info@energikontorsydost.se 

Serviceavgift

EU-projekt

Nationell 
medfinansiering 
EU-projekt

Svenska projekt

Uppdrag

Omsättning 2021 - 17,0 miljoner SEK

14 %

11 %

58 %
3 %

14 %

mailto:info%40energikontorsydost.se%20?subject=
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Fördelning projekt och uppdrag

Nedan diagram redovisar den arbetstid som vi, utefter finansiärers 
förutsättningar och ägares behov, har kunnat lägga på olika projekt 
och uppdrag, uppdelat i olika områden� Tjockleken på de horisontella 
sträcken representerar beläggningen�     = 100 % tjänst� Läs mer om 
våra insatser i dessa projekt i resten av verksamhetsberättelsen�

Förnybar energi

Fortsättning på nästa sida�

 jan - feb - mar - apr - maj - jun - jul - aug - sep - okt - nov - dec

ENERSELVES+ 

BIOFIT 

POTENT 
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Bioenergigruppen

Biogas Sydost

Förnybar energi

PowerUp

BOWe2X

Elförsörjning i Blekinge

Fånga vinden i sydost

BIORET
OFFSHORE

U�ag h skogsb

POSCLIMB

 jan - feb - mar - apr - maj - jun - jul - aug - sep - okt - nov - dec
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BIOFIT 

POTENT 

Tricolor

Bioenergigruppen

Biogas Sydost

Förnybar energi

PowerUp
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Elförsörjning i Blekinge

Fånga vinden i sydost

BIORET
OFFSHORE

U�ag h skogsb

POSCLIMB

ENERSELVES+

Förstudie  
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uttag

BIOFIT

POTENT

Tricolor

Bioenergi- 
gruppen

Biogas Sydost

PowerUp

BOWe2X

Elförsörjning i 
Blekinge

Fånga vinden 
i sydost

BIORET

Offshorevind 
på sydkusten

POSCLIMB
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Regionala 
Noder fas 2

Energi- 
effektiviserings- 

nätverk fas 2

SB Well

Energieffektivisering

HOTELL

 jan - feb - mar - apr - maj - jun - jul - aug - sep - okt - nov - dec

Hållbart näringsliv 
& industri

Regionala Noder fas 2

Energieffek�viserings-
nätverk fas 2

SB Well

RE:AGERA

B:347,27

RE:AGERA
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Hållbart näringsliv & industri

 
Hållbart byggande & boende

Hållbara resor & transporter

 jan - feb - mar - apr - maj - jun - jul - aug - sep - okt - nov - dec

Hållbara 
byggnader & boende

EMPOWER
Act Now

Energisamverkan 
Blekinge

OSS Research 
to prac�se

Värdeskapande
fas�ghetsförvaltning

EMPOWER+

Klimatneutrala Kalmar

EMPOWER

Act Now

Energisamverkan 
Blekinge

OSS2 Research 
to practice

EMPOWER+

Värdeskapande 
fastighets- 
förvaltning

Klimatneutrala 
Kalmar 2030

Hållbara resor & transporter

Res grönt i gröna Kronoberg

COBIUM
Kombinerad mobilitet

Hållbar kollek�vtrafikupphandling

 jan - feb - mar - apr - maj - jun - jul - aug - sep - okt - nov - dec

Förnybar vätgas i Blekinge

Samhällsbet cykeltaxi

Roadmapp Blekinge

Kosava Karlshamn

Res grönt i 
gröna Kronoberg

COBIUM

Kombinerad  
mobilitet i  

Blekinge

Hållbar kollektiv- 
trafikupphandling 

i Blekinge
Förnybar vätgas  

i Blekinge

Roadmapp 
Blekinge

Samhällsbetalda 
resor med 

cykeltaxi

KOSAVA 
Karlshamn
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Strategiskt arbete, samordning & statistik

 jan - feb - mar - apr - maj - jun - jul - aug - sep - okt - nov - dec jan - feb - mar - apr - maj - jun - jul - aug - sep - okt - nov - dec

Strategiskt arbete, 
samordning & sta�s�k

TRIS 

support

crkkl

EKS

Agenda

Eucityf

RUL

Natkom

Enbans 
kalamr

YH Nova

En OAV

E�ng

LEKS

TRIS

SUPPORT

LEKS  
utbildning

Nationell  
kommunikation  

EKR

CRKKL

En Agenda 
för alla

EU City Facility

Energikontoren 
Sverige

Energibalans  
Kalmar län

RUL 2021-2022

YH Utbildning  
Nova

Energiting  
Sydost

Energibalans  
Oskarshamn,  

Alvesta,  
Västervik
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Hållbart företag

Som energikontor ser vi det som en viktig uppgift att 
gå i bräschen för hållbar utveckling� Det gäller hela 
företaget och alla delarna av hållbarhet, det vill säga: såväl 
ekologisk, ekonomisk och  social hållbarhet� 

När vi levererar de tjänster som våra ägare efterfrågar ska vi alltid 
följa hållbarhetsaspekterna� Inför våra event/konferenser utgår vi 
från en framtagen checklista med kriterier som måste (skallkrav), 
respektive bör uppfyllas för att det ska räknas som ett  hållbart event� 
Fullständig checklista och vår uppdaterade hållbarhetspolicy hittas på  
energikontorsydost�se/hallbarhetspolicy� 
 
Under året har vi övervägande arrangerat digitala möten och event i 
enlighet med rådande rekommendationer på grund av pandemin, vilket 
har bidragit till att fler människor har kunnat delta�  Vi har också prövat 
på att hålla hybridvarianter av event, vilket ytterligare har förstärkt vår 
interna kompetens� 

Vi har även jobbat mycket med tillgänglighetsanpassning av både 
hemsida, grafiskt uttryck och det digitala material som vi publicerar, 
för att öka möjligheten för fler att ta del av vårt arbete�

Hållbara event
Energikontor Sydost  har under året deltagit i 116 event (webbinarier, 
workshoppar, nätverksträffar, utbildninar, med mera), varav vi har 
varit med och arrangerat 66 stycken event riktade till våra ägare�  
Av dessa var 41 stycken relevanta för utvärdering i enlighet med vår 
checklista för hållbarhet�

Uppfyllda skallkrav
Av de 41  event som vi genomfört har endast ett event inte uppfyllt 
alla skallkrav: ett fysiskt event där vegetarisk kost visserligen erbjöds, 
men där deltagarna fick välja själva�  

Fördelning kvinnor och män - föreläsare/talare
39 % av våra event hade en jämnare fördelning (inom målet 
40/60 åt ena eller andra hållet) av kvinnor respektive män
som föreläsare� 61 % av eventen hade större skillnad i 
fördelningen� 

39 % 61 %

http://energikontorsydost.se/hallbarhetspolicy
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Vi är en del av något större

Energikontoren Sverige
Energikontor Sydost är en del av Energikontoren  
Sverige - den samlade kraften av landets nu 16 
regionala energikontor. Energikontoren finns i 
hela landet där de är regionala pådrivande krafter 
för att göra vår del av världen klimatsmart  
och hållbar.

Energikontoren Sveriges uppgift är att 
bidra till att våra respektive regioner når 
sina energi- och klimatmål och skapa  
förutsättningar att nå de nationella energi- 
och klimatmålen� Genom deras samlade 
expertis stöttar energikontoren kommuner, 
regioner och företag genom att ta initiativ 
och driva projekt som hjälper dem att ställa 
om till en hållbar verksamhet� Detta gör 
energikontoren på flera sätt, strategiskt och 
operativt, i olika typer av samverkans- och  
utvecklingsprojekt� 

Energikontoren är alltid opartiska och 
har inget vinstintresse� Syftet med 
energikontorens existens är att förändra 
och förbättra samhället ur ett energi- 
och hållbarhetsperspektiv� 

01

02
03

04

05

06

08

07

09

10 11

12

13 14

15

16

01� Norr
02� Jämtland Härjedalen
03� Västernorrland
04� Gävleborg
05� Dalarna
06� Värmland
07� Örebro
08� Väst

Energikontoren
SVERIGE

Fedarene
Energikontor Sydost är också en del av Fedarene -   samordningsorganet 
för de samtliga 360 energikontoren som finns  runt om i Europa� Vi 
deltar aktivt i Fedarenes styrelse, där vår vd Christel Liljegren 
är Vice-president for Mobility and Transport� FEDARENE

09� Östergötland
10� Mälardalen
11� Storstockholm
12� Norra Småland
13� Halland
14� Sydost
15� Skåne
16� Gotland
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Vi stöder och samordnar kommunala 
energi- och klimatrådgivare i sydost

På uppdrag av regeringen och med stöd av Energimyndigheten,  
samordnar och fortbildar vi de kommunala energi- och klimat- 
rådgivarna (EKR), vars arbete förenar kommunerna i sydost. 

En energi- och klimatrådgivare kan bistå både privatpersoner, små och 
medelstora företag och föreningar med kostnadsfria, opartiska råd om 
allt från energieffektivisering av hus till alternativa hållbara färdsätt� 

Alla kommuner i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län, undantaget 
Uppvidinge kommun, hade under året en energi- och klimatrådgivare� 
Utöver detta hade även ett par kommuner en ansluten coach för energi 
och klimat (CEK), som specifikt stöttar små-och medelstora företag�
 
Förutom att vara tillgängliga för fördjupad personlig rådgivning, 
anordnar de kommunala energi- och klimatrådgivarna seminarier, 
studiecirklar och studiebesök� 

Stödet och samordningen har pågått oavbrutet 
sedan 1999 och styrs via Förordning (2016:385) 
om bidrag till kommunal energi- och 
klimatrådgivning�
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Insatser via, samt stöttning av energi-och klimatråd- 
givare
Som regional utvecklingsledare (RUL) har vi ansvar för att arrangera 
och genomföra utbildningar, studiebesök, driva nätverk för kompetens-
utbyte och samordna gemensamma projekt och informationsinsatser�

Stöd och kunskapshöjande aktiviteter i sydost - urval
Under året fick både Lessebo, Ljungby och Markaryds kommuner 
nya energi- och klimatrådgivare, vilka vi agerade mentor åt så att 
personerna fick en bra introduktion och kunskapsunderlag�

Vi har bistått Växjö Lakers/Vida Arena med energieffektiviseringsråd�   

Vi arrangerade ett webbinarium om elbilar, elbilens historia, om 
hur man laddar, samt vad man ska tänka på inför köp av elbil, där 
både privatpersoner, företag och tjänstemän från bland annat 
Nybro, Hultsfred, Emmaboda och Mönsterås kommun deltog� 

Tillsammans med energi- och klimatrådgivarna i Blekinge och Tingsryds 
kommun arrangerade vi en föreläsning om att ”svemestra” på vintern, 
samt var man kan hitta trevliga vandringsleder i den egna regionen� 

Solenergi-nätverk
Som regional utvecklingsledare medverkar vi i ett nationellt 
solenerginätverk där vi både deltar i och arrangerar olika 
typer av event som berör utveckling inom solenergi� Ett 
exempel är den årliga solsafarin (i år i digital form), där flera 
aktörer runt om i landet visar upp sina solcellsanläggningar�

Nationella stöd
Vi stöttar samtliga energi- och klimatrådgivare i Sverige via två 
nationella insatsprojekt: ett för resurseffektiv bebyggelse och ett 
för elbilsladdning och utveckling av laddinfrastruktur� 

Vi stöttar också Sveriges energi- och klimatrådgivare genom 
en intern satsning på kommunikation� Syftet är att stärka 
deras kompetens i marknadsföring av sina insatser och att öka 
medborgarnas kännedom om att energi- och klimatrådgivare finns�

EKRFråga mig om energi!
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STÖD TILL VÅRA 
ÄGARE

Att bidra till en hållbar offentlig sektor är ett viktigt 
uppdrag som våra ägare har tilldelat oss. Med hjälp 
av våra insatser ökar vi medvetenhet och kunskap hos 
våra tjänstemän och politiker så att de kan fortsätta att 
utveckla våra samhällen i enlighet med satta regionala 
och nationella miljömål.
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Strategiskt energi- och klimatarbete

Under året har vi stöttat samtliga tre regioner och länsstyrelser i 
deras respektive projektutveckling� Vi deltar också i de tre länens 
klimatsamverkansgrupper: GreenAct Kronoberg, Klimatsamverkan 
Blekinge och Klimatkommissionen i Kalmar län, för att sprida kunskap 
och erfarenheter mellan länen�

Vi har bidragit till Region Kronobergs mål Plusenergilän 2050 via 
kunskapshöjande insatser om vätgas och dess potential i länet� Vi har 
hjälpt Uppvidinge kommun att utveckla sin energistrategi�  

Vi har stöttat Kalmar kommun med uppstart av Klimatneutrala Kalmar, 
som bidrar till målet att länet 2030 ska vara en fossilbränslefri region� 
Vi har bidragit i diskussionerna kring uppdatering av Länsstyrelsen 
Kalmars miljömål�

Vi har utbildat tjänstemän på Blekinges kommuner i SMARTa mål -  hur 
man formulerar mål bättre� 

Vi svarar på remisser
Energikontor Sydost är ofta remissinstans för kommuner, regioner 
och länsstyrelser inom vårt verksamhetsområde� Vi svarar även på 
nationella remisser och EU-konsultationer� 
 
Under året svarade vi på följande: 
• Remiss Uppvidinges mål
• Remiss Markaryds energistrategi
• Remiss Tingsryds energistrategi
• Remiss Länstransportsplan Kronoberg
• Regional utvecklingsstrategi för 

Blekinge län - Växtplats Blekinge 
(RUS) 

• Kronobergs miljömål 2021-2030
• Åtgärdsprogram för miljömålen i 

Kalmar län
• The European Committee of the 

Regions (CoR), Joint vision of the 
long-term future of cross-border 
cooperation in the European Union
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Energibalanser

Energikontor Sydost tar årligen fram visuella samt fullständiga 
energibalanser för den geografiskt avgränsade kommunen, eller för 
hela länet� En energibalans är ett utmärkt verktyg för uppföljning 
av åtgärder eller beslutsunderlag för kommande åtgärder, i syfte att 
uppfylla satta energi- och klimatmål�

Under året har vi tagit fram energibalanser åt Oskarshamn, Västervik 
och Alvesta kommun, samt för hela Kalmar län, för energiåret 2019�  

”Energibalansen var ett första steg i arbetet för en ny energi- och 
klimatplan. Den gav oss insikt i vad kommunen bör satsa på och vad som 
går bra.” Ebba Lejeby, Hållbarhetsstrateg/energi- och klimatrådgivare, 
Alvesta kommun�

”Energibalans Kalmar län 2019 är ett sätt att följa energianvändning och 
klimatutsläpp över tid och för olika sektorer. Den ger därför underlag 
för förståelse och prioriteringar och gör det också möjligt att följa upp 
målen och delmålen i vårt handlingsprogram för en fossilbränslefri 
region 2030. Energistatistik är inte helt enkel. Genom att ta fram en 
energibalans försäkrar vi oss om att siffrorna är jämförbara över tid.”  
Carolina Gunnarsson Johnsson, Miljösamordnare, Region Kalmar län�

• En visuell energibalans i form av ett flödesschema 
(Sankey-diagram), ger en tydlig grafisk bild över hur 
en kommuns eller ett läns energiflöde ser ut, med av-
seende på tillförsel, omvandling och slutanvändning� 

• Vid en fullständig energibalans görs en djupare analys i såväl 
tillförd som slutanvänd energi i kommunen/länet� Då redovisas 
bland annat också den el – och fjärrvärmeproduktion som sker�
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Övrigt strategiskt stöd

Övrigt arbete vi gör för att stötta offentlig sektor� 

Vi utbildar lärare och elever för en hållbar framtid
Vi har fortsatt vårt arbete med att utbilda personalen på Hultsfreds 
gymnasium i Agenda 2030, för att bidra till att implementera de globala 
hållbarhetsmålen i undervisningen och därmed involvera och engagera 
barn och unga i den hållbara samhällsutvecklingen� Samarbete pågår 
med lärare i Vimmerby kommun för att bidra till Länsstyrelsens mål om 
att skapa en regional nod för Lärande för hållbar utveckling� 

Vi ökar kunskapen om EU-finansiering
Att ansöka om EU-medel kan upplevas som lite av en djungel� Eftersom 
vi på Energikontor Sydost har över 20 års erfarenhet av EU-finansierade 
projekt, erbjuder vi alltid våra ägare stöd och råd i dessa frågor, samt 
arrangerar kunskapshöjande aktiviteter i ämnet� 

Under Innovationsveckan höll vi webbinariet ”EU-finansiering av ett 
utvecklingsprojekt - hur gör man?, riktat till tjänstemän, politiker och 
företag� Vi har också utbildat LEKS-nätverket (Länsstyrelserna Energi- 
och klimatsamordning) i detta ämne� 

Under året har vi också agerat nationell rådgivare för kommuner i 
Sverige som önskat söka medel från Horisont 2020-initiativet European 
City Facility för att utveckla ett investeringskoncept för energi- och 
klimatarbete� 

Vi ökar kunskapen om cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi är en viktig pusselbit i den hållbara omställningen� 
Under året har vi arrangerat virtuella studiebesök på Händelö Eco-
Industrial Park och Sotenäs symbioscentrum - två goda exempel på 
industri och organisation som använder sig av industriell symbios� 
Studiebesöken var en del i arbetet att stötta Region Kronoberg och 
Region Kalmar i deras satsning på  kompetenshöjning i cirkulär ekonomi 
för offentlig verksamhet och näringsliv�
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HÅLLBAR  
REGIONAL  
UTVECKLING

För att samhället ska kunna ställa om krävs samverkan 
från både beslutsfattare och företag som går i täten för 
hållbar utveckling. Att nyttja vår samlade expertis för 
att stärka regionens företag och näringsliv kring olika 
hållbarhetsaspekter är därmed ett viktigt uppdrag 
som vi utför åt våra ägare. 
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Vi hjälper företag att energieffektivisera sina  
verksamheter
Under året har vi tack vare stöd från Energimyndigheten kunnat coacha 
små-och medelstora företag i Kronoberg och Kalmar län i hur de kan 
energieffektivisera sina verksamheter, så att de kan spara både energi 
och pengar, samt öka sin konkurrenskraft� Vi har stöttat företagen 
via aktiviteter så som webbinarier, telefonsamtal och företagsbesök 
på plats� Stödet är en del i arbetet med att stärka näringslivet efter 
pandemin och samtidigt ett sätt att bidra till omställningen till ett 
hållbart samhälle� 

Via Region Kronobergs initiativ Konsulttimmen har vi också erbjudit 
företag gratis expertrådgivning gällande hållbar utveckling� 

Vi hjälper företag att resa mer hållbart
Tillsammans med Region Kronoberg stöttar vi företag i Kronobergs 
län att resa mer hållbart och minska på sina utsläpp från transporter� 
Detta har vi bland annat gjort via workshoppar, tävlingar, samt 
testperioder där medarbetare på företagen under ett par veckor 
fått testa på elcyklar med mera�

Vi har samverkat med Region Blekinge för att arrangera 
cykeltävlingar för företag i Blekinge län, som del av en satsning 
för att få Blekingebor att cykla mer och bidra till minskade 
koldioxidutsläpp från transporter� 
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Vi ökar näringslivets kompetens kring förnybar energi
En viktig del i omställningen är att öka andelen förnybar energi, varför 
vi riktar kunskapshöjande insatser till företag i ämnet� Vi har arrangerat 
ett antal olika frukostwebbinarium på tema solenergi, vindkraft och 
vätgas – bland annat för företag i Högsby, Borgholm, Markaryd och 
Ljungby kommun� 

Vi stöttar en hållbar besöksnäring
Vi har fortsatt arbeta för att bidra till en hållbar besöksnäring i  Kalmar 
län� Vi har bland annat arrangerat webbinarier kring åtgärder för 
minskad energianvändning, hur man kan producera egen el via solceller, 
vad man ska tänka på inför installation av laddstolpar för elfordon med 
mera� 

Inom den unika satsningen på wellbeingturism har vi arrangerat 
webbinarier om hållbar mat och ordnat studiebesök i Kalmar län hos 
företag som är registrerade wellbeingföretag� 

Vi har satt Mörbylånga kommun på kartan som innehavare av den 
första invigda wellbeingplatsen� Vi har lyft Torsås kommun som först ut 
i Kalmar län med en planerad besöksrutt som låter besökaren upptäcka 
kommunen på ett nytt sätt, vilket ska inspirera till hållbart turistande i 
den egna regionen�

 

..............................................................................
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HÅLLBART  
BYGGANDE  
OCH BOENDE

Cirka 30 % av Sveriges energianvändning kopplas 
till bygg- och fastighetsbranschen, därför är energi- 
och byggfrågor fortsatt viktiga för oss att jobba 
med. Via våra nätverk och insatser arbetar vi för att 
öka kunskaperna i regionen om hållbart och cirkulärt 
byggande, samt energieffektiv fastighetsförvaltning.
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Vi stöttar energieffektiv fastighetsförvaltning
Under året kartlade vi energianvändningen i kommunala och 
regionala fastigheter i Blekinge län för att få grepp om potentialen 
för energieffektivisering och skapa förutsättningar för långsiktiga 
investeringar� 

Under året har vi också arrangerat webbinarier kring vad man ska tänka 
på inför upphandling av EPC-projekt (Energy Performance Contracts/ 
energitjänster), bland annat för fastighetsbolag i Älmhult, Växjö, 
Lessebo, Karlshamn och Emmaboda kommun� 

Vi ökar kunskapen om energianvändning
Tillsammans med Hultsfreds gymnasium har vi genomfört en spara 
energikampanj för att öka mottagarnas medvetenhet om energi- 
användningen i byggnaden och de konsekvenser de får på miljön� 

Vi har via en utbildning ökat kompetensen i smart energistyrning 
och energiuppföljning hos fastighetsbranschen och energiföretag i 
Emmaboda, Mönsterås och Karlshamns kommun�

Vi möjliggjorde även för våra ägare att delta på ett internationellt 
webbinarium på tema energifattigdom�

Vår kartläggning av energianvändningen i offentliga fastigheter 
i Blekinge visade att fastighetsägare, om de investerar i 
energieffektiviserade åtgärder, kan spara cirka 150 miljoner kr per år�
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Vi samverkar för hållbart och cirkulärt byggande
Via samverkan med föreningen GodaHus utvecklar vi arbetet med 
energieffektiva byggnader i sydost, där fokus ligger på solenergi, 
digitalisering, driftteknik, cirukulärt byggande och byggåterbruk� 

Tillsammans med GodaHus och Linnéuniversitetet har vi marknadsfört 
den gemensamt framtagna kursen Energisamordnare, för hantverkare 
och installatörer som stärker kompetensen i energieffektiv renovering�

Under året har vi också arrangerat ett webbinarium på tema samverkan 
fastighet - ett initiativ för att skapa interaktion och samverkan mellan 
de som jobbar med fastigheter i Kalmar län� Samverkan är en del i att 
aktivt skynda på arbetet för att göra Kalmar län till en fossilfri region 
2030�  

Vi driver också Energisamverkan Blekinge, en samverkansplattform 
för hållbart byggande, tillsammans med Region Blekinge, Karlshamn, 
Karlskrona, Ronneby och Olofströms kommun, samt deras  
kommunala bostadsbolag� 

I år tog vi, inom Energisamverkan Blekinge, gemensamt fram en ny 
manual för hållbart byggande som ska bidra till fler hållbara byggnader 
i länet� Olofströms kommun var först ut med att anta manualen på 
politisk nivå, följt av Karlshamns och Ronneby kommun� Under året 
har vi bjudit in deltagarna till webbinarier där gästföreläsare delat 
inspirerande goda exempel på hållbart och cirkulärt byggande runt om 
i Sverige�
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HÅLLBARA RESOR 
OCH TRANSPORTER

Utsläppen från transporter är en av våra största utmaningar 
när det kommer till att uppnå våra klimatmål. Enligt Sveriges 
miljömål ska vi till år 2030 ha minskat utsläppen från inrikes 
transporter med 70 % jämfört med 2010. För att skynda på 
processen stärker vi kunskapen kring hållbar transporter 
hos företag, politiker och tjänstemän, samt undersöker 
potentialen för nya transportmetoder. 
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Vi stöttar strategiskt arbete med hållbara transporter
Med avstamp i Energimyndighetens verktyg Energitrappan, har vi 
på Energikontor Sydost utvecklat Transporttrappan - ett verktyg 
för effektivisering, utvärdering och uppföljning av arbete med 
varutransporter� Transporttrappan har börjat användas av bland andra 
Region Kalmar län� 

Vi har också stöttat Region Kalmar län med att ta fram struktur 
för en färdplan för fossilfria varutransporter, samt stöttat i det 
strategiska arbetet kring kravställning på transporter och 
drivmedel� 

Vi har utbildat Energikontor Sydosts styrelse kring 
kommunal samordnad varudistribution, vilket bidrar 
till att våra lokala politiker får ökad kunskap om 
dess potential och vikt för en hållbar stadskärna och 
minskade utsläpp� 

Vi undersöker nya transportmetoder och arbetssätt
Vi har startat upp en unik förstudie där vi undersöker möjligheten att 
införa samhällsbetalda sjuktransporter med cykeltaxi i sydostlänen� 
Syftet är att minska utsläppen från många korta biltransporter och 
bidra till ökad folkhälsa� 

Under pandemin har det blivit kutym för många att jobba hemifrån, 
eller på andra sätt än på den traditionella arbetsplatsen� Konceptet 
arbetshubbar är något som vi därför har börjat jobba med� Bland 
annat har vi stöttat Region Kronoberg och Markaryds kommun genom 
att sprida kunskap om den nya kunskaps- och möteshubben på 
Vetenskapshusets i Markaryd, som ska attrahera kompetens, kunskap 
och nya innovativa affärsidéer�
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Vi sprider kunskap om lastcyklar i offentlig sektor
Under året fortsatte vi att utbilda tjänstemän från regioner och 
kommuner kring nyttan med, samt potentialen för, användning av 
lastcyklar inom offentlig sektor - något vi stöttat Växjö kommun 
med� Vårt arbete har visat att lastcykellösningar är en viktig tillgång i 
transportomställningen, inte bara för storstäder utan även för mindre 
städer� 

Det hela kulminerade i en internationell hybridkonferens sänd från PM & 
Vänner i Växjö, där vi presenterade resultaten från vårt treåriga arbete 
och lyssnade på gästföreläsare från Europa som berättade om olika 
nationella lastcykelinitiativ, strategier och lösningar� 

Satsningen har bidragit till en generellt ökad kunskap om hur lastcyklar 
kan bidra till minskade utsläpp, antingen genom intern användning i 
kommunen, eller genom att man underlättat för företag,föreningar och 
privatpersoner att pröva på att köra lastcykel� 

Satsningen har även visat upp Växjös arbete med lastcykelfrågor för 
Europa och fortsatt stärkt Energikontor Sydosts renommé som expert 
på lastcyklar i offentlig sektor� 
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FÖRNYBAR ENERGI 
- DRIVMEDEL

Ska vi kunna minska på utsläppen från transportsektorn 
så behöver vi ställa om till förnybara drivmedelsalternativ. 
Vi har idag inte enbart ett förnybart alternativ, utan måste 
lära oss att leva med mångfalden. Energikontor Sydost 
jobbar kontinuerligt för att stötta utvecklingen av olika 
typer av förnybara drivmedel, framför allt biogas och 
vätgas, samt öka kunskapen om deras potential och vikt 
i omställningen till ett hållbart samhälle.  
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Vi driver nätverket Biogas Sydost
Energikontor Sydost driver det regionala nätverket Biogas 
Sydost, som består av representanter för hela värde- 
kedjan för biogas, från produktion till konsumtion� Under 
året har nätverket bestått av sammanlagt 18 medlemmar 
från såväl offentlig som privat sektor� Biogas 
Sydosts samverkan bidrar direkt eller indirekt till  
biogasens utveckling i sydostlänen� 

Under året invigdes en andra biogasmack i 
Mörbylånga kommun, vid brofästet� Ytterligare 
en biogasmack är under byggnation i Borgholms  
kommun� 

Vi var medarrangör av, samt föreläste på, Biogas 
Guldruschen - en stor hybridkonferens i Region Kalmar 
läns regi� Konferensen lyfte fram utvecklingen inom 
biogas – fordon, teknik, klimatnytta, hållbarhet med 
mera� Konferensen var en del i arbetet för att bidra till 
Kalmar läns mål om att bli fossiloberoende region till år 2030�
 

Vi underlättar övergången till hållbara drivmedel
Vi har ökat kunskapen om upphandling av hållbara drivmedel för 
kollektivtrafik för Trafiknämnden i Blekinge, genom att presentera 
resultatet av den utredning vi gjort i samverkan med Lunds universitet� 
Vår analys av trender, potential, hinder och möjligheter, både vad gäller 
fordon, infrastruktur och produktion, har gett Region Blekinge en 
värdefull input till pågående bussupphandling som ska vara klar 2024�  

Vi lyfter vätgasens potential
Vi har stöttat våra ägare i Blekinge genom att undersöka potentialen 
för vätgas som drivmedelsalternativ i länet� Under året började vi 
arbetet med att kartlägga aktörer i länet med intresse för användning 
och produktion av vätgas� 
 
I Kronobergs län har vi också börjat att arbeta med 
elektrifieringslöften för tunga transporter inom vätgas� 
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FÖRNYBAR ENERGI 
- VÄRME OCH EL

Att verka för ökad andel förnybar energi i sydost är ett 
av Energikontor Sydosts viktigaste fokusområden. I vårt 
arbete undersöker vi potentialen för olika förnybara  
energikällor i regionen, samt stärker privata och  
offentliga aktörers kunskaper kring bioenergi, solenergi, 
vindkraft och batterilagring.
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Vi lyfter fördelarna med solceller och batterilagring
Egenproducerad solenergi i kombination med energilagring i form av 
batterier blir allt mer populärt i sydost, mycket på grund av de höga 
elpriserna som uppstod mot slutet av året� Därför har vi satsat på 
kunskapshöjning kring regelverk kopplat till solenergiproduktion och 
lagring av el, bland annat i form av ett webbinarium i samarbete med 
föreningen GodaHus, där fastighetsbolag och tjänstemän från Ljungby, 
Tingsryd och Ronneby kommun, samt våra tre regioner deltog� Vi har 
också tagit fram en vägledning för batterilagring i byggnader� 

Vi utreder utmaningar kring elförsörjning i sydost
Elförsörjning är en högaktuell fråga då elbehovet förväntas öka drastiskt 
framöver i takt med elektrifieringen och omställningen till ett fossilfritt 
samhälle� 

Under året kartlade vi elförsörjningsläget i Blekinge län, bland annat 
via att intervjua ett 50-tal personer från elbolag, nätägare och andra 
nyckelaktörer i Olofström, Sölvesborg, Ronneby, Karlshamn och 
Karlskrona kommun� Syftet var att identifiera eventuella flaskhalsar 
i systemet och komma med förslag på förbättringar för att trygga 
elsystemet�

Våra resultat visade att det inte finns några större problem i elsystemet 
idag, men att det krävs mer samverkan mellar fler berörda aktörer i 
länet för att kunna möta den förväntade ökade elanvändningen och 
trygga elförsörjningen� Tack vare vårt arbete har Region Blekinge börjat 
utreda hur en sådan regional samverkan skulle kunna se ut� 

Under året påbörjade vi även kartläggning av elförsörjningen i Kalmar 
och Kronobergs län� 
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Vi stöttar utvecklingen av vindkraft
Vi har tillsammans med våra tre länsstyrelser arbetat med att att stötta 
utvecklingen av vindkraft i regionen� Vi har haft dialog med kommuner, 
Försvarsmakt, projektörer och andra aktörer som kan påverka hur 
mycket vindkraft som byggs� Vi har också ökat kunskapen om 
vindkraftens potential via webbinarier, både för näringsliv och offentlig 
sektor�

Vi ökar kunskapen om bioenergins potential
Under året har vi, via flertalet webbinarier och konferensen 
Bioenergidagen, ökat kompetensen hos både tjänstemän, näringsliv 
och energibolag i Kronobergs län om bioenergi från skogen� Ämnen 
som har behandlats har varit:
• hur skogen kan användas mer för energi
• biomassa för alternativa användningsområden 
• koldioxidinfångning
• lagring av koldioxid
• användning av biokol  
• fjärrvärmeutveckling 

Vi har också tagit fran och presenterat en rapport om skogsbränsleflöden 
för tjänstemän, näringsliv och politiker i Kronobergs län�
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 8 av 22 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 75 KS KF/2022:112 

Utökning av kommunstyrelsens mindre investeringar 2022 avseende dieseltank 
samt finansiering av inköp av diesel 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av säkerhetsläget i omvärlden behöver Lomma kommun höja sin beredskap gällande 
drivmedel till reservelverk. Kommunstyrelsens budget föreslås därför att utökas för att rymma inköp 
av en dieseltank med tillhörande pump. Finansiering behövs även för att fylla tanken med diesel.  

Ekonomiavdelningen redogör i skrivelse 2022-05-25 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-08, § 144. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-08 § 144 
- Skrivelse 2022-05-25 från ekonomiavdelningen. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsens budget för 

mindre investeringar 2022 utökas med 730 tkr avseende investering i dieseltank med pump. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att finansiering av utökad budget ska 
ske genom en belastning av rörelsekapitalet. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna inköp av tillhörande 
diesellager, cirka 1 150 tkr, som föreslås att finansieras genom en ytterligare belastning av 
rörelsekapitalet.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Ekonomiavdelningen 

Vår referens: Elisabet Andersson 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: Elisabet.Andersson@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2022:112 

Tjänsteskrivelse - Utökning av kommunstyrelsens mindre investeringar 2022 
avseende dieseltank samt finansiering av inköp av diesel 

Förslag till beslut:  
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunstyrelsens budget för mindre 

investeringar 2022 utökas med 730 tkr avseende investering i dieseltank med pump. 

- Finansiering av utökad budget föreslås ske genom en belastning av rörelsekapitalet. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna inköp av tillhörande diesellager, 
cirka 1 150 tkr, som föreslås att finansieras genom en ytterligare belastning av rörelsekapitalet.  

 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av säkerhetsläget i omvärlden behöver Lomma kommun höja sin beredskap gällande 
drivmedel till reservelverk. Kommunstyrelsens budget föreslås därför att utökas för att rymma inköp 
av en dieseltank med tillhörande pump. Finansiering behövs även för att fylla tanken med diesel.  

Bakgrund/Analys 

Med anledning av säkerhetsläget i omvärlden behöver Lomma kommun höja sin beredskap gällande 
drivmedel till reservelverk. Kommunen har idag en tank med diesel som används till kommunens 
reservelverk. För att få omsättning på dieseln tankar räddningstjänsten sina bilar här och faktureras i 
efterhand. Storleken på den befintliga tanken innebär en tidsmässig begränsning av elverkens drift.  

För att kunna hantera ett längre avbrott måste kapaciteten öka. Därför föreslås att en 
kompletterande tank köps in samt att denna fylls med diesel. Medel för tanken ryms inte inom 
kommunstyrelsens investeringsutrymme för 2022 utan en utökning av budgeten med 730 tkr föreslås 
för ändamålet.  

Utgift för inköp av diesellager uppgår till cirka 1 150 tkr. 

Årlig kapitaltjänstkostnad på knappt 50 tkr, övriga driftkostnader samt eventuell värdeförändring vid 
försäljning av dieseln belastar säkerhetsenhetens verksamhet för krisberedskap.  

Beslutsunderlag 
-  

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

Anders Åkesson 
Säkerhetschef 
 

 
Eva-Lena Sanderberg 
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef KLF 
Säkerhetschef 
Ekonomiavdelningen 



Kommunfullmäktige 
2022-08-25 
 

Ärende 

7 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 76 KS KF/2022:106 

Slutredovisning av investeringsprojekt från samhällsbyggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Samtliga större projekt ska vid avslut slutredovisas till kommunfullmäktige i ett separat ärende i god 
tid före delårsrapport eller årsskifte. Slutredovisning ska göras även om projektet i ett senare skede 
kan komma att belastas med ytterligare utgifter avseende garantibesiktning och liknande. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-05-09 § 33 att överlämna slutredovisning av elva större 
projekt. 

Ekonomiavdelningen redogör i skrivelse 2022-05-31 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-15, § 157. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-15 § 157 
- Skrivelse 2022-05-31 från ekonomiavdelningen 
- Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2022-05-09 § 33, slutredovisning av 

investeringsprojekt 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande 

slutredovisning från samhällsbyggnadsnämnden, viket innebär att negativa avvikelser om 3 
460 tkr godkänns och positiva budgetavvikelser på 8 200 tkr återlämnas. Nämndens 
investeringsbudget minskar därmed med 4 740 tkr. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Ekonomiavdelningen 

Vår referens: Elisabet Andersson 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: Elisabet.Andersson@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2022:106 

Yttrande -  Slutredovisning av investeringsprojekt från samhällsbyggnadsnämnden 

Förslag till beslut:  
- Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att godkänna föreliggande 

slutredovisning från samhällsbyggnadsnämnden, viket innebär att negativa avvikelser om 3 460 
tkr godkänns och positiva budgetavvikelser på 8 200 tkr återlämnas. Nämndens 
investeringsbudget minskar därmed med 4 740 tkr. 

 

Ärendebeskrivning 
Samtliga större projekt ska vid avslut slutredovisas till kommunfullmäktige i ett separat ärende i god 
tid före delårsrapport eller årsskifte. Slutredovisning ska göras även om projektet i ett senare skede 
kan komma att belastas med ytterligare utgifter avseende garantibesiktning och liknande. 

Samhällsbyggnadsnämnden har i SBN § 33 från den 9 maj gjort en slutredovisning av elva större 
projekt. 

Bakgrund/Analys 

Slutredovisningen fyller en viktig funktion för att kunna dra lärdom från genomförda projekt och 
därigenom förbättra förutsättningarna inför beslut om kommande investeringar.  
Samhällsbyggnadsnämnden har gjort en kort presentation av projekten, analyserat projektens 
resultat samt redovisat avvikelser mot beslutad totalutgift och även kommenterat dessa där det varit 
av vikt. 

Lärdomar från projekten har beskrivits och information finns om eventuellt erhållna eller förväntade 
investeringsbidrag. 

Vid större projekt, där totalutgiften blivit ändrad över tid, ska, enligt regelverket, beslutsgången 
beskrivas och orsaken till reviderad totalutgift anges. ”Detta tydliggör projektets historik och utgör 
ytterligare utgångspunkt för att kunna dra lärdom av projektets planerings- och genomförande-
process.” Ekonomiavdelningen kompletterar nedan med uppgift om hur stor den beslutade 
totalutgiften var från början och för vissa projekt även förklaring till vad som varit anledningen till det 
förändrade beslutet. Eventuellt ytterligare att notera framgår också av nedanstående text per 
projekt. 
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Beläggningsinvesteringar, etapp 1 

Ursprunglig totalutgift utökades med ytterligare 4,0 mnkr för 2016.  

Samhällsbyggnadsnämnden beskriver i sin slutredovisning att ”programmet” bidragit i två större 
investeringsprojekt. Ett större investeringsprojekt med totalutgift ska spegla bilden av hela projektet. 
Det är därför viktigt att hålla isär de olika KF-projekten så att redovisning och budgetbeslut följs åt. 
Det är också viktigt att vara tydlig vid beskrivning av projekten i uppföljningen, så att inte 
missuppfattningar uppstår. 

Stationsområdet, Åtgärder, allmän platsmark 

Ursprunglig totalutgift var 28,9 mnkr. Inför budget 2017 utökades projektet med 7,7 mnkr då 
alternativet med en plattform innebar anpassningar på västra sidan. Inför budget 2019 - 2021 
utökades totalutgiften med 10,9 mnkr till 47,5 mnkr inför upphandlingen. Tilläggsbeslut på 1,8 mnkr 
fattades i kommunfullmäktige i september 2019, utifrån lägsta anbud. 

Projektets ackumulerade utfall överensstämmer med den beslutade totalutgiften. De kvarstående 
utgifterna för kamerautrustning och väderskydd har tillkommit i efterhand och har enligt 
slutredovisningen inte ingått i kalkylen. Dessa bör därför hanteras som mindre investeringar inom 
samhällsbyggnadsnämndens budget för 2022.  

Slutredovisning ska egentligen inte göras innan beviljade bidrag inkommit - resterande bidrag från 
Trafikverkets stadsmiljöavtal kommer att bevakas nogsamt. 

Öresundsparken naturreservat, inkl. toalett 

Projektet avsåg från början endast toalettbyggnad budgeterad till 1,6 mnkr. Utökning med 0,4 mnkr 
gjordes inför budget 2016 - 2019. Inför budget 2019 utökades projektet med 1,0 mnkr för att även 
innefatta upprustning av själva naturreservatet. 
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Pilängskolan om- och tillbyggnad inkl. rivning  

Ursprunglig totalutgift fastställdes till 141 mnkr. I oktober 2017 utökades totalutgiften med 30 mnkr 
på grund av överhettat marknadsläge och ändrade regler vad gäller skyddsrum. I budgetbeslutet i 
oktober 2020 kunde kommunfullmäktige minska totalutgiften med 6 mnkr då byggnationen gick 
bättre än tidigare kalkyler och enligt slutredovisningen bland annat tack vare minskad yta för 
utemiljön på grund av nya planer och beslut om ny mellanstadieskola på samma område. 

Utbyggnad Löddesnässkolan (inkl. anpassning kök) 

För utbyggnad av Löddesnässkolan avsattes 12 mnkr. Projektet utökades sedan med 1,5 mnkr för 
anpassning av kök (volym). Ett tilläggsbeslut på 7,5 mnkr fattades i maj 2019 dels beroende på 
marknadsläget dels för vissa tillkommande ytor. 

Trollets förskola, tillbyggnad tillagningskök 

Ursprunglig totalutgift fastställdes till 7 mnkr. Enligt objektkort från 2020 inkom först inga anbud och 
vid förnyad förfrågan erhölls prisindikation på 12 mnkr. Totalutgiften utökades därför med 5 mnkr. 

Ombyggnad av stationen i Bjärred för verksamhet 

Inför budget 2020 - 2023 fastställdes totalutgiften till 5 mnkr. Efter genomförd upphandling, där 
samtliga anbud låg högre än budgeterat, föreslog tekniska nämnden ytterligare finansiering från 
kommunfullmäktige med 4,5 mnkr och 0,5 mnkr från nämndens mindre investeringar samt 0,5 mnkr 
från nämndens underhållsbudget. Dåvarande ekonomichef klargjorde dock att ett av 
kommunfullmäktige beslutat investeringsprojekt i sin helhet måste finansieras inom ramen för 
totalutgiften. Budget och redovisning ska, enligt ekonomichefen, öppet och tydligt beskriva 
omfattningen av projektet. Någon tilläggsfinansiering vid sidan om kommunfullmäktiges anslag är 
direkt olämpligt. Ekonomichefen föreslog i tjänsteskrivelse 2020-05-19 att utifrån den uppkomna 
situationen bör upphandlingen avbrytas, innehållet i projektet arbetas om utifrån en tydlig 
beställning kring det verksamhetsmässiga innehållet i fastigheten samt att projektet kommer upp väl 
underbyggt inför nytt ställningstagande våren 2021 inför budget 2022.  

Kommunfullmäktige beviljade 2020-06-11 en utökning av totalutgiften med 5,5 mnkr till 10,5 mnkr. 

Vid slutredovisning avviker projektet negativt med 1,2 mnkr (10,7 %) och beror enligt 
samhällsbyggnadsnämnden på ändringar i utformningen och utökade anpassningar till en specifik 
hyresgäst. Orsaken till avvikelsen rapporterades även i årsredovisningen för 2021. 

Utöver fastighetsinvesteringen redovisar tekniska nämnden i sitt bokslut för 2021 att inventarier till 
stationen i Bjärred finansierats med 1,7 mnkr inom ramen för nämndens mindre investeringar. Större 
fastighetsinvesteringar brukar i kommunens budget följas av ett särskilt projekt för tillhörande 
inventarier. Så har inte varit fallet i detta projekt då det inte varit frågan om fastighet för kommunal 
verksamhet. Tekniska nämndens projekt för inventarier till Bjärreds station uppgår till mer än 1,5 
mnkr och borde därför, enligt regelverket, ha budgeterats och redovisats som ett särskilt projekt i 
kommunens budget och redovisning.      

Hållplatser samt vändplats för linje 137 i Bjärred 

Enligt slutredovisningen medfinansierade Skånetrafiken åtgärden med 75 % av totalsumman för 
ombyggnad av hållplatserna samt vändplatsen.  
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Enligt ärendebeskrivningen i KF § 30, 2020-04-23, kommer Lomma kommun att söka 75 % 
medfinansiering från Skånetrafiken för 5 mnkr då de upphöjda övergångsställena, som varit en del av 
ombyggnationen, inte omfattas av medfinansieringen och därför inte är bidragsberättigade. Det på 
projektet bokförda investeringsbidraget uppgår till 1 255 tkr (2022-05-25) vilket motsvarar 30 % av 
den totalt bokförda utgiften. Resterande bidragsdel kommer att följas upp och bevakas nogsamt. 

 

 

 

Beslutsunderlag 
- SBN § 33, 2022-05-09, Slutredovisning av investeringsprojekt 

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

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

Elisabet Andersson 
Ekonom 

Samuel Sköld 
Ekonomichef / Tf. kommundirektör  

Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ekonomiavdelningen 

Kfproj Kfproj(T)
Ack. utfall         
(24/5-22)

Total-             
utgift B-avv

1211 Beläggningsinvesteringar, etapp 1 50 223 50 100 -123
1513 Stationsområdet, Åtgärder, allmän platsmark 49 300 49 300 0
1516 Öresundsparken naturreservat, inkl. toalett 2 724 3 000 276
1609 Dp Sjögräsgatan 5 808 5 800 -8
1710 Pilängskolan om- och tillbyggnad, inkl rivning 161 898 165 000 3 102
1812 Utbyggnad Löddesnässkolan (inkl. anpassn. kök) 22 741 21 000 -1 741
1923 Ny multiarena vid Löddesnässkolan 0 1 500 1 500
1912 Trollets förskola, tillbyggnad tillagningskök 12 363 12 000 -363
1916 Damm söder om Nyhemsgatan 11 2 000 1 989
2013 Ombyggnad av stationen i Bjärred för verksamhet 11 725 10 500 -1 225
2021 Hållplatser samt vändplats för linje 137, Bjärred 4 167 5 500 1 333

S:a 320 960 325 700 4 740

Negativa avvikelser godkänns: -3 460
Positiva budgetavvikelser återlämnas: 8 200
D.v.s nämndens budget minskar med: 4 740



Kfproj Kfproj(T)
Ack. utfall         
(24/5-22)

Total-             
utgift B-avv

1211 Beläggningsinvesteringar, etapp 1 50 223 50 100 -123
1513 Stationsområdet, Åtgärder, allmän platsmark 49300 * 49 300 0
1516 Öresundsparken naturreservat, inkl. toalett 2 724 3 000 276
1609 Dp Sjögräsgatan 5 808 5 800 -8
1710 Pilängskolan om- och tillbyggnad, inkl rivning 161 898 165 000 3 102
1812 Utbyggnad Löddesnässkolan (inkl. anpassn. kök) 22 741 21 000 -1 741
1923 Ny multiarena vid Löddesnässkolan 0 1 500 1 500
1912 Trollets förskola, tillbyggnad tillagningskök 12 363 12 000 -363
1916 Damm söder om Nyhemsgatan 11 2 000 1 989
2013 Ombyggnad av stationen i Bjärred för verksamhet 11 725 10 500 -1 225
2021 Hållplatser samt vändplats för linje 137, Bjärred 4 167 5 500 1 333

S:a 320 960 325 700 4 740
* inkl. skötsel under garantitiden

Negativa avvikelser godkänns: -3 460
Positiva budgetavvikelser återlämnas: 8 200
D.v.s nämndens budget minskar med: 4 740
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 Sammanträdesdatum 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2022-05-09 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SBN § 33 SBN/2022:170 

Slutredovisning av investeringsprojekt 

Ärendebeskrivning 
Större investeringsprojekt har en beslutad totalutgift och utförandet varar oftast över mer än ett år. 
När projektet slutredovisas avslutas kvarstående avvikelser mot finansieringen. Enligt kommunens 
regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar ska projekten slutredovisas till 
kommunfullmäktige.   
 
I skrivelse daterad 2022-04-14 med bilaga lämnar förvaltningen förslag till slutredovisning av 
investeringsprojekt.  
 
Ärendet har behandlats av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2022-04-25, § 26. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2022-04-25 § 26 
- Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-04-14 
- Bilaga, summering per avslutat KF-projekt 

Beslut: 
- Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar slutredovisningen enligt bilaga till kommunfullmäktige.  

./. Bilaga 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Ekonomiavdelningen 

Vår referens: Magnus Nordén 
Telefon: 0768871866 
E-post: Magnus.Norden@lomma.se 
Diarienummer: SBN/2022:170 

Slutredovisning av avslutade KF-investeringsprojekt 

Förslag till beslut:  
- Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar slutredovisningen enligt bilaga till kommunfullmäktige.  

Ärendebeskrivning 
Större investeringsprojekt har en beslutad totalutgift och utförandet varar oftast över mer än ett år. 
När projektet slutredovisas avslutas kvarstående avvikelser mot finansieringen. Enligt kommunens 
regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar ska projekten slutredovisas till 
kommunfullmäktige.   

Bakgrund/Analys 
Följande projekt har under åren 2020 – 2021 avslutats, angivna belopp är i mkr: 

KF-projekt Utfall -2021 Totalutgift Avvikelse 
 Beläggningsinvesteringar, etapp 1 50,2 50,1 -0,1 
 Stationsområdet, Åtgärder, allmän platsmark 49,2 49,3 0,1 
 Öresundsparken naturreservat, inkl. toalett 2,7 3,0 0,3 
 Pilängskolan om- och tillbyggnad, inkl rivning 161,9 165,0 3,1 
 Utbyggnad Löddesnässkolan (inkl. anpassn. Kök) 22,7 21,0 -1,7 
 Ny multiarena vid Löddesnässkolan* 0,0 1,5 1,5 
 Trollets förskola, tillbyggnad tillagningskök 12,4 12,0 -0,4 
 Damm söder om Nyhemsgatan 0,0 2,0 2,0 
 Ombyggnad av stationen i Bjärred för verksamhet 11,7 10,5 -1,2 
 Hållplatser samt vändplats för linje 137, Bjärred 4,2 5,5 1,3 
 Dp Sjögräsgatan 5,8 5,8 0,0 
*Projektkostnaderna är bokförda på projekt Utbyggnad Löddesnässkolan 

Respektive projekt finns beskrivet sammanfattat i bilaga. Den summerade totalutgiften uppgår för 
samtliga projekt till 325,7 mkr med en summerad positiv avvikelse om 4,9 mkr. Vilket ger en avvikelse 
om 1,5 %.  

Beslutsunderlag 
- Bilaga, summering per avslutat KF-projekt 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett internt på förvaltningen samt med 
ekonomiavdelningen.  

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

Helene Blom 
TF. Samhällsbyggnadschef 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 



  2022-03-11 
 

 

 

 

 

 

Bilaga, summering per avslutat KF-projekt 
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1 BELÄGGNINGSINVESTERING ETAPP 1 

1.1 SAMMANFATTNING 
Beläggningsinvestering etapp 1 är ett flerårigt investeringsprogram som startade 2012, med 
genomförandetid till och med 2020. 

2010 gjorde Ramboll en utredning, på uppdrag av Lomma kommun, för att kartlägga behov och 
prioritering gällande skick på gatunätet i kommunen. Resultaten av denna utredning gav en bild av 
ett gatunät som till stora delar hade omedelbart behov av beläggningsunderhåll. Det omedelbara 
underhållsbehovet 2010 uppgick till drygt 31 % av inventerade körbaneytor. 

Kommunen har som mål att gång- och cykelvägar samt vägar ska präglas av god kvalitet för att vara 
trafiksäkra och tillgängliga för våra kommuninvånare och besökare. Resultatet av utredningen låg till 
grund för beslut om ett åttaårigt investeringsprogram med start 2012. 2019 utfördes en ny 
inventering och 2021 tog ett nytt investeringsprogram vid, Beläggningsinvesteringar etapp II. 

En beläggningsplan, som baserats på en inventering och planläggning av behov, kan på vägens gång 
komma att krocka med verklighetens behov. Detta har lett till att vissa ändringar gjorts under 
programmets gång. En viktig aspekt och lärdom att ta med från detta genomförande är vikten av att 
uppdatera kartan efter genomförda beläggningar, framförallt där avsteg från planen gjorts.  

1.2 EKONOMI, ANALYS AV PROJEKTETS RESULTAT 
Negativt resultat på -0,1 mkr. Beläggningsinvesteringar har utförts under de åtta år som programmet 
har pågått. Programmet har bidragit i två större investeringsprojekt, där kostnader för ny beläggning 
utförts inom programmets ramar 
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2 STATIONSOMRÅDET, ÅTGÄRDER, ALLMÄN PLATSMARK 

2.1 SAMMANFATTNING 
I december år 2020 öppnade Lommabanan för persontrafik och Lommas stationsområde stod klart. 
Investeringsprojekt omfattar entréytor, parkeringsytor, gator och park kring Lomma station.  

Fokus på utformning har legat på en välfungerande helhet på en begränsad yta. Viktiga 
utgångspunkter har varit att skapa tydliga rörelsemönster och en utformning som rymmer en stor 
mängd cykelparkeringar och angöring, i kombination med fina platser, grönska och 
infiltrationslösningar. Grönskande ”smycken” såsom en lutande park med vattenstrålar och en 
porlande bäck skapar lugnare zoner i helheten. En välkomnande entrégata med ett spännande 
vågmönster leder in i området från centrum och fram till det gamla stationshuset och perrongerna. 
Den östra sidan rymmer en större park med plats för både aktiviteter och vila.  

Hela området har fått en ny belysningsanläggning med specifika uttryck i storlek och funktion för att 
skapa olika rum och stämningar. De olika uttrycken på armaturer är skapat för en visuell ordning i 
området, både dagtid och under dygnets mörka timmar. Därmed är ljuset och armaturerna med till 
att signalera i vilken hastighet man rör sig över olika ytor så som cykelväg, väg, gångbana och park. 
Exempelvis så har vägar och parkeringar utförts med en typ av stolpe och armatur och i torg och park 
har stigar belysts med en låg pollare som funktionsbelysning. Effektbelysning har utförts i form av 
trädbelysning och belysning av bäcken i sluttande torget.   

VA SYD har i entreprenaden genomfört arbete med ny Va-anläggning i Järnvägsgatan med nya dag-, 
vatten- och spillvattenledningar.  

 

2.2 EKONOMI, ANALYS AV PROJEKTETS RESULTAT 
Projektets resultat ligger i linje med uppsatta mål och tidplaner. Prognos för slutligt utfall med en 
totalutgift på 49,8 mkr ger ett resultat på 0,5 mkr över budget beroende till stor del av att arbete och 
inköp av kameraanläggning på området tillkommit men även att kostnader för väderskydd på 
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perronger inte funnits med som en kostnad i kalkyl. Kvarstående kostnader för projektet är nämnda 
väderskydd och skötsel under garantitiden för planteringar.  

Investeringsbudget DP Lomma stationsområdet: Inför upphandling var beslutad investeringsbudget 
satt till 47,5 Mkr. I samband med anbudsöppning låg lägsta anbud på 1,8 Mkr mer än kalkyl för FFU 
dat. 2019-03-15 och ett ärende om begäran av mer medel lämnades in till KF. Beslut togs i KF 2019-
09-06 om ny investeringsbudget på 49,3 Mkr.   

Bidrag och medfinansiering: Projekt har beviljats bidrag stadsmiljöavtal från Trafikverket med 3,9 
mkr varav 3,2 mkr är utbetalt. Resterande summa betalas ut efter det att samtliga motprestationer 
är utförda och slutrapport lämnats in.  
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3 ÖRESUNDSPARKEN NATURRESERVAT, INKL TOALETT 

3.1 SAMMANFATTNING 
Upprustningsåtgärder i naturreservatet Öresundsparken utfördes under höst och vinter 2019/2020. 
Parken utrustades med offentlig toalett och sittmöbler. 

Projektet genomfördes i stort enligt planerad gestaltning. Toalettbyggnaden uppfördes med 
handikappanpassad toalett, dusch och vattenkastare. Ett vindskydd för fågelskådning som fanns med 
i förstudien ströks under projektets gång. Arbetsmomenten som krävdes för att möta gestaltning och 
vald plats ansågs inte lämpliga.  
Befintlig belysning och asfaltbeläggningar revs och nytt slitlager lades på gångstigar. I samband med 
genomförandet blev befintlig parkering mindre än tidigare. 

Förslag på gestaltning, förändringar och upprustningar, 2016-09-19, låg till grund för genomförandet. 

Projektör Sigma Civil AB, Entreprenör var MVB Syd AB, Danfo toalett. 

 

3.2 EKONOMI, ANALYS AV PROJEKTETS RESULTAT 
Kostnaden för projektet blev något lägre än budgeterat då vindskyddet ströks ur projektet. I övrigt 
var följsamheten mot ursprunglig kalkyl god.  
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4 DP SJÖGRÄSGATAN 

4.1 SAMMANFATTNING 
I december 2020 avslutades arbetet med att skapa en säkrare trafikmiljö för såväl gång-, cykel- och 
biltrafikanter vid Sjögräsgatan.  I samband med utbyggnaden av Strandskolan ökade behovet av säkra 
gång- och cykelvägar för skolelever och oskyddade trafikanter vid Sjögräsgatan. 

I korsningen Centrumgatan och Karstorpsvägen har gaturummet byggts om så att körbanans bredd 
minskats, gång- och cykelbanor har byggts på båda sidor om gatan och gatukaraktären har blivit mer 
stadsmässig. Dessutom har en gång- och cykelöverfart anlagts för att skapa en trygg överfart över 
Karstorpsvägen, i höjd med gång- och cykelbanan mot Strandskolan. Området har även utformats 
med ny belysningsanläggning och planteringar vid befintlig parkering vid Tånggatan.  

Åtgärderna syftar till att bidra till att framkomligheten, säkerhet och tillgänglighet för oskyddade 
trafikanter ska öka, med en fortsatt god framkomlighet för biltrafikanter. Dessutom har Lomma 
centrum knyts samman med strandstråket och det regionala gång- och cykelstråket mot Malmö. 

 

4.2 EKONOMI, ANALYS AV PROJEKTETS RESULTAT 
Ekonomin har varit väl genomarbetad och detaljerade kalkyler upprättades i samband med leverans 
av granskningshandling för om projekt låg rätt i omfattning med hänsyn till investeringsbudget. 
Projekt hade en god och väl genomarbetad budget för kostnader i projekt vid entreprenadstart och 
tidiga prognoser för kalkylerade risker hanterades tidiga skedet av projektet.  
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5 PILÄNGSKOLAN OM- OCH TILLBYGGNAD INKL RIVNING 

5.1 SAMMANFATTNING 
Hösten 2020 stod de nya skolbyggnaderna på Pilängskolan färdiga. Under våren 2021 stod även den 
nya utemiljön färdig. Ombyggnationen har skett i etapper där tidigare huvudentrén, alléköket och 
kulturskolan revs och ersattes av en trevåningsbyggnad med 18 klassrum för barn i årskurserna 6-9år. 
Efter detta färdigställande revs de gamla klassrummen och ersattes av en kulturbyggnad med bland 
annat slöjdsal, bildsal, musiksal och kulturskolans lokaler. Här finns även Black box, en kombinerad 
lokal för musik, teater, film och event. 

Entreprenör för projektet var Nimab Entreprenad AB 

 
Ett väl genomfört projekt där färdigställande levererat en väl planerad, hållbar och energieffektiv 
skolbyggnad. Skolans drift- och energikostnader är avsevärt lägre och lokalerna är mer effektivt 
utnyttjade. Med den förbättrade utemiljön är skolan nu väl anpassad för elever och lärare, inne såväl 
som ute. Med den nya samlingssalen Blackbox och lokaler för kulturskolan ges nya möjligheter för 
musik och kultur att ta plats. Projektet slutfördes enligt tidplan och väl inom budgetramarna. 

5.2 EKONOMI, ANALYS AV PROJEKTETS RESULTAT 
Noggrann planering i tidigt skede, välarbetade handlingar och en duktig entreprenör var orsaker till 
bra resultat inom utsatt budget.  

Genom att planerna för ny mellanstadieskola blev beslutade under projektets gång, minskades ytan 
för utemiljön på Pilängskolan ner. Detta gjorde att budgetmedel kunde ges tillbaka från projektet. 
Generellt en god hushållning av medlen genom projektets gång.  
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6 UTBYGGNAD LÖDDESNÄSSKOLAN & NY MULTIARENA VID LÖDDESNÄSSKOLAN 

6.1 SAMMANFATTNING 
På Löddesnässkolan har ny matsal och nytt kök byggts i de befintliga slöjdsalarna samtidigt som nya 
slöjdsalar byggts i en ny separat byggnad. Skolan har även fått en ny multiplan som inbjuder till olika 
sorters lek. 

Projektet levererade bra resultat. Fina slöjdsalar och ny tyst matsal, anpassning av kök med större 
möjligheter att kunna laga mer och bättre mat. Multiplan som är anpassad för låg- och mellanstadiet, 
med bandyplan, basketplan, pingisbord, sittplatser och lekytor med böljande kullar. 

 

6.2 EKONOMI, ANALYS AV PROJEKTETS RESULTAT 
Kostnaderna för de båda investeringsprojekten har inte hanterats korrekt i redovisningen varav 
projekten slutrapporteras tillsammans. Sammantaget överskred projekten totalutgiften med 0,2 mkr. 
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7 TROLLETS FÖRSKOLA, TILLBYGGNAD TILLAGNINGSKÖK 

7.1 SAMMANFATTNING 
Under våren 2020 fick Trollets förskola ett tillagningskök. I samband med byggnationen installerades 
även en ny ventilationsanläggning. Den nya ventilationsanläggningen återvinner luften vilket bidragit 
till en högre energieffektivitet.  

 

 

 

7.2 EKONOMI, ANALYS AV PROJEKTETS RESULTAT 
Ett ombyggnadsprojekt av denna sort är svårt att bedöma i budgetarbetet. I tidigt skede fanns en 
ledig avdelning att tillgå under byggskedet och etappindelningen. Denna avdelning fylldes sedan upp 
vilket försvårade samordningen mellan bygget och verksamheten.  
God dialog och bra samarbete med entreprenör och verksamheten löpande genom projektet.  
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8 OMBYGGNAD AV STATIONEN I BJÄRRED FÖR VERKSAMHET 

8.1 SAMMANFATTNING 
Ombyggnation av stationshuset i Bjärred är slutfört och byggnaden är nu anpassad för lämplig 
verksamhet. Entreprenören som driver verksamheten öppnade i juni 2021. Huset har genomgått en 
omfattande utvändig och invändig renovering, och en ny trästomme gör att stationshusets 
ytterväggar åter står rakt och säkerställer en stark konstruktion. All renovering har utförts varsamt 
med syfte att bevara byggnadens historiska uttryck. Ny utemiljö runt byggnaden har anlagts. 

Projektets resultat är en invändigt och utvändigt renoverad stationsbyggnad som åter är lämplig att 
hyra ut till verksamhet. Projektet har levererat en byggnad specifikt anpassad för den aktuelle 
hyresgästen. Detta gäller i huvudsak den invändiga renoveringen. 

 

8.2 EKONOMI, ANALYS AV PROJEKTETS RESULTAT 
Projektet hamnade 1,2 mkr över budget. Detta resultat berodde på ändringar i utformningen och 
utökade anpassningar till en specifik hyresgäst, vilket skapade merkostnader under projektets gång. 
Ytterligare aspekt var att det är ett gammalt hus som renoverades, vilket ökar risk för oförutsedda 
kostnader.  
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9 OMBYGGNAD HÅLLPLATSER SAMT VÄNDPLATS 137 BJÄRRED 

9.1 SAMMANFATTNING 
Hållplatserna längs Västanvägen var tidigare enkelsidiga. För att möjliggöra busstrafik i båda 
riktningarna behövde fem nya hållplatser skapas. För att trafiksäkra hållplatserna behövde upphöjda 
övergångsställen anläggas i anslutning till tre av hållplatslägena. För att bussen skulle kunna vända 
och köra tillbaka samma väg anlades en vändplats vid hållplats Trädgårdsvägen, i anslutning till det 
norra hållplatsläget. 

 

Vändplats vid hållplats Trädgårdsvägen 

9.2 EKONOMI, ANALYS AV PROJEKTETS RESULTAT 
Projektet har levererat som förväntat både i förhållande till tid och kvalitet. Med en 
investeringsbudget på 5,5 mkr, och ett faktiskt utfall på 4 ,1 mkr, hamnade projektet på positivt 
resultat på 1,4 mkr. 

Medfinansiering 

Med byggnation 2020, medfinansierade Skånetrafiken åtgärden med 75% av totalsumman för 
ombyggnad av hållplatserna samt vändplatsen.  
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10   DAMM SÖDER OM NYHEMSGATAN 

10.1 SAMMANFATTNING 
Projektet utgår i sin helhet då det under projekteringen framkommit att önskad effekt och funktion 
av dammen ej uppfylls i enlighet med LIFE ansökan. 



Kommunfullmäktige 
2022-08-25 
 

Ärende 

8 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 10 av 22 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 77 KS KF/2022:79 

Beslut om implementering och finansiering av lokal äldreomsorgsreform samt 
uppdrag till socialnämnden 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) har inkommit med ett ordförandeinitiativ 
gällande en lokal äldreomsorgreform – ”5 timmar i veckan”. Den föreslagna reformen innebär att 
medarbetarna i äldreomsorgen ges möjlighet att avsätta 15 % av arbetstiden, motsvarande 5 timmar 
i veckan, till kompetensutveckling. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-04-06, § 86, att översända ärendet till 
socialnämnden för yttrande. Socialnämnden har i beslut 2022-05-03, § 24, yttrat sig i ärendet. 

Kommunledningsförvaltningen redogör i skrivelse 2022-06-03 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-15, § 153. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-15 § 153 
- Skrivelse 2022-06-03 från kommunledningsförvaltningen 
- Protokoll från socialnämnden 2022-05-03 § 24 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-06 § 86 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-30 § 80 
- Ordförandeinitiativ: ”5 timmar i veckan – en lokal äldreomsorgsreform”, daterat 2022-03-30 

Överläggning 
Oscar Sedira yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag i ärendet, med förändringen att 10 % av arbetstiden ska gå till kompetensutveckling istället 
för 15 %. Pengarna som ”sparas” i de resterande 5 % ska gå till löneökningar för 
äldreomsorgspersonalen. 

Lisa Bäck (S), Sandra Pilemalm (L) och Jerry Ahlström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag i ärendet. 

Kristina Thored (FB) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att den utökade budgeten ska användas 
till implementering av den lokala äldreomsorgsreformen samt till socialnämndens övriga 
verksamheter. 

Kristina Thored (FB) yrkar vidare att kommunstyrelsen ska besluta att socialnämnden i ekonomiska 
uppföljningar samt årsredovisning ska specificera hur mycket medel som har använts till 
kompetenshöjande åtgärder inom ramen för äldreomsorgsreform. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 11 av 22 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

Propositionsordning 
Sedan överläggningen har förklarats avslutad ställer ordförande Robert Wenglén (M) först 
proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks, Sandra Pilemalms och Jerry Ahlströms 
yrkande, vartefter kommunstyrelsen bifaller det samma. 

Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag på Oscar Sediras 
ändringsyrkande, varefter ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår det samma. 

Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns: 

Den som önskar avslå Oscar Sediras yrkande röstar ja och den som önskar bifalla det samma röstar 
nej. 

Voteringen utfaller enligt följande 

Ja: 12, Nej: 1. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Robert Wenglén (M) X   

Jerry Ahlström (M) X   

Ingrid Ascard (MP) X   

Sofia Forsgren Böhmer (M) X   

Fredrik Karström (M) X   

Aron Regnéll (M) X   

Richard Jerneborg (M) X   

Martha Henriksson Witt (C) X   

Sandra Pilemalm (L) X   

Lisa Bäck (S) X   

Rune Netterlid (S) X   

Oscar Sedira (SD)  X  

Kristina Thored (FB) X   

Totalt 12 1  
 

Ordföranden förklarar att kommunstyrelsen därmed har beslutat avslå Oscar Sediras 
ändringsyrkande. 

Ordföranden ställer slutligen proposition på frågan om bifall respektive avslag på Kristina Thoreds 
resta yrkanden vartefter kommunstyrelsen avslår de samma. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen uppdrar till socialnämnden att påbörja implementeringen av den 

föreslagna äldreomsorgsreformen ”5 timmar i veckan”.  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

- Kommunstyrelsen uppdrar till socialnämnden att till budgetberedningen återkomma med en 
redovisning där nämnden beskriver vilka resurser som förväntas behövas för att genomföra 
reformen, utöver de resurser som redan idag läggs ner på kompetensutveckling. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka socialnämndens budget 
med 11 325 tkr år 2022 och med 11 325 tkr år 2023 för implementering av lokal 
äldreomsorgsreform, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att de generella 
statsbidragen om prestationsbaserade medel tillskjuts socialnämndens budget. Framtida 
finansiering av reformen ska hanteras inom ordinarie budgetprocess. 

Reservation 
Kristian Thored (FB) reserverar sig skriftligt. 

Bilaga 

Oscar Sedira (SD) reserverar sig skriftligt muntligt till förmån för eget yrkande. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Socialnämnden 
Ekonomiavdelningen 
  



Reservation §9 Kommunstyrelsen 22/6 2022

Att satsa på kompetensutveckling inom äldrevård och omsorg är ytterst välkommet, varför Fokus Bjärred
har yrkat på mer medel till socialnämnden i alla budgetförhandlingar i denna mandatperiod. Personal
med högre kompetens leder till bättre vård och nöjdare brukare. Att få möjlighet till
kompetensutveckling gör Lomma kommun till en mer attraktiv arbetsgivare.

Det nu antagna förslaget gällande kompetensutveckling stipulerar 5 h kompetensutveckling per person
och vecka, med start efter sommaren 2022. Det finns ännu ingen plan för hur detta ska genomföras i
praktiken eller för hur denna förändring i arbetstidsfördelning inte ska resultera i lägre vårdkvalitet eller
tillgänglighet för de äldre, framförallt i det korta perspektivet.  Att uppskatta kostnaden för insatsen är
därmed inte möjlig.

I diskussionen på mötet framkom tydligt att man är medveten om att hela den föreslagna potten om
11325 tkr 2022 samt 2023 inte kommer att användas till kompetensutveckling, utan även täcka
underskott i socialnämndens övriga verksamheter. För att säkra transparens i beslut och tydlighet i
uppdrag är det viktigt att ett uppdrag kopplas till en specificerad budget, framförallt vid den här typen av
extraordinära budgetbeslut.

I brist på att kunna få kostnaden för uppdraget specificerat yrkade jag på att:
- den utökade budgeten ska användas till implementering av lokal äldreomsorgsreform samt

socialnämndens övriga verksamheter
- socialnämnden ska i uppföljningar samt årsredovisning specificera hur mycket som använts till

kompetenshöjande åtgärder inom denna äldreomsorgsreform

Därutöver förväntar jag mig att socialnämnden efter sommaren har en konkret plan kopplat till
kostnader, vilket budgetbeslutet i fullmäktige gällande äldresomsorgsreformen kan grunda sig på. Jag har
också en klar förväntan att socialnämnden tydliggör hur denna satsning inte negativt kommer att
påverka arbetstagare eller brukare, både i kort och långt perspektiv. De positiva effekterna av mer
kompetensutveckling är tydliga. För att reformen ska bli lyckad måste dock även de potentiellt negativa
effekterna hanteras.

Då mitt yrkande inte fick bifall reserverar jag mig mot den tredje strecksatsen i kommunstyrelsens beslut,
gällande budgeten för reformen.

Kristina Thored
Ledamot i Kommunstyrelsen

Bilaga KS § 77/22



 TJÄNSTESKRIVELSE 2022-06-03 
 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/2022:79 

Förslag till beslut om finansiering av lokal äldreomsorgsreform 

Förslag till beslut:  

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

- Kommunstyrelsen uppdrar till socialnämnden att påbörja implementeringen av den föreslagna 
äldreomsorgsreformen ”5 timmar i veckan”. 

- Socialnämndens budget för innevarande år utökas med 5 mnkr för implementering av 
äldreomsorgsreformen. Finansiering sker genom ianspråktagande av 4 mnkr av kvarstående 
medel inom kommunstyrelsens förfogande, löneöversyn, samt ianspråktagande av 1 mnkr av 
medlen inom kommunstyrelsens förfogande, övrigt. Framtida finansiering av reformen ska 
hanteras inom ordinarie budgetprocess. 

- Kommunstyrelsen uppdrar till socialnämnden att till budgetberedningen återkomma med en 
redovisning där nämnden beskriver vilka resurser som förväntas behövas för att genomföra 
reformen, utöver de resurser som redan idag läggs ner på kompetensutveckling. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M) har inkommit med ett ordförandeinitiativ 
gällande en lokal äldreomsorgreform – ”5 timmar i veckan”. Den föreslagna reformen innebär att 
medarbetarna i äldreomsorgen ges möjlighet att avsätta 15% av arbetstiden, motsvarande 5 timmar i 
veckan, till kompetensutveckling. För att finansiera reformen föreslår ordföranden att 
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att besluta tillskjuta 10 mnkr till socialnämnden. 
Vidare föreslår ordföranden att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att besluta utöka 
investeringsbudgeten för att finansiera inköp av datorer eller läsplattor till äldreomsorgen. 

Reformen syftar enligt kommunstyrelsens ordförande till att sätta de äldres behov i centrum och 
därigenom öka de äldres nöjdhet. Förväntade effekter av reformen är enligt ordföranden högre 
kvalitet, säkrare leveranser, tryggare medarbetare, ett mer hållbart arbetsliv och att Lomma kommun 
blir en mer attraktiv arbetsgivare. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-04-06, § 86, att översända ärendet till 
socialnämnden för yttrande. Socialnämnden har i beslut 2022-05-03, § 24, yttrat sig i ärendet. 
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Bakgrund/Analys 

Ordförande Robert Wenglén (M) konstaterar i ordförandeinitiativet att den ekonomiska ramen för 
fullmäktigeverksamheten Hälsa, vård och omsorg (HVO) sedan budget 2019 har utökats med ca 24 
mnkr. Av denna utökning utgör knappt 10 mnkr kompensation för inflation och löneutveckling och 
knappt 10 mnkr medel från tillväxtposten (fler invånare över 65 år). 1,5 mnkr av utökningen utgör 
budgetförstärkning hänförlig till generellt statsbidrag i form av de så kallade ”välfärdsmiljarderna”. 
Resterande utökning beror framför allt på omfördelningar mellan Socialnämndens KF-verksamheter. 

Ordföranden konstaterar vidare att socialnämnden år 2020 fick en tillfällig budgetförstärkning på 10 
mnkr för att täcka ett beräknat underskott och år 2021 tillsköts nämnden drygt 11 mnkr i ersättning 
för de kostnader som nämnden hade orsakats med anledning av Covid-19. Dessa ekonomiska tillskott 
var enligt ordföranden inte ramhöjande. 

Sammantaget har kommunfullmäktige således enligt ordföranden tagit beslut om ca 20 mnkr i 
bestående ramhöjande tillskott (tillväxtpost och kompensation för inflation och löner) till 
socialnämndens HVO-verksamhet. Det har emellertid inte gjorts några särskilda bestående satsningar 
utöver de statliga välfärdsmiljarderna om 1,5 mnkr och från och med år 2021 årligt riktat statsbidrag 
på drygt 10 mnkr för att säkerställa en god vård och omsorg för äldre personer.  

Ordföranden föreslår att den lokala äldreomsorgsreformen ”5 timmar i veckan” ska vara en 
permanent satsning motsvarande 20 mnkr per år. Förslaget innebär att socialnämnden tilldelas 
medel om 10 mnkr innevarande år och att framtida finansiering hanteras i den kommande 
budgetberedningen. 

Socialnämndens yttrande 

Socialnämnden har 2022-05-03, § 24, beslutat överlämna ett yttrande till kommunstyrelsen. I 
yttrandet konstaterar socialnämnden att nämnden ställer sig positiv till förslaget om en lokal 
äldreomsorgsreform i syfte att stärka personalens kompetens. Genom att arbeta med 
återkommande och riktade utbildningar, i kombination med insatser för kompetensöverföring, ser 
socialnämnden goda möjligheter till stärkt kvalitet och ökad nöjdhet hos omsorgstagarna. 

För att säkerställa ett gott utfall krävs dock, enligt socialnämnden, att reformens insatser införs i takt 
med verksamhetens förutsättningar för omställning. Socialnämnden konstaterar att det finns ett 
behov av att i ett förberedande stadie arbeta strategiskt med projektledning, schemaläggning och 
kommunikation, samt att rusta verksamheten med den teknik som krävs för att kunna genomföra 
utbildningar i den skala som efterfrågas. 

Med detta på plats förväntas effekterna av denna reform, enligt socialnämnden, innebära en stärkt 
omsorgskompetens hos medarbetarna och en ökad kontinuitet i utförandet. Enligt socialnämnden 
kommer Lomma kommun därmed även bli en mer attraktiv arbetsgivare inom området äldreomsorg. 

I yttrandet redogör socialnämnden vidare för det sätt på vilket reformen kan öka kompetensen hos 
medarbetarna och öka kontinuiteten i utförandet. Socialnämnden redogör därefter för hur nämnden 
planerar att genomföra utbildningsinsatserna, vilka kompetensutvecklingsbehov som finns, vad som 
krävs för att förverkliga reformen samt förväntade kostnader för genomförandet av reformen. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Vid kommunledningsförvaltningens samråd med socialförvaltningen har önskemål framförts om en 
successiv implementering av reformen som tar hänsyn till rådande arbetsbelastning och redan 
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pågående utvecklingsarbete. För att inte öka belastningen på socialnämndens verksamhet ytterligare 
föreslår kommunledningsförvaltningen därför att den föreslagna utökningen av socialnämndens 
budget för innevarande år minskas till hälften. Kommunledningsförvaltningen föreslår därmed att 
kommunstyrelsen ska besluta tillskjuta 5 mnkr till socialnämnden för implementering av den lokala 
äldreomsorgsreformen ”5 timmar i veckan”. Finansiering föreslås ske med medel från 
kommunstyrelsens förfogandemedel. Genom att kommunstyrelsen tillskjuter medel kan 
socialnämnden redan nu påbörja implementeringen av reformen, vilket gör det möjligt att inleda de 
utbildningsinsatser som föreslås redan innevarande år. Därmed kan reformen även samordnas med 
den så kallade heltidsresan som ska vara genomförd senast vid årsskiftet. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att den långsiktiga finansieringen av reformen behöver 
hanteras inom den ordinarie budgetprocessen, där kommunfullmäktige ges möjlighet att med 
utgångspunkt i det ekonomiska utrymmet göra avvägningar mellan olika behov och prioriteringar. 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar vidare att det är viktigt att kommande beslut om 
långsiktig finansiering av reformen tar nämndens förmåga att på ett adekvat sätt implementera 
reformen i beaktande. Kommunledningsförvaltningen konstaterar slutligen att det i budgetprocessen 
inför år 2023 är bra om de medel som avser utbildningsplattformen fördelas till kommunstyrelsen, så 
att samtliga förvaltningar kan nyttja plattformen för kompetensutveckling. 

Vid samråd med socialförvaltningen har förvaltningen vidare uttryckt önskemål om att till 
budgetberedningen få återkomma med en redogörelse där socialnämnden beskriver vilka resurser 
som idag läggs på kompetensutveckling/överlämning och vilka resurser som förväntas behövas för 
att genomföra reformen. I enlighet med socialförvaltningens önskemål föreslår kommunlednings-
förvaltningen att kommunstyrelsen ska besluta uppdra till socialnämnden att till budgetberedningen 
återkomma med en sådan redogörelse. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från socialnämnden 2022-05-03 § 24 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-06 § 86 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-30 § 80 
- Ordförandeinitiativ: ”5 timmar i veckan – en lokal äldreomsorgsreform”, daterat 2022-03-30 

Samråd 

I samband med ärendets beredning har samråd skett med socialförvaltningen. 

Barnkonsekvensanalys 

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

Maria Franzén 
Utredare 

Roberto Citterio 
T.f. kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesdatum 
SOCIALNÄMNDEN 2022-05-03 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

SN § 24 SN/2022:114 

Remissvar över förslag till lokal äldreomsorgsreform 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-04-06, § 86, att skicka remiss på förslag till 
äldreomsorgsreform till socialnämnden för yttrande.  

Förslaget innebär i korthet att möta ett flertal problem inom äldreomsorgen och innebär att cirka 15 
% av den anställdes tid öronmärks för kompetensutveckling. Förslaget ska vara en permanent 
satsning på 20 miljoner kronor årligen.  

I bilaga lämnar socialförvaltningen ett yttrande över förslaget.   

Socialnämndens arbetsutskott behandlade ärendet 2022-04-19, § 30. Arbetsutskottet föreslog 
socialnämnden att överlämna yttrandet enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
- Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2022-04-19 § 30 
- Skrivelse från socialförvaltningen 2022-04-25 
- Bilaga: Remissvar över förslag till äldreomsorgsreform 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-04-06 § 86 
- Bilaga: Ordförandeinitiativ från kommunstyrelsens ordförande 

Nämndens handläggning  
Vid nämndens handläggning av ärendet noterar Oscar Sedira (SD) att den föreslagna reformen är ett 
bra förslag som Sverigedemokraterna till stora delar ställer sig bakom. Samtidigt ser han risker med 
att reformen kan innebära att medarbetare söker sig till kommunen för fri kompetensutveckling och 
söker sig därefter vidare till andra arbetsgivare. Oscar Sedira (SD) ser hellre att delar av 
finansieringen går till höjda löner. Delar av nämnden menar att risken finns, men att det inte är 
många arbetsplatser som erbjuder något liknande upplägg med fri kompetensutveckling under 
arbetstid och att det i sig bidrar till att Lomma kommun ses som en attraktiv arbetsgivare som 
anställda vill söka sig till och jobba kvar hos. Anders Olin (M) och Rune Setthammar (S) hänvisar till 
att det heller inte är socialnämnden som ska sätta lönerna för arbetstagarna, utan att det är något 
som sker genom individuell lönesättning. Generella löneökningar kan också bidra till att de som inte 
tar tillvara på utbildningstillfällena kan ta del av en högre lön.   

Nämnden är dock eniga om att medel för utökad kompetensutveckling är ett effektivt sätt för att 
höja kvalitén på verksamheten.   
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 Sammanträdesdatum 
SOCIALNÄMNDEN 2022-05-03 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

SN §24 (fortsättning)   SN/2022:114  

Överläggning 
Oscar Sedira (SD) yrkar på att socialnämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till yttrande, 
med ändringar föreslagna enligt bilaga.  

./. Bilaga A 

Pia Johnson (S), Britt Hjertqvist (L) yrkar på att socialnämnden beslutar att avslå Oscar Sediras (SD) 
yrkande och Pia Johnson (S), Britt Hjertqvist (L), Lena Svensson (C) och Susanne Borgelius (M) yrkar 
vidare på att socialnämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Efter att ordförande fått nämndens godkännande om att förslagen uppfattats korrekt meddelar hon 
att hon avser att ställa förslagen mot varandra. Propositionsordningen godkännes.  

Därefter ställer hon proposition på frågan om bifall respektive avslag på de resta yrkandena och 
finner att socialnämnden beslutat bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.  

Beslut: 
- Socialnämnden överlämnar yttrande enligt förvaltningens förslag till kommunstyrelsen enligt 

bilaga.  

./. Bilaga B 

Reservation 
Oscar Sedira (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

  



  

Yrkande )ll socialnämnden 03-05-2022, ärende 8  

På sidan 11 i ärendet under rubriken ”Kon4nuitet” skall e6 ny6 stycke läggas 4ll 
i socialnämndens svar 4ll kommunstyrelsen: 

Socialnämnden ställer sig i grunden posi4vt 4ll det liggande reformförslaget, 
men ser även en stor risk med förslaget. Den största risken innebär a6 Lomma 
kommun i början hade få6 väldigt många nya omsorgsarbetare som söker sig 
4ll kommunen för a6 ta del av kompetensutvecklingen som vi hade erbjudit. 
Med 4den skulle dock en stor del av våra medarbetare kunna använda denna 
”nya kompetens” för a6 söka sig vidare 4ll andra arbetsgivare som erbjuder 
bä6re lön,  bä6re förmåner och bä6re arbetsmiljö.  

De6a betyder a6 många nyanställda redan från början skulle kunna gå in med 
mentaliteten a6 Lomma kommun bara är en ”kortsik4g hållplats” för a6 snabbt 
öka sin kompetens, och sedan söka sig vidare.  

För a6 minska risken av just de6a föreslår socialnämnden a6 följande ändring 
sker i reformen:  

Tiden för kompetensutveckling ska sänkas från 15% 4ll 10%. Pengarna som 
”sparas” på de6a ska oavkortat gå 4ll a6 höja lönerna för vår omsorgspersonal 
som tar del av kompetensutvecklingen. De6a skulle i prak4ken innebära en 
löneökning i sni6 på ca 1700kr i månaden per anställd.  

Tanken är a6 kompetensutvecklingen på 10% ska få fler a6 söka anställning hos 
oss, sam4digt som löneökningen ska få de flesta a6 även vilja stanna kvar en 
längre 4d.  

Oscar Sedira (SD) 

Jeane0e Larson (SD) 
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SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Äldreomsorgen 

Vår referens: Eric Svensson 
Telefon: 073-341 13 00 
E-post: eric.svensson@lomma.se 
Diarienummer: SN/2022:114 

 

Remissvar på förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott om en lokal 
äldreomsorgsreform 

Sammanfattning  
Socialförvaltningen ställer sig positiv till arbetsutskottets förslag om en lokal äldreomsorgsreform i 
syfte att stärka personalens kompetens. Genom att arbeta med återkommande och riktade 
utbildningar, i kombination med insatser för kompetensöverföring, ser Socialförvaltningen goda 
möjligheter till stärkt kvalitet och ökad nöjdhet hos omsorgstagaren.  

För att säkerställa ett gott utfall, krävs att reformens insatser införs i takt med verksamhetens 
förutsättningar för omställning. Här finns ett behov av att i ett förberedande stadie arbeta strategiskt 
med projektledning, schemaläggning och kommunikation, samt att rusta verksamheten med den 
teknik som krävs för att kunna genomföra utbildningar i den skala som efterfrågas. 

Med detta på plats, förväntas effekterna av denna reform att innebära en stärkt omsorgskompetens 
hos medarbetaren, en ökad kontinuitet i utförandet och att Lomma kommun blir en mer attraktiv 
arbetsgivare inom området för äldreomsorg.  

 
Arbetskraftsbrist/kompetens 
Den demografiska utvecklingen i Sverige innebär att andelen äldre kraftigt ökar. Bristen på 
arbetskraft är redan kännbar och det kommer bli allt svårare att rekrytera medarbetare med 
efterfrågad kompetens till äldreomsorgen framöver. 
 
För att hantera denna utmaning måste Lomma kommun som arbetsgivare ta ett allt större ansvar för 
sin egen kompetensförsörjning. Vi kan inte förlita oss på att det reguljära utbildningssystemet 
utbildar personal till äldreomsorgen i tillräcklig omfattning. 
 
Äldreomsorgen måste i högre utsträckning anställa medarbetare som bedöms ha en personlig 
lämplighet, men saknar efterfrågad utbildning. Lomma kommun måste som arbetsgivare säkerställa 
att medarbetare kläs på olika utbildningsinsatser. 
 
Lomma kommun måste även ta ansvar för att redan anställda medarbetare får en kontinuerlig 
kompetenspåfyllnad. Både i återkommande lagstyrda utbildningar, men även individuella 
utbildningsinsatser utifrån behov. 
 

Inom hemtjänsten kommer drygt hälften av den ordinarie personalstyrkan, ca 70 medarbetare, att 
med denna reform kunna utöka sina tjänstegrader. Inom verksamheten för särskilt boende kommer 
drygt två tredjedelar av personalstyrkan, ca 110 medarbetare, att kunna ges samma möjlighet.   
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Att införa äldreomsorgsreformen bedöms av socialnämnden vara av stor vikt för att Lomma kommun 
ska kunna ta fortsatta steg mot att erbjuda en god äldreomsorg med hög kvalitet, men även utifrån 
att Lomma kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare, vilket innebär att vi måste attrahera bra 
medarbetare att söka sig till Lomma kommun men också att vilja stanna kvar. 
 
Kontinuitet 
Kontinuitet vet vi är en av de faktorer som har högst betydelse för upplevd trygghet och kvalitet 
inom äldreomsorgen. Denna kontinuitet brukar delas upp inom tre olika områden: 
personalkontinuitet, omsorgskontinuitet och tidskontinuitet. Dessa innebär att omsorgstagaren ska 
mötas av samma personal, som utför sina insatser på ett likvärdigt vis, och om så önskas, på samma 
veckodag och tidpunkt varje gång. 
 
Utbildningsreformen innebär en ökad tid för kvalitativ överlämning mellan arbetspassen samt en 
ökad kompetens hos medarbetarna. Utbildningsreformen i kombination med heltidsresan kan 
komma att innebära färre medarbetare, men medarbetare med högre tjänstgöringsgrad, vilket 
kommer att bidra till en högre kontinuitet. 
 
Socialnämnden understryker även att Lomma Kommuns attraktivitet som arbetsgivare härigenom 
borde öka vilket innebär minskad personalomsättning, vilket sin tur bidrar till en högre kontinuitet. 
  
Liksom beskrivet i arbetsutskottets förslag innebär reformen att 15 % av omsorgspersonalens 
arbetstid öronmärks för kompetensutveckling. Det skulle motsvara 5 timmar i veckan per 
medarbetare, eller 240 timmar per år, sommarsemester exkluderat.  

Kompetensutveckling i dygnetruntverksamhet ställer stora krav på planering då denna aldrig kan 
stänga eller låta bli att ersätta medarbetare som är på utbildning. Därför är en reform av denna 
karaktären ett välkommet sätt att med struktur och bibehållen bemanning kunna utbilda ett stort 
antal medarbetare. Detta gäller såväl de som ska utbildas som de som ska utbilda, i egen regi. 

Planerat utförande 
I rubrikerna nedan beskrivs hur Socialförvaltningen planerar att utföra insatserna, fördelat på tre 
kompetensutvecklande områden. 

Återkommande utbildningar 
Inom detta område kommer olika utbildningar att genomföras, så som utbildning i basala 
hygienrutiner, läkemedelshantering eller dokumentation. Det kan också vara utbildningar i hjärt- och 
lungräddning, brandskydd eller hot och våld, vilka behöver ges med en regelbundenhet för att hålla 
kunskaperna uppdaterade. På så vis säkerställs medarbetarens professionella kompetens och ger en 
ökad kontinuitet i utförandet av de insatser omsorgstagaren får hjälp och stöd i.  

Riktade utbildningar 
Genom detta område kan verksamheten rikta insatser som rör särskilt aktuella teman. Det kan 
exempelvis vara en seminarieserie i bemötande, workshop i välfärdsteknik eller en heldag om den 
nationella värdegrunden. Utöver ökad kompetens hos den enskilde, innebär denna insats även en 
flexibilitet i att möta tillfälliga behov och att snabbt kunna svara upp mot återkoppling i exempelvis 
brukarundersökningar. 

De återkommande och riktade utbildningarna kommer att planeras enligt ett rullande 
fyraveckorschema. Under den första veckan håller verksamheten arbetsplatsträff, varpå den andra, 
tredje och fjärde veckan innehåller schemalagd tid för utbildningsinsatser. 
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Kompetensöverföring 
Detta område innebär ett fokus på kunskapsinhämtning, hur denna omsätts i praktiken, samt hur 
den bäst överförs kollegor sinsemellan. Här ingår tid för medarbetaren att läsa in sig på den enskildes 
genomförandeplan och överrapportera information mellan arbetspass. Det innebär också tid för 
medarbetare att vägleda och handleda sina kollegor, dela kunskap och erfarenheter, och föra samtal 
kring olika omsorgsdilemman. 

Även denna insats syftar till att öka den enskildes professionella kompetens, men också att skapa 
trygga och välfungerande team, med en arbetskultur som präglas av kunskapsutbyte och där 
medarbetare lär av varandra. Att tid ges åt att läsa den enskildes genomförandeplan och att 
överrapportera information mellan arbetspass kommer också att bidra till en ökad kontinuitet och 
likvärdig omsorg. 

Kompetensutvecklingsbehov 
En arbetsgrupp bestående av representanter från Hemtjänsten, Särskilt boende och verksamheten 
för Hälso- och sjukvård har tillsammans utvärderat äldreomsorgens kompetensutvecklingsbehov. 
Dessa har sammanfattats i en lista över exempel på de kunskapsområden som arbetsgruppen 
bedömer att äldreomsorgen bör säkerställa kompetensen inom. Dessa är utan inbördes ordning: 

• Basala hygienrutiner 
• Förflyttningsteknik 
• Rehabiliterande förhållningssätt 
• Personlig hygien och munvård 
• Det normala åldrandet 
• Att förebygga trycksår  
• Mat och måltid 
• Nationella värdegrunden 
• Hjärt- och Lungräddning 
• Hot och våld 
• Brandutbildning 
• Välfärdsteknik 

 

• Delegeringsutbildning 
• Utbildning enligt Årshjul 
• Social omsorg 
• Palliativ vård 
• Bemötande 
• Dokumentation och kommunikation 
• Lyftlicens 
• SBAR -Situation, Bakgrund och Aktuell 

bedömning, Rekommendation 
• Smärtskattning 
• Diabetes & Stroke 
• Demens 
• Läkemedelshantering 

 
Utöver ovanstående ligger ett stort fokus på förmågan att tillvara ta klagomål och synpunkter som 
ett särskilt angeläget utvecklingsområde och kommer att gå som en röd tråd genom reformens 
samtliga insatser.  

Infrastruktur för kompetensutveckling 
Reformen omfattar utbildningsinsatser för ca 310 medarbetare, fördelade på nio olika arbetsplatser, 
geografiskt belägna i både Lomma och Bjärred. Detta innebär en stor logistisk utmaning, vilket bland 
annat kräver noggrann schemaläggning och effektiv intern kommunikation. För detta arbete kommer 
det att tillsättas en utbildningskoordinator för att tillsammans med kvalitetsstrateg ta fram en 
infrastruktur för schemaläggning och bokning av utbildningsinsatser.  

I detta arbete ingår också att utrusta verksamheten med mobil och stationär digital teknik, för att 
kunna svara på behovet av webbaserade utbildningar i den skala som efterfrågas.  

 

 



 REMISSVAR 2022-04-13 
 SOCIALNÄMNDEN 
 

Sida 4 av 6 
 

 

Finansiering 
I reformen föreslås Socialförvaltningen tilldelas medel för 2022 års andra hälft, samt som en 
permanent satsning per helår 2023 och framöver. 

Socialförvaltningen ser att finansieringen för hösten 2022 bör innehålla poster för 
uppstartskostnader och inköp av digital teknik. Finansieringen för hösten 2022 skiljer sig därmed från 
förväntade budgetkostnader 2023, och separeras därför i nedanstående beräkningar. 

Beräknade utökade utgifter finansiering hösten 2022 
Reformens huvudsakliga omkostnader utgörs av den ökning av arbetstid som krävs för att möjliggöra 
240 timmar kompetensutveckling per medarbetare och år. Beräknat för 2022 års andra hälft, 
motsvarar detta 50 % av 240 timmar, det vill säga 120 timmar. 

Den genomsnittliga timlönen för en medarbetare är 250 kr, inklusive personalomkostnader. 
Reformen beräknas omfatta ca 311 medarbetare inom hemtjänst och särskilt boende. I tabellen 
nedan redovisas en uträkning av kostnaderna för denna arbetstid. 

Personalomkostnader undersköterskor och vårdbiträden 2022 

120 timmar  x 250 kr i timlön   = 30 tkr per medarbetare 
     
30 tkr  x 311 medarbetare = 9,3 mnkr per halvår 

 

Övrigt i utbildningsbudget 
Utöver omkostnader för undersköterskor och vårdbiträden, tillkommer poster för: 

Personalkostnader  
Kvalitetsstrateg inom kompetensutveckling, inklusive personalomkostnader 525 tkr 
Ansvarar för projektledning av reformens innehåll, upplägg och implementering. 
Agerar länk mellan förvaltningens styrgrupp och verksamheten i frågor som rör 
utbildningsreformen. Leder arbetsgrupp med representanter från äldreomsorgen, 
rehabteamet och verksamheten för Hälso-och sjukvård. 
 

 

Utbildningskoordinator, inklusive personalomkostnader 430 tkr 
Bistår kvalitetsstrateg och enhetschefer i schemaläggning och tillhörande 
administration kopplat till utbildningsinsatserna ute i verksamheten. 
 

 

Föreläsningskostnader  
Utbildare, internt och externt 1100 tkr 
Brandskyddsutbildning 160 tkr 
  
Investering i digital teknik  
Digitala hjälpmedel för webbutbildningar stationärt 400 tkr 
Digitala hjälpmedel för webbutbildningar mobilt, 24 Ipads 110 tkr 
Utbildningsplattform, inköp engångskostnad 200 tkr 
Utbildningsplattform, årlig drift 400 tkr 
Totalt 3325 tkr 

 



 REMISSVAR 2022-04-13 
 SOCIALNÄMNDEN 
 

Sida 5 av 6 
 

Reformens sammanlagda kostnader för arbetstid och övriga poster för hösten 2022, avrundat. 

Personalomkostnader undersköterskor och vårdbiträden 9,3 mnkr 
Övrigt i utbildningsbudget 3,3 mnkr 
Totalt 12,6 mnkr 

 

Beräknade utökade utgifter finansiering 2023 och framåt 

Personalomkostnader undersköterskor och vårdbiträden 

240 timmar per år x 250 kr i timlön   = 60 tkr per medarbetare 
     
60 tkr  x 311 medarbetare = 18,6 mnkr per helår 

 

Övrigt i utbildningsbudget 
Utöver dessa omkostnader tillkommer poster för: 

Personalkostnader  
Kvalitetsstrateg inom kompetensutveckling, inklusive personalomkostnader 840 tkr 
Utbildningskoordinator, inklusive personalomkostnader 570 tkr 
  
Föreläsningskostnader  
Utbildare internt och externt 1500 tkr 
Brandskyddsutbildning 160 tkr 
Hjärt- och lungräddning 150 tkr 
  
Driftskostnader digital teknik  
Digitala hjälpmedel, årlig drift 100 tkr 
Utbildningsplattform, årlig drift 400 tkr 
  
Totalt 3720 tkr 

 

Inventering av teknik 
En inventering har visat verksamheten behöver köpa in 24 stycken Ipads, för att möta det behov av 
mobil teknik som denna reform innebär. Denna kostnad ingår i budgeten för hösten 2022. Därutöver 
ser vi en framtida möjlighet att i ett nästa steg utrusta samtliga 311 medarbetare med varsin Ipad till 
en kostnad på 1,36 mnkr.   

Reformens sammanlagda kostnader för arbetstid och övriga poster 2023, avrundat. 

Personalomkostnader undersköterskor och vårdbiträden 18,6 mnkr 
Övrigt i utbildningsbudget 3,7 mnkr 
Totalt 22,3 mnkr 

 

På sikt bör budgeten för reformen rymmas inom ordinarie ram för nämnden, men bör även kunna 
särredovisas i såväl budgeten som i redovisningen. 
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Eric Svensson 
Kvalitetsstrateg, utbildningar 

Emma Pihl 
Socialchef 
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 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2022-04-06 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS AU § 86 KS KF/2022:79 

Beslut om att sända förslag på lokal äldreomsorgsreform på remiss till 
socialnämnden 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén har lämnat ett ordförandeinitiativ om 5 timmar i 
veckan – en lokal äldreomsorgsreform. 

Beslutsunderlag 
- Ordförandeinitiativ om 5 timmar i veckan – en lokal äldreomsorgsreform 

Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta att översända 
ärendet till Socialnämnden för yttrande. Yttrande ska ha inkommit senast den 2022-05-10. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att översända ärendet till socialnämnden för 

yttrande. Yttrande ska ha inkommit senast den 2022-05-10. 

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Socialnämnden 

  



Ordförandeinitiativ: 5 timmar i veckan – en lokal äldreomsorgsreform 

 
Vår referens: Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande 
 
Förslag till beslut i KSAU 6 april 2022 
 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att översända ärendet till Socialnämnden 
för yttrande. Yttrande ska ha inkommit senast den 2022-05-10. 

 
Förslag till beslut i KSAU 11 maj 2022 
 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att rekommendera 
kommunfullmäktige besluta att tillskjuta 10 mnkr till socialnämnden för en lokal 
äldreomsorgsreform, som en engångssumma 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att rekommendera 
kommunfullmäktige besluta att öka investeringsbudgeten med X mnkr för inköp av 
datorer eller läsplattor som en del i att digitalisera det omsorgsnära arbetet inom 
äldreomsorgen  

 
 
Ärendebeskrivning 
 
Äldreomsorgen är en viktig del av välfärden för kommunens invånare. I likhet med många 
andra kommuner i Sverige har äldreomsorgen i Lomma kommun tre huvudsakliga 
utmaningar. För det första att säkerställa en god kontinuitet, dvs. att en omsorgstagare ska 
mötas av samma personal, som då också har bättre förutsättningar att ha goda kunskaper 
om just den enskildes genomförandeplan och specifika förutsättningar och önskemål. För 
det andra att stärka personalens kompetens. Det är av yttersta vikt att personalen har goda 
kunskaper i de insatser som ska genomföras för att uppnå god kvalitet och nöjda 
omsorgstagare. Till det ska läggas att den enskildes omsorgsbehov ofta förändras ofta över 
tid. För att bättre möta den enskildes behov behövs en övergång till mer av självstyrande 
team och tillitsbaserad styrning och mindre av minutstyrning av arbetet. Det i sig kräver en 
god kompetens hos medarbetarna. För det tredje råder det arbetskraftsbrist inom 
äldreomsorgen varmed kompetensförsörjning är en utmaning även i Lomma. 
 
Reformen förväntas möta de två senare utmaningarna och innebär att ca 15 % av den 
anställdes tid öronmärks för kompetensutveckling. Tiden ska användas till återkommande 
generella utbildningar, löpande specifika utbildningsinsatser utifrån avvikelser, synpunkter 
och klagomål, samt till att stärka överlämningen (överrapporteringen) mellan arbetslagen. 
 
Efter reformens genomförande förväntas en anställd arbeta med sin kompetensutveckling 
motsvarande 5 timmar i veckan. Det innebär lite grovt en arbetstidsfördelning enligt 
följande: brukartid (60 %), transporter mellan brukare (10 %), kompetensutveckling (15 %), 
samt arbetsplatsträffar, löne- och utvecklingssamtal, och övrigt (15 %).  
 



Reformen syftar till att sätta de äldres behov i centrum och därigenom öka de äldres 
nöjdhet. Förväntade effekter av reformen är högre kvalitet, säkrare leveranser, tryggare 
medarbetare, ett mer hållbart arbetsliv och att Lomma kommun blir en mer attraktiv 
arbetsgivare. 
 
Reformen föreslås vara en permanent satsning motsvarande 20 mnkr. Förslaget till beslut 
innebär att Socialnämnden tilldelas medel om 10 mnkr, dvs. halvårseffekten av reformen för 
2022. Framtida finansiering hanteras i den kommande budgetberedningen. 
 
Då reformen lämpligen synkroniseras med beslutet om att heltidsresan ska vara genomförd 
till 2022-12-31 är det av vikt att kommunfullmäktige gör ett undantag och tillskjuter medel 
under pågående budgetår. 
 
Som bakgrund kan nämnas att den ekonomiska ramen för fullmäktigeverksamheten Hälsa, 
vård och omsorg har ökat med ca 24 mnkr sedan budget 2019. Knappt 10 mnkr av ökningen 
är kompensation för inflation och löneutveckling och ytterligare knappt 10 mnkr är medel 
från tillväxtposten (fler invånare över 65 år). 1,5 mnkr av ökningen är budgetförstärkning 
hänförlig till generellt statsbidrag ( ”välfärdsmiljarder”). Resterande del är främst 
omfördelningar inom Socialnämndens verksamheter. 
 
Nämnden fick en tillfällig budgetförstärkning 2020 på 10 mnkr för att täcka ett beräknat 
underskott samt 2021 ersatts för Covid-19 kostnader med drygt 11 mnkr. Dessa tillskott var 
alltså inte ramhöjande.  
 
Med stöd av riktade statsbidrag har nämndens ekonomiska ram stärkts med drygt 10 mnkr 
årligen från 2021.  
 
Sammantaget har fullmäktige således tagit beslut om ca 20 mnkr i bestående ramhöjande 
tillskott (tillväxtpost och kompensation för inflation och löner) till socialnämnden under 
perioden i enlighet med regelverk och praxis, men inga särskilda bestående satsningar 
utöver de statliga välfärdsmiljarderna (om 10 mnkr årligen). 
 
Tidplan 
17 mars: Information om reformen på strategidagen 
6 april: KSAU beslutar om att skicka ärendet till SN för yttrande 
3 maj: SN lämnar ett yttrande 
11 maj: KSAU beslutar om att föreslå aktuell tilldelning för KS 
18 maj: KS tar beslut i ärendet 
2 juni: KF-beslut 



Kommunfullmäktige 
2022-08-25 
 

Ärende 

9 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 21 av 22 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 84 KS KF/2020:95 

Miljömålsprogram för Lomma kommun 2022-2028 

Ärendebeskrivning 
Ett reviderat miljömålsprogram för Lomma kommun 2022-2028 har tagits fram på uppdrag av 
kommunstyrelsen. De övergripande syftena med att upprätta ett miljömålsprogram är att arbeta 
strukturerat med goda livsmiljöer och kunna visa hur kommunen medverkar till att uppnå nationella 
och regionala miljömål och möta Agenda 2030. Programmet anger inriktningen på kommunens 
miljöarbete och skall på så sätt vara ett underlag för verksamhetsplanering och budgetarbete i 
nämnder och förvaltningar samt kommunala bolag. 

Planeringsavdelningen redogör i skrivelse 2022-05-11 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2022-05-25, § 10. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från planledningsgruppen 2022-05-25 § 10 
- Skrivelse 2022-05-11 från planeringsavdelningen 
- Miljömålsprogram 2022-2028 Del A Mål- och genomförandedel  
- Miljömålsprogram 2022-2028 Del B Kunskapsunderlag  
- Samrådsredogörelse för Miljömålsprogram för Lomma kommun 2022-2028 

Överläggning 
Ingrid Ascard (MP) och Jerry Ahlström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag i ärendet. 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna ”Samrådsredogörelse 

för Miljömålsprogram för Lomma kommun 2022-2028”. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ”Miljömålsprogram för 
Lomma kommun 2022-2028, del A Mål och genomförande och del B Kunskapsunderlag”.  

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bemyndiga respektive förvaltning 
att vid behov, under programtiden, revidera åtgärderna i syfte att uppnå målen. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medelstilldelningen för ökade 
kostnader på grund av åtgärder i ”Miljömålsprogram för Lomma kommun 2022-2028” ska 
beaktas i kommande budgetarbete.  

 _________________________________  
Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige  



 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Planeringsavdelningen 

Vår referens: Helena Björn  
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: helena.bjorn@lomma.se 
Diarienummer: KS KF 2020:95.430 

Tjänsteskrivelse - Miljömålsprogram för Lomma kommun 2022-2028 

Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige besluta att: 
- Godkänna ”Samrådsredogörelse för Miljömålsprogram för Lomma kommun 2022-2028”. 
- Anta ”Miljömålsprogram för Lomma kommun 2022-2028, del A Mål och genomförande och del B 
Kunskapsunderlag”.  
-Bemyndiga respektive förvaltning att vid behov, under programtiden, revidera åtgärderna i syfte att 
uppnå målen. 
- Medelstilldelningen för ökade kostnader på grund av åtgärder i ”Miljömålsprogram för Lomma 
kommun 2022-2028” ska beaktas i kommande budgetarbete.  

Ärendebeskrivning 
Ett reviderat miljömålsprogram för Lomma kommun 2022-2028 har tagits fram på uppdrag av 
kommunstyrelsen. De övergripande syftena med att upprätta ett miljömålsprogram är att arbeta 
strukturerat med goda livsmiljöer och kunna visa hur kommunen medverkar till att uppnå nationella 
och regionala miljömål och möta Agenda 2030. Programmet anger inriktningen på kommunens 
miljöarbete och skall på så sätt vara ett underlag för verksamhetsplanering och budgetarbete i 
nämnder och förvaltningar samt kommunala bolag.  
 
I föreliggande program har sju miljömål uppdaterats med nya mål och åtgärder. De miljömål som 
uppdateras är Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, 
Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö.  Utöver det har också en ny "Kunskapsdel" tagits 
fram med bakgrund och faktaunderlag för Lomma kommun. Ett tidigare förslag har under våren 2021 
varit på remiss till nämnderna och därefter reviderats. 

Bakgrund/Analys 
Programmets syfte är att driva det lokala miljöarbetet framåt genom att ta fram lokala miljömål, 
åtgärder och indikatorer för de miljökvalitetsmål som berör Lomma kommun samt koppla samman 
miljömålssystemet med FN:s globala mål Agenda 2030.  

Kommuner har det övergripande ansvaret på lokal nivå för att åstadkomma en god livsmiljö och har, 
enligt riksdagen, ett ansvar för lokala anpassningar av de nationella miljömålen. Kommuner har flera 
betydelsefulla uppgifter i arbetet för att uppnå de 16 miljökvalitetsmålen genom sitt 
myndighetsarbete, sitt ansvar för samhällsplanering och genom åtgärder i sina egna verksamheter. 
Lokala mål, åtgärdsstrategier och kommunal samhällsplanering kan ge ramar och underlag för 
miljöarbetet på lokal nivå. Kommunerna kan anpassa arbetet med miljömålen genom att de 
integreras i egna pågående processer inom kommunen som har stor betydelse för miljön, till 
exempel i infrastrukturplanering och utveckling av trafiksystem, utveckling och bevarande av 
grönområden, energi- och vattenförsörjning, fastighets- och bostadsutveckling samt skydd och vård 



av natur samt kulturarv. Andra verktyg att arbeta med är miljömålsstyrd planering, tillsyn och 
miljökrav i upphandlingar. 

Sedan tidigare finns redan uppdaterade mål och åtgärder för flera miljömål och dessa återfinns 
ibland annat kommunens Klimat- och energistrategi samt Naturmiljöprogram. I föreliggande program 
har sju miljömål som saknas i de andra programmen uppdaterats med nya mål och åtgärder. De 
miljömål som uppdateras är Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, 
Säker strålmiljö, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö. 

Dokumentet är uppbyggt i två delar, en ”Mål- och genomförandedel” där mål, åtgärder och 
indikatorer beskrivs i en tabell samt en ”Kunskapsdel” med bakgrund och underlag för respektive 
miljömål. Till varje åtgärd har huvudansvariga och eventuellt delansvariga nämnder kopplats. 
Dessutom har även kostnader kopplats till vissa av åtgärderna. Huvudansvariga nämnder har 
ansvaret för att behov hanteras i budgetprocessen och åtföljs av en fördjupad kostnadsanalys. Mål- 
och åtgärdsprogrammet ska integreras i kommunens ordinarie styrsystem och ska göra avtryck i den 
årliga verksamhetsplaneringen, i budgetarbetet och vid årsredovisning. Resultatet av miljöarbetet 
redovisas tillsammans med indikatorer och nyckeltal i en årlig miljöredovisning. Åtgärderna är 
framarbetade tillsammans med nämnder och tjänstemän men då programmet sträcker sig över 
relativt lång tid bör man se åtgärderna som förslag som kan omarbetas om andra åtgärder bättre 
skulle kunna uppfylla målet. Uppföljningen sker i ordinarie styrsystem där detta ska synliggöras. 
 
En uppföljning av Miljömålsprogram för Lomma kommun 2014-2020 gjordes i samband med 
framtagandet av det nya miljöprogrammet. Uppföljningen visade att 61% av åtgärderna i tidigare 
program var genomförda och 25% var pågående under uppföljningen. De 12 % av åtgärderna som 
inte genomförts berodde bland annat på ändrade förutsättningar såsom ändrad lagstiftning eller 
ändrade politiska direktiv.  

Beslutsunderlag 
- Miljömålsprogram 2022-2028 Del A Mål- och genomförandedel  

- Miljömålsprogram 2022-2028 Del B Kunskapsunderlag  

- Samrådsredogörelse för Miljömålsprogram för Lomma kommun 2022-2028 

 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett internt med relevanta tjänstepersoner samt 
genom remiss till nämnderna våren 2021. Inkomna synpunkter och hur dessa behandlats redovisas i 
samrådsredogörelsen.  

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte har direkt koppling till barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband 
med ärendets beredning. Många av åtgärderna i programmet syftar till att förstärka 
barnperspektivet i planering och förvaltning eller på andra sätt förbättra barns rättigheter, men 
dessa analyser ingår i åtgärderna. 
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Helena Björn 
Miljöstrateg 

  

Beslutet expedieras till: 
Nämnderna 
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Slättängsdammarna (Foto: Lomma kommun)
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Inledning
Bakgrund
Den första FN-konferensen med fokus på miljöproblem och 
hållbar utveckling hölls 1972 i Stockholm. På FN:s miljö- och 
utvecklingskonferens i Rio de Janeiro tjugo år senare, år 1992, 
framhölls vikten av att arbeta med miljöfrågorna på alla nivåer i 
samhället. Den lokala nivån utpekades som mycket betydelsefull i 
detta arbete och genom Agenda 21 – en global handlingsplan för 
det tjugoförsta århundradet – startade på många håll kommunernas 
lokala miljöarbete. 

Nationella miljömål 

Sveriges miljömålssystem är uppbyggt av ett generationsmål, 
16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena 
avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, 
luftföroreningar och klimat. Etappmålen ska underlätta att nå 
generationsmålet och miljömålen samt bidra till att identifiera en 
önskad omställning av samhället.

Generationsmålet visar riktningen för vad som måste göras 
inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska kunna nås. 
Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i 
samhället. 

Det finns 16 miljökvalitetsmål men Lomma kommun berörs endast 
av 15 mål, vilket faller sig naturligt eftersom Lomma kommun inte 
har någon fjällmiljö. 

Den årliga uppföljningen av Sveriges miljömål (2021) visar att 
endast två mål har en positiv trend (Frisk luft och Bara naturlig 
försurning). Fem av målen har en negativ utveckling och nio av 
målen har en neutral utveckling, det vill säga varken en förbättring 
eller försämring.  

Regionala miljömål

Miljömålen är inte enbart begränsade till den nationella politiken 
utan de nationella målen och åtgärderna ska implementeras också 
på regional nivå. För att det ska vara möjligt måste de anpassas 
till de regionala och lokala förutsättningarna. Länsstyrelserna har 
ansvaret för att utforma de regionala miljömålen och åtgärderna. 
Länsstyrelsen i Skåne län har antagit regionala mål och åtgärder 
som involverar kommunerna i åtgärderna. 

Lokala miljömål 

Kommuner har det övergripande ansvaret på lokal nivå för att 
åstadkomma en god livsmiljö och har, enligt riksdagen, ett ansvar 
för lokala anpassningar av de nationella miljömålen. Kommuner 
har flera betydelsefulla uppgifter i arbetet för att uppnå 
miljökvalitetsmålen genom sitt myndighetsarbete, sitt ansvar för 
samhällsplanering och genom åtgärder i sina egna verksamheter. 
Lokala mål, åtgärdsstrategier och kommunal samhällsplanering kan 
ge ramar och underlag för miljöarbetet på lokal nivå. Kommunerna 
kan anpassa arbetet med miljömålen genom att de integreras i 
egna pågående processer inom kommunen som har stor betydelse 
för miljön, till exempel i infrastrukturplanering och utveckling av 
trafiksystem, utveckling och bevarande av grönområden, energi- 
och vattenförsörjning, fastighets- och bostadsutveckling samt skydd 

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till 
nästa generation lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 

- Riksdagens definition av generationsmålet

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön 
som miljöarbetet ska leda till. Varje miljökvalitetsmål har också 
ett antal preciseringar kopplat till sig. Syftet med preciseringarna 
är att förtydliga målet och att de ska kunna användas löpande i 
uppföljningsarbetet. 
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och vård av natur samt kulturarv. Andra verktyg att arbeta med är 
miljömålsstyrd planering, tillsyn och miljökrav i upphandlingar.

Agenda 2030 

Agenda 2030 antogs 2015 av FN:s medlemsländer. Agendan är 
en överenskommelse för att globalt åstadkomma en ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Den innehåller 17 
globala mål, 169 delmål och 230 indikatorer för att uppnå fyra 
saker till 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter 
och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt att lösa 
klimatkrisen. 

Den svenska regeringen har som ambition att Sverige ska vara i 
framkant i genomförandet av Agenda 2030. För att uppnå en 
hållbar utveckling måste hela samhället vara delaktigt.

Lomma kommun verkar genom sitt miljömålsarbete för att skapa 
en hållbar utveckling som kan tillfredsställa dagens behov, utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 
sina behov. Den lokala nivån är utpekad som en viktig del i arbetet 
med att uppnå målen med Agenda 2030. 

I ett globalt perspektiv ligger Sverige och Lomma kommun bra till. 
Trots detta framgår det i regeringens handlingsplan att även om 
Sverige ligger bra till ur ett globalt perspektiv finns det ett antal 
fokusområden som är viktiga att arbeta med för att nå de globala 
målen. 

Identifierade fokusområdena är:  

•	 ett jämlikt och jämställt samhälle

•	 hållbara samhällen

•	 en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi

•	 ett starkt näringsliv med hållbart företagande

•	 en hållbar och hälsosam livsmedelskedja

•	 stärkt kunskap och innovation

Många av de utpekade fokusområdena och utmaningarna gäller 
även för Lomma kommun. Vi arbetar redan med flera av dessa 
fokusområden genom vårt miljömålsarbete och andra kommunala 
åtaganden. Inom ramen för det kommunala självstyret bidrar 
kommunen till genomförandet av agendan genom flera av 
våra grunduppdrag enligt lag, till exempel vård, skola, omsorg, 
samhällsplanering och näringslivsklimat. Kommunen bedriver 
även myndighetsutövning genom tillsyn enligt miljöbalken. 

Lomma kommun har antagit övergripande mål för Lomma kommun 
(2019–2022). Ett av målen är att Lomma kommun ska bedriva 
ett balanserat hållbarhetsarbete med kommande generationer 
i åtanke, där hänsyn tas till ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet. 

Syfte 
Programmets syfte är att driva det lokala miljöarbetet framåt 
genom att ta fram lokala miljömål, åtgärder och indikatorer för de 
15 miljökvalitetsmål som berör Lomma kommun samt analysera 
hur FN:s globala mål kan kopplas till miljömålssystemet. 

Miljömålsprogrammet visar riktningen på kommunens miljöarbete 
och vad arbetet på sikt ska uppnå genom att genomföra 
antagna mål och åtgärder. Det ska också vara ett underlag 
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för verksamhetsplanering och budgetarbete i nämnder och 
förvaltningar samt i kommunala bolag. Indikatorerna ska visa om 
målen håller på att uppnås eller åt vilket håll utvecklingen går.

Utgångspunkter för framtagandet av 
dokumentet
Med detta program uppdateras 7 av 15 miljömål som är aktuella 
för Lomma kommun. De miljömål som uppdateras med nya mål 
och åtgärder är Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, 
Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Grundvatten av god kvalitet 
och God bebyggd miljö. 

Lommabukten bidrar till fina boendemiljöer  
Foto: Lomma kommun

bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv. Kustzonsprogrammet 
2019–2030 behandlar Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, 
Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans 
samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, God 
bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv och Grundvatten av god 
kvalitet. Kommunens Energi- och klimatplan behandlar framförallt 
miljömålet Begränsad klimatpåverkan. En Kretsloppsplan antogs 
år 2021 av 10 av Sysavs ägarkommuner och är en utgångspunkt 
till Lomma kommuns avfallsplan. Mål och åtgärder i föreliggande 
dokument har tagit fram gemensamt av förvaltningarnas berörda 
tjänstepersoner. Under våren 2021 har miljömålsprogrammet varit 
på remiss till nämnderna och programmet har sedan reviderats 
något.

Läsanvisningar 
Miljömålsprogrammet behandlar kommunens lokala miljömål och 
åtgärder och lägger grunden för arbetet för det lokala miljöarbetet. 
Programmet är uppdelat i två delar. 

Del A – Mål och genomförande (denna del) 

Mål och genomförande hanterar politiskt antagna mål och 
åtgärder. Dokumentet presenterar ansvarsfördelning och 
genomförandeperiod för satta åtgärder. 

Del B – Kunskapsdelen 

I Kunskapsdelen finns en inledande del som beskriver hur 
miljömålsarbetet fungerar på nationell nivå samt en koppling till 
Agenda 2030. Sedan följer ett avsnitt för varje miljömål med en 
bakgrund till problematiken och en beskrivning av den nuvarande 
situationen nationellt för varje miljömål. Det finns också en koppling 
mellan miljömålet och Agenda 2030. Under varje miljömål finns 

Övriga lokala miljömål och åtgärder hanteras i andra kommunala 
planer och program.  Naturmiljöprogrammet 2018–2025 behandlar 
främst miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Myllrande 
våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd 
miljö och Ett rikt växt- och djurliv. Det finns även kopplingar till 
miljömålet Ingen övergödning. Marint Naturmiljöprogram 
2010–2020 berör framförallt miljömålen Giftfri miljö, Ingen 
övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, God 
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också en beskrivning av miljötillståndet i Lomma kommun, vilken 
utgör faktagrunden för kommunens lokala miljömål och åtgärder. 

Genomförande och uppföljning
Både miljömål och åtgärder måste vara verkningsfulla och relevanta. 
Samtidigt ska de vara realistiska att uppnå och helst mätbara. Därför 
är det viktigt att både mål och åtgärder är väl förankrade i den 
kommunala verksamheten. Till varje åtgärd har huvudansvariga 
och eventuellt delansvariga nämnder kopplats. Dessutom har 
även kostnader och eventuella driftkostnader kopplats till vissa 
av åtgärderna. Huvudansvariga nämnder har ansvaret för att 
behov hanteras i budgetprocessen och åtföljs av en fördjupad 
kostnadsanalys. Mål- och åtgärdsprogrammet ska integreras i 
kommunens ordinarie styrsystem och göra avtryck i den årliga 
verksamhetsplaneringen, i budgetarbetet och vid årsredovisning. 
Resultatet av miljöarbetet redovisas tillsammans med indikatorer 
och nyckeltal i en årlig miljöredovisning. Miljömålsprogrammets 
åtgärder och indikatorer läggs in i verktyget STRATSYS för att bli 
del av kommunens kvalitetsarbete och ingå i övrig planering och 
uppföljning.

Uppföljning av tidigare miljömålspro-
gram 
Miljöprogrammet 2014–2020 var ett omfångsrikt åtgärdsprogram 

Bjärreds saltsjöbad (Foto: Lomma kommun)

med 59 åtgärder kopplade till de 7 målen som uppdateras med 
detta program. 36 (61%) av åtgärderna har blivit genomförda 
under programperioden, medan 15 åtgärder (25%) är påbörjade 
och pågående. I de fall åtgärden inte blivit genomförda, 8 stycken 
(13 %), beror det bland annat på ändrade förutsättningar såsom 
ändrad lagstiftning eller ändrade politiska direktiv. 

Miljömålet God bebyggd miljö hade flest åtgärder kopplat till sig, 
med 32 åtgärder till 12 lokalt antagna mål. Sammanfattningsvis 
går det att säga att många åtgärder har genomförts och att 
Lomma kommun har kommit en bra bit på väg med det lokala 
miljömålsarbetet. Se bilaga 1 för en mer detaljerad åtgärdslista 
över uppföljningen av Miljömålsprogrammet 2014–2020. 
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Löddeåns mynning (södra) bildades 1977 av Länsstyrelsen i 
Skåne och är det äldsta naturreservatet i Lomma kommun. Om-
rådet har utsetts som Natura 2000 område enligt fågel- 
direktivet. (Foto: Adam Bahr)

Figur 1. Statusen på åtgärder till de 7 miljömål som 
uppdateras i och med detta program. 
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Mål och åtgärder

Indelning av mål i olika nivåer samt tillhörande 
åtgärder, i nedanstående tabeller.

Nationellt miljömål 

Exempel miljömål 2: Frisk luft

Lokalt miljömål 

Exempel lokalt mål 2.1: Skadlig påverkan av 
partiklar PM10 och PM2.5, kväveoxider, VOC, 
marknära ozon och benspyren ska minska.

Åtgärd 

Exempel åtgärd 2.1.1: Vartannat år ska en kampanj 
om sund väg till skola och fritid lanseras med start 
2023. Kampanjerna ska följas upp, utvärderas och 
resultatet tillgängliggöras.

Indikator

Andel skolor med genomförd kampanj.

Samverkan är nyckeln till framgång i miljömålsarbetet.          
Foto: Lomma kommun

Mål och åtgärder har kategoriserats till respektive miljömål. Vissa 
åtgärder påverkar fler än ett miljömål. Dessa är listade under varje 
aktuellt miljömål, men med hänvisning till ett specifikt miljömål 
där de hanteras.

Mål och åtgärder är uppdelade i tre nivåer (se figuren nedan) 
och som börjar med ett nationellt mål och slutar med den 
konkreta åtgärden. Vissa av åtgärderna har också en indikator 
kopplad till sig. För de flesta av åtgärderna har det angivits förslag 
på fast kostnad (genomförandekostnad) och rörlig kostnad 
(driftskostnad), genomförandeperiod samt en huvudansvarig 
nämnd. Huvudansvarig nämnd är understruken i de fall åtgärden 
berör flera nämnder.
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Huvudsaklig inriktning för lokala miljömål

EKP = Energi- och 
klimatplan 2021-2025

MNMP = Marint 
naturmiljöprogram för 
Lomma kommun 2010-
2020 

NMP = Naturmiljöprogram 
2018-2025

MMD = Miljömålsprogram 
2022-2028

Miljömål Fokusområden Dokument

Begränsad 
klimatpåverkan

Att minska utsläppen av växthusgaser från Lomma kommun genom minskad energi-
användning. EKP 

Frisk luft Att påbörja mätningar av luftföroreningar. MMD

Bara naturlig 
försurning

Utsläppen av försurande ämnen ska vara kända och kommunen ska verka för att 
utsläpp från arbetsredskap ska minska. MMD

Giftfri miljö Minska utsläppen av miljö- och hälsoskadliga ämnen. Öka kunskapen av vilka miljö- 
och hälsoskadliga ämnen som finns i Lomma kommun.

MNMP 
MMD

Skyddande 
ozonskikt

Eliminera användningen av ozonnedbrytande ämnen i kommunens egna kylanlägg-
ningar. MMD

Säker strålmiljö Minska antalet fall av hudcancer orsakade av UV-strålning, samt skydda människor 
och den biologiska mångfalden från skadliga effekter av strålning. MMD

Ingen övergödning Kontinuerligt minska utsläpp av kväve och fosfor till vattendrag och kustvatten. MNMP 
MMD
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Miljömål Fokusområden Dokument

Levande sjöar och 
vattendrag Återskapa vattenmiljöer och höja kvaliteten på befintliga vattenmiljöer. NMP

Grundvatten av 
god kvalitet Uppnå god kännedom om kommunens känsliga grundvattenförekomster. MMD

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård

Lomma kommun ska verka för att god tillgänglighet för allmänheten och gynnsam-
ma livsmiljöer för växt och djurlivet längs kusten. Vattenkvaliteten och livsmiljöerna 
för djur och växter i Lommbukten ska förbättras och kunskapen om Lommabukten 
ska öka.

MNMP 
NMP

Myllrande 
våtmarker Våtmarker och dammar åter- eller nyskapas. NMP

Levande skogar De trädmiljöer som finns ska värnas mot exploatering samt att öka andelen gamla 
och stora ädellövträd. NMP

Ett rikt 
odlingslandskap

Den biologiska mångfalden i odlingslandskapet ska förbättras genom att skapa nya 
gröna områden samt bevara och knyta ihop befintliga. NMP

God bebyggd miljö
Kommunen ska vara ett gott exempel genom att bygga ekologisk och socialt hållbart 
och kompensera för negativa effekter som byggande innebär. Kommunen ska också 
arbeta för att öka resor med gång, cykel och kollektivtrafik. 

Kretsloppsplan
MNMP
NMP
MMD

Ett rikt växt och 
djurliv

Den biologiska mångfalden, både naturtyper och arter ska ges förutsättningar att 
behållas och utvecklas.

MNMP 
NMP

EKP = Energi- och 
klimatplan 2021-2025

MNMP = Marint 
naturmiljöprogram för 
Lomma kommun 2010-
2020 

NMP = Naturmiljöprogram 
2018-2025

MMD = Miljömålsprogram 
2022-2028
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2. Frisk luft 

Mål 2.1 Skadlig påverkan av partiklar PM10 och PM2.5, kväveoxider, VOC, marknära ozon och benspyren ska minska 

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 2.1.1 Vartannat år ska en kampanj om sund väg 
till skola och fritid lanseras med start 2023. 
Kampanjerna ska följas upp, utvärderas och 
resultatet tillgängliggöras.

Andel skolor med 
genomförd kampanj

150 From 2023 SBN, KS, 
BUN, KFN

Åtgärd 2.1.2 En kampanj för ökad gång, cykel och kollek-
tivt resande ska genomföras årligen.

Ingår i rapportering till 
mobility management 
Energi- och klimat-
strategin

ordinarie verk-
samhet

Tom 2028 SBN, KS

Åtgärd 2.1.3 Kommunen ska främja utsläppsreducerade 
transportslag framför andra i sin fysiska 
planering.

ordinarie verk-
samhet

Tom 2028 KS

Åtgärd 2.1.4 Vid upphandling av entreprenad ska 
maskiner och fordon uppfylla långt gående 
miljökrav med avseende på utsläpp till luft. 

Andel upphandlingar 
där miljökrav ställts för 
utsläpp till luft

ordinarie verk-
samhet

From 2022 Alla

Åtgärd 2.1.5 Vartannat år med början 2023 ska informa-
tion ges till allmänheten gällande vedeldnin-
gens negativa effekter på luftkvalitén.

Genomförd kampanj ordinarie verk-
samhet

From 2023 MBN
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3. Bara naturlig försurning

Mål 2.1 Skadlig påverkan av partiklar PM10 och PM2.5, kväveoxider, VOC, marknära ozon och benspyren ska minska 

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 2.1.1 Vartannat år ska en kampanj om sund väg 
till skola och fritid lanseras med start 2023. 
Kampanjerna ska följas upp, utvärderas och 
resultatet tillgängliggöras.

Andel skolor med 
genomförd kampanj

150 From 2023 SBN, KS, 
BUN, KFN

Åtgärd 2.1.2 En kampanj för ökad gång, cykel och kollek-
tivt resande ska genomföras årligen.

Ingår i rapportering till 
mobility management 
Energi- och klimat-
strategin

ordinarie verk-
samhet

Tom 2028 SBN, KS

Åtgärd 2.1.3 Kommunen ska främja utsläppsreducerade 
transportslag framför andra i sin fysiska 
planering.

ordinarie verk-
samhet

Tom 2028 KS

Åtgärd 2.1.4 Vid upphandling av entreprenad ska 
maskiner och fordon uppfylla långt gående 
miljökrav med avseende på utsläpp till luft. 

Andel upphandlingar 
där miljökrav ställts för 
utsläpp till luft

ordinarie verk-
samhet

From 2022 Alla

Åtgärd 2.1.5 Vartannat år med början 2023 ska informa-
tion ges till allmänheten gällande vedeldnin-
gens negativa effekter på luftkvalitén.

Genomförd kampanj ordinarie verk-
samhet

From 2023 MBN

Mål 3.1 Utsläppen av försurande ämnen i kommunen ska fortsätta minska

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 3.1.1 Information ska synliggöra för båtägare, 
bryggföreningar samt båtklubbar hur ut-
släppen av försurande ämnen kan minska.

Genomförd kampanj ordinarie verk-
samhet

2023 KS

Åtgärd 3.1.2 En utredning ska göras om möjligheterna 
att införa en differentierad hamnavgift för 
fritidsbåtar som släpper ut relativt mindre 
av försurande ämnen till vatten eller luft. 

Framtagen utredning ordinarie verk-
samhet

2024 SBN, KS

Åtgärd 3.1.3 Om åtgärd 3.1.2 visar att en differentierad 
hamnavgift är möjlig ska detta prövas.

Genomförd politisk 
process

ordinarie verk-
samhet

2025 SBN, KS

Åtgärd 3.1.4 Lomma kommun ska fortsatt verka genom 
KIMO för att minska utsläppen av för-
surade ämnen till havet från yrkestrafik 
nationellt och internationellt.

ordinarie verk-
samhet

2028 KS
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4. Giftfri miljö

Mål 4.1 Barns exponering av kemikalier ska minska 

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 4.1.1 Alla förskolor, fritidsgårdar och skolor ska 
ha ett system för arbetet med miljöfrågor i 
verksamheten, exempelvis Grön Flagg. 

Antal skolor, fritid-
shem och förskolor 
som infört system

ordinarie verk-
samhet

From 2022 BUN

Åtgärd 4.1.2 Information om skadliga kemikalier och 
hur man kan minska dessa ska förmedlas 
till alla förskolor, fritidsgårdar och skolor.

Färdig information-
skampanj 

ordinarie verk-
samhet

2024 MBN, KS, 
BUN

Åtgärd 4.1.3 En handlingsplan ska tas fram och imple-
menteras för att möjliggöra utfasning av 
skadliga kemikalier i skola, fritidsgård och 
förskola. 

Färdig handlingsplan ordinarie verk-
samhet

2025 KS, BUN, 
MBN

Åtgärd 4.1.4 Vid ny- och ombyggnation samt underhåll 
av lekplatser och liknande miljöer ska alltid 
ytor för naturlek med naturliga* material-
val främjas. 

Procent yta för 
naturlek med natur-
liga materialval

ordinarie verk-
samhet

From 2022 SBN,KS, 
MBN, 
KFN

Åtgärd 4.1.5 Äldre PVC-mattor/tapeter ska avvecklas 
i utrymmen som inte är våtutrymmen i 
kommuners lokaler, senast till år 2027. 

ordinarie verk-
samhet

2027 SBN

Mål 4.2 Kunskapen om kemikaliers påverkan ska öka och kemikalier i material och varor ska inte orsaka skada på människors hälsa 
eller miljön

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 4.2.1 En kommunikationskampanj med fokus på 
sanering av PCB och asbest av icke kom-
munla fastigheter ska genomföras.

Genomförd kampanj ordinarie verk-
samhet

2026 KS, MBN

Åtgärd 4.2.2 I kommunens egna exploateringsprojekt 
ska sunda och hållbara materialval priorit-
eras så långt det är möjligt.

Andel exploatering-
sprojekt med fokus 
på frågan

ordinarie verk-
samhet

From 2022 SBN
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Mål 4.1 Barns exponering av kemikalier ska minska 

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 4.1.1 Alla förskolor, fritidsgårdar och skolor ska 
ha ett system för arbetet med miljöfrågor i 
verksamheten, exempelvis Grön Flagg. 

Antal skolor, fritid-
shem och förskolor 
som infört system

ordinarie verk-
samhet

From 2022 BUN

Åtgärd 4.1.2 Information om skadliga kemikalier och 
hur man kan minska dessa ska förmedlas 
till alla förskolor, fritidsgårdar och skolor.

Färdig information-
skampanj 

ordinarie verk-
samhet

2024 MBN, KS, 
BUN

Åtgärd 4.1.3 En handlingsplan ska tas fram och imple-
menteras för att möjliggöra utfasning av 
skadliga kemikalier i skola, fritidsgård och 
förskola. 

Färdig handlingsplan ordinarie verk-
samhet

2025 KS, BUN, 
MBN

Åtgärd 4.1.4 Vid ny- och ombyggnation samt underhåll 
av lekplatser och liknande miljöer ska alltid 
ytor för naturlek med naturliga* material-
val främjas. 

Procent yta för 
naturlek med natur-
liga materialval

ordinarie verk-
samhet

From 2022 SBN,KS, 
MBN, 
KFN

Åtgärd 4.1.5 Äldre PVC-mattor/tapeter ska avvecklas 
i utrymmen som inte är våtutrymmen i 
kommuners lokaler, senast till år 2027. 

ordinarie verk-
samhet

2027 SBN

Mål 4.2 Kunskapen om kemikaliers påverkan ska öka och kemikalier i material och varor ska inte orsaka skada på människors hälsa 
eller miljön

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 4.2.1 En kommunikationskampanj med fokus på 
sanering av PCB och asbest av icke kom-
munla fastigheter ska genomföras.

Genomförd kampanj ordinarie verk-
samhet

2026 KS, MBN

Åtgärd 4.2.2 I kommunens egna exploateringsprojekt 
ska sunda och hållbara materialval priorit-
eras så långt det är möjligt.

Andel exploatering-
sprojekt med fokus 
på frågan

ordinarie verk-
samhet

From 2022 SBN

Åtgärd 4.2.3 Upphandlings- och inköpsprocessen ska 
fortsatt utvecklas mot att förenkla valmöj-
ligheterna för att främja hållbar utveckling.

Utvecklat inköpssys-
tem 

ordinarie verk-
samhet

2024 KS

Åtgärd 4.2.4 Kommunen ska fortsatt tillse att skolan 
förses med årligt uppdaterade läromedel 
inom miljö- och klimatområdet

ordinarie verk-
samhet

2028 BUN, KS

Mål 4.3 Utsläpp av särskilt farliga ämnen**, bekämpningsmedel, mikroplast och läkemedelsrester ska minska

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 4.3.1 En utredning av vilka särskilt farliga äm-
nen** som kan finnas i kommunens byg-
gnader ska genomföras senast 2024.

Färdig inventering 
samt rapport 

ordinarie verk-
samhet

2024 SBN

Åtgärd 4.3.2 En handlingsplan för att minska utsläpp 
av mikroplaster ska finnas och vara imple-
menterad i berörda verksamheter senast 
2022.

Implementerad han-
dlingsplan 

ordinarie verk-
samhet

2022 KS

Åtgärd 4.3.3 Kommunen ska i sitt arbete mot nedskräp-
ning även aktivt främja näringslivs- och 
medborgarmedverkan, till exempel genom 
att underlätta för att slänga skräp, ploggin-
gaktiviteter*** eller att undvika att skräp 
uppstår.

Årlig redovisning av 
aktiviteter 

ordinarie verk-
samhet

From 2022 SBN, KS, 
MBN, 
KFN

Åtgärd 4.3.4 Kommunen ska verka för att åarnas recipi-
entkontroll även undersöker särskilt farliga 
ämnen, bekämpningsmedel, mikroplaster 
samt läkemedelsrester när så är möjligt.

Genomförda under-
sökningar 

ordinarie verk-
samhet

Tom 2028 KS

Åtgärd 4.3.5 Vid upphandling av varor eller tjänster där 
kemikalier används ska Upphandlingsmyn-
dighetens kemikaliekrav för en giftfri miljö 
användas.

Andel upphandlingar 
där kemikaliekrav 
ställts

ordinarie verk-
samhet

Tom 2028 Alla

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

HEBJ
Överstruket
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Åtgärd 4.3.6 Lomma småbåtshamn ska miljömärkas i 
enlighet med Havsmiljöinstitutets index

Färdig märkning ordinarie verk-
samhet

Tom 2028 KS, SBN

Åtgärd 4.3.7 Information ska ges till allmänheten 
om hur ogräsbekämpning fri 
från kemiska bekämpningsmedel kan ske.

Färdig kampanj ordinarie verk-
samhet

2022 och framåt KS, MBN

Åtgärd 4.3.8 En handlingsplan för att minska marint 
skäp ska tas fram.

Färdig handlingsplan ordinarie verk-
samhet

2023 KS

Åtgärden behandlas 
under miljömålet 
“Begränsad klimat-
påverkan” 

Kommunens ska ställa krav på 
livscykelanalys i exploateringsavtal och 
markanvisningsavtal.

Antal avtal med krav 
på LCA

Ordinarie verk-
samhet

Tom 2028 KS

Mål 4.4 Utsläpp av ämnen i dagvattnet som är miljö- eller hälsoskadliga ska minimeras

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 4.4.1 Senast 2023 ska en Dagvatten- och skyfall-
splan vara implementerad.

Antagen Dagvatten- 
och skyfallsplan

ordinarie verk-
samhet

2023 SBN, KS

Åtgärd 4.4.2 En uppföljning av Dagvatten- och skyfall-
splan samt utbildning om ny teknik och 
nya metoder ska genomföras internt vid 
behov.

Genomförda utbild-
ningar 

ordinarie verk-
samhet

Tom 2028 SBN, KS 

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 4.4.3 En analys av vilka områden och verksam-
heter i kommunen som kan bidra till prob-
lematiska utsläpp till dagvattenledningar 
eller dagvattenutlopp ska göras. Särskilt 
fokus ska finnas på utsläpp från deponier, 
förorenade områden, mikroplaster samt 
samlade diffusa utsläpp från större avrin-
ningsområden.

Färdig rapport ordinarie verk-
samhet

2024 SBN, KS 
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Åtgärd 4.6.4 En särskild uppföljning ska ske kopplat till 
de svårigheter kring miljömässigt bästa 
kostval som uppstår på grund av valmöj-
ligheter, kostnadsökningar, certifieringssys-
temet eller liknande. 

Färdig utredning ordinarie verk-
samhet

2025 KS, BUN

* Naturliga är utan tillsatta kemikalier
**  Definierade enligt EU:s kandidat-
förteckning

Åtgärd 4.3.6 Lomma småbåtshamn ska miljömärkas i 
enlighet med Havsmiljöinstitutets index

Färdig märkning ordinarie verk-
samhet

Tom 2028 KS, SBN

Åtgärd 4.3.7 Information ska ges till allmänheten
om hur ogräsbekämpning fri
från kemiska bekämpningsmedel kan ske.

Färdig kampanj ordinarie verk-
samhet

2022 och framåt KS, MBN

Åtgärd 4.3.8 En handlingsplan för att minska marint 
skäp ska tas fram.

Färdig handlingsplan ordinarie verk-
samhet

2023 KS

Åtgärden behandlas 
under miljömålet 
“Begränsad klimat-
påverkan” 

Kommunens ska ställa krav på
livscykelanalys i exploateringsavtal och 
markanvisningsavtal.

Antal avtal med krav 
på LCA

Ordinarie verk-
samhet

Tom 2028 KS

Mål 4.4 Utsläpp av ämnen i dagvattnet som är miljö- eller hälsoskadliga ska minimeras

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 4.4.1 Senast 2023 ska en Dagvatten- och skyfall-
splan vara implementerad.

Antagen Dagvatten- 
och skyfallsplan

ordinarie verk-
samhet

2023 SBN, KS

Åtgärd 4.4.2 En uppföljning av Dagvatten- och skyfall-
splan samt utbildning om ny teknik och 
nya metoder ska genomföras internt vid 
behov.

Genomförda utbild-
ningar 

ordinarie verk-
samhet

Tom 2028 SBN, KS 

Mål 4.5 Förorenade områden i kommunen ska senast år 2027 vara kända och åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör 
något akut hot mot människors hälsa eller miljö

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 4.5.1 Tillsyn av prioriterade områden i handling-
splanen för förorenade områden medför 
att förorenade områden utreds och  åtgär-
das vid behov.

Genomförd tillsyn 
rapporteras årligen

ordinarie verk-
samhet

Årligt beslut i 
nämnden om 

prioriterade om-
råden

MBN

Åtgärd 4.5.2 Områden med föroreningar av båtbot-
tenfärger ska utredas och vid behov vara 
sanerade senast 2027. I möjligaste mån 
ska förorenaren betala.

Färdig utredning ordinarie verk-
samhet

2027 MBN, KS, 
SBN

Mål 4.6 Kommunen ska främja miljömässigt bästa kostval i möjligaste mån

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 4.6.1 Ekologisk mat i kommunens verksamheter 
bör öka med sikte att nå det nationella 
målet om 60 % år 2030.****

Andel inhandlad 
ekologiskt certifierad 
mat i kommunal verk-
samhet 

200 årlig ökning 
i en trappvis up-

pgång*****

From 2023 BUN

Åtgärd 4.6.2 Ett vegetariskt alternativ ska alltid fortsatt 
serveras och minst en dag i veckan ska 
fortsatt vara köttfri.

ordinarie verk-
samhet

Tom 2028 BUN

Åtgärd 4.6.3 Inköpsprocessen ska utvecklas så att de 
miljömässigt bästa produkterna kan tydlig-
göras som valmöjlighet.

Utvecklat verktyg ordinarie verk-
samhet

Tom 2028 KS, BUN

Åtgärd 4.4.3 En analys av vilka områden och verksam-
heter i kommunen som kan bidra till prob-
lematiska utsläpp till dagvattenledningar 
eller dagvattenutlopp ska göras. Särskilt 
fokus ska finnas på utsläpp från deponier, 
förorenade områden, mikroplaster samt 
samlade diffusa utsläpp från större avrin-
ningsområden.

Färdig rapport ordinarie verk-
samhet

2024 SBN, KS 

*** Definieras här som skräpplockning som motionsform
**** Beräknas som andel av totalkostnaden
***** Beräknad total kostnadsökning till 2030, 1300 tkr
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5. Skyddande ozonskikt

Mål 5.1 Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen ska fortsätta att minska.

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 5.1.1 En informationskampanj om de negativa 
effekterna av köldmedier som inte omfat-
tas av kommunens tillsyn ska genomföras.

Genomförd kampanj ordinarie verk-
samhet

From 2024 MBN
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6. Säker strålmiljö

Mål 5.1 Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen ska fortsätta att minska.

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 5.1.1 En informationskampanj om de negativa 
effekterna av köldmedier som inte omfat-
tas av kommunens tillsyn ska genomföras.

Genomförd kampanj ordinarie verk-
samhet

From 2024 MBN

                                    

Mål 6.1 År 2027 ska antalet årliga fall av hudcancer orsakade av UV-strålning inte vara fler än år 2000

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 6.1.1 Vid utformning, underhåll och renovering 
av allmänna platser ska åtgärder vidtas för 
att ge möjlighet till skydd från UV-strålning.

ordinarie verk-
samhet

From 2022 SBN

Åtgärd 6.1.2 Ett par kampanjer ska genomföras under 
genomförandeperioden om skadliga verkn-
ingar av solning  i samband med badsäson-
gen. Även solarier kan omfatts av detta.

2 färdiga information-
skampanjer 

ordinarie verk-
samhet

From 2022 SBN, 
MBN, KS

 

Åtgärd 6.1.3 En riktad insats ska årligen göras till skolor, 
förskolor och fritidshem om information 
om skadliga effekter av solljus och be-
tydelsen av att minska användningen av 
kemiska solskyddsmedel.

Inrapportering sker 
årligen

ordinarie verk-
samhet

From 2023 BUN, KS

Åtgärd 6.1.4 På kommunens lekplatser, skolgårdar och 
förskolor ska skugga alltid finnas på någon 
plats. I första hand ska denna skapas av 
gröna miljöer.

Antal planterade träd 
och buskar

ordinarie verk-
samhet

From 2022 SBN, BUN

Mål 6.2 Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 6.2.1 Lomma kommun ska verka för en 
nedgrävning av den 400 kV 
kraftledning som går genom kommunen.

ordinarie verk-
samhet

Kontinuerlig KS
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9. Grundvatten av god kvalitet

Mål 9.1 Grundvattnet i kommunen ska ha fortsatt god kvantitativ och kvalitativ status

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 9.1.1 Kommunen ska verka för att vattenråden 
utreder möjligheten att införa ytterligare 
sprutfria zoner i odlingslandskapet för att 
minska spridningen av näringsämnen och 
gifter till vattendragen och grundvattnet. 

Färdig rapport ordinarie verk-
samhet

From 2022 KS

Åtgärd 9.1.2 Kommunen ska genom fysisk planering 
och genom sina övriga rådighetsområden 
verka för att landskap och tätorter får en 
ökande vattenhållande förmåga.

ordinarie verk-
samhet

From 2022 KS

Åtgärd 9.1.3 Kommunen ska fortsatta verka för att Al-
narpsströmmen finns kvar som resurs för 
framtiden.

 ordinarie verk-
samhet

From 2022 KS

Åtgärd 9.1.4 Kommunen ska i sina markarrendeavtal 
ställa krav på att särskild hänsyn ska fin-
nas till utsläppsminskning från markerna. I 
första hand ska ingen kemisk bekämpning 
ske och en omställning till betesmark ska 
prioriteras där så är möjligt, särskilt i vat-
tennära lägen.

ordinarie verk-
samhet

From 2022 KS
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14. God bebyggd miljö

Mål 9.1 Grundvattnet i kommunen ska ha fortsatt god kvantitativ och kvalitativ status

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 9.1.1 Kommunen ska verka för att vattenråden 
utreder möjligheten att införa ytterligare 
sprutfria zoner i odlingslandskapet för att 
minska spridningen av näringsämnen och 
gifter till vattendragen och grundvattnet. 

Färdig rapport ordinarie verk-
samhet

From 2022 KS

Åtgärd 9.1.2 Kommunen ska genom fysisk planering 
och genom sina övriga rådighetsområden 
verka för att landskap och tätorter får en 
ökande vattenhållande förmåga.

ordinarie verk-
samhet

From 2022 KS

Åtgärd 9.1.3 Kommunen ska fortsatta verka för att Al-
narpsströmmen finns kvar som resurs för 
framtiden.

 ordinarie verk-
samhet

From 2022 KS

Åtgärd 9.1.4 Kommunen ska i sina markarrendeavtal 
ställa krav på att särskild hänsyn ska fin-
nas till utsläppsminskning från markerna. I 
första hand ska ingen kemisk bekämpning 
ske och en omställning till betesmark ska 
prioriteras där så är möjligt, särskilt i vat-
tennära lägen.

ordinarie verk-
samhet

From 2022 KS

Mål 14.1 Lomma kommun ska vara en förebild i hållbart byggande avseende ekologi och hälsa

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 14.1.1 Ett innovativt hållbart ekologiskt byggpro-
jekt ska skapas i samverkan med aktörer 
som exempelvis forskning och näringsliv. 

Genomfört 
byggprojekt

inom ordinarie 
projekt

tom 2028 KS  

Åtgärd 14.1.2 En processbeskrivning ska tas fram som 
ska leda fram till ett hållbart ekologiskt 
byggande i kommunen.

Färdig process-
beskrivning

ordinarie verk-
samhet

2025 KS

Åtgärd 14.1.3 Vid underhåll, om- och nybyggnation av 
det kommunala fastighetsbeståndet ska 
hållbara, resurseffektiva och miljöanpas-
sade material, energieffektivisering och 
sund inomhusmiljö prioriteras. 

ordinarie under-
håll 

From 2022 SBN

Mål 14.2 Lomma kommuns fysiska planering ska långsiktigt främja ekosystemens bärkraft

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 14.2.1 Från och med 2023 ska befintlig Dagvat-
ten- och skyfallsplan tillämpas vid all plan-
ering och byggnation.

kubikmeter vatten 
som fördröjs 

inom ordinarie 
projekt

From 2023 SBN, KS

Åtgärd 14.2.2 Kommunen ska aktivt arbeta med att 
öka fördröjningen av vatten på egna 
fastigheter.

kubikmeter vatten 
som fördröjs samt 
andel grönyta

inom ordinarie 
projekt

From 2022 SBN

Åtgärd 14.2.3 I fysisk planering samt vid om- och nybyg-
gnation ska ekosystemtjänsterna för vat-
tenrening och luftrening om möjligt säkras 
på platsen.

kubikmeter vatten 
som fördröjs samt 
andel grönyta

inom ordinarie 
projekt

From 2022 KS, SBN
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*Tysta områden är miljöer som inte är utsatta för oönskat eller skadligt 
ljud orsakat av mänsklig verksamhet (omgivningsbuller). I stadsmiljö kan 
sådana områden vara parker, trädgårdar medan på landsbygd kan de 
hittas i till exempel i skyddande områden och outnyttjad mark utanför 
tätorter. 

Mål 14.3 Fragmentering av park och naturmiljö ska minska. Befintliga ekologiska korridorer ska inte brytas och nya barriärer ska inte 
skapas. 

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 14.3.1 Metoder för att öka den biologiska mång-
falden i befintliga gröna stråk ska utforskas 
tillsammans med SLU Alnarp. Ett försök-
sområde ska upprättas i urban miljö.

Genomfört försök-
sområde

ordinarie verk-
samhet

2025 KS

Åtgärd 14.3.2 Kommunen ska aktivt arbeta med att 
bebyggelse och infrastruktur förläggs vid 
redan exploaterade områden vid all plan-
ering och byggnation. Ytan av gröna struk-
turer ska sammantaget öka.

Areal av exploaterad 
grön miljö 
Rapporteras in  
årligen

ordinarie verk-
samhet

From 2022 KS

Åtgärd 14.3.3 En plan för att främja områden som kan 
fortsätta vara mörka samt områden där 
skadlig belysning behöver bytas ska tas 
fram.

Färdig plan ordinarie verk-
samhet

2025 KS

Mål 14.4 Trafikbullernivåer utomhus vid bostadsmiljö ska minska jämfört med idag.

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 14.4.1 Så kallade tysta områden* ska identifieras 
och värnas vid allt planarbete.

Antal tysta områden ordinarie verk-
samhet

tom 2028 KS

Åtgärd 14.4.2 Befintlig åtgärdsplan för buller ska följas. Antal åtgärder som 
genomförs 

ordinarie verk-
samhet

tom 2028 SBN

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar
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Mål 14.3 Fragmentering av park och naturmiljö ska minska. Befintliga ekologiska korridorer ska inte brytas och nya barriärer ska inte 
skapas. 

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 14.3.1 Metoder för att öka den biologiska mång-
falden i befintliga gröna stråk ska utforskas 
tillsammans med SLU Alnarp. Ett försök-
sområde ska upprättas i urban miljö.

Genomfört försök-
sområde

ordinarie verk-
samhet

2025 KS

Åtgärd 14.3.2 Kommunen ska aktivt arbeta med att 
bebyggelse och infrastruktur förläggs vid 
redan exploaterade områden vid all plan-
ering och byggnation. Ytan av gröna struk-
turer ska sammantaget öka.

Areal av exploaterad 
grön miljö 
Rapporteras in  
årligen

ordinarie verk-
samhet

From 2022 KS

Åtgärd 14.3.3 En plan för att främja områden som kan 
fortsätta vara mörka samt områden där 
skadlig belysning behöver bytas ska tas 
fram.

Färdig plan ordinarie verk-
samhet

2025 KS

Mål 14.4 Trafikbullernivåer utomhus vid bostadsmiljö ska minska jämfört med idag.

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 14.4.1 Så kallade tysta områden* ska identifieras 
och värnas vid allt planarbete.

Antal tysta områden ordinarie verk-
samhet

tom 2028 KS

Åtgärd 14.4.2 Befintlig åtgärdsplan för buller ska följas. Antal åtgärder som 
genomförs 

ordinarie verk-
samhet

tom 2028 SBN

Mål 14.5 Hållbar utveckling ska genomsyra kommunens exploateringsprojekt.

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 14.5.1 Bygg- och rivningsmaterial ska alltid 
sorteras och omhändertas vid kommunala 
exploateringsprojekt. 

Mängd sorterat 
rivningsavfall

inom ordinarie 
projekt

From 2022 SBN

Åtgärd 14.5.2 Kravställande ska ske i upphandlingar, mar-
kanvisningsavtal och exploateringsavtal på 
hantering och återvinning av material så 
att risken att miljöskadliga ämnen och ma-
terial som släpps ut i miljön minskar. 

Antal upphandlingar  
Antal exploatering-
savtal och markanvis-
ningsavtal

inom ordinarie 
projekt

From 2022 SBN, KS

Åtgärd 14.5.3 Åt-
gärden hanteras i 
kommunens bostad-
försörjningsprogram

Kommunen ska senast 2022 se över riktlin-
jerna för markanvisning så att transparenta 
och konkurrensutsatta markanvisningar 
som bidrar till att riktlinjerna för bostads-
försörjning och övriga mål i översikt-
splanen uppfylls. 

Färdig översyn ordinarie verk-
samhet

2022 KS

Åtgärd 14.5.4 Ett pris ska finnas för bästa hållbarhetspro-
jekt i kommunen

Utdelat pris ordinarie verk-
samhet

From 2023 SBN, 
MBN

Åtgärden hanteras 
under miljömålet 
“Begränsad klimat-
påverkan”  

Kommunens nya byggnader ska minst 
uppfylla krav enligt miljöbyggnad silver 
(eller motsvarande certifiering).

Antal projekt samt 
andel byggnader som 
uppfyller certifiering-
skraven

Inom  projekt Tom 2025 TN

Mål 14.6 Kommunen ska aktivt arbeta för anpassning till ett förändrat klimat vid all planering och byggnation.

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 14.6.1 De planeringsunderlag som behövs för att 
ta välavvägda beslut kring klimatanpassn-
ing ska vara aktuella, av hög kvalitet och 
följa forskningsläget.

inom projekt 
eller ordinarie 

verksamhet

From 2022 KS
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Mål 14.7 Negativa effekter på naturmiljön av exploatering ska motverkas genom att kompensera förlust av ekologiska värden.

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 14.7.1 En analys av kostnader och ekonomiska 
styrmedel för ekologisk kompensation ska 
tas fram senast 2024.

Färdig analys ordinarie verk-
samhet

2024 KS

Åtgärd 14.7.2 Information tas fram om miljökompensa-
tion, som kan användas vid till exempel 
bygglovsärenden. 

Informationsbroschyr ordinarie verk-
samhet

2022 KS, MBN

Åtgärd 14.7.3 Handbok för miljökompensation ska up-
pdateras årligen. 

Uppdaterad handbok ordinarie verk-
samhet

Tom 2028 KS

Mål  14.8 Lomma kommun ska arbeta för en ökad digitalisering av planeringsprocessen

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 14.8.1 Ett pilotprojekt ska genomföras för att se 
hur  GIS-metoder kan användas för att 
samla in och kartlägga hur allmänhetens 
upplevelser av närmiljön kan användas i 
den fysiska planeringen. 

Genomfört 
pilotprojekt

ordinarie verk-
samhet

2025 KS, SBN

Åtgärd 14.8.2 Användadet av digital medborgardialog 
som kan öka deltagandet i den fysiska pla-
neringensprocessen ska utredas. 

Rapport ordinarie verk-
samhet

2023 SBN
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Mål 14.7 Negativa effekter på naturmiljön av exploatering ska motverkas genom att kompensera förlust av ekologiska värden.

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 14.7.1 En analys av kostnader och ekonomiska 
styrmedel för ekologisk kompensation ska 
tas fram senast 2024.

Färdig analys ordinarie verk-
samhet

2024 KS

Åtgärd 14.7.2 Information tas fram om miljökompensa-
tion, som kan användas vid till exempel 
bygglovsärenden. 

Informationsbroschyr ordinarie verk-
samhet

2022 KS, MBN

Åtgärd 14.7.3 Handbok för miljökompensation ska up-
pdateras årligen. 

Uppdaterad handbok ordinarie verk-
samhet

Tom 2028 KS

Mål  14.8 Lomma kommun ska arbeta för en ökad digitalisering av planeringsprocessen

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 14.8.1 Ett pilotprojekt ska genomföras för att se 
hur  GIS-metoder kan användas för att 
samla in och kartlägga hur allmänhetens 
upplevelser av närmiljön kan användas i 
den fysiska planeringen. 

Genomfört 
pilotprojekt

ordinarie verk-
samhet

2025 KS, SBN

Åtgärd 14.8.2 Användadet av digital medborgardialog 
som kan öka deltagandet i den fysiska pla-
neringensprocessen ska utredas. 

Rapport ordinarie verk-
samhet

2023 SBN

Mål 14.9 Lomma kommun ska skapa attraktiv, trygg och funktionell gång- och cykelinfrastruktur samt öka kollektivtrafikens attrak-
tivtet

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 14.9.1 Det ska finnas goda och trygga parker-
ingsmöjligheter för cykel vid alla kom-
munala målpunkter, såsom tågstationer, 
skolor och bibliotek. 

Årlig sammanställn-
ing av förbättringar 
för cykel vid kommu-
nala målpunkter

ordinarie verk-
samhet

Tom 2028 KS, SBN  

Åtgärd 14.9.2 Vid planläggning, exploatering och vid drift 
och underhåll ska barns möjligheter att 
själva på ett säkert sätt använda trafiksys-
temet möjliggöras. 

ordinarie verk-
samhet

Tom 2028 KS, SBN

Åtgärden hanteras 
under miljömålet 
“Begränsad klimat-
påverkan”  

Lomma kommun ska ha en uppdaterad P-
norm med aktuella klimatsmarta lösningar.

Aktuell P-norm Inom ordninarie 
verksamhet

Årligen KS (SBN)

Åtgärden hanteras 
under miljömålet 
“Begänsad klimat-
påverkan” 

Befintlig Cykelplan och Strategi för ökad 
andel gång- och cykeltrafik ska implemen-
teras och följas i aktuella projekt. 

TN

Mål 14.10
Utvecklingen av Lommas grönstruktur som ska öka den biologiska mångfalden, minska energiförbrukningen, förbättra 
dagvattenhanteringen, förbättra utomhusklimatet samt bidra med trygghet och trivsel och bidra till att skapa en långsiktigt 
hållbar stadsmiljö.

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 14.10.1 Miljöuppföljning av miljöprogrammet för 
Lomma hamn ska fortgå till dess att alla 
planerade byggetapper är avslutade.

ordinarie verk-
samhet

Tom 2028 MBN
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Mål 14.11 Lomma kommun ska värna om kulturmiljön i planerings- och exploateringsprojekt

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 14.11.1 I arbetet med alla nya detaljplaner och 
områdesbestämmelser som berör i kultur-
miljöprogrammet utpekade områden* ska 
det i lämplig omfattning införas skydds- 
och varsamhetsbestämmelser till skydd för 
bebyggelsen.

ordinarie verk-
samhet

Tom 2028 KS

Åtgärd 14.11.2 Vid underhåll, om- och nybyggnation av 
det kommunala fastighetsbeståndet ska 
kulturmiljöaspekter beaktas. 

tillkommande 
kostnader be-

lastar respektive 
projekt

Tom 2028 SBN

*Bebyggelse omfattar även miljön mellan 
husen



1

B
il

a
g

a
 1Mil jömålsprogram del A - mål och genomförande

Bilaga 1. Uppföljning av tidigare Miljömålsprogram 

Frisk luft 

Mål 2.1 Skadlig påverkan av partiklar PM10 och PM2.5, kväveoxider, VOC, marknära ozon och benspyren ska minska. 

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 2.1.1 Halterna av vilka luftföroreningar som är intressant för 
Lomma ska utredas, samt möjligheterna att mäta eller 
spridningsberäkna dessa.

2015 MBN Genomförd

Åtgärd 2.1.2 Vid upphandling av driftsentrepenad ska maskiner och fordon 
uppfylla långt gående miljökrav med avseende på utsläpp till 
luft.

2016 TN Genomförd

Åtgärd 2.1.3 En översyn ska ske av de lokala miljö- och 
hälsoskyddsföreskrifterna med avseende på eldning av 
trädgårdsavfall till 2014.

2014 MBN Genomförd

Åtgärd 2.1.4 En utredning ska göras om var småskalig vedeldning orskar 
problem i kommunen. 2015 MBN Genomförd

Bara naturlig försurning

Mål 3.1 Utsläppen av försurande ämnen i kommunen ska fortsätta minska.  

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 3.1.1 Uppdaterad information om miljöanpassad teknik och om 
miljöanpassat bränsle ska finnas i hamnen och på hemsidan. 2015 KS, TN Pågående

Mål 14.11 Lomma kommun ska värna om kulturmiljön i planerings- och exploateringsprojekt

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 14.11.1 I arbetet med alla nya detaljplaner och 
områdesbestämmelser som berör i kultur-
miljöprogrammet utpekade områden* ska 
det i lämplig omfattning införas skydds- 
och varsamhetsbestämmelser till skydd för 
bebyggelsen.

ordinarie verk-
samhet

Tom 2028 KS

Åtgärd 14.11.2 Vid underhåll, om- och nybyggnation av 
det kommunala fastighetsbeståndet ska 
kulturmiljöaspekter beaktas. 

tillkommande 
kostnader be-

lastar respektive 
projekt

Tom 2028 SBN

*Bebyggelse omfattar även miljön mellan 
husen
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Giftfri miljö

Mål 4.1 Förekomsten av ämnen i material och varor i kommunen ska inte orsaka skada på människors hälsa eller miljön.

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 4.1.1 Vid upphandling av varor eller tjänster där kemikalier används 
ska långt gående kriterier ställas som främjar användandet av 
miljö- och hälsoanpassade produkter.

Kontinuerlig KS Genomförd

Åtgärd 4.1.2 Senast 2014 ska en plan finnas för hur bekämping av jätteloka 
ska se. 2014 MBN, TN Genomförd

Åtgärd 4.1.3 Vart tredje år med början 2015 ska information ges till 
allmänhet och bostadsrättsföreningar om hur ogräsbekäpning 
fri från kemiska bekämpningsmedel kan ske. 2015 och framåt MBN Genomförd

Åtgärd 4.1.4 Äldre PVC-mattor/tapeter, med höga halter av ftalater 
i mjukgörare, ska avvecklas i utrymmen som inte är 
våtutrymmen i kommuners lokaler senast till år 2025

2025 TN Pågående 

Mål 4.2 Förorenade områden i kommunen ska senast 2025 vara kända och åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något 
hot mot människors hälsa eller miljön.

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 4.2.1 Kommunen ska inventera de 15 verksamheter som omfattas 
av branschklass 1 och 2, enligt MIFO steg 1. 2015 MBN Genomförd

Åtgärd 4.2.2 En förstudie ska göras för de 22 nedlagda deponierna i 
kommunen, där en riskbedämning görs och en prioritering av 
vilka deponier för vilka djupare studier bör göras. 2016 MBN Genomförd
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Åtgärd 4.2.3 En tidsatt plan för att åtgärda deponier ska tas fram utifrån 
resultatet av förstudien MBN Genomförd

Mål 4.3 Kunskapen om förekomst om särskilt farliga ämnen* i byggnader i kommunen ska öka.

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 4.3.1 En inventering av särskilt farliga ämnen ska göras i 
kommunens byggnader 2018 TN Pågående

Mål 4.4 Kunskapen om särskilt farliga ämnen*, bekämpningsmedeln och läkemedelsrester i vattenmiljöer i kommunen ska öka.

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 4.4.1 En prioriteringsordning för provtagning och analys av 
dammar ska tas fram senast 2014, särskild vikt ska läggas på 
fiskevatten. Minst en damm ska sedan årligen provtas och 
analyseras.

Kontinuerlig KS Genomförd

Mål 4.5 Kommunen ska främja ekologiskt odlade produkter samt fairtradeprodukter.

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 4.5.1 Ekologisk mat i kommunens verksamheter ska öka till 
25% av inköpen. Kommunens mål ska justeras uppåt om 
nationella eller regionala mål angående andelen ekologisk 
mat i offentlig sektor ändras till ett högre mål än det Lomma 
kommun satt upp.

Kontinuerlig BUN Genomförd

Åtgärd 4.5.2 Lomma kommun ska bibehålla sin Fairtradediplomering och 
intensifiera arbetet. KS Genomförd

Giftfri miljö

Mål 4.1 Förekomsten av ämnen i material och varor i kommunen ska inte orsaka skada på människors hälsa eller miljön.

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 4.1.1 Vid upphandling av varor eller tjänster där kemikalier används 
ska långt gående kriterier ställas som främjar användandet av 
miljö- och hälsoanpassade produkter.

Kontinuerlig KS Genomförd

Åtgärd 4.1.2 Senast 2014 ska en plan finnas för hur bekämping av jätteloka 
ska se. 2014 MBN, TN Genomförd

Åtgärd 4.1.3 Vart tredje år med början 2015 ska information ges till 
allmänhet och bostadsrättsföreningar om hur ogräsbekäpning 
fri från kemiska bekämpningsmedel kan ske. 2015 och framåt MBN Genomförd

Åtgärd 4.1.4 Äldre PVC-mattor/tapeter, med höga halter av ftalater 
i mjukgörare, ska avvecklas i utrymmen som inte är 
våtutrymmen i kommuners lokaler senast till år 2025

2025 TN Pågående 

Mål 4.2 Förorenade områden i kommunen ska senast 2025 vara kända och åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något 
hot mot människors hälsa eller miljön.

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 4.2.1 Kommunen ska inventera de 15 verksamheter som omfattas 
av branschklass 1 och 2, enligt MIFO steg 1. 2015 MBN Genomförd

Åtgärd 4.2.2 En förstudie ska göras för de 22 nedlagda deponierna i 
kommunen, där en riskbedämning görs och en prioritering av 
vilka deponier för vilka djupare studier bör göras. 2016 MBN Genomförd
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Åtgärd 4.5.3 Lomma kommun ska utreda möjligheterna att samarbeta 
med närliggande kommuner och att dela på en tjänst som 
ansvarar för samordning av Fairtradearbetet.

KS Ej genomförd

Mål 4.6 Utsläpp av ämnen som är miljö- eller hälsoskadliga från dagvatten ska minimeras.

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 4.6.1 En översikt ska göras över dagvattensystemet och en VA-plan 
med dagvattenpolicy ska tas fram senast 2014. 2015 TN Ej genomförd

Åtgärd 4.6.2 Saltning av vägar och andra ytor ska minimeras och andra 
metoder utredas senast 2017. 2017 TN Pågående

Mål 4.7 Kommunen ska minimera utsläppen av kadmium till miljön från den egna verksamheten

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 4.7.1 En utredning om möjligheterna för en rötgasanläggning för 
slam och tång ska tas fram senast 2015. 2015 KS Ej genomförd

Skyddade ozonskikt

Mål 5.1 Inga utsläpp av ozonnedbrytande ämnen ska ske från kommunens verksamheter

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 5.1.1 Inga åtgärder för målet är aktuella. Idag sker inga utsläpp från 
kommunens verksamheter Genomförd
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Säker strålmiljö

Mål 6.1 År 2020 ska antalet årliga fall av hudcancer orsakade av UV-strålning inte vara fler än 2000.

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 6.1.1 På kommunens skolgårdar och förskolor ska skugga alltid 
finnas på någon plats. I första hand ska denna skapas av 
gröna miljöer. 

Kontinuerlig TN Pågående

Åtgärd 6.1.2 Information om skadliga verkningar av solning ska finnas på 
kommunens badplatser. 2015 MBN, TN Pågående

Åtgärd 6.1.3 En riktad insats ska årligen göras till skolor, förskolor om 
information om skadliga effekter av solljus och betydelsen av 
att minska användningen av kemiska solskyddsmedel.

BUN Pågående

Mål 6.2 Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 6.2.1 Lomma kommun ska verkar för en nedgrävning av den 400 kV 
kraftledning som går genom kommunen. Kontinuerlig KS Pågående

Grundvatten av god kvalitet

Mål 9.1 Grundvattnet i kommunen ska ha fortsatt god kvantitativ och kvalitativ status.

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 9.1.1 Prioriterade områden för känsliga grundvattenförekomster 
ska tas fram. KS Genomförd

Åtgärd 4.5.3 Lomma kommun ska utreda möjligheterna att samarbeta 
med närliggande kommuner och att dela på en tjänst som 
ansvarar för samordning av Fairtradearbetet.

KS Ej genomförd

Mål 4.6 Utsläpp av ämnen som är miljö- eller hälsoskadliga från dagvatten ska minimeras.

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 4.6.1 En översikt ska göras över dagvattensystemet och en VA-plan 
med dagvattenpolicy ska tas fram senast 2014. 2015 TN Ej genomförd

Åtgärd 4.6.2 Saltning av vägar och andra ytor ska minimeras och andra 
metoder utredas senast 2017. 2017 TN Pågående

Mål 4.7 Kommunen ska minimera utsläppen av kadmium till miljön från den egna verksamheten

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 4.7.1 En utredning om möjligheterna för en rötgasanläggning för 
slam och tång ska tas fram senast 2015. 2015 KS Ej genomförd

Skyddade ozonskikt

Mål 5.1 Inga utsläpp av ozonnedbrytande ämnen ska ske från kommunens verksamheter

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 5.1.1 Inga åtgärder för målet är aktuella. Idag sker inga utsläpp från 
kommunens verksamheter Genomförd
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Åtgärd 9.1.2 Kommunen ska fortsatt verka för att Alnarpsströmmen finns 
kvar som resurs för framtiden.  KS Pågående

God bebyggd miljö

Mål 14.1 Lomma kommun ska vara en förebild i hållbart byggande avseende ekologi och hälsa.

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 14.1.1 En lista över detaljplaner och områden som kan bli 
föremål för detaljplaner ska senast 2014 tas fram, där det 
finns möjlighet att påverka de miljökrav som kan ställas i 
exploateringsavtal.

2015 KS Ej genomförd

Åtgärd 14.1.2 En processbeskrivning tas fram som ska leda fram till ett 
hållbart ekologiskt byggande i kommunen. Av beskrivningen 
ska framgå vilka ansvariga nämnder och personer i 
kommunen som ska delta i dialoger med byggherrar. 2015 KS, MBN, TN Pågående

Åtgärd 14.1.3 Ett innovativt hållbart ekologiskt byggprojekt i form av ett 
pilotprojekt ska skapas i kommunen. Projektet ska skapas 
tillsammans med forskare, närsingsliv samt med byggherrar. KS, TN Pågående 

Åtgärd 14.1.4 Kommunen ska införa ett årligt pris som gäller “Bästa förebild 
för hållbart byggande avseende ekologi och hälsa” senast 
2015.

KS, MBN Ej genomförd
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Åtgärd 14.1.5 Senast 2015 ska kommunen ha antagit och infört en 
strategi för hur exploateringsavtal ska prioritera minskad 
kemikalieanvändning, minskad negativ påverkan på 
ekosystemtjänster och minskad klimatpåverkan i 
exploateringsprocessen. Samt utrett möjligheten till 
miljöcertifierat byggande.

2015 KS, TN Ej genomförd

Åtgärd 14.1.6 Vid underhåll, om- och nybyggnation av det kommunala 
fastighetsbeståndet ska hållbara, resurseffektiva och 
miljöanpassade material, energieffektivisering och sund 
inomhusmiljö prioriteras. Kulturmiljöaspekter ska beaktas.

Ej genomförd 

Mål 14.2 Andelen resor som sker med gång, cykel och kollektivtrafik ska öka.

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 14.2.1 En strategisk plan som anger hur kommunen ska öka andelen 
gång- och cykeltrafiken i kommunen ska tas fram. 2015 TN Genomförd

Åtgärd 14.2.2 Kommunen ska årligen ha minst ett “Mobility 
management”** arrangemang. 2020 KS Genomförd

Mål 14.3 Kommunens plantering ska beakta sociala värden såsom jämställdhet, estetik och social hållbarhet.

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 14.3.1 Riktlinjer för hur stadsplanering ska beakta sociala värden ska 
tas fram. KS, SN Genomförd

Åtgärd 9.1.2 Kommunen ska fortsatt verka för att Alnarpsströmmen finns 
kvar som resurs för framtiden.  KS Pågående

God bebyggd miljö

Mål 14.1 Lomma kommun ska vara en förebild i hållbart byggande avseende ekologi och hälsa.

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 14.1.1 En lista över detaljplaner och områden som kan bli 
föremål för detaljplaner ska senast 2014 tas fram, där det 
finns möjlighet att påverka de miljökrav som kan ställas i 
exploateringsavtal.

2015 KS Ej genomförd

Åtgärd 14.1.2 En processbeskrivning tas fram som ska leda fram till ett 
hållbart ekologiskt byggande i kommunen. Av beskrivningen 
ska framgå vilka ansvariga nämnder och personer i 
kommunen som ska delta i dialoger med byggherrar. 2015 KS, MBN, TN Pågående

Åtgärd 14.1.3 Ett innovativt hållbart ekologiskt byggprojekt i form av ett 
pilotprojekt ska skapas i kommunen. Projektet ska skapas 
tillsammans med forskare, närsingsliv samt med byggherrar. KS, TN Pågående 

Åtgärd 14.1.4 Kommunen ska införa ett årligt pris som gäller “Bästa förebild 
för hållbart byggande avseende ekologi och hälsa” senast 
2015.

KS, MBN Ej genomförd
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Mål 14.4 Lomma kommun ska säkerställa att minst 30 procent av de värdefulla kulturmiljöer som fanns år 2012 omfattas av formella 
skydd.

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 14.4.1 När detaljplaner ändras eller nyskapas ska byggnader som 
klassas som bevarandevärda i kulturmiljöprogrammet utredas 
och prövas huruvida de ska Q-märkas i planen. KS Genomförd

Åtgärd 14.4.2 I arbetet med alla nya detaljplaner och 
områdesbestämmelser som berör i kulturmiljöprogrammet 
utpekade områden (Obs att bebyggelse även omfattar miljön 
mellan husen) ska det i lämplig omfattning införas skydds- 
och varsamhetsbestämmelser till skydd för bebyggelsen.

KS Genomförd

Åtgärd 14.4.3 Ta fram en rutin som avser att det vid alla bygglov som rör 
kulturhistoriskt intressant byggnader ska finnas ett tillräckligt 
underlag som rör byggnadens kulturvärden. KS, MBN Genomförd

Åtgärd 14.4.4 Vart 10e år ska det tas fram minst en detaljplan med det 
primära syftet att skydda bebyggelsens kulturhistoriska 
värden.

KS Genomförd

Åtgärd 14.4.5 Senast 2017 ska en uppdaterad version av 
Kulturmiljöprogram för Lomma kommun finnas. 2017 KS, MBN, KFN Ej genomförd
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Mål 14.5 Byggradonhalter i kommunens byggnader ska vara kända och åtgärdade senast år 2018.

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 14.5.1 En inventering av radonhalter i kommunens byggnader ska 
göras och en åtgärdsstrategi upprättas med åtgärder så att 
gällande riktvärden (200 Bq/m2) kan innehållas i lokaler där 
barn och vuxna stadigvarande vistas.

2014-2018 MBN, TN Påbörjad

Mål 14.6 Trafikbuller utomhus vid bostadsmiljö ska minska jämfört med idag.

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 14.6.1 Ej bullerstörda områden ska definieras och värnas vid allt 
planarbete. KS Genomförd

Åtgärd 14.6.2 Åtgärder mot buller i befintliga miljöer ska ske enligt antagen 
åtgärdsplan. TN Genomförd

Mål 14.7 Kommunen ska aktivit arbeta för anpassning till ett förändrat klimat vid all planering och byggnation.

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 14.7.1 En klimatanpassningsplan ska finnas senast 2014 där risker 
och behov ska finnas identifierade. 2014 KS Genomförd

Åtgärd 14.7.2 De planeringsunderlag som behövs i frågan ska vara aktuella, 
av hög kvalitet och följa forskningsläget. 2020 KS Genomförd

Åtgärd 14.7.3 Nödvändiga klimatanpassningsåtgärder ska vidtas för att 
minimera skador på naturmiljön, människors hälsa och 
egendom. Detta ska i möjligaste mån ske utan negativ 
påverkan på park-, natur- och kulturvärden.

2020 KS, TN Genomförd

Mål 14.4 Lomma kommun ska säkerställa att minst 30 procent av de värdefulla kulturmiljöer som fanns år 2012 omfattas av formella 
skydd.

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 14.4.1 När detaljplaner ändras eller nyskapas ska byggnader som 
klassas som bevarandevärda i kulturmiljöprogrammet utredas 
och prövas huruvida de ska Q-märkas i planen. KS Genomförd

Åtgärd 14.4.2 I arbetet med alla nya detaljplaner och 
områdesbestämmelser som berör i kulturmiljöprogrammet 
utpekade områden (Obs att bebyggelse även omfattar miljön 
mellan husen) ska det i lämplig omfattning införas skydds- 
och varsamhetsbestämmelser till skydd för bebyggelsen.

KS Genomförd

Åtgärd 14.4.3 Ta fram en rutin som avser att det vid alla bygglov som rör 
kulturhistoriskt intressant byggnader ska finnas ett tillräckligt 
underlag som rör byggnadens kulturvärden. KS, MBN Genomförd

Åtgärd 14.4.4 Vart 10e år ska det tas fram minst en detaljplan med det 
primära syftet att skydda bebyggelsens kulturhistoriska 
värden.

KS Genomförd

Åtgärd 14.4.5 Senast 2017 ska en uppdaterad version av 
Kulturmiljöprogram för Lomma kommun finnas. 2017 KS, MBN, KFN Ej genomförd
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Mål 14.8 Fragmentering av park-, natur- och kulturmiljön ska minska. Befintliga ekologiska korridorer ska itne brytas och nya 
barriärer ska inte skapas.

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 14.8.1 Kommunen ska aktivt arbeta med att bebyggelse och 
infrastruktur förläggs vid reda exploaterade områden 
vid alla planering och byggnation. Arealen och kvalité av 
grönområden och grönstruktur som exploateras ska mätas 
och redovisas. Ytan av gröna strukturer ska sammantaget öka.

2020 KS Genomförd

Åtgärd 14.8.2 En plan för utformning av ekologiska korridorer med 
konkreta exempel på biotoper och skötsel av gröna stråk på 
kommunens egen mark ska finnas sneast 2015. När tillfälle 
ges ska kommunen prioritera att köpa in mark som kan 
användas som ekologiska korriroder. 

2015 KS Genomförd

Åtgärd 14.8.3 Metoder för att öka den biologiska mångfalden i befintliga 
gröna stråk ska utforskas tillsammans med SLU Alnarp. Ett 
försöksområde ska upprättas i urban miljö.

KS Pågående

Mål 14.9 Negativa effekter på naturmiljön av exploatering ska motverkas genom att kompensera förlust av ekologiska värden.

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 14.9.1 Ett verktyg ska finnas senast 2014 för miljökompensation. 
Detta ska beskriva hur både naturmiljöområdenas kvalitet 
och funktion ska definieras, bibehållas och ersättas vid 
eventuell exploatering. Senast 2015 ska detta verktyg vara 
implementerat i planerings- och exploateringsprocesserna. 

2014 KS, TN Genomförd
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Åtgärd 14.9.2 En analys av kostnader och ekonomiska styrmedel för 
ekologisk kompensation ska tas fram senast 2015. KS, TN Pågående 

Mål 14.10
Utvecklingen av Lommas grönstruktur som ska öka den biologiska mångfalden, minska energiförbrukningen, förbättra 
dagvattenhanteringen, förbättra utomhusklimatet samt bidra med trygghet och trivsel och bidra till att skapa en långsiktigt 
hållbar stadsmiljö.

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 14.10.1 Befintliga gröna strukturer i bebyggda miljöer, såsom 
Lomma hamn, ska analyseras med avseende på vilka 
ekosystemtjänster dessa levererar, samt hur dessa funktioner 
kan förbättras.

KS, MBN Genomförd

Åtgärd 14.10.2 Miljöuppföljning av miljöprogrammet för Lomma hamn ska 
fortgå till dess att alla planerade byggetapper är avslutade. MBN Genomförd

 

Mål 14.11 Negativa effekter av exploatering ska motverkas genom att kompensera förlust av sociala värden.

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 14.11.1 Ett planeringsverktyg som beskriver hur sociala värden ska 
identifieras och kompenseras ska finnas senast 2015. 2015 KS, SN, TN Genomförd

Mål 14.12 Dagvattenutsläpp ska inte påverka kommunens vattenförekomster negativt.

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 14.12.1 Vid planering samt om- och nybyggnation ska 
ekosystemtjänsterna för vattenrening, vattenförsörjning och 
luftrening om möjligt säkras på platsen KS, TN Genomförd

Mål 14.8 Fragmentering av park-, natur- och kulturmiljön ska minska. Befintliga ekologiska korridorer ska itne brytas och nya 
barriärer ska inte skapas.

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 14.8.1 Kommunen ska aktivt arbeta med att bebyggelse och 
infrastruktur förläggs vid reda exploaterade områden 
vid alla planering och byggnation. Arealen och kvalité av 
grönområden och grönstruktur som exploateras ska mätas 
och redovisas. Ytan av gröna strukturer ska sammantaget öka.

2020 KS Genomförd

Åtgärd 14.8.2 En plan för utformning av ekologiska korridorer med 
konkreta exempel på biotoper och skötsel av gröna stråk på 
kommunens egen mark ska finnas sneast 2015. När tillfälle 
ges ska kommunen prioritera att köpa in mark som kan 
användas som ekologiska korriroder. 

2015 KS Genomförd

Åtgärd 14.8.3 Metoder för att öka den biologiska mångfalden i befintliga 
gröna stråk ska utforskas tillsammans med SLU Alnarp. Ett 
försöksområde ska upprättas i urban miljö.

KS Pågående

Mål 14.9 Negativa effekter på naturmiljön av exploatering ska motverkas genom att kompensera förlust av ekologiska värden.

Beskrivning Genomförande 
period Ansvar Status 2020

Åtgärd 14.9.1 Ett verktyg ska finnas senast 2014 för miljökompensation. 
Detta ska beskriva hur både naturmiljöområdenas kvalitet 
och funktion ska definieras, bibehållas och ersättas vid 
eventuell exploatering. Senast 2015 ska detta verktyg vara 
implementerat i planerings- och exploateringsprocesserna. 

2014 KS, TN Genomförd
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Åtgärd 14.12.2 En informationskampanj till kommunens invånare om vikten 
att inte hårdgöra sin tomt ska genomföras senast 2015. 2015 KS, TN Genomförd

Åtgärd 14.12.3 Kommunen ska aktivt arbeta med att öka fördröjningen av 
vatten från egna fastigheter TN Genomförd

Åtgärd 14.12.4 Senast 2015 ska en dagvattenpolicy finnas och tillämpas vid 
all planering och byggnation. 2015 TN, KS Pågående



Åtgärd 14.12.2 En informationskampanj till kommunens invånare om vikten 
att inte hårdgöra sin tomt ska genomföras senast 2015. 2015 KS, TN Genomförd

Åtgärd 14.12.3 Kommunen ska aktivt arbeta med att öka fördröjningen av 
vatten från egna fastigheter TN Genomförd

Åtgärd 14.12.4 Senast 2015 ska en dagvattenpolicy finnas och tillämpas vid 
all planering och byggnation. 2015 TN, KS Pågående
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Inledning
Bakgrund 
År 1972 hölls i Stockholm den första FN-konferensen med fokus på miljöproblem 
och hållbar utveckling. På FN:s miljö- och utvecklingskonferens i Rio de Janeiro tjugo 
år senare, år 1992, framhölls vikten av att arbeta med miljöfrågorna på alla nivåer i 
samhället. Den lokala nivån utpekades som mycket betydelsefull i detta arbete och 
genom Agenda 21 – en global handlingsplan för det tjugoförsta århundradet – startade 
på många håll kommunernas lokala miljöarbete. 

Nationella miljömål 
Sveriges miljömålssystem är uppbyggt av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål 
samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, 
hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Etappmålen ska underlätta att nå 
generationsmålet och miljömålen samt bidra till att identifiera en önskad omställning 
av samhället.

Generationsmålet visar riktningen för vad som måste göras inom en generation för att 
miljökvalitetsmålen ska kunna nås. Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på 
alla nivåer i samhället. 

De sexton 
miljömmålen
• Begränsad klimatpåverkan

• Frisk luft

• Bara naturlig försurning

• Giftfri miljö

• Skyddande ozonskikt

• Säker strålmiljö

• Ingen övergödning

• Levande sjöar och vatten-
drag

• Grundvatten av god kvalitet

• Hav i balans, levande kust                                              
   och skärgård

• Myllrande våtmarker

• Levande skogar

• Ett rikt odlingslandskap

• Storslagen fjällmiljö

• God bebyggd miljö

• Ett rikt växt- och djurliv

“Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till 
nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- 
och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska 
leda till. Varje miljökvalitetsmål har också ett antal preciseringar kopplat till sig. Syftet 
med preciseringarna är att förtydliga målet och för att kunna användas löpande i 
uppföljningsarbetet. 

Det finns 16 miljökvalitetsmål men Lomma kommun berörs endast av 15 mål, vilket 
faller sig naturligt eftersom Lomma kommun inte har någon fjällmiljö. 

Den årliga uppföljningen av Sveriges miljömål (2021) visar att endast två mål har en 
positiv trend (Frisk luft och Bara naturlig försurning). Fem av målen har en negativ 
utveckling och nio av målen har en neutral utveckling, det vill säga varken en förbättring 
eller försämring.  

Regionala miljömål
Miljömålen är inte enbart begränsade till den nationella politiken utan de nationella 
målen och åtgärderna ska implementeras också på regional nivå. För att det ska vara 
möjligt måste de anpassas till de regionala och lokala förutsättningarna. Länsstyrelserna 
har ansvaret för att utforma de regionala miljömålen och åtgärderna. Länsstyrelsen 
i Skåne län har antagit regionala mål och åtgärder som involverar kommunerna i 
åtgärderna. 

Lokala miljömål  
Kommuner har det övergripande ansvaret på lokal nivå för att åstadkomma en god 
livsmiljö och har, enligt riksdagens uttalande, ett ansvar för lokala anpassningar av 
de nationella miljömålen. Kommuner har flera betydelsefulla uppgifter i arbetet 
för att uppnå miljökvalitetsmålen genom sitt myndighetsarbete, sitt ansvar för 
samhällsplanering och genom åtgärder i sina egna verksamheter. Lokala mål, 
åtgärdsstrategier och kommunal samhällsplanering kan ge ramar och underlag för 
miljöarbetet på lokal nivå. Kommunerna kan anpassa arbetet med miljömålen genom 
att de integreras i egna pågående processer inom kommunen som till exempel i 
infrastrukturplanering och utveckling av trafiksystem, utveckling och bevarande av 
grönområden, energi- och vattenförsörjning, fastighets- och bostadsutveckling samt 
skydd och vård av vårt kulturarv. Andra verktyg att arbeta med är miljömålsstyrd 
planering, tillsyn och miljökrav i upphandlingar. Lommas första miljömålsprogram 
antogs 2007. 
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Agenda 2030 
Agenda 2030 antogs 2015 av FN:s medlemsländer. Agendan är en överenskommelse för 
att globalt åstadkomma en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Den 
innehåller 17 globala mål, 169 delmål och 230 indikatorer för att uppnå fyra saker till 
2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja 
fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. 

Den svenska regeringen har som ambition att Sverige ska vara i framkant i 
genomförandet av Agenda 2030. För att uppnå en hållbar utveckling måste hela 
samhället vara delaktigt.

Lomma kommun verkar genom sitt miljömålsarbete för att skapa en hållbar utveckling 
som kan tillfredsställa dagens behov, utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov. Den lokala nivån är utpekad som en viktig del i 
arbetet med att uppnå målen med Agenda 2030. 

I ett globalt perspektiv ligger Sverige och Lomma kommun bra till. Trots detta framgår 
det i regeringens handlingsplan att även om Sverige ligger bra till ur ett globalt 
perspektiv finns det ett antal fokusområden som är viktiga att arbeta med för att nå de 
globala målen. 

Identifierade fokusområdena är:  

•	 ett jämlikt och jämställt samhälle

•	 hållbara samhällen

•	 en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi

•	 ett starkt näringsliv med hållbart företagande

•	 en hållbar och hälsosam livsmedelskedja

•	 stärkt kunskap och innovation

Många av de utpekade fokusområdena och utmaningarna gäller även för Lomma 
kommun. Vi arbetar redan med flera av dessa fokusområden genom vårt miljömålsarbete 
och andra kommunala åtaganden. Inom ramen för det kommunala självstyret bidrar 
kommunen till genomförandet av agendan genom flera av våra grunduppdrag enligt lag, 
till exempel vård, skola, omsorg, samhällsplanering och näringslivsklimat. Kommunen 
bedriver även myndighetsutövning genom tillsyn enligt miljöbalken. 

Lomma kommun har antagit övergripande mål för Lomma kommun (2019-2022). Ett 
av målen är att Lomma kommun ska bedriva ett balanserat hållbarhetsarbete med 
kommande generationer i åtanke, där hänsyn tas till ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet. 

För Lomma kommun som organisation kan utöver arbetet med miljömålen, 6 övriga 
mål från Agenda 2030 kopplas till verksamhet i stort. Dessa är:  

•	 Mål 4 – God utbildning för alla 

•	 Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

•	 Mål 10 – Minskad ojämlikhet

•	 Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion 

•	 Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen 

•	 Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap  

För en fördjupad analys se Bilaga 1. 

Agenda 2030
INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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Syfte 
Programmets syfte är att driva det lokala miljöarbetet framåt genom att ta fram 
lokala miljömål, åtgärder och indikatorer som tagits fram för de 15 miljökvalitetsmål 
som berör Lomma kommun samt analysera hur FN:s globala mål kan kopplas till 
miljömålssystemet. 

Miljömålsprogrammet visar riktningen på kommunens miljöarbete och vad arbetet på 
sikt ska uppnå genom att genomföra antagna mål och åtgärder. Det ska också vara ett 
underlag för verksamhetsplanering och budgetarbete i nämnder och förvaltningar samt 
i kommunala bolag. Indikatorerna ska visa om målen håller på att uppnås eller åt vilket 
håll utvecklingen går.

Utgångspunkter för framtagandet av 
programmet
Med detta program uppdateras 7 av 15 miljömål som är aktuella för Lomma kommun, 
vilket faller sig naturligt eftersom kommunen inte har någon fjällmiljö. De miljömål som 
uppdateras med nya mål och åtgärder är Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri 
miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Grundvatten av god kvalité och God 
bebyggd miljö. 

Övriga lokala miljömål och åtgärder hanteras i andra kommunala planer och program.  
Naturmiljöprogrammet 2018-2025 behandlar främst miljömålen Levande sjöar och 
vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God 
bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv. Det finns även kopplingar till miljömålet 
Minskad övergödning. Marint Naturmiljöprogram 2010-2020 berör framförallt 
miljömålen Giftfri miljö, Ingen övergödning, Hav i balans och levande kust och skärgård, 
God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv. Kustzonsprogrammet 2019-2030 
behandlar Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar 
och vattendrag, Hav i balans och levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, 
God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv och Grundvatten av god kvalité. Medan 
kommunens Energi- och klimatplan behandlar miljömålet Begränsad klimatpåverkan. 
En Kretsloppsplan antogs år 2021 av 10 av Sysavs ägarkommuner och denna är 
utgångspunkt för Lomma kommuns avfallsplan. Mål och åtgärder i föreliggande 
dokument har tagits fram gemensamt av förvaltningarnas berörda tjänstepersoner. 
Under våren 2021 har miljömålsprogrammet varit på remiss till nämnderna och 
programmet har sedan reviderats något.
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Läsanvisningar 
Miljömålsprogrammet behandlar kommunens lokala miljömål och åtgärder och lägger 
grunden för arbetet för det lokala miljöarbetet. Programmet är uppdelat i två delar. 

Del A – Mål- och genomförande
Mål- och genomförandedelen hanterar politiskt antagna mål och åtgärder. Dokumentet 
presenterar ansvarsfördelning och genomförandeperiod för satta åtgärder. 

Del B – Kunskapsdelen (denna del)
I kunskapsdelen finns det ett avsnitt om varje miljömål med förklarande text och med 
en bakgrund till problematiken samt en beskrivning av den nuvarande situationen 
nationellt för varje miljömål. Det görs även en koppling mellan miljömålen och Agenda 
2030. Under varje miljömål finns en nulägesbeskrivning över miljötillståndet i Lomma 
kommun, som också utgör faktagrunden för Lomma kommuns lokala miljömål och 
åtgärder. 
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Styrmedel 
I det lokala miljömålsarbetet används en rad styrmedel både från nationellt håll och 
interna styrmedel i Lomma kommun så som exempelvis planer och policyer.  

Ekonomiska styrmedel 
I samhället används många ekonomiska styrmedel för att styra miljöarbetet i rätt 
riktning. Det kan vara skatter, skatteavdrag, bidrag eller avgifter. Som exempel kan 
koldioxidskatt, EU:s handelssystem för utsläppsrätter samt miljöstöd för våtmarker 
nämnas. Generellt gäller att kommuner har mycket liten möjlighet att själva besluta om 
ekonomiska styrmedel. Däremot utgör många av de ekonomiska styrmedel som finns 
viktiga ramar som i stor utsträckning styr miljöarbetet.

Lagstiftning 
Miljömålsarbetet ska sträcka sig längre än det miljöarbete som sker som en följd av 
den lagstiftning som finns. Kommunens miljöarbete styrs av såväl internationella 
konventioner, EU-lagstiftning och direktiv som den nationella lagstiftningen i form av 
miljöbalken, plan- och bygglagen och olika sektorslagstiftningar. Lomma kommuns 
mål och åtgärder är utformade för att komma ytterligare ett steg mot att uppfylla 
generationsmålet, vilket inte sker om enbart lagstiftningen följs.

Tillsyn
Miljöstörande verksamhet förknippas oftast med stora industrier, men det kan även 
vara bensinstationer, verkstäder eller lantbruk. Även mindre verksamheter kan 
medföra olägenheter för människors hälsa eller skador på miljön och räknas därför 
som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. En verksamhet kan vara störande på 
flera olika sätt. Det kan handla om utsläpp av föroreningar till luft och vatten eller om 
störande buller, skakningar, ljus och strålning. 

Miljöstörande verksamheter delas in i A-, B-, C- eller U-verksamheter beroende på storlek 
och typ av verksamhet. För en A-verksamhet måste tillstånd sökas hos miljödomstol, 
medan för en B-verksamhet söks tillstånd hos länsstyrelsen. För en C-verksamhet 
krävs en anmälan till den kommunala miljönämnden. Övriga verksamheter som är 
undantagna tillstånds- eller anmälningsplikt benämns som U- verksamheter. 

Alla som bedriver miljöfarlig verksamhet, är skyldiga att vidta åtgärder för att förebygga, 
hindra och motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. Åtgärderna som myndigheterna kan kräva måste dock vara rimliga. 
Rimlighetsbedömningen får aldrig leda till att en miljökvalitetsnorm överskrids. 
Placeringen av nya verksamheter ska lokaliseras så att inte störningar eller risk för hälsa 
och miljö uppkommer. Vid en lokaliseringsprövning tas även transporter till och från 
verksamheten med i bedömningen. 
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Interna styrmedel
Lomma kommuns vision 2040

”Lomma kommun erbjuder en attraktiv och trygg livsmiljö mitt i Öresundsre-
gionen. Här vill människor leva, verka och utvecklas. Vi värnar om invånarna, 
miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling och hög kvalitet.”

Övergripande mål- och riktlinjer
Lomma kommun ska bedriva ett balanserat hållbarhetsarbete med kom-
mande generationer i åtanke. 

Lomma kommun säkerställer en långsiktigt hållbar befolkningsutveckling där hänsyn 
tas till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi värnar om klimatet och utvecklar 
gröna och blå naturvärden. Vi verkar för ett samhälle med god hälsa där människor 
känner ömsesidig respekt för varandra. I Lomma kommun uppnås en god ekonomisk 
utveckling och hushållning.

Styr- och kvalitetssystem 

Styr- och kvalitetssystemet ska säkerställa att det finns en god rapporterings- 
och uppföljningsstruktur i organisationen. I dagsläget använder Lomma kom-
mun verktyget Stratsys för ledning och styrning av verksamheterna. Genom 
detta verktyg följs även miljömålsåtgärderna upp genom indikatorer kopplade 
till antagna åtgärder. 

Översiktsplan
Översiktsplanen är obligatorisk för alla Sveriges kommuner och fyller en viktig funktion 
för kommunens fortsatta utveckling. Det är en vision om hur mark och vatten ska 
användas och hur bebyggelsen ska utvecklas. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande 
utan fungerar snarare som ett politiskt förankrat program för kommunens fysiska 
planering. Översiktsplanen är alltså det främsta instrumentet för planering på kommunal 
nivå och ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. 
Den ska även ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas 
och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. För Lomma kommun 
är den gällande planen Översiktsplan 2020, som antogs av kommunfullmäktige 2022. 

Upphandlingspolicy
Upphandlingspolicy för Lomma kommun anger mål för upphandling och 
inköp, sociala och etiska krav och miljökrav, samt de regler som gäller för kom-
munens upphandlingsverksamhet. Endast krav som kan kontrolleras får ställas 
i upphandlingar. Kopplat till miljökrav ska nationella modeller för hållbarhet-
skrav från Upphandlingsmyndigheten ska användas i första hand. Miljöhänsyn 
ska tas vid alla inköp av både varor och tjänster. Särskilt fokus på miljöhänsyn 
ska tas vid inköp av livsmedel, drivmedel, el, kemiska produkter, byggvaror, IT, 
fordon och transporter. Särskilt fokus ska också läggas på att minska utsläpp 
av mikroplaster från material och anläggningar.
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Lomma kommun ska vara en förebild i miljöarbetet. För att kommande generationer i 
Lomma kommun ska kunna njuta av goda levnadsbetingelser är det viktigt att vi förvaltar 
kommunens miljö och naturtillgångar på ett varsamt sätt. Vår verksamhet ska bidra till 
att främja en hållbar utveckling ur ett ekologisk, socialt och ekonomiskt perspektiv. En 
ekologiskt hållbar utveckling bygger på insikten om att naturen har ett skyddsvärde och 
att vår rätt att förändra och bruka den är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl. 

Kommunens service berör alla medborgare och näringsidkare i Lomma kommun. 
Vi ska arbeta med miljöfrågor på ett tydligt sätt. Medborgarnas delaktighet är en 
grundförutsättning för ett framgångsrikt miljöarbete. En viktig uppgift för kommunen är 
därför att vara en god förebild och ett gott exempel för andra för att skapa och bevara en 
god miljö i Lomma. 

Vi ska arbeta för en ekologiskt hållbar utveckling genom att:

•	 Ta miljö- och naturvårdshänsyn i våra beslut.

•	 Arbeta aktivt för att minska användningen av naturresurser samt att förebygga 
utsläpp av föroreningar. 

•	 Minska energianvändningen och öka andelen förnyelsebar energi. 

•	 Medverka till att både bevara och öka den biologiska mångfalden i kommunen. 

•	 Följa tillämplig miljölagstiftning samt uppfylla lokala, regionala och nationella 
miljömål. 

•	 Verka för miljöanpassat byggande. 

•	 Engagera och utbilda samtliga medarbetare och förtroendevalda. 

•	 Arbete inom miljöområdet ständigt förbättras och utvecklas. 

•	 Samverka och föra en öppen dialog med medborgare, företag och organisationer 
för att förbättra miljön. 

•	 Sprida kunskap, skapa insikt och förmedla framtidstro om miljöfrågor och 
hållbar utveckling till kommuninnevånarna, inte minst till barn och ungdomar. 

•	 Att välja bort material, varor eller tjänster när kunskap finns om att dessa får 
stora negativa miljömässiga eller ekologiska konsekvenser i Sverige eller i andra 
länder. 

•	 I all planering, exploatering och förvaltning av markresurser ska bevarande av 
ekosystemens struktur och funktion för att upprätthålla ekosystemtjänster vara 
ett prioriterat mål. 

•	 I upphandlings- och inköpsprocessen öka miljöanpassningen samt ta hänsyn till 
varor och tjänsters totala miljöpåverkan med hjälp av livscykelanalyser.

Miljöpolicy
Lomma kommun har en miljöpolicy som är antagen av kommunfullmäktige. Miljöpolicyn 
är skriven för hela kommunens verksamhet och de lokala miljömålen och dess åtgärder 
ska spegla policyn. 
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Frisk lu
ft

Bakgrund
Luftkvalitén i Sverige har förbättrats under de senaste 50 åren och i internationella 
jämförelser är luftkvalitén i Sverige mycket god. Ändå bidrar luftföroreningar till 
sjukdomar, främst hjärt  och kärlsjukdomar och lungsjukdomar, men också cancer. Vissa 
luftföroreningar kan transporteras lång väg med vindar och en betydande andel av 
luftföroreningar kommer på så sätt till Sverige från andra europeiska länder. Halten av 
olika luftföroreningar varierar från dag till dag beroende på vindriktningen, olika lokala 
utsläpp och väderförhållanden (3). Det har beräknats att ca 7 600 svenskar dör i förtid 
varje år på grund av luftföroreningar (1).  EU klassar även luftföroreningar som Europas 
främsta miljöhot mot hälsan, med över 400 000 förtida dödsfall per år (10). 

Föroreningar som har stor påverkan på luftkvalitén är svaveldioxid, kväveoxider, 
marknära ozon, partiklar (PM10 och PM2,5), flyktiga organiska ämnen (VOC) och 
polyaromatiska kolväten (PAH). Luftföroreningar bidrar till eller orsakar ett flertal 
miljöeffekter, bland annat växthuseffekten (se miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”), 
försurning av mark, sjöar och grundvatten (se miljömålet ”Bara naturlig försurning”), 
uttunning av ozonskiktet (se miljömålet ”Skyddande ozonskikt”) och övergödning (se 
miljömålet ”Ingen övergödning”). 

Uppmätta halter av luftföroreningar i Sverige har minskat överlag under lång tid men 
trenden har avstannat. Det blir därför svårt att uppnå miljökvalitetsmålet för olika delar 
av landet. Det svenska miljökvalitetsmålet är baserat på WHO:s rekommendationer 
från 2005. Ny forskning visar dock på negativa hälsoeffekter redan vid låga nivåer 
av luftföroreningar. WHO har därför nyligen inlett arbetet med att revidera sina 
rekommendationer utifrån aktuell forskning (3).

Vad är luftföroreningar? 
Luftföroreningar är ett samlingsbegrepp för partiklar, vätskedroppar och gaser 
som enskilt eller i kombination kan orsaka skador på hälsa och/eller miljö. Flera av 
luftföroreningarna förekommer naturligt i luften, men halterna är kraftigt förhöjda i 
tätbebyggd miljö på grund av trafik, uppvärmning av bostäder, energiproduktion och 
industriell verksamhet.  

Kväveoxid
Kväveoxid bildas vid all typ av förbränning. Vägtrafiken står för en mycket hög andel av 
lokala utsläpp i tätorter. Därefter följer arbetsmaskiner och förbränningsanläggningar. 
Förutom att bidra till negativ klimatpåverkan, övergödning och försurning, kan 
kväveoxid ge besvär i luftvägarna och förvärra astmatiska besvär. Kväveoxid bidrar också 
till bildningen av marknära ozon (3).

Partiklar (PM10 och PM2,5)
Vanliga mått på partiklar är PM2,5 och PM10. Förenklat ger dessa mått massan av 
partiklar i luften som är mindre än 2,5 respektive 10 mikrometer (µm) i diameter. 
Partiklar har sitt ursprung från flera olika källor. En del av partiklarna i luften är skapade 
från mänsklig aktivitet såsom vedeldning och dubbdäcksslitage och andra är naturliga 
som till exempel partiklar från havsvågor och ökendamm. De större partiklarna (PM10) 
uppstår ofta via slitage, exempelvis från nedbrytning av vägbana på grund av dubbdäck. 
Dessa partiklar utgör även den största massan av partiklar i luften och faller ofta ner 
i närheten av källan. De mindre partiklarna (PM2,5) kommer framförallt från olika 
förbrännings- och industriprocesser och kan färdas längre sträckor (3).

Flyktiga organiska föreningar (VOC)
Flyktiga organiska föreningar (VOC) är ett samlingsnamn för flera olika gasformiga 
föreningar som sprids främst vid ofullständig förbränning. Den största källan till utsläpp 
av VOC är trafiken men också icke-miljöanpassad vedeldning. Även användning av 
färger, lacker och lösningsmedel bidrar till utsläppen. Vissa VOC reagerar lätt med andra 

Frisk luft

“Luften ska vara så 
ren att människors 
hälsa samt djur, växter 
och kulturvärden inte      
skadas.”
Riksdagens definition av 
miljömålet
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ämnen och är därför mer skadliga för hälsa och miljön. Flera av dessa VOC-föreningar 
kan skada arvsmassan och orsaka cancer, nervskador och allergier. De VOC som nämns 
i miljömålens nationella precisering är bensen, butadien och formaldehyd. Bensen 
är en av de flyktiga kolväteföreningar som kan frigöras vid förbränningsprocesser. 
Den största källan till bensenutsläpp är biltrafiken eftersom bensin innehåller cirka 
en procent bensen. Formaldehyd är ett vanligt ämne i många tillverkningsprocesser 
och finns även i byggmaterial, möbler och kosmetika och kan därför vara ett problem 
även i inomhusluften. Formaldehyd och även butadien släpps ut i utomhusluften 
framförallt från bilavgaser och vedeldning, men även från vissa industrier och 
hantering av petroliumprodukter. Bensen, formaldehyd och butadien är allergi- och 
cancerframkallande.

Marknära ozon 
Syre och kväve i reaktion med VOC och solljus kan bilda höga halter av marknära ozon. 
Under delar av sommarhalvåret kan halterna vara höga i hela Sverige. Höga halter 
av marknära ozon kan påverka människor genom sveda i ögon, irritation i halsen och 
nedsatt fysisk prestationsförmåga. Långvarig exponering kan leda till lungskador och 
i värsta fall cancer. Marknära ozon ger också skador på vegetation, vilket påverkar de 
naturliga ekosystemen och har betydelse för avkastningen från jord- och skogsbruk. 
För att ozonhalterna ska minska i Sverige krävs stora minskningar av VOC- och 
kväveoxidutsläpp i hela Europa.

Svaveldioxid 
Svaveldioxid behandlas under miljömålet ”Bara naturlig försurning”

Vad beror höga lokala halter av 
luftföroreningar på? 
De flesta luftföroreningar finns kvar i luften i flera dagar eller veckor. Hur långt 
de hinner färdas och hur länge de blir kvar i luften beror till största delen på vilka 
lokala meteorologiska förutsättningar som finns. Det beror också på utsläppskällan. 
Föroreningar som släpps ut ur en hög skorsten har större förutsättningar att färdas långt 
än föroreningar som till exempel släpps ut från en bil. Dessutom beror föroreningarnas 
färdvägar på de kemiska och fysikaliska egenskaperna hos ämnet, vilka avgör till exempel 
om de kan färdas med vattendroppar och hur snabbt ämnena bryts ner i atmosfären

Både bakgrundshalter och lokala utsläppskällor påverkar halten av luftföroreningar 
på en plats. Men även vissa lokala förutsättningar som mikroklimat eller platsens 
fysiska utformning kan innebära antingen att luftföroreningar stannar kvar längre 
på en plats eller till och med kan bildas i högre utsträckning, till exempel marknära 
ozon. Även om utsläppen var för sig inte är tillräckligt höga för att uppnå farliga 
koncentrationer kan de i kombination med varandra bli farliga för människors hälsa och 
för miljön. Bakgrundshalter varierar ofta kraftigt på grund av vindriktningar och andra 
väderfenomen. Det är därför nödvändigt att göra kontinuerliga mätningar under längre 
tid för att se om någon fara föreligger eller för att kunna konstatera vilka luftföroreningar 
som ökar eller minskar över tid. 

Luftföroreningars påverkan på människan
Partiklar anses i dag vara de luftföroreningar som påverkar människors hälsa mest. I 
Sverige överskrids ofta luftkvalitetsnormerna för partiklar i storstadsregionerna (3).

Även småskalig vedeldning påverkar människors hälsa negativt. Föroreningar är bland 
annat små partiklar (inklusive sot), polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och dioxiner. 
Dessa föroreningar kan leda till problem i andningsvägarna och i hjärt-kärlsystemet. 
En typ av PAH som benämns bens(a)pyren är cancerframkallande. Särskilt känsliga 
för luftföroreningar är barn och äldre samt astmatiker och andra människor som lider 
av luftrörs- och andningsbesvär (5). Det finns även ett samband mellan avståndet 
till utsläppskällan och hur mycket man exponeras för föroreningen. Detta eftersom 
föroreningarna hinner spädas ut innan vi andas in dem om avståndet ökar. Barns 
exponering av trafikföroreningar, marknära ozon och partiklar blir därmed större 
eftersom de vistas närmare utsläppskällan på grund av deras längd. Barn rör sig också 

Nationell precisering 
• Halten av bensen inte 
överstiger 1 mikrogram per 
kubikmeter luft beräknat 
som ett årsmedelvärde.

• Halten av bens(a)pyren 
inte överstiger 0,0001 mikro-
gram per kubikmeter luft (0,1     
nanogram per kubikmeter 
luft) beräknat som ett års-
medelvärde. 

• Halten av butadien inte 
överstiger 0,2 mikrogram 
per kubikmeter luft beräknat 
som ett årsmedelvärde. 

• Halten av formaldehyd inte 
överstiger 10 mikrogram per 
kubikmeter luft beräknat 
som ett timmedelvärde

• Halten av partiklar (PM2.5) 
inte överstiger 10 mikrogram 
per kubikmeter luft beräknat 
som ett årsmedelvärde eller 
25 mikrogram per kubik-
meter luft beräknat som ett 
dygnsmedelvärde. 

• Halten av partiklar (PM10) 
inte överstiger 15 mikrogram 
per kubikmeter luft beräknat 
som ett årsmedelvärde eller 
30 mikrogram per kubik-
meter luft beräknat som ett 
dygnsmedelvärde. 
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Frisk lu
ft mycket utomhus samt att deras lungor och immunförsvar är under utveckling, vilket gör 

dem mer exponerade för luftföroreningar än vuxna (6).  

Luftkvalitetsförordning
Sedan 2010 finns det en luftkvalitetsförordning (Miljöbalken kapitel 5) för kväveoxider/
kvävedioxid, svaveldioxid, partiklar (PM10/PM2,5), bensen, kolmonoxid, marknära 
ozon och bly. Från år 2013 omfattas även bens(a)pyren, arsenik, kadmium och nickel 
av luftkvalitetsförordningen. För bens(a)pyren, arsenik, kadmium och nickel finns 
det tröskelvärden för hur mycket respektive ämne får förekomma i utomhusluft för 
att skydda människors hälsa. Luftkvalitetsförordningen fastställer gränsvärden och 
miljökvalitetsnormer för de olika luftföroreningar som ingår i den. Om gränsvärdena 
överstigs måste kommunen vidta åtgärder för att sänka halterna. För kväveoxider, 
svaveldioxid och marknära ozon finns det tröskelvärden som innebär informationsplikt 
till allmänheten. För marknära ozon finns det även tröskelvärde som innebär larmplikt 
till allmänheten. Utöver luftkvalitetsförordningen fungerar miljömålen som ett sätt att 
driva kommunernas och regionernas arbete med luftkvaliteten framåt samt att göra 
luftkvaliteten ännu bättre än vad som slås fast i luftkvalitetsförordningen. 

Den 1 januari 2020 trädde ändringar i luftkvalitetsförordningen i kraft. Syftet är att 
förbättra genomförandet av EU:s luftkvalitetsdirektiv. Det innebär bland annat en 
författningsreglering av formerna för att utse ett nationellt referenslaboratorium och att 
reglerna för åtgärdsprogram för luft kompletteras samt att det ska finnas regler för hur 
man ska gå tillväga vid gränsöverskridande luftföroreningar (3). 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
Syftet med miljökvalitetsnormer är att skydda hälsa och miljön samt att uppfylla de 
krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Regelverket kring miljökvalitetsnormer 
utvecklades på 1990-talet. 

Det finns ett antal miljökvalitetsnormer som är kopplade till luftkvalitet. 
Miljökvalitetsnormer anger utvärderingströsklar för respektive luftförorening. 
Utvärderingströsklarna består av en övre utvärderingströskel (ÖUT) och en nedre 
utvärderingströskel (NUT).  Miljökvalitetsnormer anger den nivå som anses vara 
acceptabel när det kommer till effekter på människors hälsa och miljön (4). 

Agenda 2030 och miljömålet
Genom att arbeta med att förbättra luftkvalitén inom Lomma kommun så bidrar 
kommunen även till att uppnå Agenda 2030-mål  

•	 Mål 3 - God hälsa och välbefinnande 

Delmål 3.9:  Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd 
av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och 
mark. 

•	 Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Delmål 11.6. Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, 
bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt 
hantering av kommunalt och annat avfall.

•	 Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion  

Delmål 12.4. Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och 
alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna 
internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten 
och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors 
hälsa och miljön.

• Halten av marknära ozon 
inte överstiger 70 mikro-
gram per kubikmeter luft 
beräknat som ett åttatim-
marsmedelvärde eller 80 
mikrogram per kubikmeter 
luft räknat som ett timme-
delvärde. 

• Ozonindex inte översti-
ger 10 000 mikrogram 
per kubikmeter luft under 
en timme beräknat som 
ett AOT40-värde under             
perioden april–september.

• Halten av kvävedioxid 
inte överstiger 20 mikro-
gram per kubikmeter luft 
beräknat som ett årsme-
delvärde eller 60 mikro-
gram per kubikmeter luft 
beräknat som ett timme-
delvärde (98-percentil). 

• Korrosion på kalksten 
understiger 6,5 mikrometer 
per år.
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Vilka är utmaningarna för att nå målet? 
Vägtrafiken är en tung källa för utsläpp av luftföroreningar, det gäller framförallt i tätorter. 
Bilavgaser innehåller partiklar, kvävedioxid och organiska ämnen, och avgaserna bidrar 
till att marknära ozon bildas. Dessutom orsakar trafiken utsläpp av slitagepartiklar, som 
slits upp från vägbanan vid användning av dubbdäck. Det finns en positiv trend för att 
minska utsläppen som att motorer blir effektivare och att mindre miljöskadliga bränslen 
utvecklas. Samtidigt ökar hela tiden trafikmängden och motverkar därmed den positiva 
utvecklingen (7). 

Miljötillståndet i Lomma 
kommun
Utsläpp till luft
I Lomma kommun finns idag relativt få punktutsläpp av luftföroreningar. De källor som 
främst inverkar på luftkvalitén är vägtrafiken och olika uppvärmningsanläggningar. I 
och med att kommunen ligger kustnära och har en hamn påverkas även luftkvalitén 
av utsläpp från sjöfarten. I likhet med resten av sydvästra Skåne berörs kommunen av 
utsläpp från Malmö, Köpenhamn och kontinenten. Närheten till kontinenten bidrar 
också till att bakgrundsvärdena för bland annat kvävedioxid och partikelutsläpp är 
relativt höga i Skåne jämfört med övriga landet. 

Kommuninvånarnas påverkan i och utanför kommunen
Luften runt många av kommunens skolor och förskolor har förmodligen periodvis högre 
halter av luftföroreningar på grund av att många föräldrar hämtar och lämnar sina barn 
med bil. Detta bidrar till en ohälsosam miljö för barnen som också är känsligare för 
många av föroreningarna. (9)

Lomma kommun är en utpendlingskommun och många kör bil till sitt arbete i andra 
kommuner. På så sätt bidrar invånarna i kommunen till att andra kommuner inte kan nå 
miljömålet. Så sker till exempel vid pendling med bil till Malmö, där vissa av de hårdast 
trafikerade vägarna bryter mot miljökvalitetsnormerna på grund av in- och utpendling 
med bil. Vintern 2020 öppnade tågstationen i Lomma tätort för persontrafik och på 
sikt kommer även nya tågstationer i Alnarp och Flädie. Nya tågstationer underlättar 
möjligheten för att åka med kollektivtrafik och kan bidra till att fler invånare väljer att 
arbetspendla med tåg istället för med bil.

Småskalig vedeldning 
I Lomma kommun förekommer vedeldning i områden med villabebyggelse. Störningar 
till följd av vedeldning hanteras av kommunens miljöenhet. 

Årliga luftmätningar 
Sedan 2017 är kommunen en del av Skånes luftvårdsförbundsprogram för samordnad 
kontroll av luftkvalitet och miljökvalitetsnormer för utomhusluft i Skåne. Mätningar görs 
bland annat i Malmö, Helsingborg, Lund, Landskrona samt i Trelleborg. 

Av de mätningar som utfördes 2018 framgår det att, med begränsat dataunderlag, 
generellt sett anses vara god luftkvalitet i Lomma kommun. Av utredningen kunde 
det konstateras att E6:an är den största källan till luftförorening i kommunen. Nedan 
kommer mer information om enskilda utsläpp. 

Partiklar PM10 och PM2,5 
Det beräknade årsmedelvärdet för partiklar (PM10) ligger enligt luftvårdsförbundets 
rapport från 2018 generellt mellan 13 och 15 μg/m3 i Lomma kommun. Halterna 
ligger under miljökvalitetsnormen (MKN) på 40 μg/m3 och även under den nedre 
utvärderingströskeln på 20 μg/m3. Bedömningen som gjordes i rapporten är att 
partikelhalterna i kommunen är så pass låga att inga uppföljande mätningar är 
nödvändig inom den närmsta framtiden (10).
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Frisk lu
ft Vägtrafiken är den dominerande utsläppskällan inom Lomma kommun och det största 

bidraget till partikelutsläppet i kommunen. Därefter kommer arbetsmaskiner och 
arbetsredskap. 

VOC (lättflyktiga organiska ämnen) 
Utsläppen av VOC beräknas ha halverats mellan åren 1990 och 2000, till största delen 
på grund av lagen om katalysator i alla bilar som trädde i kraft år 1989. Utsläppen 
har sedan legat på en relativt konstant nivå sedan år 2005. Eftersom VOC har många 
olika utsläppskällor så behövs det en rad olika åtgärder för att kunna åstadkomma en 
minskning av utsläppen. Risken är annars att utsläppen istället kan komma att öka i takt 
med att befolkningen ökar.

Figur 1. Diagrammet visar emissioner av flyktiga organiska ämnen (NMVOC – Non-
methane volatile organic compound). Datakälla: Nationella emissionsdatabasen. 

Kväveoxid 
Beräknade årsmedelvärdet för kvävedioxid låg enligt luftvårdsrapporten från 2018 på 
10–13 μg/m3 i Lommas tätort (urban bakgrund) och 8–9 μg/m3 på landsbygden. De 
beräknade kvävedioxidhalterna för Lomma tätorts gaturum låg på ca 14 μg/m3 vilket 
överensstämmer mycket bra i jämförelse med det uppmätta värde som gjordes under 
2014. Både uppmätta och beräknade halter ligger långt under miljökvalitetsnormen 
(MKN) på 40 μg/m3 och även under den nedre utvärderingströskeln (NUT) på 26 μg/
m3 (10). 

Den största utsläppskällan i kommunen av kväveoxider är vägtrafiken. Därefter kommer 
arbetsmaskiner och arbetsredskap. 

Marknära ozon
Det finns inga lokala mätningar gjorda på mängden marknära ozon i Lomma kommun. 
Även om det inte sker några mätningar av marknära ozon i Lomma kommun, sker 
mätningar i närliggande kommuner som Malmö, Lund, Landskrona och Helsingborg. 
Eftersom halten marknära ozon anses vara samma i hela regionen kan man använda 
resultaten från dessa mätningar även för Lomma kommun. Enligt mätningar som 
gjordes regionalt 2018 ökar årsmedelhalterna av marknära ozon både i stadsmiljö och 
på landsbygd. Samtidigt är trenden att episoder med höga halter av marknära ozon 
minskar, liksom antalet timmar som överskrider värden som kan ge hälsoeffekter (4).
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Bakgrund
Nedfallet av kväve och svavel har minskat kraftigt i Sverige och är i närheten av 
förindustriella koncentrationer. I vissa delar av Sverige är det samtidigt fortsatt högt 
kvävenedfall. Det minskade nedfallet har gjort att antalet försurade sjöar och vattendrag 
stadigt minskat.

Göteborgsprotokollet, under FN:s luftvårdskonvention, har reviderats för att begränsa 
utsläppen i Europa till 2020. För Sveriges del innebär takdirektivet att utsläppen 
mellan 2005 och 2030 ska minska med 22 procent för svaveldioxid och 66 procent för 
kväveoxider. Takdirektivet är för lågt satt för att miljömålet Bara naturlig försurning ska 
kunna uppnås (3). 

Var kommer de försurande ämnena ifrån?
Vid förbränning av fossila bränslen bildas bland annat svaveldioxid och kväveoxider. 
Svaveldioxid släpps ut till luften vid förbränning av till exempel olja och kol samt vid 
vissa industriella processer. När svaveldioxid och kväveoxider reagerar med vattenånga 
i atmosfären bildas svavelsyra och salpetersyra. Det kallas för surt regn och kan färdas 
långa sträckor. Den största delen av försurande ämnen kommer inte från lokala 
källor i Sverige. De utsläpp som sker i Sverige transporteras i sin tur oftast vidare. 
Sedan 1970-talet har svavelutsläppen reducerats genom rökgasrening vid större 
förbränningsanläggningar och industrier och genom användning av lågsvavlig olja samt 
övergång till andra energikällor än olja och kol. De största utsläppen av kväveoxider är 
från inrikes transporter, men det är även höga utsläpp från den internationella sjöfarten 
(4). 

Internationell sjöfart 
En stor källa till försurning är sjöfarten. Troligen finns de högsta halterna av svaveldioxid 
i landet numera vid kuststäder i södra Sverige. 

Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) svaveldirektiv trädde i kraft 2020. Syftet 
är att minska sjöfartens utsläpp av svaveldioxid till luften och att minska andelen 
svavel i bränslet från dagens 3,5 procent till 0,5 procent, genom att fartygen byter 
till renare lågsvavliga bränslen. Det finns dock fartyg som istället väljer att installera 
eller planerar att installera reningsanläggningar, så kallade skrubbers, vilket möjliggör 
fortsatt användning av smutsiga bränslen. En skrubber tvättar fartygets avgaser med 
havsvatten. Vatten släpps sedan tillbaka i havet och är då surt och förorenat med bland 
annat tungmetaller, aromatiska kolväten och sotpartiklar (2). 

Försurning av haven har tidigare inte varit något problem eftersom havsvattnet har 
en egenskap att neutralisera försurningar. I takt med klimatförändringarna sker dock 
tillförsel av försurande ämnen i så hög grad att havet inte längre klarar av att hantera 
detta. Havets pH-värde sjunker idag snabbare än förväntat med stora konsekvenser för 
havets ekosystem (4). 

Utsläpp från fritidsbåtar 
Sverige är ett av världens mest fritidsbåtstäta länder och det finns över 1 miljon båtar 
i landet. De ämnen som släpps ut av fritidsbåtars motorförbränning är bland annat 
kvävedioxid och svaveldioxid (1). 

Motorbåtarna inom fritidsbåtssektorn drivs i huvudsak av dieselmotorer eller 
bensinmotorer. Den största miljöpåverkan kommer från den bensindrivna 
tvåtaktsmotorn. Tvåtaktsmotorer kan släppa ut så mycket som 20 till 30 procent av 
oförbränt bränsle rätt ut i luften och i vattnet (5). 

Skogsbrukets försurande effekt 
Skogsbrukets bidrag till försurningen av våra marker har ökat de senaste decennierna, 
främst i södra Sverige. Tillväxt, stamvedsuttag, avverkningsmetod samt bortforsling av 
grenar och toppar avgör storleken på påverkan. Skogsbrukets betydelse för försurning 
av mark och vatten bedöms även öka med ett varmare klimat (5).

Bara naturlig försurning

“De försurande effek-
terna av nedfall och 
markanvändning ska 
underskrida gränsen 
för vad mark och vat-
ten tål. Nedfallet av 
försurande ämnen ska 
inte heller öka kor-
rosionshastigheten i 
markförlagda tekniska 
material, vattenledn-
ingssystem, arkeolo-
giska föremål och häll-
ristningar.”
Riksdagens definition
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Utsläpp av försurade ämnen 
De svenska utsläppen av svaveldioxid har minskat med 82 procent, medan utsläppen av 
kväveoxider har minskat med 53 procent under perioden 1990–2016. I Sverige beräknas 
utsläppen av kvävedioxid minska med ytterligare 40 procent till 2030. Svaveldioxid 
förväntas minska marginellt. Sverige ligger i linje med övriga Europa gällande utsläpp av 
svaveldioxid och kväveoxider (4).

Agenda 2030 och miljömålet
Genom att arbeta med att minska försurningen av våra vattenmiljöer och marker så 
bidrar kommunen till att uppnå Agenda 2030-mål  

•	 Mål 6 - Rent vatten och sanitet för alla

Delmål 6.3: Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, 
stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, 
halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen 
och en säker återanvändning globalt.

•	 Mål 14 - Hav och marina resurser

Delmål 14.3. Minimera och åtgärda havsförsurningens konsekvenser, bland 
annat genom ökat vetenskapligt samarbete på alla nivåer.

Delmål 14.1. Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar 
i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och 
tillförsel av näringsämnen. 

Vilka är utmaningarna för att nå målet? 
Det tar lång tid för naturen att återhämta sig. Trots att utsläpp av svaveldioxid 
och kväveoxider minskat rejält i Europa de senaste åren, har det endast bidragit 
till en långsam förbättring i våra skogsmarker, grundvatten, sjöar och vattendrag. 
Klimatförändringar och utsläpp av växthusgaser gör också att haven blir allt surare och 
varmare. Det innebär stora risker för marina ekosystem.  

De främsta utsläppskällorna av försurade ämnen är från transport, energianläggningar, 
industri och jordbruk. Transportsektorn är en av de största utmaningarna för att 
begränsa försurande utsläpp. Detta gäller både i Sverige och internationellt. Den 
internationella sjöfarten är också en utmaning, vilket är den enskilt största utsläppskällan 
av kväveoxider i Sverige idag (3). 

Nationell precisering 
• Nedfallet av luftburna 
svavel- och kväveföreningar 
från svenska och interna-
tionella källor inte medför att 
den kritiska belastningen för 
försurning av mark och vat-
ten överskrids i någon del av 
Sverige. 

• Markanvändningens bidrag 
till försurning av mark och 
vatten motverkas genom 
att skogsbruket anpassas 
till växtplatsens försurning-
skänslighet. 

• Sjöar och vattendrag upp-
når oberoende av kalkning 
minst god status med avs-
eende på försurning enligt 
förordningen (2004:660) om 
förvaltningen av kvaliteten 
på vattenmiljön. 
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Miljötillståndet i Lomma 
kommun 
Det finns inga problem med försurade landområden i Lomma kommun idag. 
Anledningen är att i stort sett hela Lomma kommun består av kalkhaltig lerjord som 
är bra på att stå emot försurning på grund av det höga pH-värdet. Däremot bidrar 
kommunen och kommuninvånarna till problemet med försurning på andra platser 
genom utsläpp av kväveoxider och svaveloxider.

Utifrån figur 1 och 2 går det att se att svaveloxider och kväveoxider har minskat i Lomma 
kommun sedan 1990-talet. Störst utsläpp av svaveloxid i Lomma kommun kommer 
från hushållens egen uppvärmning. Den klart största utsläppssektorn för kväveoxider 
är transporter, vilka även inkluderar inrikes civilsjöfart samt privata fritidsbåtar. 
Motorvägen som går igenom kommunen är också en stor bidragande källa till försurade 
utsläpp inom kommunen.

• Försurningen av mark-
en inte påskyndar korro-
sion av tekniska mate-
rial och arkeologiska 
föremål i mark och inte 
skadar den biologiska 
mångfalden i land- och   
vattenekosystem.

Figur 2. Diagrammet visar utsläpp av svaveloxider från olika sektorer i Lomma 
kommun. Datakälla: Nationella emissionsdatabasen. 

Figur 3. Diagrammet visar utsläpp av kväveoxider från olika sektorer i Lomma kommun. 
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen. 
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Utsläpp från fritidsbåtar
En faktor som skulle kunna vara en betydande källa till försurande utsläpp och som helt 
saknas i modelleringen är den omfattande fritidsbåtsverksamheten i Lomma kommun. 
Kommunen har ca 360 båtplatser och Lommabuktens seglarklubb har 450 platser. Det 
finns idag ingen kunskap om hur stort svavel- och kväveoxidutsläppen från motorbåtar 
i Lomma kommun är, men en mätning från 2016 visade inga förhöjda halter lokalt 
i hamnen. Detta kan bero på att utsläppen snabbt förflyttar sig i denna typ av miljö 
med hög luftomsättning. På nationell nivå finns dock uppskattningar av kvävedioxider 
från fritidsbåtar.  Utsläppen uppskattas till 1 289 ton per år, vilket kan jämföras med 
utsläppen från inrikesflyget som står för 304 ton per år. (1). 

Lomma hamn (Foto: Lomma kommun)

Referenser 
(1) Havsmiljöinstitutet. (2019). Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i 
Sverige. 

(2) KIMO. (2019). Synpunkter från KIMO Sverige (Kommunernas Internationella 
Miljöorganisation) angående sjöfart och skrubbers.

(3) Miljömålen.se. Skyddande ozonskikt. Hämtad 2020-02-26 

(4) Naturvårdsverket. (2019). Bara naturlig försurning. 

(5) Transportstyrelsen. Ett renare kölvatten. Hämtad: 2020-04-24
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Giftfri miljö 

Bakgrund 
Varför behöver vi arbeta med giftfri miljö?
Kemikaliesamhället och påverkan på människan 
Vi lever idag i ett kemikalieberoende samhälle där förbrukning, både i antal kemiska 
substanser och i förbrukad mängd kemikalier, aldrig har varit större. Användningen 
av kemikalier är idag starkt kopplad till vår livsstil. Kemikalier behövs för att uppnå 
funktioner, varor och problemlösningar som både samhället och individen vill ha. 
Samtidigt är flödet av kemikalier stort och vi exponeras dagligen av många olika kemiska 
ämnen. De produkter vi har i våra hem innehåller ofta flera hundra olika kemikalier. 
De kan läcka ut från kläder, smink, elektronik, leksaker eller byggnadsmaterial. Genom 
vårt intag av mat och vatten exponeras vi också av kemikalier som läckt ut och spridits i 
miljön (4). 

En ökad konsumtion, produktion och handel av varor bidrar till spridningen av kemiska 
ämnen. Dessa har olika livslängd och sprids olika snabbt till miljön. Det tar tid för 
styrmedel och lagstiftning att hänga med i den snabba utvecklingen av nya kemikalier 
på marknaden, vilket bidrar till en viss fördröjning av förbud av farliga kemiska ämnen. 
Många ämnen finns också kvar i både varor och konstruktioner i samhället och fortsätter 
därmed att spridas och exponera människa och miljön (4). 

I dagsläget är det svårt att se en tydlig riktning i uppfyllandet av miljömålet. Det finns 
positiva faktorer såsom ökad kemikaliekontroll och att kunskapen har ökat om bland 
annat hormonstörande ämnen och nanomaterial. Det finns även negativa faktorer 
såsom bristfällig information om farliga ämnen och ökad konsumtion och produktion 
som bidrar till en osäkerhet om tillståndet i miljön och utvecklingen av miljömålet Giftfri 
miljö. 

Barns exponering för farliga kemikalier
Kemikalier kan överföras från modern till fostret. Små barn och foster är känsliga för 
exponering och det kan ge effekter på hjärnas utveckling och öka risken för att drabbas 
av sjukdomar senare i livet. Ett exempel är att spädbarn kan få i sig farliga ämnen genom 
bröstmjölken (4). 

Allergiframkallande kemiska produkter 
Antalet konsumenttillgängliga kemiska produkter har ökat på senare år. 
Allergiframkallande ämnen är ämnen som vid inandning eller upptag genom huden kan 
orsaka överkänslighet ledande till reaktioner vid senare exponering för även mycket 
låga doser. Exempel på produkter som kan bidra till allergi är vissa rengöringsmedel, 
färger, tyger eller kosmetika. Andra ämnesgrupper som kan öka risken för allergi är 
konserveringsmedel, gummikemikalier, naturharts samt vissa härdplastkomponenter 
(4).

Kemikaliers påverkan på miljön och den biologiska 

mångfalden
Utsläpp av kemikalier i vår miljö har stor påverkan på djur och natur. Historiskt sett 
har det berott på exponeringen och spridningen av organiska långlivade ämnen. 
Användningen av dessa typer av ämnen har succesivt förbjudits och på så sätt minskat 
exponeringen, vilket har bidragit till att vissa djurpopulationer har börjat återhämtat sig 
(4). 

Grupper av kemikalier har en negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Ett 
sådant exempel är båtbottenfärger som används för att motverka till exempel att alger, 
musslor och havstuplaner sätter sig på båtens skrov. Färgen som används kan innehålla 
tennföroreningar och andra farliga ämnen som påverkar vattenlevande djur och växter 
negativt (4).  

“Förekomsten av äm-
nen i miljön som har 
skapats i eller utvunnits 
av samhället ska inte 
hota människors hälsa 
eller den biologiska 
mångfalden. Halterna 
av naturfrämmande 
ämnen är nära noll 
och deras påverkan 
på människors hälsa 
och ekosystemen är 
försumbar. Halterna 
av naturligt förekom-
mande ämnen är nära 
bakgrundsnivåerna.”
Riksdagens definition
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Oavsiktligt bildade kemikalier 
Vid förbränning av till exempel avfall eller industriella processer kan kemiska ämnen 
oavsiktligt bildas. Ett sådant exempel är dioxiner som är långlivade och kan ansamlas 
och tas upp av människor och djur. De har inga användningsområden utan bildas som 
en biprodukt i andra processer. Människor får främst i sig dioxiner från livsmedel, 
framförallt från animaliska produkter som fet fisk och mejeriprodukter (4).  Det kan 
också uppstå cocktaileffekter av kemikalier som kommer ut i miljön. Det innebär att två 
eller flera kemikalier tillsammans blir farligare än var för sig.

Hur många farliga ämnen finns det? 
Idag finns det uppskattningsvis 40 000 till 60 000 kommersiellt tillgängliga kemiska 
ämnen i världen. Inom EU är företag skyldiga att rapportera in information om 
kemiska ämnen om tillverkningen eller importen av det överstiger 1 ton per år. 
22 500 ämnen är registrerade i EU. Cirka 14 500 av de registrerade ämnena i EU är 
klassificerade som farliga för hälsan eller miljön. Rapporteringen görs till den europeiska 
kemikaliemyndigheten Echa (4). 

En del är särskilt farliga ämnen 
Vissa ämnen har så pass farliga egenskaper att de klassas som särskilt farliga ämnen. 
Särskilt farliga ämnen är ämnen som är långlivade och bioackumulerande eller 
cancerframkallande, fortplantningsstörande eller kan skada arvsmassan. Även ämnen 
som är hormonstörande eller kraftigt allergiframkallande räknas hit, liksom metallerna 
bly, kvicksilver och kadmium (4).

Exemplet PFAS – ett extremt svårnedbrytbart ämne 
PFAS (Högfluorerade ämnen) är en stor grupp ämnen med egenskaper som gör 
dem vatten-, fett- och smutsavstötande, värmetåliga och filmbildande. Det gör 
dem användbara inom många områden, vilket också innebär att de kan spridas från 
en rad olika varor och kemiska produkter. De kan bland annat finnas i impregnerade 
textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel och brandsläckningsskum, men även i 
produkter som används i verkstads- och elektronikindustrin. Kemikalieinspektionen har 
i en kartläggning från 2015 uppskattat att över 3 000 olika PFAS finns på den globala 
marknaden (4). 

Brandskum som används vid brandövningsplatser bedöms vara den främsta direkta 
punktkällan till utsläpp av PFAS i miljön. Avloppsrening och avfallshantering är andra 
verksamheter där sannolikheten är hög för utsläpp av PFAS (4). 

Spridningsvägar – hur sprids kemikalier i vår 
miljö? 
Det sprids farliga ämnen till miljön bland annat via tillverkning och användning av varor, 
kemiska produkter, kosmetika och läkemedel. Avfallshantering, inklusive förbränning 
och materialåtervinning, är andra spridningskällor av farliga ämnen (4).  

Kemikalier och vatten 
Läkemedel 
Det är många olika läkemedelssubstanser som återfinns i vattenmiljöer. Den aktiva 
substansen är skapad för att ge en biologisk effekt, vilket gör att andra levande 
organismer också kan påverkas. De flesta avloppsreningsverk har i dagsläget ingen teknik 
för att effektivt rena läkemedelsrester vilket gör att de aktiva substanserna kommer ut i 
miljön och påverkar hela ekosystem. Exempel på aktiva substanser är hormonstörande 
ämnen eller antibakteriella ämnen som i sin tur bidrar till antibiotikaresistens (4). 

Mikroskräp 
Mikroskräp är ett samlingsnamn på små skräppartiklar som är upp till en halv centimeter 
stora. Det kan till exempel vara plastgranulater i konstgräsplaner som sköljs bort 
med regnvatten, gummi från bildäck som slits, partiklar från förbränning, textilfibrer 
eller större skräp som brutits ner i mindre delar. Dessa kan vara skadliga för djurlivet 

Nationell precisering 
• Den sammanlagda expon-
eringen för kemiska ämnen 
via alla exponeringsvägar 
inte är skadlig för människor 
eller den biologiska mång-
falden. 

• Användningen av särskilt 
farliga ämnen har så långt 
som möjligt upphört. 

• Spridningen av oavsiktligt 
bildade ämnen med farliga 
egenskaper är mycket liten 
och uppgifter om bildning, 
källor, utsläpp samt spridn-
ing av de mest betydande 
av dessa ämnen och deras 
nedbrytningsprodukter är 
tillgängliga. 

• Förorenade områden är 
åtgärdade i så stor utsträck-
ning att de inte utgör något 
hot mot människors hälsa 
eller miljön. 

• Kunskap om kemiska 
ämnens miljö- och hälsoe-
genskaper är tillgänglig och 
tillräcklig för riskbedömning. 

• Information om miljö- och 
hälsofarliga ämnen i mate-
rial, kemiska produkter och 
varor är tillgänglig.
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eftersom de för med sig tungmetaller och andra skadliga ämnen in i vävnader hos djur 
och därmed finns det även en risk för människan att få i sig farliga ämnen. Stort fokus 
ligger idag på mikroskräp av plast (mikroplast) men begreppet mikroskräp innefattar 
alla sorters partiklar som är skapade av människan. Om partiklarna är så små som 0,1 
mikrometer eller mindre kallas de istället nanoskräp och befaras utgöra en ännu större 
fara. 

Ett sätt att minska utsläppen av mikroskäp i vår miljö är bättre avfallshantering och att 
minska nedskräpningen i stadsmiljö och natur. 

Växtskyddsmedel och ytvatten
Växtskyddsmedel används inom jordbruk, skog och trädgård för att bekämpa ogräs, 
svampar och skadedjur. Det finns en risk att de hamnar utanför odlingen vid besprutning 
eller följer med regnvatten ut i vattendrag och på så sätt påverkar växter och djur 
negativt (2). 

I Skåne, år 2016, återfanns rester av växtskyddsmedel i 22 av 27 undersökta vattentäkter. 
Växtskyddsmedel anses ha större påverkan på insekter i områden med jordbruksmark 
än förändringar i temperatur och nederbörd har (5).  

Kemikalier i byggnader och produktion  
Vid byggnation och vid anläggning används produkter som innehåller kemiska ämnen 
som kan vara skadliga för människors hälsa och för miljön. Kemikalier kan också läcka ut 
till miljön under hela produktens livscykel. Därför att det viktigt att bygga kemikaliesmart. 

PCB 
PCB (polyklorerade bifenyler) är en trögflytande oljelik vätska och består av en grupp 
ämnen med liknande kemisk struktur. PCB har flera värdefulla egenskaper som 
värmetålighet, stabilitet och isolerande förmåga. Ämnet började användas redan på 
1920-talet och i Sverige har det använts bland annat i den stora bostadsproduktionen 
på 60-talet (miljonprogrammet), där PCB tillsattes som mjukgörare i de fogmassor som 
till exempel var till för att täta och ta upp rörelser i fasader av betongelement. Ämnet 
finns ofta också i gamla transformatorer på grund av sin värmetålighet. PCB är förbjudet 
att använda i byggnation sedan 1978. (4).

PCB:er är stabila ämnen vilket innebär att det bryts ner mycket långsamt och att det 
ansamlas i näringskedjan när det kommer ut till miljön. PCB:er är också fettlösliga och 
lagras därmed i fettvävnaden hos människor och djur (4). 

Formaldehyd
Formaldehyd kan avges från byggnadsmaterial, möbler och konsumentprodukter. Det 
är också vanligt förekommande i industriprocesser vid tillverkning av plastprodukter. 
Nivåerna av formaldehyd är i allmänhet högst i nybyggda eller nyrenoverade byggnader 
(1). 

Vid nyproduktion
Det finns frivilliga bedömningssystem gällande byggprodukter för branschorganisationer 
för att fasa ut farliga kemikalier. Exempel på det är BASTA-projekt, SundaHus och Svanen. 
När det kommer till byggnader finns det likande bedömningssystem som Miljöbyggnad, 
Breem och LEED. 

Kemikalier och livsmedel 
En del av de kemikalier som läcker ut i miljön återfinns i våra livsmedel. Vissa av dessa 
miljöföroreningar är så pass farliga att myndigheter har satt gränsvärden för hur höga 
halter människor får utsättas för. Exempel på ämnen är växtskyddsmedel, dioxiner, 
kadmium och bly. 

För att minska kemikalier i livsmedel kan andra metoder användas för att främja eller 
skydda odlingar. I Sverige är ungefär 15 procent av jordbruksmarken ekologisk odling 
(4). 
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Förorenade områden 
I anslutning till där det tidigare har legat industrier eller andra verksamheter finns det på 
många platser runt om i landet förorenad mark. Förorenad mark omfattar mark, grund- 
och ytvatten, sediment samt byggnader, anläggningar och liknande som innehåller 
föroreningar som är farliga för människors hälsa och miljön. 

Efterbehandling av förorenad mark kan ske genom att förorenade massor förs bort, 
täckts över eller på annat sätt behandlas. Ansvaret för avhjälpande av föroreningsskada 
regleras i miljöbalkens 10:e kapitel.  Länsstyrelsen och kommunerna arbetar med att 
kartlägga mark i länet som befaras vara förorenad av både pågående och nedlagda 
verksamheter. Naturvårdsverket ansvarar för att samordna och prioritera arbetet med 
att identifiera, riskklassa och åtgärda förorenade områden på nationell nivå (7). 

Farliga ämnen i slam från reningsverk
Det är svårt att veta vilka av alla kemikalier som läcker från varor i samhället som kan ge 
miljöproblem. Genom att analysera slam från reningsverk kan det ge en fingervisning 
om vilka kemikalier som är tillräckligt rörliga och svårnedbrytbara för att ansamlas i 
miljön (8). 

Ämnen vars halter har minskat återfinns i ämnesgrupperna fenoler, fluorkinoloner, 
ftalater, klorparaffiner, perfluorerade ämnen och polybromerade difenyletrar. 
Bland ämnen som ökar finns organiska tennföreningar, vissa siloxaner, fosfater och 
perfluorerade ämnen (7). 

Kemikalielagstiftning
Reach-förordningen 
Reach-förordningen omfattar EU:s kemikalielagstiftning och har många olika syften. 
Förordningen hanterar registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av 
kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier, vilket inte 
förekommer i tidigare lagstiftning. EU har också tagit fram en kandidatlista över ämnen 
med särskilt farliga egenskaper. För att ett ämne ska komma upp på kandidatlistan 
ska ämnet vara: cancerframkallande, kunna skada arvsmassa, ansamlas i miljön, 
störa fortplantningsförmågan, eller ha andra egenskaper som till exempel vara 
hormonstörande (4). I dagsläget finns 205 särskilt farliga ämnen listade av EU. Sveriges 
Kemikalieinspektion anser dock att åtminstone 1500 av de kemikalier som finns 
registrerade hos Echa bör klassas som särskilt farliga. Sannolikt finns ännu fler ämnen 
som innebär stora risker, men för många ämnen saknas tillräckliga underlag. (5) 

Agenda 2030 och miljömålet
Genom att arbeta med att minska utsläppen av farliga ämnen i mark och vattenmiljöer 
så bidrar kommunen till att uppnå Agenda 2030-mål  

•	 Mål 3 - Hälsa och välbefinnande

Delmål 3.9. Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd 
av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och 
mark

•	 Mål 6 - Rent vatten och sanitet för alla 

Delmål 6.3. Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, 
stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, 
halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen 
och en säker återanvändning globalt.

•	 Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion 

Delmål 12.4. Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och 

Reningsverket (Foto: Lomma kommun)
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alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna 
internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten 
och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors 
hälsa och miljön.

•	 Mål 14 - Hav och marina resurser 

Delmål 14.1. Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar 
i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och 
tillförsel av näringsämnen.

Vilka är utmaningarna med att nå målet? 
En ökande konsumtion är en stor utmaning för att nå målet med en giftfri miljö. Allt 
mer handel sker via nätet vilket försvårar kontrollen över farliga ämnen. Det finns också 
kunskapsluckor om ämnens egenskaper, användning och spridning samt exponering 
som försvårar arbetet. 

En annan utmaning är kopplat till klimatförändringar. Ökad nederbörd kan öka utsläpp 
av ämnen, som kvicksilver, från mark och sprids då vidare till sjöar och hav. Ett varmare 
klimat kan också bidra till ett ökat behov av växtskyddsmedel i jordbruket. 

Lagstiftningen är inte snabb nog för att hantera nya spelregler på marknaden. Det har 
gjorts flera förbättringar inom kemikalierelaterade regelverk men det har inte gått 
tillräckligt snabbt.  

Miljötillståndet i Lomma 
kommun

Arbete mot spridning av mikroplast  
Lomma kommun arbetar aktivt med att minska utsläppen av mikroplast i vår natur. 
Kommunen är aktiv i Kommunernas Internationella Miljöorganisation (KIMO) som 
arbetar för att skydda, bevara och förbättra havsmiljön. KIMO bildades 1990 och består 
av medlemskommuner i länder runt Nordsjön och Östersjön (6). Arbetet är viktigt 
eftersom plaster i naturen bidrar till spridning av bland annat kemikalier i vår miljö. 

Som en del av KIMOs arbete har, Lomma kommun tillsammans med andra 
medlemskommuner, tagit fram en handlingsplan mot mikroskärp. Handlingsplanen 
redovisar kommunens rådighet och ansvarsområden gällande påverkan på förekomst 
av främst mikroplaster i miljön. Den innehåller även åtgärder och förändringar som 
en kommun kan göra för att minska och förhindra spridning av mikroskräp till miljön 
(6). Mer insatser behöver göras för att minska utsläppen och i det arbetet har Lomma 
kommun en viktig roll. 

Byggnader och anläggningar 
I arbetet med att minska kemikalieanvändningen vid nybyggnation använder Lomma 
kommun två olika miljöcertifieringssystem, Sundahus och Miljöbyggnad. Genom 
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att använda Sundahus går det att bryta ner varje material för sig och därmed minska 
påverkan av hälsofarliga ämnen vid nyproduktion. Lomma kommun använder sig av 
Miljöbyggnad silver, vilket är andra nivån i en tre-nivå-certifiering, där guld är högst 
och brons är lägst. Det ställs högre krav än att bara följa lagkraven för att uppnå 
miljöbyggnad silver på byggnader. 

Vid nybyggnation ställs idag inga krav på externa aktörer på vilken typ av byggmaterial 
som ska användas. Miljöbalken lägger ansvaret för utredning och bedömning av 
produkter och varor på leverantören, medan ansvaret att ersätta farliga ämnen med 
mindre farliga ska tas av användaren av dessa produkter. 

Utsläpp från båt- och hamnverksamhet
Lomma kommun har ca 360 båtplatser och Lommabuktens seglarklubb har 450 platser. 
Det finns 8 yrkesfiskare i kommunen som har 13 platser som de kan hyra ut till yrkes- 
eller fritidsfiskare. 

Det finns även en båttvätt där båtägare kan tvätta sina båtar för att minska risken 
för utsläpp av miljöfarliga ämnen. Miljöenheten har tillsyn av verksamheten och gör 
regelbundna kontroller för att kunna bedöma anläggningens reningsfunktion. Det finns 
också en anläggning för toatömning från fritidsbåtar i hamnen. Båtuppställningsplatsen 
i Lomma tätort ligger på en gammal deponi. 

Förorenad mark
Den tidigare brytningen av lera i Lomma kommun skapade många öppna tomma 
lertäkter i landskapet. Under 1900-talet användes många av lertäkterna som soptippar 
för allt från industriavfall till hushållsavfall, där bland annat eternit dumpades. 
Dumpningen skedde till stor del utan kontroll eller behandling av avfall och som idag 
skulle klassas som farligt avfall. Även Lomma Hamn består till stor del av blandad 
utfyllnad som har dumpats i havet. Den tidigare okontrollerade dumpningen av avfall 
har resulterat i att det finns en stor mängd förorenade områden i kommunen. 

Lomma kommun har en lång historia som industrikommun och marken är på sina 
håll förorenad av både pågående och nedlagda verksamheter. Förorenad mark 
kan vara en fara för människors hälsa eller miljön och kan ibland vara ett hinder för 
samhällsutvecklingen. Ett antal förorenade områden har efterbehandlats och andra 
är under utredning. I Länsstyrelsens så kallade MIFO-databas finns 83 fastigheter 
i kommunen registrerade. I databasen finns uppgifter om vilka verksamheter som 
bedrivits eller bedrivs på respektive fastighet.

Deponier
På flera platser i kommunen har avfall deponerats, 22 deponier har genom inventering 
lokaliserats, se figur 1. Ett flertal av deponierna är gamla lertäkter som fyllts igen med 
avfall. Avfallet består bland annat av organiskt material som när det bryts ned bildar 
metangas. Det är en explosiv gas som spontant läcker ut i luften och som under vissa 
omständigheter kan utgöra en risk för människors hälsa och säkerhet. 

Utredningar har genomförts i kommunen för att bedöma om vissa deponier är lämpliga 
för bebyggelse. Resultaten från dessa utredningar visar att metangasavgivningen var 
lägre än befarat och ett nytt bostadsområde nära Lomma hamn har därför växt fram 
på mark som tidigare använts som avfallsdeponi. För andra deponiområden behöver 
restriktionerna för markanvändning fortsatt beaktas eftersom det på andra ställen finns 
problem med gasbildning och bärighet i materialet. I takt med ett förändrat klimat 
kommer nya risker att uppstå när deponier och annan förorenad mark kan komma att 
översvämmas eller utsättas för annan fysisk påverkan. Det är därför viktigt att Lomma 
kommun fortsätter att arbeta med förorenade områden för att kunna identifiera möjliga 
risker och konsekvenser. 
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Gamla kontoret för eternitfabriken 
(Foto: Lomma kommun)
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Särskilt farliga ämnen i naturmiljön
Undersökningar av farliga ämnen i Lomma kommuns naturmiljö har genomförts 
dels i samband med undersökningar av förorenad mark, dels genom Öresunds 
Vattenvårdsförbund (ÖVF) och dels genom Lunds universitet. ÖVF har genomfört 
provtagningar under år 2017 av bland annat vissa PCBer, organiska tennföreningar, 
PAH-föreningar och tungmetaller i skrubbskädda och blåmusslor i Lommabukten. 
Halterna jämförs med fem tidigare mätningar gjorda mellan 1999–2014. De uppmätta 
halterna ligger fortsatt generellt över gränserna för att uppnå god miljöstatus 
enligt vattendirektivet. Undersökningen visade på ökande halter i skrubbskädda 
av tungmetallerna nickel, arsenik och kvicksilver, för kvicksilver överskrids 
miljökvalitetsnormen. Halterna av PCB, DDT och organiska tennföreningar har legat 

Oscarsfrid naturområde (Foto: Lomma kommun)

Miljöstörande verksamheter i Lomma 
kommun
Lomma kommun har idag endast ett fåtal stora industrier kvar. I kommunen finns det 
inga verksamheter i klass A. Det finns dock tre B-verksamheter, 20 C- verksamheter 
och runt 60 övriga verksamheter. De tre B- verksamheterna är Lomma Hårdkrom AB 
på Norra Vinstorps industriområde, kraftvärmeverket på Fäladsmarkens industriområde 
samt Borgeby Avloppsreningsverk. En C-verksamhet, som till exempel bensinstationer, 
bör inte ligga i närheten av annan bebyggelse utan lokaliseras i anslutning till större 
vägar och vid infarterna till kommunens samhällen. I Lomma tätort har de tidigare 
stationerna inne i samhället lagts ner eller omlokaliserats. I Bjärred har nyligen en 
av stationerna omlokaliserats, men en station finns fortfarande kvar inne bland 
bebyggelsen. Denna ska på sikt avvecklas.  Av samma skäl ska verksamhetsområdet vid 
Kannike gamla tegelbruk omvandlas till lättare industri. 
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på samma nivåer sedan 2006 och i något fall varit svagt ökande. I blåmusslor har de 
uppmätta tungmetallerna varit på ungefär samma nivå sedan 2002 förutom mangan 
som ökat de två senaste mätningarna. För de klorerade pesticiderna, PCB, PAH och 
tennorganiska föreningar visar mätningarna en nedåtgående trend i blåmusslor dock 
inte i skrubbskädda. (9) 

Under 2006 gjordes en studie av hexaklorbensenhalter i abborrar från Habo damm, 
Oskarsfridsdammen och Östra dammen (3). I abborre från Oskarsfridsdammen 
fanns fyra gånger högre halter av hexaklorbensen än i abborre från Östra dammen. 
De uppmätta halterna i Oskarsfridsdammen anses som höga utifrån de riktvärden 
som finns. Provtagningarna visar att det finns höga halter av miljöstörande ämnen 
i vattenmiljöer inom kommunen.  Det har genomförts en provtagning i samtliga av 
kommunens dammar under 2015. Metoden som användes var en enklare screening 
som fortsatt visade på förekomst av PAH:er, tungmetaller och andra problematiska 
föroreningar i kommunens gamla tegelbruksdammar. 

Ekologisk mat i kommunal verksamhet 
Det har skett ett kontinuerligt arbete för att öka andelen ekologisk mat i den kommunala 
verksamheten. År 2021 var 26 procent av den inhandlade maten ekologisk. Vid 
odling och framställning av ekologisk mat minimeras användningen av kemikalier. Till 
exempel används inte bekämpningsmedel eller konstgödsel vid odling. Att öka andelen 
ekologisk mat i inköpsprocessen blir därför ett sätt för Lomma kommun att minska 
kemikalieanvändningen i samhället och minska påverkan av kemikalier på naturmiljön. 

Referenser
(1) Folkhälsomyndigheten. (2018). Hämtad 2020-05-06

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/k/
kemikalier-i-inomhusmiljon/?pub=54046#54054

(2) Jordbruksverket. (2020). Giftfri miljö Hämtad: 2020-05-13 

https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/giftfri-miljo

(3) Karl-Johan Persson (2007) Evidence of elevated concentrations of the organochlorine 
pesticide hexachlorobenzene (HCB), in perch (Perca fluviatilis), living in a small 
pond situated close to a landfill. Examensarbete vid Ekologiska institutionen, Lunds 
universitet.

(4) Kemikalieinspektionen. (2019). Fördjupad utvärdering av giftfri miljö. 

(5) Kemikalieinspektionen. (2020). Giftfritt från början Underlag till regeringen med 
förslag på strategi och nya etappmål för farliga ämnen till 2030. 

(6) KIMO. (2017). Handlingsplan mot utsläpp av mikroskräp från kommunala 
anläggningar och verksamheter. 

(7) Miljömålen.se Giftfri miljö. Hämtad 2020-02-25

(8) Naturvårdsverket. (2017). Gifter och miljö, kemikalier i vardagen. 

(9) Öresunds vattenvårdsförbund. (2018). ÖVF RAPPORT 2018:7. 
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Skyddande ozonskikt
Bakgrund
Ozonskiktet i atmosfären skyddar livet på jorden genom att filtrera bort en del av den 
skadliga UV-strålningen från solen. Det är därför viktigt att ozonskiktet inte tunnas ut. 
Hos människor kan ett uttunnat ozonskikt bidra till ökad risk för hudcancer, nedsatt 
immunförsvar och ögonsjukdomen starr. 

De flesta ozonnedbrytande ämnena minskar och regleras i Montrealprotokollet. 
Uttunningen av ozonskiktet har avstannat, mycket tack vare Montrealprotokollet. 
Ämnen som inte regleras i protokollet, såsom utsläpp från ozonnedbrytande ämnen i 
befintliga produkter samt utsläpp av lustgas, förväntas att öka framöver. 

Miljömålet anses vara uppnått eller kunna nås. Däremot går det inte att se en tydlig 
riktning för utvecklingen i miljön. Osäkerheten i den framtida utvecklingen av 
ozonskiktet har ökat på grund av en större komplexitet i det vetenskapliga underlaget. 
Detta innebär att det fortfarande är relevant att arbeta med att minska ozonuttunnande 
ämnen som släpps ut till atmosfären (1).  

Ozonnedbrytande ämnen
Ozonskiktet tunnas ut genom utsläpp av vissa lättflyktiga, stabila ämnen som innehåller 
klor eller brom i atmosfären. Exempel på sådana ämnen är bland annat så kallade 
klorfluorkarboner (CFC) och klorfluorväten (HCFC) vanligen kallat freoner. Haloner, 
klorerade lösningsmedel och metylbromid är andra exempel på ämnen som har 
en negativ effekt på ozonskiktet. Dessa ämnen kan under lång tid transporteras till 
atmosfären upp till ozonskiktet där klor och brom frigörs och bidrar till att ozonet bryts 
ner. Utsläppen av freoner ökar också fortfarande. Detta beror dels på läckage från gamla 
anläggningar och byggmaterial i de rikare länderna där användning numera generellt 
är förbjuden. Utsläpp av partiklar och vattenånga från flygplan som flyger på hög höjd 
påverkar också ozonskiktet. 

Ökande utsläpp av lustgas
Lustgas (N2O), som oftare nämns som en klimatpåverkande gas, har även egenskapen 
att den kan bidra till uttunning av ozonskiktet. I Sverige kommer utsläppen främst från 
jordbruket. Eftersom lustgas är en mycket kraftig växthusgas, reglerades den genom 
Kyotoprotokollet fram till 2020 och från och med 2021 regleras genom de nationella 
åtaganden som görs inom ramen för Parisavtalet. 

Ozonnedbrytande ämnen minskar stadigt 
Avvecklingen av ozonnedbrytande ämnen i kyl-, klimat- och värmepumpsanläggningar 
går framåt.  Ämnena har stadigt minskat sedan användningsförbud för klorflourkarboner 
(CFC) trädde i kraft 1999 och sedan förbud mot påfyllning av mjuka klorflourkolväten 
(HCFC) började gälla 2002. Det är endast ett fåtal verksamheter innehåller HCFC och 
det sker ett regelbundet omhändertagande av ämnet. Från och med 1 januari 2015 
är det även användningsförbud för HCFC. Sedan 1 januari 2020 har en utfasning av 
köldmedium med stor miljöpåverkan påbörjats. 

De nationella utsläppen av ozonnedbrytande ämnen består i stort sett uteslutande av 
utsläpp av CFC (klorfluorkarboner) från befintliga och uttjänta produkter. Dessa utsläpp 
minskar kontinuerligt (2). 

Ozonskiktet och klimatförändringar
Det förändrade klimatet och växthusgaser har inverkan på ozonskiktet. När det blir 
varmare på jordytan minskar temperaturen något på ozonskiktshöjd vilket saktar ner 
nedbrytningen av ozon. Samtidigt är flera växthusgaserna även ozonnedbrytande. 
Montrealprotokollet kan därför har haft en positiv inverkan även på klimatet i form av 

“Ozonskiktet ska ut-
vecklas så att det 
långsiktigt ger skydd 
mot skadlig UV-strål-
ning.”
Riksdagens definition
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även minskade växthusgaser. Osäkert framöver är bland annat hur klimatförändringarna 
kommer att påverka luftströmmana vid ozonskiktet och därmed hur ozonnedbrytande 
ämnen transporteras i stratosfären. (5). 

Agenda 2030 och miljömålet
•	 Mål 3 Hälsa och välbefinnande 

Delmål 3.9. Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd 
av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten 
och mark.

•	 Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Delmål 12.4. Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och 
alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna 
internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, 
vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för 
människors hälsa och miljön.

Delmål 12.8. Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den 
information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen. 

Vilka är utmaningarna för att nå målet? 
Ozonnedbrytande ämnen finns kvar i atmosfären under en lång tid. Det innebär att 
även om det har gjorts flera åtgärder för att minska utsläppen kommer det dröja lång 
tid innan den nedbrytande effekten av ozonlagret kommer att upphöra. Det är viktigt att 
fortsätta kontrollen så att inte nya kemikalier kommer ut på marknaden som har negativ 
effekt på ozonlagret. Ozonlagret påverkas också av klimatet och av vissa växthusgaser 
i atmosfären. Ökande utsläpp av till exempel lustgas kan fördröja återhämtningen av 
ozonlagret (1).  

Miljötillståndet i Lomma 
kommun 
Mindre enskilda anläggningar som till exempel kylskåp är inte tillståndspliktiga, vilket gör 
det omöjligt för kommunen att reglera och övervaka hur många mindre anläggningar 
med ozonnedbrytande ämnen det finns. För större anläggningar krävs däremot tillstånd 
och de inspekteras regelbundet av kommunen. I Tabell 1 ses siffror över de tre senaste 
årens utsläpp av HFC, vilket nu är det vanligaste köldmediet 

Emissioner av HCF
År Kg
2019 176,4

2020 901,6

2021 700,1

Den långsiktiga trenden med minskade mängder installerad HCFC har planat ut under 
de senaste åren. Så länge det finns HCFC kvar finns det risk för läckage som riskerar 
att skada ozonskiktet. Det är därför viktigt att minska mängden installerad HCFC för att 
eliminera risken för utsläpp. HFC påverkar inte ozonskiktet men är en mycket potent 
växthusgas som riskerar att läcka ut från de anläggningar där den finns installerad. 

Nationell precisering 
• Den sammanlagda expon-
eringen för kemiska ämnen 
via alla exponeringsvägar 
inte är skadlig för människor 
eller den biologiska mång-
falden. 

• Användningen av särskilt 
farliga ämnen har så långt 
som möjligt upphört. 

• Spridningen av oavsiktligt 
bildade ämnen med farliga 
egenskaper är mycket liten 
och uppgifter om bildning, 
källor, utsläpp samt spridn-
ing av de mest betydande 
av dessa ämnen och deras 
nedbrytningsprodukter är 
tillgängliga. 

• Förorenade områden är 
åtgärdade i så stor utsträck-
ning att de inte utgör något 
hot mot människors hälsa 
eller miljön. 
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Figur 4. Diagrammet visar utsläpp av lustgas (N2O) från olika sektorer i Lomma 
kommun.

• Kunskap om kemiska 
ämnens miljö- och hälsoe-
genskaper är tillgänglig och 
tillräcklig för riskbedömning. 

• Information om miljö- och 
hälsofarliga ämnen i mate-
rial, kemiska produkter och 
varor är tillgänglig.

Därför är det viktigt att på sikt hitta ett alternativ som varken påverkar ozonskiktet eller 
bidrar till klimatförändringarna. HCFC förbjöds för nyinstallation som köldmedium 1998. 
Från och med 2015 är det förbjudet att använda HCFC som köldmedium i befintliga 
anläggningar med undantag för vissa små aggregat. 

Lustgas
Utsläppen av lustgas i Lomma kommun har befunnit sig på en relativt jämn nivå sedan år 
1990, men en liten minskning kan noteras. De största utsläppen kommer från sektorerna 
avfall och jordbruk. I fråga om avfallet, uppstår en majoritet av lustgasutsläppen genom 
processer för behandling av avloppsvatten (6). Lustgasen från jordbrukssektorn kommer 
främst genom gödselhantering och samt genom odling på organogena jordar och från 
indirekta utsläpp av lustgas från brukade marker (6). Se Figur 1. 
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Säker strålmiljö

“Människors hälsa och 
den biologiska mång-
falden ska skyddas 
mot skadliga effekter 
av strålning.”
Riksdagens definition

Bakgrund
Det finns olika typer av strålning som alla har olika egenskaper. Röntgenstrålning och 
strålning från radioaktiva ämnen kallas för joniserande strålning. Strålning med lägre 
energi kallas icke-joniserande strålning. UV-strålning och radiovågor från basstationer 
(master för mobiltelefoni) och mobiltelefoner är exempel på icke-joniserande strålning. 
Det finns inga säkerställda hälsorisker med radiovågor så länge referensvärdena inte 
överskrids. Det finns goda kunskaper om hur joniserande strålning kan skada människan 
på olika sätt. När det gäller icke-joniserande strålning är däremot kunskaperna 
fortfarande begränsade. (4).

Stora delar av miljömålet går i en positiv riktning. Antalet fall av hudcancer har dock 
ökat under lång tid och fortsätter att öka. Miljömålet säker strålmiljö är ett av två 
miljömål som miljömålsutredningen år 2019 ansåg nästan vara uppfyllda. Trenden är att 
utsläppen minskar och att stråldoserna fortsatt är låga. Samtidigt går det inte att se en 
tydlig riktning för utvecklingen i miljön kopplat till miljömålet.  

Joniserande strålning
I Sverige får varje person årligen en dos av joniserande strålning som är i genomsnitt 
cirka 1,8 mSv (milliSievert). Detta motsvarar att varje cell i vår kropp träffas av strålning 
cirka en gång om året. Ju högre stråldos en människa utsätts för desto större är risken 
för cellskador och eventuell utveckling av cancer. Av den totala årsdosen kommer cirka 
en mSv från naturliga strålkällor som inte går att påverka. Olika åtgärder kan minska den 
återstående dosen (3). 

I den yttre miljön kommer den största delen av exponeringen av joniserande strålning 
från naturligt förekommande radioaktiva ämnen i mark, byggnadsmaterial och 
grundvatten samt från kosmisk strålning. Samverkan mellan joniserande strålning och 
kemiska ämnen kan påverka de biologiska effekter som strålningen ger upphov till. Till 
exempel ökar risken för lungcancer för rökare som bor i hus med radon i inomhusluften 
jämfört med icke-rökare som utsätts för samma radonhalter. Risken för rökare 
uppskattas vara cirka femton gånger högre än för icke-rökare som utsätts för samma 
radonexponering (4).

Enligt Strålsäkermyndigheten (2019) bedöms allmänhetens exponering för joniserande 
strålning i miljön i dagsläget inte utgöra något hälsoproblem. Halterna av radioaktiva 
ämnen i miljön fortsätter att vara låga. Av de icke naturligt förekommande radioaktiva 
ämnena i miljön utgörs den största delen fortfarande av cesium från Tjernobylolyckan 
1986.

Bakgrundsstrålning 
Var sjunde månad mäts bakgrundsstrålningen i hela landet. Mätningarna görs samtidigt 
för att sedan kunna göra jämförelser. Det finns 800–900 mätpunkter utspridda runt om 
i landet. Alla kommuner i Sverige har fått i uppdrag att göra dessa referensmätningar.

Radon 
Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas, som bildas när det radioaktiva grundämnet 
radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas radondöttrar som är 
radioaktiva metallatomer. Radon finns överallt i mark, luft och vatten. Marken är den 
vanligaste radonkällan och i vissa marktyper i jorden, särskilt alunskiffer, förekommer 
radon. Markradon kan orsaka hälsoproblem vid exponering över längre tid, till exempel 
om radon förorenar inomhusluften genom läckage från marken eller byggnadsmaterial. 

Många byggnadsmaterial är baserade på sten (till exempel betong, tegel, lättbetong). 
Normalt är radiumhalten så liten att radonavgången är betydelselös, men det finns 
undantag. Ett sådant är alunskifferbaserad lättbetong, så kallad blåbetong med blåaktig 
färg, som användes mellan 1929-1974 (1). 

Radon i bostäder är en betydelsefull källa till att människor exponeras för joniserad 
strålning. Joniserad strålning har tillräcklig energi för att slå ut elektroner ur atomer och 
bilda joner som är reaktiva och skada levande vävnad. Skadorna kan medföra mutationer 
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i det genetiska materialet (DNA) och medföra en ökad risk för cancer. Lungcancer är den 
dominerade hälsorisken kopplat till för höga halter av radon i bostaden (1). 

Icke-joniserande strålning
Idag är kunskapen om sambandet mellan icke-joniserande strålning och uppkomst av 
skador begränsad. Eftersom de biologiska och fysikaliska effekterna inte är desamma 
för joniserande och icke-joniserande strålning kan inte en dos för till exempel 
elektromagnetiska fält beräknas på samma sätt som för joniserande strålning. 

UV-strålning  
Ultraviolett strålning (UV-strålning) delas in i tre grupper, UVA-, UVB- och UVC-strålning 
beroende på hur lång våglängden är. UVA-strålning har längre våglängd medan UVC-
strålning har kortare våglängd. Ju kortare våglängden är desto mer energirik och skadlig 
är den. Hur mycket UV-strålning var och en utsätts för styrs i hög grad av vår livsstil och 
våra solvanor (1).

Positiva hälsoeffekter 
Människans behov av solljus är viktigt för vårt välbefinnande och bildandet av D-vitamin. 
D-vitamin behövs i kroppen för att bland annat kunna tillgodogöra sig kalcium. Solljuset 
är den främsta källan till bildandet av D-vitamin och står för nästan 90 procent av 
behovet. Under sommaren kan det räcka med endast 15 minuter i solen för att täcka 
ens D-vitaminbehov (1). 

Negativa hälsoeffekter 
Varje år insjuknar drygt 10 000 personer i de allvarligare formerna av hudcancer (ej 
inräknat basalcellscancer), och 80 90% av dessa fall kan kopplas till exponering av UV-
strålning.

Trots att det är främst äldre personer som drabbas av malignt melanom, så antas 
solexponering under barndomen och tonårstiden vara av stor betydelse för den 
framtida risken. Därför kan dagens ökning av antalet hudcancerfall till viss del tillskrivas 
solvanor som ligger flera decennier tillbaka i tiden (1). 

Elektromagnetiska fält 
Allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (EMF) är normalt sett låg jämfört 
med gällande referensvärden. När det kommer till kraftledningar är fortfarande osäkert 
om magnetfältsexponering har en påverkande faktor gällande ökad risk för leukemi hos 
barn som bor nära kraftledningar. Precis under kraftledningar är magnetfälten förhöjda, 
men fälten avtar snabbt med avståndet till kraftledningen (2). 

Agenda 2030 och miljömålet 
Genom att arbeta med att miljömålet Säker strålmiljö så bidrar kommunen även till att 
uppnå Agenda 2030-målet  

•	 Mål 3 God hälsa och välbefinnande 

Delmål 3.4. Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska 
det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en 
tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Vilka är utmaningarna för att nå målet? 
Den centrala utmaningen i miljömålet är kopplat till UV-strålning och att antalet fall av 
hudcancer ökar. För att kunna upp uppnå miljömålet kopplat till UV-strålning behövs 
det göras förändringar i människors livsstil och attityder till exempelvis solning och 
utseende.

Nationell precisering 
• Individens exponering för-
skadlig strålning i arbetslivet 
och i övriga miljön begrän-
sas så långt det är rimligt 
möjligt.

• Utsläppen av radioaktiva 
ämnen i miljön begränsas 
så att människors hälsa och 
den biologiska mångfalden 
skyddas.

• Antalet årliga fall av hud-
cancer orsakade av ultravio-
lett strålning är lägre än år 
2000.

• Exponeringen för elektro-
magnetiska fält i arbetslivet 
och i övriga miljön är så låg 
att människors hälsa och 
den biologiska mångfalden 
inte påverkas negativt.
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Miljötillståndet i Lomma 
kommun 
Bakgrundsstrålning 
Var sjunde månad genomförs mätningar av bakgrundsstrålningen i Lomma kommun på 
två bestämda referenspunkter. Under år 2021 uppmättes bakgrundsstrålningen under 
ett tillfälle och resultatet från mätningen visade 0,08/0,06 μSv/h. Bakgrundsstrålningen 
i kommunen är i nivå med den normala bakgrundsstrålningen i Sverige som ligger 
mellan 0,05 och 0,20 μSv/h.

Radon 
Under 2008 uppdrog kommunen åt Statens geologiska undersökning att utföra en 
geologisk undersökning gällande radonrisken i marken. Undersökningen visar att 
kommunen ligger i ett låg- till normalriskområde och därmed är risken låg för att 
markradon ska kunna ge upphov till förhöjda radonhalter i hus. Några analyser som 
visar på höga radonhalter i dricksvatten har inte påträffats. Huvuddelen av kommunens 
leror och svallsediment bedöms som lågriskområden, medan moräner bedöms 
som normal- till eventuellt lågriskområden. Isälvssediment, intermoräna och andra 
grovkorniga sediment bedöms som normalriskområden. Inget område har bedömts 
som högriskområde. Om det vid grävnings- och schaktarbete påträffas alunskiffer i mer 
betydande mängd i jordlagren utgör dock detta ett högriskområde.

Miljö- och byggnadsnämnden har tillsynsansvaret gällande radonfrågor i kommunen 
och kan ställa krav på att mätningar ska utföras samt att åtgärder ska vidtas vid för höga 
halter (överstiger gränsvärdet på 200 Bq/m3). Under 2017–2020 har kommunen begärt 
in radonmätningar från privata fastighetsägare. Resultatet visade att det fanns några 
enstaka lägenheter där det kunde konstateras förhöjda radonhalter, det pågår i dagsläget 
(2021) utredningar av dessa. Lomma kommun rekommenderar privata fastighetsägare 
att följa Strålskyddsmyndighetens rekommendation om att radonmätningar bör göras 
var tionde år. 

UV-strålning 
Solning kan innebära en högre risk för fall av hudcancer. I Skåne är antalet fall 
av malignt melanom per 100 000 personer högre än för Sverige i stort. I figur 
1 nedan ses antal nya diagnoser av malignt melanom i Skåne och Sverige. Det 
är en stor ökning av fall av hudcancer i Skåne, liksom i Sverige totalt.  

Antalet fall av hudcancer har ökat under flera års tid. Minskad exponering för UV-
strålning är avgörande för att minska antalet hudcancerfall. Det kräver en förändrad 
livsstil och nya attityder kring utseende och solning. Även om exponeringen för UV-
strålning skulle minska, kommer antalet cancerfall att öka en period. Detta eftersom det 
kan ta decennier för hudcancer att utvecklas.

En viktig riskfaktor för sjukdomen är stark solexponering under barndomen och vanliga 
förvärvade pigmentnevi (bruna födelsemärken) är ett objektivt mått på mängden 
exponering. UV-rådet rekommenderar i sin rapport att Strålsäkerhetsmyndigheten 
fortsätter med preventiva åtgärder riktade mot barn upp till 12 år och mot vuxna kring 
barn, för att minska risken för hudcancer i framtiden.
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Figur 5. I diagrammet ses antal nya cancerfall av malignt melanom per 100 000 personer 
mellan åren 2000 och 2020, uppdelat för kvinnor och män. 

Elektromagnetisk strålning
I norra delen av kommunen finns det en 400 kV-kraftledning. Det är den enda källan som 
kan pekas ut som risk för elektromagnetisk strålning, enligt Strålskyddsmyndighetens 
riktlinjer. Lomma kommun verkar för en nedgrävning av sträckan som går igenom 
kommunen. 

Foto: Pixabay.se

(2) Stålsäkerhetsmyndigheten.(2018). Fördjupad utvärdering 2019 (FU19) av Säker 
strålmiljö. 

(3) Statens strålskyddsinstitut.(2003). Strålning – risk och nytta. 

(4) Statens strålskyddsinstitut.(2003). Fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet 
Säker strålmiljö. 

Referenser 
(1) Folkhälsomyndigheten.(2017). Miljöhälsorapport. 
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Grundvatten av god kvalitet 

“Grundvattnet ska ge 
en säker och hållbar 
dricksvattenförsörjning 
samt bidra till en god 
livsmiljö för växter och 
djur i sjöar och vatten-
drag.”
Riksdagens definition

Bakgrund
Grundvatten som naturresurs och livsmedel 
Grundvatten bildas när nederbörd eller ytvatten filtreras ner genom markytan och 
fyller porer i marken och sprickor i berggrunden. Vissa geologiska formationer kan 
lagra grundvatten och dessa bildningar är viktiga för vår grundvattenförsörjning, 
tillsammans med ytvattentäkter. Grundvattnet kan vara allt från några veckor till flera 
tusen år gammalt och kan ha ett komplicerat rörelsemönster i marken innan det når 
utströmningsområdet där vatten flödar ut i våtmarker, vattendrag, sjöar och hav.

Det viktigaste användningsområdet för grundvatten är kommunal eller enskild 
vattenförsörjning. Grundvatten som dricksvatten har många fördelar jämfört med 
ytvatten. Bland annat håller det en jämn och låg temperatur, har låg halt av organiska 
ämnen samt en bättre mikrobiologisk kvalitet. Ofta kan grundvatten användas helt 
utan förbehandling, men om reningsåtgärder krävs är dessa i allmänhet enklare 
och betydligt mindre kemikaliekrävande än vid ytvattenbehandling. Hälften av all 
färskvattenförsörjning i Sverige baseras på naturligt eller konstgjort grundvatten. Resten 
kommer från ytvatten. Förutom som dricksvattenförsörjning används grundvatten inom 
jordbruket, inom djurhållning, till bevattning, som processvatten i vissa industrier, för 
trädgårdsbevattning och för energiutvinning (1).

En stor del av grundvattenförekomsterna uppnår inte önskad miljökvalitet idag. Det 
finns fortfarande områden där föroreningar i grundvattnet är okända. Däremot har 
intresset för grundvattnet ökat vilket gör att förutsättningarna för att uppnå miljömålet 
har förbättrats (1).   

Grundvattenförekomster
Grundvattenförekomster kan bildas på olika sätt. Förekomster i berg utgörs av kristallint 
urberg eller sedimentär berggrund. Grundvatten i jord å andra sidan utgörs av sand- 
och eller grusavlagringar. Nedan ges två exempel på grundvattenförekomster i jord och 
i berg. 

Naturgrusavlagringar
De flesta av Sveriges större grundvattentäkter finns i stora naturgrusavlagringar 
från istiden. Genom att bevara dessa ges det goda förutsättningar för framtida uttag 
av grundvatten och att kultur- och naturvärdena som är kopplade till dessa inte går 
förlorande. Samtidigt används många av naturgrusavlagringarna idag till bland annat 
ballast och betong, vilket påverkar formationerna negativt och att deras värden hotas 
eller går förlorade (1). Trenden är dock sedan ett par decennier att naturgrusbrytningen 
minskar i Sverige och att krossberg används som resurs för ballast och betong i högre 
utsträckning, bland annat på grund av att naturgrus beskattas sedan 1996 (5). Detta 
är positivt för grundvattenförsörjningen men har andra miljökonsekvenser i form av 
exploatering. 

Sedimentära bergarter
I ett skånskt perspektiv är grundvattenförekomsterna i sedimentär berggrund av stor 
betydelse som potential för dricksvattenförsörjningen. Bildningen av grundvatten 
sker främst i bergarter som sandsten, kalksten och skiffer. Grundvattnet förekommer i 
bergarternas porsystem, skiktfogar och sprickor (1).  

Förnybar resurs 
Grundvatten är en förnyelsebar resurs och återbildas ständigt som en del i vattnets 
kretslopp. Tillgången är dock inte obegränsad eftersom återbildandet ibland sker 
mycket långsamt. Det tar också ofta lång tid för grundvattnet att omsättas vilket gör 
att det även tar lång tid att återställa kvalitén om vattnet förorenats. För stora uttag 
kan leda till att grundvattenytan sänks och till att tryckförhållandena i vattnet förändras. 
En ändrad grundvattennivå eller ändrade tryckförhållanden påverkar livsförhållandena 
för åtskilliga växter och djur. Många våtmarker, sjöar och vattendrag är beroende av 
att grundvattnet sipprar fram. Om grundvattennivån sänks i kustnära områden kan det 
dessutom medföra att saltvatten tränger in i grundvattnet.
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Klimatförändringars påverkan på vårt grundvatten 
Klimatförändringarna kommer att göra Sverige varmare vilket kommer att påverka 
tillgången till vatten. I genomsnitt förväntas vintrarna bli varmare och blötare. Samtidigt 
kommer en förlängd växtsäsong och en ökad avdunstning att minska tillgången på 
vatten under sommarhalvåret, särskilt i södra Sverige. Klimatförändringar kommer 
därmed att påverka våra grundvattentillgångar och grundvattennivåer (1). 

Extrem värme och torka 2018 
Sommaren 2018 var extremt varm och nederbördsfattig, vilket gjorde att 
grundvattennivåerna sjönk snabbt. Redan åren innan, 2016 och 2017, var det låga 
grundvattennivåer i flera delar av landet. Värst drabbade var den del av befolkningen 
med egen dricksvattenförsörjning, speciellt de som hade grävda brunnar eller stora 
vattenuttag. 

Jämfört med åren 2016 och 2017 var grundvattentillgången under 2018 inte 
problematisk för den kommunala vattenförsörjningen (1). 

Påverkan från verksamheter
Utsläpp från verksamheter kan förorena grundvattnet. Även användning av små 
mängder kemiska ämnen som kommer ut i naturmiljön kan på sikt leda till föroreningar 
i grundvattnet. Det kan vara park- och trädgårdsskötsel, avrinning från trafik, vägar och 
parkeringsytor, utsläpp från reningsverk, otillräcklig rening av dagvatten från industrier 
eller genom markanvändning i jord- och skogsbruk. Ett i Skåne förvånande resultat är 
att flera substanser som härrör från bekämpningsmedel återfinns vid undersökningar 
av grundvattnet på flera platser.  De tre vanligaste substanserna som återfunnits i 
grundvattnet är BAM, atrazin och atrazindesetyl som är rester från numera förbjudna 
bekämpningsmedel (1). 

EU:s ramdirektiv för vatten 
EU:s ramdirektiv för vatten antogs år 2000. Avsikten med vattendirektivet är att skapa 
en helhetssyn på hanteringen av vattenfrågor inom EU. Vattenförvaltningen utgår 
från naturens egna gränser för vattnets flöde - avrinningsområdena. I enlighet med 
vattendirektivet ska vattenförvaltningen ske inom avrinningsområden och i samverkan 
med alla berörda aktörer. För genomförandet av vattendirektivet finns det i Sverige fem 
vattenmyndigheter i lika många vattendistrikt (1).

Miljökvalitetsnormer för vatten 
2009 fattade vattenmyndigheterna beslut om miljökvalitetsnormer för vatten i enlighet 
med EU:s ramdirektiv för vatten. Dessa normer har infogats i miljöbalkens kapitel 5 och 
har samma status som övriga normer i miljöbalken. Det innebär att kommunen har 
skyldighet att säkerställa att dessa normer uppfylls och att normerna ska iakttas vid 
planering och planläggning. Miljökvalitetsnormerna gäller för de vattenförekomster, 
både yt- och grundvattenförekomster, som kartlagts och klassificerats sedan 2006 (1).

Nationell precisering 
Grundvattnet är med få un-
dantag av sådan kvalitet att 
det inte begränsar använd-
ningen av grundvatten för 
allmän eller enskild dricks-
vattenförsörjning.

• Grundvattenförekomster 
som omfattas av förord-
ningen (2004:660) om för-
valtning av kvaliteten på 
vattenmiljön har god kemisk 
status.

• Utströmmande grundvat-
ten har sådan kvalitet att det 
bidrar till en god livsmiljö för 
växter och djur i källor, sjöar, 
våtmarker, vattendrag och 
hav.

• Grundvattenförekomster 
som omfattas av förordnin-
gen (2004:660) om förvalt-
ning av kvaliteten på vat-
tenmiljön har god kvantitativ 
status.



G
ru

n
d

va
tt

e
n

 a
v 

g
o

d
 k

va
li

te
t

Miljömålsprogram Del B - Kunskapsunderlag

41

Agenda 2030 och miljömålet 
Genom att arbeta med att miljömålet Grundvatten av god kvalitet så bidrar kommunen 
även till att uppnå Agenda 2030-mål 

•	 Mål 6 – Rent vatten och sanitet 

Delmål 6.3. Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, 
stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, 
halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen 
och en säker återanvändning globalt.

Delmål 6.4. Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla 
sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med 
sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal 
människor som lider av vattenbrist.

Delmål 6.5. Senast 2030 genomföra en integrerad förvaltning av 
vattenresurser på alla nivåer, när så är lämpligt genom gränsöverskridande 
samarbete.

•	 Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Delmål 12.4. Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och 
alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna 
internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, 
vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för 
människors hälsa och miljön.

Vilka är utmaningar för att nå miljömålet? 
Skåne är ett lantbruksintensivt län och att använda bekämpningsmedel är en väsentlig 
del av matproduktionen. Spridning och hantering av bekämpningsmedel innebär alltid 
en risk för läckage och förorening till vattenresurser som grundvatten. Andra hot mot 
kvalitén på grundvattnet är olyckor, saltvatteninträngning, trafik, exploatering och 
förorenade områden.

Det behövs även mer kunskap om hur grundvattenbildning sker samt hur grundvattnet 
påverkar ytvattnet. Föroreningar från grundvatten kan transporteras till sjöar och 
vattendrag, som till exempel kvicksilver. Kunskapen om sådana processer är ännu låga 
(4). 

• Grundvattennivåerna är 
sådana att negativa kon-
sekvenser för vattenförsörjn-
ing, markstabilitet eller djur- 
och växtliv i angränsande 
ekosystem inte uppkommer.

• Naturgrusavlagringar av 
stor betydelse för drickvat-
tenförsörjning, energilagring, 
natur- och kulturlandskapet 
är fortsatt bevarade.

Miljötillståndet i Lomma 
kommun
Var får Lomma kommun sitt dricksvatten 
ifrån? 
Dricksvattnet i kommunen levereras av Sydvatten, ett kommunägt företag där 
Lomma kommun är en av 17 medägarkommuner. Sydvatten är Sveriges största 
dricksvattenproducent. Bolaget äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken 
Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distribution av 
dricksvatten. Vattentillgången är totalt sett mycket god. Behovet av att skydda 
täkterna är stort både utifrån lagstiftning och den avgörande betydelsen sjöarna 
har för vattenförsörjningen i Skåne. Inom Lomma kommun finns enbart ett fåtal 
hushåll utan kommunal dricksvattenförsörjning. Detta gör samhället sårbart ur ett 
beredskapsperspektiv.
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Sedimentärt berg, 
20 000 - 6 0000 l/h
Sedimentärt berg, 
6 000 - 2 0000 l/h
Sedimentärt berg, 
2 000 - 6 000 l/h
Sedimentärt berg, 
600 - 2 000 l/h
Begränsade
grundvattentillgångar

Alnarpsströmmen 
Alnarpsströmmen är en av Sveriges största grundvattenförekomster. Alnarpsströmmen 
rinner igenom en sänka i berggrunden som är fylld med grus och sand cirka 50 meter 
under markytan. Den kan beskrivas som en underjordisk flod som går genom flera 
kommuner i sydvästra Skåne och passerar största delen av Lomma kommun, se figur 1. 

Lomma kommun ingår i ett samarbete som heter Sydvästskånes grundvattenkommitté 
(SSGK), tidigare Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen. Samarbetskommittén 
bildades år 1964 och består av de kommuner som grundvattenströmmen passerar samt 
vissa större intressenter som VA SYD och Sysav. Samarbetet syftar till att kontrollera och 
säkra kvalitet och kvantitet på grundvattnet i Alnarpsströmmen.

Som vattenresurs räknar man med att hela förekomsten har ett möjligt uttag på ca 25 
miljoner m3/år (4). 

Lomma kommun har åren 2010-2015 gjort ett årligt uttag på 250 000 kubikmeter 
vatten, det har inte använts som dricksvatten utan till värme- och kylanläggningar. 

Figur 6. Kartan visar Alnarpsströmmens utbredning i sydvästra Skåne. 
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Grundvatten inom Lomma kommun 
De ytliga jordarterna i Lomma kommun består till största delen av moränlera som det 
är svårt för vatten att tränga igenom. Leran fungerar därför som ett skydd som hindrar 
bekämpningsmedel och andra föroreningar att tränga ner i grundvattnet. Det finns 
dock vissa områden, framförallt i norra kommundelen, där jordlagret består av mer 
grovkorniga material. Där finns det därför en risk att olika typer av föroreningar kan 
tränga ner till grundvattnet.

Lomma kommuns berggrund består av sedimentära bergarter. I dessa finns det 
grundvatten i flera olika grundvattenförekomster. Alnarpsströmmen är den största 
grundvattenförekomsten och sträcker sig över nästan hela kommunen. I den östra delen 
av kommunen finns ytterligare två grundvattentäkter Skrivkritan och FFZ (Förkastnings- 
och flexurzonen). För att få uppdaterad information om miljökvalitetsnormer och 
grundvattenförekomster hänvisas till www.vattenatlas.se 

Tillgång, kvalitet och potentiella risker
Grundvattentillgången i Lomma kommun är mycket god och bedöms ha god kvantitativ 
och kemisk status. Statusen på kommunens grundvattenförekomster har i brist på 
undersökningar bedömts som god fram tills att ny information framkommer. Kommunen 
arbetar för att fullfölja åtgärdsprogrammen och se till att nya verksamheter och 
exploateringar helst förbättrar, men i alla fall inte ytterligare försämrar vattenkvaliteten i 
kommunens vattenförekomster.

Trots att kommunens grundvattentillgångar har god kvalitet idag finns det potentiella 
risker som kan komma att förorena eller förgifta grundvattnet. Detta gör att det är 
viktigt att Lomma kommun i fortsättningen inte planerar eller exploaterar i närheten av 
grundvattnet för att minimera eventuella utsläpp från till exempel större verksamheter. 
Även utsläpp till vatten från övergödande ämnen eller andra miljöskadliga ämnen ska 
minimeras. 

I framtiden kan Alnarpsströmmen och andra grundvattenförekomster i kommunen bli en 
viktig drickvattenresurs. En höjd havsvattennivå kan öka risken för saltvatteninträngning. 
Kommunen verkar för att grundvattnet ska finnas kvar som en resurs även för framtiden.

Referenser 
(1) SGU.(2019). Fördjupning av miljömålet Grundvatten av god kvalitet. 

(2) Sydvatten.(2018). Strategisk plan för Sydvatten AB 2018-2022. 

(3) Miljömålen. Grundvatten av god kvalitet. Hämtad 2020-02-24 

(4) SSGK. (2015). Årsrapport 2015. 

(5) http://resource.sgu.se/produkter/pp/pp2019-3-rapport.pdf
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God bebyggd miljö

“Städer, tätorter och 
annan bebyggd miljö 
ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en 
god regional och glob-
al miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas 
till vara och utvecklas. 
Byggnader och anläg-
gningar ska lokaliseras 
och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och 
så att en långsiktigt 
god hushållning med 
mark, vatten och andra 
resurser främjas.”
Riksdagens definition

Bakgrund
Kommunerna har, genom sitt ansvar för energiplanering, fysisk planering och 
kollektivtrafik, ett stort inflytande på samhällets utformning. Fysisk planering ska 
bidra till hållbar utveckling av tätorter och landsbygd. Med hållbarhet avses miljö och 
hälsoaspekter men planeringen ska också bidra till social och ekonomisk hållbarhet, 
genom att bland annat bidra till ett varierat utbud av offentliga platser, bostäder, kultur, 
arbetsplatser och service.

New Urban Agenda antogs under FN-konferensen Habitat III i Quito, Ecuador, under 
2016. New Urban Agenda är en färdriktning för hållbar stadsutveckling inom ramen 
för Agenda 2030 (1). Regeringen antog 2018 en nationell strategi (Strategi för levande 
städer 2017/18:230) för att skapa levande städer som ska underlätta kommuners 
arbete med att utveckla gröna, hälsosamma och trygga städer. Allt detta kan samlas 
under miljömålet God bebyggd miljö. Många av de andra miljömålen är också kopplade 
till God bebyggd miljö såsom Frisk luft, Grundvatten av god kvalité och Säker strålmiljö 
för att nämna några. 

Förtätning och hållbar markanvändning
Förtätning ses som en hållbar strategi för att skapa förutsättningar för en växande urban 
befolkning, utan att ta allt för mycket mark utanför städerna i anspråk. En allt tätare urban 
miljö kan minska avståndet mellan olika målpunkter och minska transportbehoven, 
minska energianvändningen samt minska ianspråktagandet av jordbruksmark. Däremot 
måste en förtätning ske på ett genomtänkt sätt så att inte grön- och vattenområden 
försvinner. När förtätning sker utan god planering kan förtätningen leda till minskat 
utrymme för bland annat ekosystemtjänster, vilket i förlängningen ger ett mindre robust 
samhälle och en sämre livsmiljö i tätorterna (1). 

Tillgång till tätortsnära natur 
Grön- och vattenområden bidrar till flera ekosystemtjänster i den bebyggda miljön, 
såsom bullerreducering, frisk luft och rekreation. Den tätortsnära naturen, som har ett 
särskilt värde för det vardagliga friluftslivet, löper risk att bli bebyggd när städer förtätas. 
Därför är det viktigt att planera vad som behöver skyddas genom att till exempel bilda 
naturreservat. Allt fler människor som är bosatta i tätorter har ett skyddat naturområde 
som det går att cykla eller gå till (1). 

Buller 
När allt fler människor väljer att bosätta sig i tätorter ökar risken för att fler utsätts för 
höga bullernivåer. EU klassar buller på andra plats som Europas främsta miljöhot, efter 
luftföroreningar. Buller beräknas bidra till 12 000 förtidiga dödsfall varje år. Ungefär 20 
procent av Europas befolkning lever i områden där ljudnivåerna är så pass höga att de 
anses vara skadliga för hälsan (7). 

Omgivningsbuller är den vanligaste typen av störning som berör flest människor i Sverige 
och trafik är den vanligaste källan. Ungefär 20 procent av befolkningen (motsvarande 2 
miljoner) utsätts för trafikbuller där dygnsekvivalenten på ljudnivån överstiger 55 dBA 
(1).

Hållbara transportmedel och 
energihushållning 
Gång, cykel och kollektivtrafik ska enligt regeringens strategi för levande städer 
(2017/18:230) främjas framför personbilstrafik. Idag dominerar personbilstrafik till stor 
del tätorternas trafiksystem. Detta gäller både fysiskt och mentalt. Genom att arbeta 
med att minska avståndet mellan viktiga målpunkter, kan förtätning bidra till ett minskat 
transportbehov.

En ökad andel gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik innebär en ökad fysisk aktivitet 
och i förlängningen en förbättrad hälsa. En utveckling mot mer hållbara transporter är 
också bra ur ett jämlikhetsperspektiv eftersom personer utan tillgång till bil får bättre 
möjligheter att röra sig i staden (1).
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God energi- och resurshushållning
Energisektorn påverkar flera miljömål genom sina utsläpp och förbrukande av 
naturresurser. Energianvändningen bör på sikt minska och användningen av 
förnyelsebara energikällor öka. Omställningen av energisystemet tar tid och kommunala 
energiplaner som anger strategier och förhållningssätt för att uppnå det är en viktig 
del i arbetet. Detta behandlas i större utsträckning under miljömålet Begränsad 
klimatpåverkan i Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025. 

Värdefulla kulturmiljöer
Byggnader och bebyggelsemiljöer är en viktig del av vårt kulturarv, de synliggör vår 
historia och berikar vår livsmiljö. De är också betydelsefulla resurser i det hållbara 
samhället, såväl ur ekonomiskt och socialt som miljömässigt perspektiv (1). De skänker 
karaktär och historisk förankring till en stad eller tätort. Det är därför viktigt att ett 
representativt urval av landets byggnader ges ett långsiktigt skydd mot rivning eller 
förvanskning. Idag förstörs stora delar av det byggda kulturarvet successivt genom 
rivning eller okänsliga ombyggnader. Även tätortsutbyggnad och förändringar inom 
infrastruktur, jordbruk och industri utsätter byggnader och kulturlandskap för ett 
stort förändringstryck. Av den värdefulla bebyggelsen som är långsiktigt skyddad är 
många bebyggelsekategorier dessutom underrepresenterade. En del av problemet 
är att det i många fall saknas en samlad överblick över den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsen och likaså saknas kännedom om vilka luckor som finns inom det nuvarande 
byggnadsminnesbeståndet (4). Att bevara kulturmiljön är en del i det övergripande 
målet att skapa en bebyggd miljö som ger skönhetsupplevelser, stödjer människors 
behov och skapar ett varierat utbud av arbetsplatser, bostäder, service och kultur.

Hållbar avfallshantering 
Den stora mängd avfall som vi ger upphov till leder till en ökad miljöbelastning. Att 
minska mängden avfall och avfallets farlighet samt öka återvinning och återanvändning 
i olika former är viktigt för att skapa en hållbar resurshantering. Även den totala 
mängden råvaror som omsätts i samhället måste minska och de råvaror som används 
bör recirkulera i kretslopp, genom återanvändning och återvinning. Det som inte kan 
ingå i kretslopp måste tas om hand på ett ur miljösynpunkt bra sätt. Den totala mängden 
avfall är beroende av våra konsumtionsmönster och avfallets farlighet är beroende av 
vilka ämnen som används i produktionen (1).

Byggnader och resurshushållning 
Miljöarbetet inom byggsektorn har framförallt fokuserat på energieffektivisering och 
omställning till förnyelsebar energi. Energieffektiviseringen av byggnader har haft en 
positiv utveckling de senaste åren.  

Påverkan på miljön som uppstår vid produktion av byggnader och anläggningar får ett 
allt större fokus. För att förstå en byggnads påverkan, i hela dess livscykel, kan man 
använda ett verktyg som kallas livscykelanalys (LCA) (1). En livscykelanalys beräknar 
miljöpåverkan från råvara till demontering och återvinning. En utveckling inom hållbart 
byggande är kopplat till byggnaders möjlighet till demonterbarhet och eventuell 
återvinning. Med ett livscykelperspektiv går det att minska byggnaders miljöpåverkan 
genom minskat byggavfall, hushålla med naturresurser och med energieffektivisering. 

Inomhusmiljö 
En femtedel av den vuxna befolkningen i Sverige uppger själva att de har ett eller flera 
symtom som de relaterar till inomhusmiljön i bostaden, skolan eller arbetet (3). Olika 
luftvägsproblem drabbar särskilt personer med astma, allergi eller annan känslighet. 
Bristande ventilation samt fukt- och mögelproblem inomhus kan vara anledningen till 
många av symptomen. Sedan år 1992 är fastighetsägare skyldiga att låta kontrollera 
funktionen av ventilationssystemen i sina byggnader (5). Flera orsaker till problemen kan 
vara att vi utsätts för hälsofarliga ämnen från byggnadsmaterial eller andra produkter i 
vår omgivning. Detta behandlas också i miljömålet ”Giftfri miljö”. Radon är en luktfri gas 
som också kan påverka inomhusmiljön negativt. För att veta mer om radon, läs avsnittet 
som behandlar miljömålet Säker strålmiljö. 

Nationell precisering 
• En långsiktigt hållbar be-
byggelsestruktur har utveck-
lats både vid nylokalisering 
av byggnader, anläggningar 
och verksamheter och vid 
användning, förvaltning 
och omvandling av befintlig 
bebyggelse samtidigt som 
byggnader är hållbart utfor-
made.

• Städer och tätorter samt 
sambandet mellan tätorter 
och landsbygd är planerade 
utifrån ett sammanhållet 
och hållbart perspektiv på 
sociala, ekonomiska samt 
miljö- och hälsorelaterade 
frågor.

• Infrastruktur för ener-
gisystem, transporter, av-
fallshantering och vattenoch 
avloppsförsörjning är inte-
grerade i stadsplaneringen 
och i övrig fysisk planering 
samt att lokalisering och ut-
formning av infrastrukturen 
är anpassade till människors 
behov, för att minska resurs 
och energianvändning samt 
klimatpåverkan, samtidigt 
som hänsyn är tagen till na-
tur- och kulturmiljö, estetik, 
hälsa och säkerhet. 
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Klimatanpassning 
Klimatanpassning ska skydda miljön och människors liv, hälsa och egendom genom att 
anpassa samhället till ett förändrat klimat och de konsekvenser det kan medföra för 
mark, vatten och bebyggelse (6).

I mars 2018 lade regeringen fram en Nationell strategi för klimatanpassning 
(2017/18:163). Strategin syftar till att stärka den nationella samordningen och förtydliga 
nationella ansvarsroller i relation till klimatanpassning. En stärkt nationell samordning 
för klimatanpassningsarbetet är ett viktigt steg för att kunna klimatanpassa och stärka 
resiliensen i den byggda miljön (1).  

Agenda 2030 och miljömålet 
Genom att arbeta med att miljömålet God bebyggd miljö så bidrar kommunen även till 
att uppnå Agenda 2030-målen

•	 Mål 11 – Hållbara städer och samhällen 

Delmål 11.3. Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt 
förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering 
och förvaltning av bosättningar i alla länder.

Delmål 11.6. Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, 
bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt 
hantering av kommunalt och annat avfall.

Delmål 11.7. Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, 
inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet 
för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Delmål 11.b. Till 2020 väsentligen öka det antal städer och samhällen som 
antar och genomför integrerade strategier och planer för inkludering, 
resurseffektivitet, begränsning av och anpassning till klimatförändringarna 
och motståndskraft mot katastrofer samt utveckla och genomföra, i linje 
med Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015–2030, en samlad 
katastrofriskhantering på alla nivåer.

•	 Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Delmål 12.4. Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och 
alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna 
internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten 
och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors 
hälsa och miljön.

Delmål 12.5. Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att 
förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

•	 Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Delmål 13.3. Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och 
institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, 
klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt 
tidig varning.

•	 Mål 14 – Hav och marina resurser

14.2. Senast 2020 förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett 

• Kollektivtrafiksystem är 
miljöanpassade, energief-
fektiva och tillgängliga och 
att det finns attraktiva, säkra 
och effektiva gång- och 
cykelvägar.

• Det finns natur- och 
grönområden och grönstråk 
i närhet till bebyggelsen med 
god kvalitet och tillgäng-
lighet.

• Det kulturella, historiska 
och arkitektoniska arvet i 
form av värdefulla byggnad-
er och bebyggelsemiljöer 
samt platser och landskap 
bevaras, används och ut-
vecklas.

• Den bebyggda miljön utgår 
från och stöder människans 
behov, ger skönhetsup-
plevelser och trevnad samt 
har ett varierat utbud av 
bostäder, arbetsplatser, ser-
vice och kultur.

• Människor inte utsätts för 
skadliga luftföroreningar, 
kemiska ämnen, höga ljud-
nivåer och radonhalter eller 
andra oacceptabla hälso- 
eller säkerhetsrisker. 
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hållbart sätt för att undvika betydande negativa konsekvenser, bland annat 
genom att stärka deras motståndskraft, samt vidta åtgärder för att återställa 
dem i syfte att uppnå friska och produktiva hav

•	 Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald 

Delmål 15.9. Senast 2020 integrera ekosystemens och den biologiska 
mångfaldens värden i nationella och lokala planerings- och 
utvecklingsprocesser, strategier för fattigdomsminskning samt räkenskaper

Vilka är utmaningarna för att nå målet? 
Utmaningarna ligger i att upprätthålla ekosystemtjänster och bevara grönområden, att 
minska påverkan från trafikbuller samt att bevara bebyggelsens kulturvärden.  En annan 
utmaning är hur man kan arbeta med livscykelperspektiv i byggsektorn och att minska 
mängden avfall. 

Miljötillståndet i Lomma 
kommun

Förtätning och hållbar markanvändning 
Lomma kommun arbetar aktivt med förtätning eller omvandling av redan ianspråktagen 
mark för att kunna hushålla bättre med marken och undvika att bygga på jordbruksmark 
och mark med naturvärden. Den nuvarande översiktsplanen antogs 2022. 

Tätortsnära natur 
I Lomma kommun finns det flera naturreservat i anslutning till tätorter och de flesta 
invånare har mindre än 300 meter till ett sådant område. Det finns också flera parker och 
grönområden som ökar invånarnas tillgång till tätortsnära natur. Några av kommunens 
större parker och grönområden är Löddesnäsparken, Bjärehovsparken, Fladängsparken 
och Pilängsparken.

Kommunen har även tagit fram ett antal program för att bevara och skydda natur, kust 
och grönområden, se nedan. 

Naturmiljöprogram 
Lomma kommuns Naturmiljöprogram 2018–2025 syftar till att bevara och utveckla 
den natur och de grönområden som finns samt att säkerställa allmänhetens tillgång till 
dessa områden. Programmet innehåller bland annat strategisk planering kopplat till hur 
människor i tätorter ska få tillgång till natur. Det innehåller dessutom flera miljömål och 
åtgärder. 

Marint naturmiljöprogram 
År 2010 antogs programmet Marint naturmiljöprogram för Lomma kommun 2010–
2020 av kommunfullmäktige. Programmet ska vara vägledande i kustzonsförvaltningen 
och övrigt förändrings- och förnyelsearbete som rör havet och kustzonen. Det skall även 
fungera som underlag i kommunens arbete för förbättrade ytvatten i enlighet med EU:s 
ramdirektiv för vatten. Programmet innehåller också miljömål och åtgärder för den 
marina miljön i Lomma kommun. 

Miljökompensation 
Balanseringsprincipen är en metod som kan användas i exploateringsprocessen för att 
uppnå god hushållning med naturresurser. Den utgår från att alla fysiska förändringar 
påverkar miljön och att negativ påverkan ska kompenseras. Balanseringsprincipen 

• Användningen av energi, 
mark, vatten och andra 
naturresurser sker på ett 
effektivt, resursbesparande 
och miljöanpassat sätt för 
att på sikt minska och att 
främst förnybara energikäl-
lor används.

• Avfallshanteringen är ef-
fektiv för samhället, enkel att 
använda för konsumenterna 
och att avfallet förebyggs 
samtidigt som resurserna i 
det avfall som uppstår tas 
till vara i så hög grad som 
möjligt samt att avfallets 
påverkan på och risker för 
hälsa och miljö minimeras.
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bygger på fyra steg, där man i första hand undviker negativ påverkan och i andra hand 
minimerar den. Om negativ påverkan inte kan undvikas ska den kompenseras genom 
att värden och funktioner som försvinner återskapas i sitt funktionella sammanhang, 
oftast betyder det kompensation inom området. I sista hand ska de förlorade värdena 
och funktionerna ersättas på annat sätt, vilket oftast betyder på annan plats. Det 
är dock viktigt att undvika att kompensationsåtgärder resulterar i en mängd små 
områden. Kompensation bör samordnas från flera projekt för att skapa stora områden 
och helst också skapa högre kvalitet än de som gått förlorade. Det finns alltså ett 
behov av att ha områden utpekade för miljökompensation om den gröna kvaliteten 
ska säkras i kombination med hög utbyggnadstakt. Ett riksdagsbeslut finns om att 
alla myndighetsbeslut som påverkar ekosystemtjänster negativt senast år 2018 ska 
synliggöra en förlust. 

Lomma kommun har historiskt arbetat framgångsrikt med balanseringsprincipen och 
miljökompensation. Det har tagits politiska beslut om att bortfall av naturresurser vid 
exploatering i möjligaste mån ska kompenseras. Kommunstyrelsen tydliggjorde även 
arbetssättet kring kompensation år 2014 med två beslut, att miljövärdesbedömning ska 
ingå som en del av detaljplanearbetet och att en rutin för miljövärdesbedömning och 
kompensation ska gälla vid all typ av exploatering. 

Kompensationsområden 
I Lomma kommun finns två sorters kompensationsområden, omvandlingskompensation 
och förbättringskompensation. Omvandlingskompensation är områden där 
markanvändningen ändras för att öka de ekologiska och landskapsmässiga 
kvalitéerna. Förbättringskompensation är befintliga natur- eller rekreationsområden 
där kvalitetshöjande åtgärder för att öka den biologiska mångfalden och andra 
ekosystemtjänster kan utföras, till exempel genom utveckling av vegetation i 
parkområden och inom idrottsanläggningar.

Buller 
De största trafikbullerkällorna i kommunen är E6:an och järnvägen. Det förekommer 
även bullerproblem omkring mindre vägar. Främst finns dessa problem inne i Lomma 
tätort och Bjärred samt utmed Västkustvägen mellan tätorterna. Vid vissa tillfällen 
påverkas kommunen även av flygbuller kopplat till flygningar till och från Kastrup.

Kommunen arbetar med att utreda och förebygga olägenheter från buller genom tillsyn 
av miljöfarliga verksamheter, uppföljning av inkomna klagomål och genom strategisk 
samhällsplanering. Det görs även bullerinventeringar i kommunen för att hitta områden 
med bullerproblematik. 

Hållbara transportsystem och 
energihushållning  
Lomma kommun har med sitt centrala läge nära till flera större städer som Malmö och 
Lund och har ett stort antal pendlare. Den största andelen pendlare ska till eller från 
Malmö och Lund.

Kollektivtrafik och cykel 
De allra flesta pendelresorna sker med bil, men kommunen arbetar med att göra 
kollektivtrafiken mer tillgänglig genom att bland annat arbeta för tätare busstrafik. 
Lommabanan öppnade för persontrafik i december 2020. Tågstationen kan öka 
mängden resor med kollektivtrafik samt korta ner restider till bland annat Malmö och 
Köpenhamn. Framtida stationer är planerade att öppna i Alnarp och Flädie 2026. 

Cykelplan
2016 tog Lomma kommun fram en cykelplan. Planen tar ett samlat grepp om 
cykelplaneringen i Lomma kommuns tätorter och småorter; Lomma, Bjärred, Habo 
Ljung, Flädie och Fjelie. Planen analyserar även regionala kopplingar, framförallt till 
Malmö och Lund. Planen syftar till att stödja ett långsiktigt hållbart transportsystem där 
cykeltrafiken prioriteras framför biltrafiken. 
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Alnarps slott (foto: Lomma kommun

Borgeby slott (foto: Lomma kommun

Sydkustleden 
2019 invigdes Sydkustleden som sträcker sig genom samtliga kustkommuner från 
Simrishamn till Helsingborg. Sträckan genom Lomma kommun är cirka 18 kilometer 
lång och går på befintliga cykelvägar från Spillepengen i söder till Lödde å i norr.

Energi- och klimatplan 
Lomma kommun har en Energi- och klimatplan för 2021-2025. I energi-och klimatplanen 
finns flera mål och åtgärder som är relaterade till God bebyggd miljö, exempelvis kring 
energiförsörjning och ett hållbart transportsystem. 

Kulturmiljöprogram 
Kommunen har sedan 2005 ett kommunövergripande kulturmiljöprogram. Här pekas 
värdefulla miljöer och objekt i kommunen ut, och förslag ges på åtgärder för att 
bevara dem. Kulturmiljöprogrammet är inte juridiskt bindande, utan fungerar som en 
vägledning över de kulturhistoriska värdena vid sammanvägningen av intressena i plan- 
och bygglovshantering. 

Avfallshantering
År 2021 fick Lomma en ny avfallsplan i och med den nya gemensamma kretsloppsplanen 
som antagits av 10 av ägarkommunerna till det kommunala bolaget Sysav. Syftet med 
den gemensamma kretsloppsplanen är att skapa en hållbar resursanvändning där avfall 
förebyggs, material och produkter stannar i kretsloppet och det avfall som ändå uppstår 
ses som en resurs. Planen är uppbyggd av tre övergripande mål med 24 indikatorer för 
att följa att utvecklingen inom avfallsområdet går åt rätt håll. 

De tre målen är:

1. Inflödet av material och produkter till kretsloppet har minskat år 2030

2. Resursanvändningen i kretsloppet har effektiviserats år 2030 

3. Spillet från kretsloppet har minskat år 2030

Agenda 2030 har varit en viktig inspirationskälla och kretsloppsplanens tre mål 
kan tydligt kopplas till flera av de globala målen. Kretsloppsplanen är även kopplat 
till Sveriges nationella miljömål, där målen för god bebyggd miljö, giftfri miljö och 
begränsad klimatpåverkan har varit prioriterade.

Byggnader och resurshushållning
Lomma kommun arbetar med material godkända av miljöcertifieringssystemet 
Sundahus vid nyproduktion. Genom att använda Sundahus går det att bryta ner varje 
material för sig och därmed minska påverkan av hälsofarliga ämnen. 

Miljöbyggnad Silver är också ett miljöcertifieringssystem som kommunen arbetar 
utefter vid nyproduktion. 
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Klimatanpassning 
Klimatförändringarna kommer att påverka Lomma kommun. Kommunen är en mycket 
flack kustkommun och kommunen kan drabbas av översvämning genom höjda 
havs- och grundvattennivåer och genom högre flöden i kommunens vattendrag. 
Klimatförändringarna kommer att innebära behov av åtgärder för att skydda befintlig 
bebyggelse och infrastruktur. 

Kustzonsprogram 
Lomma kommun har tagit fram ett kustzonsprogram, vars syfte är att vara vägledande 
mot ett gemensamt strategi- och åtgärdsarbete för att förvalta kusten på ett 
klimatanpassat och hållbart sätt fram till år 2030. Utgångspunkten för framtagandet 
av programmet är att definiera hur ett förändrat klimat och en ökad havsnivå påverkar 
Lomma kommuns kust. 

Referenser 
(1) Boverket.(2019). Fördjupad utvärdering av God bebyggd miljö. 

(2) Boverket.(2017). Miljö- och klimatanpassade byggregler. 

(3) Folkhälsomyndigheten.(2017). Miljöhälsorapport.  

(4) Miljömål.se – den svenska miljömålsportalen – www.miljomål.se 

(5) Boverket (2020) – www.boverket.se

(6) Naturvårdsverket. (2020). Klimatanpassning. www.naturvardsverket.se 

(7) EEA. (2020). Healthy environment, healthy lives: how the environment influences 
health and well-being in Europé. 

Lomma hamn (Foto: Lomma kommun)
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Bilaga 1
Fördjupad analys av kopplingen mellan Lomma kommun som organisation och de 
globala målen i Agenda 2030.

Lomma kommun som organisation kan 6 mål kopplas till vår verksamhet i stort, se 
nedan.  

Mål 4 - God utbildning för alla 

Vad handlar det globala målet om? 

Målet innebär att uppå och säkerställa en jämlik och inkluderade utbildning av god 
kvalité samt att underlätta ett livslångt lärande för alla. 

Lomma kommuns styrning och rådighet

Lomma kommun är ansvarig för förskola och grundskola. Kommunen har ingen egen 
gymnasialutbildning i dagsläget men erbjuder alla barn mellan 16–20 en plats i 
gymnasieskola, främst i Lund- och Malmöregionen. Kommunen har ingen rådighet över 
högskoleutbildning. Genom att Lomma kommun har ansvar för förskola och grundskola 
så har kommunen viss rådighet att påverka och uppnå det globala målet kopplat till god 
utbildning för alla.  

Andra program i kommunen som också bidrar till att uppnå målet är bland 
annat Naturmiljöprogrammet 2018–2025, med dess åtgärder inom bland annat 
naturpedagogik. Det finns även naturboxar utsatta i kommunen för förskolor och skolor 
att använda för att upptäcka och lära mer om naturen.  

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vad handlar det globala målet om? 

Målet handlar om att skapa en inkluderade och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt. 
Det ska vara anständiga arbetsvillkor för alla samt en full och produktiv sysselsättning. 

Lomma kommuns styrning och rådighet 

Lomma kommun har stor rådighet över anständiga arbetsvillkor i rollen som 
arbetsgivare. En annan påverkan som kommunen kan göra är att uppmuntra till 
företagande, kreativitet och innovation. 

Mål 10 – Minskad ojämlikhet

Vad handlar målet om? 

Målet handlar i stort om att minska ojämlikheten i världen. 

Lomma kommuns styrning och rådighet 

Lomma kommunen kan bidra till att uppnå det globala målet om minskad ojämlikhet 
genom att människor får möjlighet att delta i politiska och offentliga beslut på lokal nivå. 
Kommunen är även en politisk styrd organisation där verksamma politiker är folkvalda. 
Vidare har kommunen även stor rådighet över att minska diskriminering och att bidra 
till likabehandling i rollen som arbetsgivare. 

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion 

Vad handlar målet om? 

Målet handlar om att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

Lomma kommuns styrning och rådighet 

Lomma kommun är konsument av många varor och tjänster. I verksamheten används 
och köps bland annat bygg- och anläggningsmaterial, matvaror och städprodukter in. 
Kommunens aktiviteter bidrar också till avfall och matsvinn. Kommunen har relativt stor 
rådighet över vad verksamheten konsumerar och köper in. Kommunen har även ansvar 
för att samla in och hantera hushållsavfall. Vi har en upphandlingspolicy som tar hänsyn 
till miljö- och sociala frågor samt en kretsloppsplan kopplat till avfall. 
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Mål 16 - fredliga och inkluderande samhällen 

Vad handlar målet om? 

Målet handlar om att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, 
tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande 
institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. 

Lomma kommuns styrning och rådighet 

Lomma kommun har stor rådighet att skapa delaktighet och inflytande för både 
medarbetare och invånare samt att säkerhetsställa transparanta institutioner och att ge 
en god informationstillgång. 

Det finns övergripande mål, antagna av kommunfullmäktige för kommunen (2019–
2022), vilka är att det ska finnas en trygghet i livets alla skeden för medborgaren samt 
att Lomma kommun ska ha en öppen kommunikativ dialog med dess invånare. 

Lomma kommun arbetar också med mänskliga rättigheter genom miljöarbetet och 
andra kommunala åtaganden som till exempel rätten till frisk luft, att leva med drägliga 
nivåer av buller, rätt till rekreation och friluftsliv och genom arbetet med naturvård samt 
bildande av kommunala naturreservat. 

Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap  

Vad handlar målet om? 

Målet handlar om att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala 
partnerskapet för hållbar utveckling. 

Lomma kommuns styrning och rådighet 

Målet om genomförande och globalt partnerskap handlar till stor del om internationellt 
samarbete och att lyfta de minst utvecklade länderna. Men det finns två delmål som 
kopplar till Lomma kommuns arbete. Delmålen handlar om samarbete och partnerskap 
mellan offentlig sektor, privat sektor, akademi och samhälle samt ett som berör en 
sammanhållen politik för hållbar utveckling. 

Lomma kommun är aktiv i flera forskningsprojekt och för att nämna några är ett projekt 
Multipy, som är ett projekt med fokus på hållbar samhällsplanering. Ett annat projekt 
handlar om ekologisk kompensation. Kommunen är även med i ett EU-finansierat LIFE-
projekt, LIFE cost adapt. Projektet innebär att det genomförs fysiska åtgärder, fokus på 
naturbaserade lösningar, för att minska erosionsskador längs med kusten. Kommunen 
är även med i KIMO, som är kommunernas internationella miljöorganisation. KIMO 
arbetar över kommun- och landsgränser för att skydda, bevara och förbättra havsmiljön. 
Kommunen är också med i både Höje å vattenråd och Kävlingeåns vattenråd. 

Kommunens mål för 2019-2022 gällande hållbar utveckling kopplar också till delmålet 
om en sammanhållen politik för hållbar utveckling. 
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Samrådsredogörelse gällande internremiss till nämnderna 
för Miljömålsprogram för Lomma kommun 2022 - 2028 

Ett förslag på revidering av delar av Lomma kommuns lokala miljömål har tagits fram på uppdrag av 
kommunstyrelsen. "Miljömålsprogram för Lomma kommun 2022-2028" har skickats på internremiss 
till övriga nämnder i kommunen den 7 april 2021. Genom framtagandet av aktuellt program har sju 
miljömål uppdaterats med nya mål och åtgärder. De miljömål som uppdateras är:  

Frisk luft 

Bara naturlig försurning 

Giftfri miljö 

Skyddande ozonskikt 

Säker strålmiljö 

Grundvatten av god kvalitet 

God bebyggd miljö 

 

Utöver det har också en ny "Kunskapsdel" tagits fram med bakgrund och faktaunderlag för Lomma 
kommun. De övergripande syftena med att upprätta ett miljömålsdokument är att arbeta 
strukturerat och kunna visa hur kommunen medverkar till att uppnå nationella och regionala 
miljömål. Programmet anger också inriktningen på kommunens miljöarbete och skall på så sätt vara 
ett underlag för verksamhetsplanering och budgetarbete i nämnder och förvaltningar samt 
kommunala bolag. Under internremissen ska nämnderna i första hand lämna synpunkter på mål och 
åtgärder som berör den egna nämnden. 

Sändlista 
Internremiss 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Socialnämnden 

Tekniska nämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Socialnämnden 

Tekniska nämnden 

 

 

 

 



 Samrådsredogörelse Miljömålsprogram för Lomma kommun 2022-2028 
   2022-04-25 
 

2 
 

 

Översikt inkomna yttranden 
Skrivelser som föranleder 
kommentar och ändringar 
Miljö- och byggnadsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

 

Skrivelser som föranleder 
kommentar 
Kultur- och fritidsnämnden 

Tekniska nämnden 

 

Skrivelser som bifaller utan erinran 
Socialnämnden 

Skrivelser som föranleder kommentar och ändringar 

Nämndsremiss 

MILJÖ- och BYGGNADSNÄMNDEN 
Miljöenheten  

Miljöenheten önskar en förklarande text som förtydligande varför just de åtgärderna man föreslår 
har valts och hur just dessa kan komma att påverka att miljömålen uppnås.  

Svar: Åtgärderna har tagits fram av berörda förvaltningar, detta har tydliggjorts i inledningstexterna. 

 

Åtgärd 2.1.8 - En luftmätning utomhus ska genomföras i rusningstid vid tre skolor varje år tills alla 
skolor och förskolor haft en luftmätning.  

Denna åtgärd bör inte Miljö- och byggnadsnämnden stå huvudansvarig för. Istället bör Tekniska 
nämnden vara huvudansvarig och mätningarna ske i verksamheternas egenkontroller. Åtgärden bör 
formuleras om så att det ska ske luftmätningar vid "minst tre skolor och förskolor varje år" för att på 
så viss hinna med alla samt att inte utesluta förskolorna.  

Svar: Åtgärden är borttagen. 

 

Åtgärd 4.1.4 - Information om skadliga kemikalier och hur man kan minska dessa ska förmedlas till 
alla förskolor, fritidsgårdar och skolor.  

Indikatorn " Areal yta för naturlek med naturliga materialval" bör istället formuleras som "antal 
procent av kommunens lekytor som består av naturliga materialval". Area säger nödvändigtvis inte så 
mycket. Ordet "naturliga" bör dock preciseras vad det innebär då det kan tolkas olika. Miljöenheten 
anser att åtgärden också bör innehålla underhåll av befintliga lekplatser. Krav bör ställas på naturliga 
material även vid underhåll (exempelvis ska inte utslitna bildäcksgungor bytas ut till nya bildäck).  

Svar: Åtgärden har reviderats. 

 

Åtgärd 4.2.1 - En kommunikationskampanj med fokus på sanering av PCB och asbest ska riktas mot 
icke kommunala fastigheter.  
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Miljöenheten önskar en tydligare beskrivning vem en sådan här kampanj ska riktas till. Tillsyn med 
eventuell sanering som påföljd har skett på industribyggnader och bostadsrättsföreningar i enlighet 
med förordningar och fastställda datum. Tre objekt kvarstår vid skrivande stund.  

Miljöenheten bedömer att det är viktigt att information inte skapar "panik". Exempelvis är inte 
eternittak farligt så länge de ligger kvar på taket.  

Svar: Även fastigheter utan byggnader samt lantbruk kan komma ifråga för en kampanj. Innehållet i 
kampanjen står fritt att utforma.  

 

Mål 4.5 - Förorenade områden i kommunen ska senast år 2027 vara kända och åtgärdade i så stor 
utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljö.  

Miljöenheten vill framföra att det kan finnas objekt som inte bedöms vara ekonomiskt rimliga att 
sanera även om de kan utgöra ett hot för människors hälsa eller miljön. Ett förorenat område kan 
också komma att saneras i samband med framtida exploatering och därför inte prioriterat i 
dagsläget. I de fallen bedöms det ofta inte aktuellt med avhjälpandeåtgärder trots att det i dagsläget 
kan innebära en risk (hot) för människors hälsa eller miljön. Det finns även saneringsmetoder som 
innebär långsam nedbrytning vilket i praktiken innebär att det heller inte är rimligt att tänka sig att 
samtliga förorenade områden i lomma kommun är sanerade senast år 2027.  

Svar: Målet har modifierats. 

 

Åtgärd 4.5.1 - Prioriterade områden i handlingsplanen för förorenade områden ska åtgärdas och 
följas upp.  

Åtgärden föreslås formuleras om enligt: " Tillsyn av prioriterade områden i handlingsplanen för 
förorenade områden medför att förorenade områden utreds och vid behov åtgärdas: Indikatorn 
"Genomförda åtgärder rapporteras årligen" bör formuleras som "Genomförd tillsyn rapporteras 
årligen". Detta med hänvisning till resonemang om målet enligt ovan.  

Svar: Åtgärd och indikator har reviderats. 

 

Åtgärd 5.5.1 - En informationskampanj om de negativa effekterna av köldskyddsmedel som inte 
omfattas av kommunens tillsyn ska genomföras.  

Eftersom målet rör skyddande ozonskikt vill Miljöenheten påpeka att åtgärden handlar om 
"köldmedia" och därför behöver rättas. Köldskyddsmedel är något annat. Miljöenheten tar varje år 
emot och granskar köld medierapporter från cirka 50 verksamheter. Syftar kampanjen till 
anordningar med mindre än 14 ton koldioxidekvivalenter (och därmed inte alltid omfattas av den 
årliga rapporteringen)?  

Svar: Åtgärden har reviderats. 

 

6.1.2 - Ett par kampanjer ska genomföras under genomförandeperioden om skadliga verkningar av 
solning i samband med badsäsongen.  

Miljöenheten anser att informationen också bör omfatta riskerna med solarium.  

Svar: Åtgärden har reviderats. 
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Åtgärd 6.2.2 - En inventering av radonhalter i kommunens byggnader ska göras och en eventuell 
åtgärdsstrategi upprättas med åtgärder så att gällande riktvärden (200 Bq/m2) kan hållas i lokaler där 
barn och vuxna stadigvarande vistas.  

Miljöenheten vill upplysa att de sista lokalerna håller på att mätas vid författandet av detta yttrande. 
Notera att radonhalt mäts per kubikmeter. Riktvärdet ovan ska alltså skrivas "200/Bq/m3".  

Svar: Åtgärden är borttagen. 

 

Mål 14.8 - Lomma kommun ska arbeta för en ökad digitalisering av planeringsprocessen. Miljö- och 
byggnadsnämnden bör stå som huvudansvariga på åtgärderna där GIS-enheten som ansvariga. Detta 
för att GIS-enheten ligger under Miljö- och byggnadsnämnden samt att dokumentet annars 
genomgående presenterar vilken nämnd som är ansvarig och inte enhet eller avdelning.  

Svar: Detta är genomgående reviderat. 

 

MILJÖ och BYGGNADSNÄMNDEN 
Byggenheten  

14.7.2 - Information tas fram om miljökompensation, som kan användas vid till exempel 
bygglovsärenden.  

Förslaget anger att en broschyr skall tas fram. Bygglov administreras digitalt varför byggenheten 
anser att en broschyr inte är lämplig för ändamålet. Informationen bör enligt byggenheten istället 
vara digital och läggas på hemsidan i anslutning till bygglovsinformationen. Informationen bör tas 
fram av kommunens miljöstrateger som också svarar för uppdatering vid behov. Innan publicering 
stäms informationen av med byggenheten.  

Svar: Även en broschyr kan vara digital. Formen kan vara det lämpligaste i detta fall då man samlar 
information på ett lättfattligt sätt. 

 

14.9.3 - Antalet mobiltetsåtgärder som byggherrar väljer att genomföra ska öka i antal. Miljö- och 
byggnadsnämnden har ingen möjlighet att påverka detta i myndighetsutövningen. Ärenden där 
parkeringsplatser ingår eller där parkeringsplatser krävs hanteras enligt plan- och bygglagen och 
kommunens antagna parkeringsnorm. MBN ska därför inte ansvara för denna åtgärd.  

Svar: Åtgärden är borttagen. 

 

14.10.1 - Miljöuppföljning av miljöprogrammet för Lomma hamn ska fortgå till dess att alla planerade 
byggetapper är avslutade.  

Det miljöprogram som finns framtaget för utbyggnaden av Lomma Hamn innefattar uppföljning av 
åtgärder som vidtas för att uppnå bästa möjliga miljöprestanda. Hamnen är inom relativt snar 
framtid färdigutbyggd i de nu gällande detaljplaner och en uppföljning och avstämning med 
byggherrar om uppnådd miljöprestanda i området bör därför genomföras. Detta kan ske genom 
exempelvis en punktinsats för hamnen i helhet.  

 

Mål 14.8 - Lomma kommun ska arbeta för en ökad digitalisering av planeringsprocessen. Miljö- och 
byggnadsnämnden bör stå som huvudansvariga på åtgärderna där GIS-enheten som ansvariga. Detta 
för att GIS-enheten ligger under Miljö- och byggnadsnämnden samt att dokumentet annars 
genomgående presenterar vilken nämnd som är ansvarig och inte enhet eller avdelning.  
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Byggenheten anser att Miljömålsprogrammet skall kompletteras med en åtgärd om att aktualisera 
pris för bästa förebild inom ekologiskt- och socialt hållbart byggande. 

Svar: Åtgärden är tillagd. 

 

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN  
4.1.3 En handlingsplan ska tas fram och implementeras för att möjliggöra utfasning av skadliga 
kemikalier i skola, fritidsgård och förskola.  

BUN föreslår tillägg till åtgärden: Vid laboration i kemi förekommer kemikalier. Dessa hanteras i 
enlighet med gällande myndighetskrav. 

Svar: Åtgärden är syftar inte till att lagkrav ska följas utan handlar om att fasa ut skadliga kemikalier 
från inredning, leksaker och andra produkter som finns i närmiljön. 

 

4.6.1 Ekologisk mat i kommunens verksamheter bör öka med sikte att nå det nationella målet om 60 
% år 2030. 

BUN noterar att för närvarande är målet att 25procent av maten ska vara ekologisk. Förvaltningen 
har ingenting att erinra mot att öka andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter till 60 %. 

Förvaltningen ser dock att en sådan ökning ställer krav På riktade extra resurser som täcker aktuell 
kostnadsökning. Utan sådana extra resurser medför en ökning av målet att kostnader behöver tas 
från ordinarie verksamhet vilket påverkar kvalitet i verksamheten och måluppfyllelsen avseenden 
verksamhetens nämndmål. 

BUN Komplettering 2022: Förvaltningen har gjort en kostnadsbedömning och önskar komplettera 
nämndens tidigare yttrande med den tillkommande kostnadsuppgiften. 

Bakgrund 

Förvaltningen bedömer att det finns avgörande osäkerhetsfaktorer i framtagande av kostnaden för 
en ökning av andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter till 60 %. Nedan redovisas de 
utgångspunkter och beräkningar förvaltningen gjort. 
 
Idag ser budgeten ut enligt följande 
Konventionellt odlade livsmedel: 14,9 mnkr 75 %. 
Ekologiskt odlade livsmedel: 5,0 mnkr 25 %. 
Total livsmedelskostnad (budget 2022): 19,9 mnkr. 
 
Vid utgångspunkt i följande antaganden gäller prisökning med ekologiskt odlat: 20 % 
(Livsmedelsleverantör har gjort en kostnadsuppskattning på mellan 10 – 30 %. I föreliggande 
beräkning är utgångpunkten 20 %). Allt annat lika. 
 
Kostnadsbedömning vid 60 % ekologisk mat i kommunens verksamheter 
Med ovanstående antagande bedöms en omfördelning mellan konventionellt odlade livsmedel (40 
%) och ekologiskt odlade livsmedel (60 %) se ut enligt följande: 
 
Konventionellt odlade livsmedel: 8,5 mnkr 40 %. 
Ekologiskt odlade livsmedel: 12,7 mnkr 60 %. 
Livsmedelskostnad (budget): 21,2 mnkr. 
 
Budgeten för livsmedel skulle således behöva ökas från 19,9 mnkr till 21,2 mnkr (+1,3 mnkr, 6,5 % 
ökning). 
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Kostnaden på 1,3 mnkr kan sättas i relation till  
Personalkostnaderna total budget: 4,4 % 
Total kostnad för kostverksamheten budget: 2,3 % 
 
Om vi antar att övergången sker successivt med start 2023 och fram till 2030 bör kostnaden för 
konventionella livsmedel minska med cirka 0,8 mnkr och istället användas till ekologiska livsmedel. 
På de 0,8 mnkr ökar priset med ca 160 tkr per år. 
 
Detta ger en kostnadsökning per år jämfört föregående år med cirka 160 tkr och ackumulerat över 
åren 1,3 mnkr. Det är givetvis en högst osäker siffra och mycket kan komma att påverka under åren 
framåt. 
 
I samband med ärendets beredning har samråd skett internt med kommunledningsförvaltningens 
ekonomiavdelning. 

Svar: Åtgärden kvarstår och nämnden behöver arbeta vidare med frågan i budgetprocessen. 

 

4.6.3 Inköpsprocessen ska utvecklas så att närodlat kan tydliggöras som valmöjlighet 

Begreppet närodlat är inte definierat. Målet bör därför omformuleras. 

Svar: Åtgärden har reviderats. 

 

 

6.1.3 En riktad insats ska årligen göras till skolor, förskolor och fritidshem om information om 
skadliga effekter av solljus och betydelsen av att minska användningen av kemiska solskyddsmedel.  

 Gemensamt informationsmaterial bör tas fram. 

Svar: Miljöstrategerna tillsammans med kommunikationsavdelningen kan bistå med detta. 

 

Skrivelser som föranleder kommentar 

Internremiss 
KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN  

Förvaltningen noterar att mål 2.1.3 ”Vartannat år ska en kampanj om sund väg till skola och fritid 
lanseras med start 2022” är ett mål som berör kultur- och fritidsnämndens verksamheter och att KFN 
bör stå med som ansvarig nämnd. 

Svar: Åtgärden har reviderats. 

 

TEKNISK NÄMND 

Nämnden har återkommit med en tabell där åtgärder kostnadsberäknats. I senare dialog kommer 
dessa kostnader att hanteras inom ordinarie budget och i ordinarie budgetprocess.  
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Skrivelser som bifaller utan erinran 
SOCIALNÄMNDEN 

2.1.6 Vid upphandling av entreprenad ska maskiner och fordon uppfylla långt gående miljökrav med 
avseende på utsläpp till luft.  

Miljökrav för utsläpp till luft kommer att lyftas in vid kommande upphandlingar. För socialnämndens 
del handlar det främst om personbilsfrågor.  

4.3.5 Vid upphandling av varor eller tjänster där kemikalier används ska Upphandlingsmyndighetens 
kemikalikrav för en giftfri miljö användas.  

Kemikaliekrav kommer att lyftas in vid kommande upphandlingar och balanseras mot 
Arbetsmiljöverkets krav på säker arbetsmiljö. Detta bedöms rymmas inom nämndens ordinarie 
område. 

 

 



Kommunfullmäktige 
2022-08-25 
 

Ärende 

10 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sida 15 av 22 

 Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2022-06-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande 
Protokollet har justerats digitalt 

 

KS § 79 KS KF/2017:341 

Köpeavtal avseende del av Borgeby 15:38 och Borgeby 15:14 (naturreservat 
Augustenborg) 

Ärendebeskrivning 
Köpeavtal avseende del av Borgeby 15:38 och Borgeby 15:14 föreslås tecknas mellan Lomma 
kommun och Wihlborgs Borgeby AB. Köpeavtalet omfattar all mark inom naturreservat 
Augustenborg samt en intilliggande yta utanför reservatsområdet. Köpeavtalet är villkorat av att 
naturreservatet vinner laga kraft. 

Planeringsavdelningen redogör i skrivelse 2022-06-02 för ärendet. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-15, § 154. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-15 § 154 
- Skrivelse 2022-06-02 från planeringsavdelningen 
- Förslag till köpeavtal avseende del av Borgeby 15:38 och 15:14 
- Ersättningsutredning avseende del av Borgeby 15:38 och 15:14 
- Värdeutlåtande avseende del av Borgeby 15:38 

Beslut: 
- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande 

köpeavtal avseende del av Borgeby 15:38 och Borgeby 15:14 mellan Lomma kommun och 
Wihlborgs Borgeby AB. 

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra åt 
kommunstyrelsens ordförande att underteckna köpehandlingar avseende ovan angivet 
förvärv. 

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att för den del av förvärvet 
som avser mark inom naturreservat Augustenborg, med en köpeskilling om 940 tkr, skapas 
ett nytt investeringsprojekt inom samhällsbyggnadsnämnden, ”Naturreservat 
Augustenborg”, som finansieras genom en belastning av rörelsekapitalet. 

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att för den del av förvärvet 
som avser mark utanför naturreservat Augustenborg, med en köpeskilling om 700 tkr, skapas 
ett nytt investeringsprojekt inom samhällsbyggnadsnämnden, ”Hårdgjord yta i anslutning till 
Augustenborg”, som finansieras genom en belastning av rörelsekapitalet. 

 _________________________________  
Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige  
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Planeringsavdelningen 

Vår referens: Helena Sääf 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: helena.saaf@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2017:341 

Köpeavtal avseende del av Borgeby 15:38 och Borgeby 15:14 (naturreservat 
Augustenborg) 

Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Kommunfullmäktige godkänner föreliggande köpeavtal avseende del av Borgeby 15:38 och 
Borgeby 15:14 mellan Lomma kommun och Wihlborgs Borgeby AB. 

- Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna köpehandlingar 
avseende ovan angivet förvärv. 

- För den del av förvärvet som avser mark inom naturreservat Augustenborg, med en köpeskilling 
om 940 tkr, skapas ett nytt investeringsprojekt inom samhällsbyggnadsnämnden, ”Naturreservat 
Augustenborg”, som föreslås finansieras genom en belastning av rörelsekapitalet. 

- För den del av förvärvet som avser mark utanför naturreservat Augustenborg, med en 
köpeskilling om 700 tkr, skapas ett nytt investeringsprojekt inom samhällsbyggnadsnämnden, 
”Hårdgjord yta i anslutning till Augustenborg”, som föreslås finansieras genom en belastning av 
rörelsekapitalet. 

 

Ärendebeskrivning 
Köpeavtal avseende del av Borgeby 15:38 och Borgeby 15:14 föreslås tecknas mellan Lomma 
kommun och Wihlborgs Borgeby AB. Köpeavtalet omfattar all mark inom naturreservat 
Augustenborg samt en intilliggande yta utanför reservatsområdet. Köpeavtalet är villkorat av att 
naturreservatet vinner laga kraft. 

Bakgrund/Analys 
Augustenborg är ett litet skogsområde nordväst om Borgeby. Beslut om bildande av naturreservat 
Augustenborg fattades av kommunfullmäktige 2021-12-02. Beslutet har överklagats av berörd 
fastighetsägare. Området är enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-02-13 belagt med interimistiskt 
förbud under perioden 2020-02-14 till 2023-02-14 inför reservatsbildningen. 

Wihlborgs Borgeby AB är lagfaren ägare till fastigheterna Borgeby 15:38 och 15:14 som delvis är 
belägna inom området för naturreservatet.    

Enligt 31 kap. miljöbalken (MB) har fastighetsägare rätt till ersättning på grund av beslut om 
naturreservat som innebär att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning avsevärt 
försvåras. Ersättningen ska bestämmas i enlighet med expropriationslagens ersättningsregler, dvs. 
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intrångsersättning ska betalas med det belopp som motsvarar fastighetens marknadsvärdeminskning 
med ett tillägg på 25 %. Är fastighetsägaren berättigad till ersättning träffas vanligtvis en 
överenskommelse om intrångsersättning. Kommunen kan också erbjuda att förvärva berörd mark 
istället för att betala intrångsersättning. Det kan vara fördelaktigt och underlätta för kommunen ur 
ett långsiktigt förvaltningsperspektiv att äga marken. Köpet utgör ett frivilligt alternativ för 
fastighetsägaren. 

Wihlborgs Borgeby AB har framställt önskemål om att kommunen förvärvar den del av Borgeby 
15:38 och den del av Borgeby 15:14 som ligger inom naturreservatet. Området har en areal på 3,5 
ha. Fastighetsägaren har också framställt önskemål om att kommunen förvärvar den del av Borgeby 
15:38 som utgörs av hårdgjord yta och är belägen utanför, men i direkt anslutning till, 
naturreservatet. Denna del har en areal på ca 0,6 ha. Ett förvärv av denna yta möjliggör en 
förbättring av tillgängligheten till naturreservatet då den exempelvis kan nyttjas som parkering för 
besökare. För den hårdgjorda ytan har, på kommunens uppdrag, en miljöteknisk markundersökning 
utförts av extern konsult (Ramböll). Av analysresultaten framgår att föroreningar har påträffats (PAH-
H och PAH-M med halter över riktvärdet för MKM respektive KM). Tillsynsmyndigheten har meddelat 
att det i dagsläget inte kommer att ställas några krav på avhjälpande åtgärder för nuvarande 
markanvändning. Vid schaktning och/eller byggnation krävs dock att anmälan görs och åtgärder 
vidtas.    

 
Köpeskillingen för förvärvad mark uppgår till totalt 1 637 500 kronor. 

Enligt extern ersättningsutredning enligt Miljöbalken 31 kap. (Värderingsbyrån på uppdrag av Lomma 
kommun) bedöms marknadsvärdet på marken inom naturreservatet, före reservatsrestriktionerna, 
till 750 000 kronor. Den mellan parterna överenskomna köpeskillingen för marken inom reservatet 
uppgår till 937 500 kronor, vilket utgör marknadsvärdet plus ett tillägg om 25 %.  

Enligt externt värdeutlåtande (VärderingsInstitutet på uppdrag av Lomma kommun) bedöms 
marknadsvärdet, tillika den mellan parterna överenskomna köpeskillingen, för den hårdgjorda ytan 
utanför naturreservatet till 700 000 kronor.   

Kommunen har av Naturvårdsverket beviljats positivt förhandsbesked om bidrag till markåtkomst för 
naturreservat Augustenborg enligt följande (giltigt till 2022-12-31): 

• 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.  

Beslutsunderlag 
- Förslag till köpeavtal avseende del av Borgeby 15:38 och 15:14, Bilaga 1. 
- Ersättningsutredning avseende del av Borgeby 15:38 och 15:14, Bilaga 2. 
- Värdeutlåtande avseende del av Borgeby 15:38, Bilaga 3. 
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Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett internt på samhällsbyggnadsförvaltningen samt 
med ekonomiavdelningen.  

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet avseende föreslaget köpeavtal inte direkt berör barn har ingen barnkonsekvensanalys 
genomförts i samband med ärendets beredning. Dock utgör ärendet en del av att fullfölja bildandet 
av naturreservat Augustenborg, vars bildande ur flera aspekter bedöms vara mycket positivt ur 
barnperspektivet.   

 

Helene Blom 
Tf samhällsbyggnadschef 

 
Helena Sääf 
Mark- och exploateringschef 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens ordförande 
Tf samhällsbyggnadschef 
Mark- och exploateringschef 
Wihlborgs Borgeby AB 
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KÖPEAVTAL 

Detta köpeavtal (”detta Avtal”) har ingåtts mellan 

(1) Wihlborgs Borgeby AB, org. nr. 556675-2639, Box 97, 201 20 Malmö, (“Säljaren”); och

(2) Lomma kommun, org. nr. 212000-1066, 234 81 Lomma, (“Köparen”),

Säljaren och Köparen är nedan var för sig benämnda "Part" samt gemensamt "Parterna". 

1 BAKGRUND 

1.1 Augustenborg är ett litet skogsområde nordväst om Borgeby. Området är utpekat som 

lämpligt för naturreservatsbildning i Lomma kommuns åtgärdsprogram för naturreservats-

bildning (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 Översiktsplan 2020 är området utpekat för nytt naturreser-

vat. Området är enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-02-13 belagt med interimistiskt 

förbud under perioden 2020-02-14 till 2023-02-14 inför reservatsbildningen. Beslut om 

bildande av naturreservat Augustenborg fattades av kommunfullmäktige i Lomma kommun 

2021-12-02. 

1.2 Säljaren är lagfaren ägare till fastigheterna Lomma Borgeby 15:38 och Lomma Borgeby 15:14. 

Delar av fastigheterna Borgeby 15:38 och Borgeby 15:14 ligger inom området för naturreser-

vatet Augustenborg.  

1.3 Parterna har kommit överens om att Köparen förvärvar den del av Borgeby 15:38 och Bor-

geby 15:14 som ligger inom naturreservatet. Det aktuella området är markerat med röd av-

gränsningslinje på bifogad kartbilaga, Bilaga A, och kallas nedan ”Egendom A”. Egendom A 

omfattar ett område om sammanlagt ca 34 900 kvm.  
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Parterna har också kommit överens om att Köparen förvärvar ytterligare en del av Borgeby 

15:38 som angränsar till naturreservatet Augustenborg. Det aktuella området är markerat 

med röd avgränsningslinje på bifogad kartbilaga, Bilaga B, och kallas nedan ”Egendom B”. 

Egendom B omfattar ett område om sammanlagt ca 5 800 kvm. 

Egendom A och Egendom B benämns nedan ”Egendomarna”. 

1.4 Förvärven ska i första hand ske genom att Egendomarna genom fastighetsreglering överförs 

till Köparens fastighet Lomma Borgeby 13:341 eller annan fastighet som Köparen äger och 

som Lantmäteriet bedömer lämplig. Förvärven ska i andra hand ske genom avstyckning var-

vid Köparen därefter på sedvanligt sätt ska ansöka om lagfart.  

2 ÖVERLÅTELSE 

2.1 Säljaren överlåter och försäljer härmed Egendomarna till Köparen. 

2.2 Köparen ska ansöka om för överlåtelsen erforderlig fastighetsbildning och stå för samtliga 

förrättningskostnader. Säljaren biträder ansökan genom underskrift av detta Avtal. Egendo-

marnas arealer är preliminära och bestäms slutgiltigt i kommande lantmäteriförrättning. Par-

terna accepterar att Egendomarna får den omfattning som kan följa av eventuella justeringar 

i samband med lantmäteriförrättningen. Sådana justeringar påverkar ej den överenskomna 

köpeskillingen.  

2.3 Parterna förbinder sig att acceptera de nödvändiga servitut och gemensamhetsanläggningar 

som kan komma att krävas för Egendomarnas bildande. Köparen ska stå för kostnaderna för 

bildandet av dessa.   

3 TILLTRÄDESDAG 

3.1 Köparen ska tillträda Egendomarna den dag som inträffar tjugo (20) arbetsdagar efter den 
dag samtliga villkor enligt punkt 11 nedan har uppfyllts. 

4 KÖPESKILLING 

4.1 Köpeskillingen för Egendom A uppgår till 937 500 (Niohundratrettiosjutusenfemhundra) 
kronor. 

Köpeskillingen för Egendom B uppgår till 700 000 (Sjuhundratusen) kronor. 
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Den totala köpeskillingen för Egendom A och Egendom B uppgår till 1 637 500 (Enmiljonsex-
hundratrettiosjutusenfemhundra) kronor (”Köpeskillingen”). 

5 BETALNING M.M. 

5.1 På Tillträdesdagen ska Köparen betala Köpeskillingen till Säljaren genom insättning på Wihl-
borgs Fastigheter AB:s bankgiro 5691-2066, märkning: 2154.  
 

5.2           Efter att full köpeskilling erlagts ska Säljaren överlämna bevittnat köpebrev.  
 

5.3 Säljaren ska även till Köparen överlämna de handlingar som kan vara av betydelse för Köpa-
ren, såsom kartor och ritningar m.m.  
 

5.4 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  

6.1 Kostnader och intäkter från Egendomarna 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 Egendomarna. Sälja-
ren har rätt att fakturera Köparen för den del av fastighetsskatten som avser Egendomarna 

för tiden efter Tillträdesdagen som kan komma att belasta Säljaren.    

7 EGENDOMARNAS SKICK 

7.1 Egendomarna överlåts i det skick de är på kontraktsdagen om inte annat överenskommits.  

 

7.2 Kommunen har låtit göra en miljöundersökning och miljörapport enligt Bilaga C. Säljaren 

friskriver sig från allt ansvar avseende Egendomarnas fysiska skick, och beträffande ersätt-

ningsanspråk på grund av Egendomarnas eventuella fysiska fel eller brister. Köparen avstår 

från alla anspråk gentemot Säljaren på grund av eventuella fel och brister i Egendomarnas 

fysiska skick. Friskrivningen gäller således inte eventuella rättighetsfel eller rådighetsfel be-

träffande Egendomarna. 

8 ARRENDEN  

8.1 Egendomarna är upplåtna med arrende med en avgäld på 18 000 kr/år. Arrendeavtalet är 
enligt överenskommelse mellan markägaren och arrendatorn uppsagt och upphör 2022-11-
30, se Bilaga D. 
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8.2 Kommunen åtar sig att ansöka om och bekosta jaktdispens inom naturreservat Augusten-
borg för tiden från och med att beslut om naturreservat Augustenborg vinner laga kraft till 
och med 2022-11-30. 

9 FÖRSÄKRING OCH FARAN FÖR EGENDOMARNA 

9.1 Säljaren ansvarar för att Egendomarna är fullvärdesförsäkrade till och med Tillträdesdagen. 

9.2  Säljaren ska förvalta Egendomarna på sedvanligt sätt fram till Tillträdesdagen.  

9.3 Säljaren står faran om Egendomarna skadas eller försämras mellan kontraktsdagen och Till-
trädesdagen. Faran för Egendomarna övergår på Köparen på Tillträdesdagen.   

10 SÄLJARENS GARANTIER 

10.1 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 Egendomarna,

(c) att Egendomarna inte är pantsatta,

(d) att Egendomarna inte är belastade med några inskrivningar, servitut, nytt-
janderätter, arrenden eller andra belastningar annat än de som anges i detta

Avtal eller framgår av fastighetsregisterutdraget i Bilaga E.

(e) att det inte finns något föreläggande eller motsvarande från myndighet eller

domstol avseende Egendomarna som inte är till fullo åtgärdat och att några
sådana inte heller är att förvänta; och

(f) att Säljaren inte är part i rättegång eller skiljeförfarande avseende Egendo-
marna och att det inte, såvitt Säljaren känner till, föreligger några omständig-

heter som sannolikt leder till att Säljaren blir part i sådan tvist som rör om-
ständighet vilken hänför sig till tiden före Tillträdesdagen.

11 AVTALETS GILTIGHET 

11.1        Detta Avtals fullbordan och bestånd är i sin helhet villkorat av nedan angivna villkor: 

- att detta Avtal godkänns av Lomma kommunfullmäktige genom beslut som vin-

ner laga kraft, och
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- att beslut om naturreservat, i huvudsak i enlighet med Bilaga F, vinner laga
kraft. Beslutet är fattat av Lomma kommunfullmäktige och har därefter över-
klagats till Länsstyrelsen, som nu behandlar ärendet.

Har godkännande och villkor inte uppfyllts senast 2022-12-31 ska detta Avtal vara utan ver-

kan och eventuella prestationer återgå. Ingen av Parterna ska vid sådan återgång ha rätt till 
någon ersättning av den andre parten. Besked enligt denna punkt ska ske skriftligen. Om 

Parterna överenskommer att tidsfrister förlängs eller ändras ska överenskommelsen göras 
skriftligen och undertecknas av båda Parterna.  

12 ÖVRIGT 

12.1 Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga frågor avseende överlåtelse av 
Egendomarna. Samtliga skriftliga och muntliga åtaganden och utfästelser som föregått detta 

Avtal ersätts i sin helhet av innehållet i detta Avtal. 

13 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

13.1 Eventuella ändringar och/eller tillägg till detta Avtal ska upprättas skriftligen och vara behö-

rigen undertecknade av båda Parterna. 

14 ÖVERLÅTELSE 

14.1 Part får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal utan 

den andra Partens skriftliga medgivande.  

15 TVISTER 

15.1    Tvist i anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol. 
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Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav Parterna har tagit var sitt. 

Malmö den 2022-         Lomma den 2022- 

För Wihlborgs Borgeby AB 

 .............................................................  

För Lomma kommun 

 ..............................................................  
Robert Wenglén  
Kommunstyrelsens ordförande 

 .............................................................   ..............................................................  

För Wihlborgs Borgeby AB egenhändiga namnteckningar bevittnas: 

 .............................................................  
(Namnteckning) 

Namnförtydligande:…………………………….. 

Telefon:  ……………………………………………… 

 ............................................................. 
(Namnteckning) 

Namnförtydligande:…………………………….. 

Telefon:  ……………………………………………… 

Bilagor 
A. Karta - Egendom A
B. Karta - Egendom B
C. PM Miljö - Miljöteknisk markundersökning Bjärred GU av Ramböll, daterad 2022-01-27.
D. Överenskommelse gällande arrende
E. Fastighetsregisterutdrag
F. Beslut och föreskrifter för naturreservatet Augustenborg
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MU Grusyta Bjärred 

PM 

 

1. Inledning och syfte  

Ramboll Sweden AB (Ramboll) har fått i uppdrag att utföra en miljöteknisk 

markundersökning av del fastigheten Borgeby 15:38 i Lomma kommun. Syftet 

med undersökningen är att översiktligt undersöka föroreningssituationen inom 

undersökningsområdet. Se lokalisering i Figur 1. 

 

 

Figur 1. Undersökningsområdets lokalisering markerat i blått. Foto hämtat från 
©Lantmäteriet. 
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1.1 Administrativa uppgifter 
Uppdragsgivare:  Lomma kommun 

Adress:   Lomma kommun, 234 81 Lomma 

 Kontaktuppgifter:    Helena Björn 

Tel:    0733-411052 

E-post:   helena.bjorn@lomma.se 
     

Fastighetsbeteckning:  LOMMA BORGEBY 15:38 

Län: Skåne 

Kommun: Malmö 

  

Miljökonsult:  Ramboll Sweden AB 

Kontaktperson: Sigrid von Seth 

Email:  sigrid.vonseth@ramboll.se 

Tel: 010-615 56 53 

2. Områdesbeskrivning, geologi och hydrogeologi 

Undersökningsområdet är beläget i norra Bjärred i Lomma kommun, se Figur 1.  

Fastigheten omges av åkrar, vägar, bostadsområden och ett handelsområde. 

Fastigheten gränsar till Tegelbruksvägen i norr, grönområden i väst och öst och 

åkermark söder. Resterande del av fastigheten bortsett från grusytan utgörs av 

Agustensborgs Naturreservat, se Figur 2.  

 Error! Reference source not found.

.  

Figur 2.Undersökningsområdet med omgivande Agustensborg Naturreservat 
markerat i grönt (VattenAtlas, 2021). 

mailto:sigrid.vonseth@ramboll.se
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3. Historik och tidigare undersökningar 

På studerade flygfoton (VattenAtlas, 2021) kan ses att området utgjordes av 

åkermark omgiven av enstaka bostadshus kring år 1940, se Figur 3. På flygfoto 

från 1960 kan ses att området är fortsatt obebyggt men att marken har 

bearbetats och ser ut att vara gruslagd. Kring år 1970 (Figur 3) kan ses att den 

nuvarande byggnaden, en bågformad lagerbyggnad, på sydvästra delen av 

fastigheten har uppförts, resterande del bortsett från det som idag är grusytan 

utgörs av en grönyta med träd.   

 

Enligt information hämtad från miljökontoret i Lomma kommun har fastigheten 

historiskt använts för mellanlagring samt bearbetning av asfalt från vägbyggen 

enligt inkommen anmälan om miljöfarligverksamhet från 2003 (Dnr MB03-0301) 

samt mellan lagring av icke-farligt avfall. Därefter har området använts som 

uppställningsplats för containrar med lagring av icke farligt avfall för en 

återvinningsverksamhet, Malmö Metallteknik, registrerad på den närliggande 

fastigheten Önnerup 8:18.  

Vid kontakt med miljökontoret på Lomma kommun uppgavs att inga tidigare 

undersökningar har utförts på fastigheten samt att det finns några rapporterade 

spill eller likande på fastigheten. 
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Figur 3. Flygfoto från ca 1940 (överst i bild). På bilden ses att området utgörs av 
åkermark och är obebyggd. På fotot från ca 1970 ses att undersökningsområdet 
är gruslagt och att en byggnad uppförts i sydöstra delen vilken även syns i nutid, 
jämför foto på fr 

4. Bedömningsgrunder 

Vid bedömningen av analysresultaten används Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning 

(MKM) (Naturvårdsverket, 2016).  

 

Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM) innebär  

att markkvaliteten inte begränsar valet av markanvändning. Alla grupper av  

människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en  

livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten inom och intill området samt 

ytvatten och vattenlevande organismer skyddas. MKM innebär att markkvaliteten 

begränsar val av markanvändning till t.ex. kontor, industrier eller vägar. De 

exponerade grupperna antas vara personer som vistas i området under sin 

yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas i området tillfälligt. 

Grundvatten på ett avstånd av ca 200 meter samt ytvatten skyddas 

(Naturvårdsverket, 2016).   
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5. Genomförande 

Provtagningen utfördes 13 september 2021 och utfördes i huvudsak enligt 

provtagningsplanen (Ramboll, 2021) och i enlighet med SGF:s fälthandbok, 

undersökningar av förenade områden (SGF, 2013).  

 

Provgropsgrävning utfördes med hjälp av grävmaskin i 16 st provgropar, se bilaga 

1 för provgroparnas placering. Provtagning av jord utfördes halvmetersvis ned till 

en meter under markytan. Ett prov bestående av 10 inkrement samlades in per 

provgrop och halvmeters intervall. Okulär jordartsbedömning utförs i fält i 

samtliga provpunkter. Eventuella lukter och andra indikationer i samband med 

provtagningen redovisas i fältprotokoll i bilaga 2. Samtliga provgropar mättes in 

med GPS i koordinatsystem SWEREF 1330 och höjd RH2000.  

 

Uttagna prover lades i diffusionstäta påsar som förslöts med buntband. Proverna 

förvarades mörkt och svalt från provtagningstillfället fram till avlämning på 

laboratorium. Ett prov från nivån 0-0,5 m i varje provtagningsgrop skickas för 

analys avseende metaller, PAH, alifater, aromater och BTEX och PCB. Baserat på 

analysresultaten skickades ytterligare fem prover från den underliggande nivån 

(0,5-1 m) för analys avseende PAH: er. Ett prov på asfalt skickades för analys 

avseende PAH 16.  

 

5.1 Avvikelser från provtagninsgplan 
Vid ankomst till undersökningsområdet noterades att uppställningsplanen 

utgjordes av asfalt istället för en grusad yta som antogs vid uppförandet av 

provtagningsplanen, därmed skickades även ett prov på asfalten för analys på 

laboratorium.  

 

Provpunkt R2116 med tänkt placering öst om byggnaden fick flyttas några meter 

åt väst in mot asfaltplanen på grund av en gräsvall öst om byggnaden och 

ledningar i marken. I övrigt fick några provtagninsgpunkter flyttas något in mot 

asfaltplanen då växtlighet begränsade åtkomsten. Se den aktuella placeringen i 

bilaga 1.  

6. Resultat  

6.1 Geologi och fältobservationer 
Generellt består jordlagerföljden inom asfaltplanen av ett bärlager av grus med 

sand och sten ned till 0,3 meter under markytan (m u my) underlagrat av en 

fyllning som utgörs av sand ned till mellan 0,8 och 1 m u my som sedan övergår 

till naturlig silt eller siltig lera, se Figur 4.  
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Figur 4. Foto som visar jordlagerföljden 0-1 meter i provgrop grävd på 
asfaltplanen.  

 

På grönytorna kring asfaltplanen består jordlagerföljden av en fyllning av sand 

med inslag av mulljord som varierar med i mäktighet mellan 0,5-0,9 m vilken 

överlagrar den naturliga siltiga leran.  

 

I flertalet punkter både på asfaltplan och omgivande ytor har tegel observerats i 

fyllningen. I punkt R2112 observerades avfall i form av plast, järn och porslin, se 

Figur 5.  

 

Grundvattenytan observerades vid ca 0,6 m u my. Samtliga jordlagerprofiler och 

fältobservationer presenteras i fältprotokollet i bilaga 3. 
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Figur 5. Foto som visar påträffade avfallsrester placerad i provgrop placerad i 
sydöstra delen av undersökningsområdet. 

6.2 Analysresultat jord 
En sammanställning av analysresultaten jämförda mot bedömningsgrunderna 

redovisas i bilaga 3 och fullständiga analysrapporter från laboratoriet redovisas i 

bilaga 4.  

 

Av analysresultaten framgår att PAH-H överskrider riktvärdet för MKM i prov 

R2106 0-0,5 m och KM i prov R2106 0,5-1 m, R2107 0- 0,5 m, R2111 0-0,5 m, 

R2112- R2113 0-0,5 m och R2112- R2113 0,5-1 m. Uppmätta halter av PAH-M 

överskrider riktvärdet för KM i prov R2106 0,5-1 m och R2107 0-0,5m. För övriga 

analyserade ämnen ligger samtliga halter under KM.   

6.3 Analysresultat asfalt 
För bedömning om asfalten innehåller tjärasfalt görs en jämförelse med 

Trafikverkets vägledning för återanvändning av tjärhaltiga beläggningar 

(Trafikverket, 2004). Enligt denna vägledning klassificeras asfalt som tjärasfalt vid 
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en summahalt PAH-16 >70 ppm (mg/kg TS). Asfalt innehållande lägre halter 

betraktas som fria från stenkolstjära och kan återanvändas fritt i vägkonstruktion, 

dvs. både som bär- och slitlager.  

 

Asfalt innehållande en summahalt PAH-16 över 300 ppm (mg/kg) eller har en halt 

bens(a)pyren ≥ 50 mg/kg har klassats som farligt avfall (Naturvårdsverket, 

2013). 

 

Analysresultaten från asfaltprovet redovisas i Tabell 1 nedan.  

 

Tabell 1. Tabellen visar resultatet av prov taget i asfalt jämfört mot aktuella 
riktvärden.  

Parameter (mg/kg) Fri användning 

Trafikveket1 

 

Farligt avfall 

Natutvårdsverket2 

R21_asfalt 

(mg/kg) 

PAH, summa (16 st) <70 >300 180 

Benso(a)pyren  >50 32 
1 (Trafikverket, 2004), 2 (Naturvårdsverket, 2013).  

7. Rekommendationer och slutsatser 

I en provtagningspunkt har PAH-H påträffats i halter över riktvärdet MKM i de 

övrejordlagren mellan 0-0,5 m u my. PAH-H och PAH-M har påträffats i halter över 

riktvärdet för KM ned till 1 m u my. Föroreningen över MKM är avgränsad på 

djupet dock är massorna på underliggande nivå (0,5-1 m) förorenade i halter över 

KM. I prov R2107 och R2111 är föroreningen avgränsad på djupet av 

underliggande rena prover. Enligt utförd provtagning förekommer föroreningarna 

främst i södra delen av området och i ytterkanterna av undersökningsområdet och 

är troligtvis bundna till fyllningen. Samtliga förorenade punkter är dock inte 

avgränsade i djupled eller plan. Beroende på framtida markanvändning föreslås 

att föroreningen avgränsas innan något markarbete utförs på fastigheten.   

 

Asfalt inom det provtagna området kan inte återanvändas då halter över 70 ppm 

har påträffats.  

8. Upplysning 

Enligt Miljöbalken kapitel 10 § 11 ska den som äger eller brukar en fastighet, 

oavsett om området tidigare ansetts vara förorenat, genast underrätta 

tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och 

föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  
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PM Miljö- Miljöteknisk markundersökning Bjärred GU 

 

MU Grusyta Bjärred 

Unr 1320058676 
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Eftersom resultatet från föreliggande undersökning visat på halter över KM bör 

denna rapport delges tillsynsmyndigheten. Vidare är det enligt 28 § Förordningen 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjudet att utan anmälan till 

tillsynsmyndighet vidta en åtgärd som kan medföra ökad risk för spridning och 

exponering av förorening om denna risk inte bedöms som ringa. Då halter över 

riktvärdet för MKM och KM har uppmätts blir det aktuellt vid eventuella 

schaktningsarbeten. Detta innebär att en skriftlig anmälan måste lämnas in till 

tillsynsmyndigheten innan markarbeten påbörjas.  
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MU grusyta Bjärred
Unr:1320058676

Bilaga 2
Fältprotokoll

0 0,05 Asfalt Ja Nej x RS

0,05 0,5 Gr(st), sa(Mu)/F Ja Nej x RS

0,5 1,0 Sa/F Ja Nej RS

0,05 0,5 Sa/F Ja Nej x RS

0,5 1,0 Sa/F Ja Nej RS

0,0 0,5 Gr(st), sa/F Ja Nej x RS

0,5 1,0 Gr(st)/F, siLe/N Ja Nej RS

Prov ID Beskrivning, noteringar

R2101-
R2102 Asfaltplan, bärlager 0,05-0,3

R2103 Gräsyta

2021-12-13 R2103 PG saml

2021-12-13 R2103 PG naturlig siLe fr 0,8 saml

2021-12-13 R2102 PG tegel, organiskt 0,3-0,5 saml

2021-12-13 R2102 PG synligt grundvatten(gv) vid
ca 0,6 m u my saml

2021-12-13 R2101 PG tegel, mörk färg (organiskt) saml

2021-12-13 R2101 PG tegel 0,3-0,5 saml

2021-12-13 R2101 Provgrop (PG) saml

Beskrivning Provuttag

Datum
YYYY-MM-DD Prov ID Prov ursprung Djup (m)

Jordart
SGF:s
jordartsbeteckning

Lukt
Ja/Nej

Anmärkning
(synintryck, luktintryck, färg,
blött, avvikelser,
observationer av trä, glas
mm.)

Typ av
prov
Samlings-
/
stickprov

Labb-
analys Provtagare

Provtagning

2021-12-13 0,6 m u my LOMMA BORGEBY 15:38, provgropsgrävning Rebecka Stjern (RS)
Provtagningsförhållanden

Lufttemp.
(°C) 5

Väder

Fältprotokoll - Schakt

Datum
Vattendjup

(observation,
schaktning)

Områdesbeskrivning (övrigt, utrustning) Provtagare

Sol Mulet Regn Snö
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MU grusyta Bjärred
Unr:1320058676

Bilaga 2
Fältprotokoll

0 0,5 Sa(mu)/N Ja Nej x RS

0,5 1,0 siLe/N Ja Nej RS

0 0,05 Asfalt Ja Nej RS

0,05 0,5 Gr(st), Sa/F Ja Nej x RS

0,5 1 Sa/F Ja Nej RS

0,0 0,5 Sa(mu)/N Ja Nej x RS

0,5 1,0 siLe/N Ja Nej x RS

R2104 Grönyta

2021-12-13 R2104 PG samlmörkre organiskt 0,5-0,6

2021-12-13 R2104 PG tegel, mörk färg (organiskt) saml

saml

2021-12-13 R2105 PG

Fältprotokoll - Schakt

Datum
Vattendjup

(observation,
schaktning)

Områdesbeskrivning (övrigt, utrustning) Provtagare

Provtagning

2021-12-13 0,6 m u my LOMMA BORGEBY 15:38, provgropsgrävning Rebecka Stjern (RS)
Provtagningsförhållanden

Lufttemp.
(°C) 6

Väder

Beskrivning Provuttag

Datum
YYYY-MM-DD Prov ID Prov ursprung Djup (m)

Jordart
SGF:s
jordartsbeteckning

Lukt
Ja/Nej

Anmärkning
(synintryck, luktintryck,
färg, blött, avvikelser,
observationer av trä, glas
mm.)

Typ av
prov
Samlings-
/
stickprov

ProvtagareLabb-
analys

saml

2021-12-13 R2105 PG 0,05-0,3 Gr(st), 0,3-0,5 Sa saml

R2105 Asfaltplan, bärlager 0,05-0,3

R2106 Grönyta

Prov ID Beskrivning, noteringar

2021-12-13 R2105 PG

2021-12-13 R2106 PG Sa 0-0,9, 0,9-1 siLe saml

GV vid 0,6 m u my, blött saml

2021-12-13 R2106 PG Sa 0-0,9

Sol Mulet Regn Snö
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MU grusyta Bjärred
Unr:1320058676

Bilaga 2
Fältprotokoll

0 0,5 saMu, Sa/F Ja Nej x RS

0,5 1,0 Sa/F, siLe/N Ja Nej x RS

0 0,05 Asfalt Ja Nej RS

0,05 0,5 Gr(st), sa/F Ja Nej x RS

0,5 1,0 sa, siLe/N Ja Nej RS

0,05 0,1 Asfalt Ja Nej RS

0,05 0,5 Gr(st), sa/F Ja Nej RS

0,5 1,0 Sa/F, siLe/N Ja Nej RS2021-12-13 R2109 PG naturligt fr 0,8, gv 0,3 m u
my saml

R2109 Asfaltplan, bärlager 0,05-0,3, mycket tillrinnning av GV

Prov ID Beskrivning, noteringar

R2107 Grönyta

R2108 Asfaltplan, bärlager 0,05-0,3, mycket tillrinning av GV ca 0,4 m u my

2021-12-13 R2109 PG saml

2021-12-13 R2109 PG blött saml

2021-12-13 R2108 PG blött saml

2021-12-13 R2108 PG blött, grå siLe saml

2021-12-13 R2107 PG blött, tegel, naturligt fr 0,9 saml

2021-12-13 R2108 PG saml

2021-12-13 R2107 PG tegel saml

Beskrivning Provuttag

Datum
YYYY-MM-DD Prov ID Prov ursprung Djup (m)

Jordart
SGF:s
jordartsbeteckning

Lukt
Ja/Nej

Anmärkning
(synintryck, luktintryck,
färg, blött, avvikelser,
observationer av trä, glas
mm.)

Typ av
prov
Samlings-
/
stickprov

Labb-
analys Provtagare

Provtagning

2021-12-13 ca 0,3-0,4 m u my LOMMA BORGEBY 15:38, provgropsgrävning Rebecka Stjern (RS)
Provtagningsförhållanden

Lufttemp.
(°C) 6 Väder

Fältprotokoll - Schakt

Datum
Vattendjup

(observation,
schaktning)

Områdesbeskrivning (övrigt, utrustning) Provtagare

Sol Mulet Regn Snö
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MU grusyta Bjärred
Unr:1320058676

Bilaga 2
Fältprotokoll

0 0,50 Gr(st), sa/F Ja Nej x RS

0,5 1,0 Sa(sten)/ F, Sa(mu)/N Ja Nej RS

0,0 0,5 Gr(st), Sa/F Ja Nej x RS

0,5 1,0 sa/N, sisiLe/N Ja Nej x RS

0,0 0,5 Sa(mu)/F Ja Nej x RS

0,5 1,0 Sa/F, siLe/N Ja Nej x RS

0,0 0,5 Sa(mu)/F Ja Nej x RS

0,5 1,0 Sa/N? Ja Nej x RS

0,5 1,0 Sa(mu)/F Ja Nej x RS

0,0 0,5 Sa(mu), Sa(sten)/F Ja Nej x RS

0,5 1,0 Sa/F, sisiLe/N Ja Nej RS

0,0 0,5 Gr(st), sa/F Ja Nej x RS

0,5 1,0 Sa/F Ja Nej RS

PG naturligt vid 0,8, blött

Gr(st) 0-0,3, sa 0,3-12021-12-13 R2116 PG

2021-12-13 R2113 PG saml

2021-12-13 R2114 PG

R2113-
R2115

Grönyta

R2116 Placread i övergång mellan asfalt och grönyta

Prov ID Beskrivning, noteringar

R2110 Grönyta

PG2021-12-13 R2116 tegel, fuktigt vid 0,8

R2111 Gräsyta/asfalt, halva gropen placerad på asfaltyta halva på grönyta

2021-12-13 R2112 PG naturligt vid ca 0,8 siLe saml

2021-12-13 R2113 PG tegel saml

samltegel

2021-12-13 R2115 saml

saml

saml

saml

PG

2021-12-13 R2115

2021-12-13 R2111 PG mörk färg (organiskt) 0,6-
0,9, naturligt vid 0,6? saml

2021-12-13 R2112 PG plast, järnrör, porslin saml

2021-12-13 R2110 PG organiskt 0,6, gv 0,6 m u
my, blött, naturligt vid 0,8 saml

2021-12-13 R2111 PG saml

2021-12-13 R2110 PG saml

Beskrivning Provuttag

Datum
YYYY-MM-DD

Prov ID Prov ursprung Djup (m)
Jordart
SGF:s
jordartsbeteckning

Lukt
Ja/Nej

Anmärkning
(synintryck, luktintryck,
färg, blött, avvikelser,
observationer av trä, glas
mm.)

Provtagning

2021-12-13 LOMMA BORGEBY 15:38, provgropsgrävning Rebecka Stjern (RS)
Provtagningsförhållanden

Typ av
prov
Samlings-
/
stickprov

Labb-
analys Provtagare

Fältprotokoll - Schakt

Datum
Vattendjup

(observation,
schaktning)

Områdesbeskrivning (övrigt, utrustning) Provtagare

Lufttemp.
(°C) 6 Väder Sol Mulet Regn Snö
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Analyssammanställning KM,MKM Bilaga 3
2022-01-14

PROVER
JÄMFÖRVÄRDEN R2101 R2102 R2103 R2104 R2105 R2106 R2106 R2107 R2107

Djup (m) 0,05-0,5 0,05-0,5 0-0,5 0,05-0,5 0,05-0,5 0-0,5 0,5-1 0-0,5 0,5-1
PARAMETER ENHET KM*1 MKM*1 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13
Torrsubstans % 91,7 90,7 94,2 86,9 87,1 91,3 92,2 94,1 85,6
As mg/kg TS 10 25 2,2 2,3 2,7 < 2,1 3 2,6 1,9
Ba mg/kg TS 200 300 21 24 22 15 25 26 17
Cd mg/kg TS 0,8 12 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20
Co mg/kg TS 15 35 2,8 2,9 3 3,2 3,2 3,7 2,7
Cr mg/kg TS 80 150 4,8 5,2 6,2 5,8 6,1 9,4 5,3
Cu mg/kg TS 80 200 3,6 4,2 5,3 4 5,3 7,6 4
Hg mg/kg TS 0,25 2,5 < 0,010 < 0,010 0,01 < 0,011 < 0,011 < 0,010 < 0,010
Ni mg/kg TS 40 120 5,3 5,2 6,1 5,9 5,9 7,4 5,3
Pb mg/kg TS 50 400 5,7 6,8 9,7 5,7 6,5 20 6,3
V mg/kg TS 100 200 8,4 10 11 8,6 10 18 9,4
Zn mg/kg TS 250 500 19 23 28 20 22 47 22
Alifater >C5-C8 mg/kg TS 25 150 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Alifater >C8-C10 mg/kg TS 25 120 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0
Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Alifater >C5-C16 mg/kg TS 100 500 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0
Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 20 17
Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0
Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 1,4 < 0,90
Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 5,3 1,9
Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035
Toluen mg/kg TS 10 40 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Etylbensen mg/kg TS 10 50 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
m/p/o-Xylen mg/kg TS 10 50 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
PAH, summa 16 mg/kg TS < 0,23 0,24 1,8 0,47 < 0,23 29 2,8 10 1,2
Summa PAH L mg/kg TS 3 15 < 0,045 < 0,045 0,07 < 0,045 < 0,045 0,36 0,13 0,17 0,062
Summa PAH M mg/kg TS 3,5 20 < 0,075 < 0,075 0,78 < 0,075 < 0,075 11 1,1 3,5 0,41
Summa PAH H mg/kg TS 1 10 < 0,11 0,12 0,99 0,35 < 0,11 17 1,6 6,3 0,72
PCB, summa 7 mg/kg TS 0,008 0,2 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070

Kommentarer
*1 Naturvårdsverket rapport 5976
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Analyssammanställning KM,MKM Bilaga 3
2022-01-14

JÄMFÖRVÄRDEN
Djup (m)

PARAMETER ENHET KM*1 MKM*1

Torrsubstans %

As mg/kg TS 10 25
Ba mg/kg TS 200 300
Cd mg/kg TS 0,8 12
Co mg/kg TS 15 35
Cr mg/kg TS 80 150
Cu mg/kg TS 80 200
Hg mg/kg TS 0,25 2,5
Ni mg/kg TS 40 120
Pb mg/kg TS 50 400
V mg/kg TS 100 200
Zn mg/kg TS 250 500
Alifater >C5-C8 mg/kg TS 25 150
Alifater >C8-C10 mg/kg TS 25 120
Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500
Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500
Alifater >C5-C16 mg/kg TS 100 500
Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1000
Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50
Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15
Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30
Bensen mg/kg TS 0,012 0,04
Toluen mg/kg TS 10 40
Etylbensen mg/kg TS 10 50
m/p/o-Xylen mg/kg TS 10 50
PAH, summa 16 mg/kg TS

Summa PAH L mg/kg TS 3 15
Summa PAH M mg/kg TS 3,5 20
Summa PAH H mg/kg TS 1 10
PCB, summa 7 mg/kg TS 0,008 0,2

Kommentarer
*1 Naturvårdsverket rapport 5976

R2108 R2109 R2110 R2111 R2111 R2112 R2112 R2113 R2113 R2114 R2115 R2116 R21_asfalt
0,05-0,5 0,05-0,5 0-0,5 0-0,5 0,5-1 0-0,5 0,5-1 0-0,5 0,5-1 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-0,05
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13

89,4 88,4 94,4 87,9 91,1 91,2 91,5 91 90,9 85,2 87 91,3 98,9
2,3 3,8 2,2 2,2 3,1 3,1 4,5 2,6 2,5
26 22 21 16 24 41 64 30 23

< 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,23 < 0,20 < 0,20
4 2,8 2,7 2,9 2,7 3,3 4,2 3,5 3,4

6,5 5,7 4,5 6,3 6,8 9,5 15 7,2 6,2
10 4,6 5 5,9 5,1 7,8 12 7,6 5,8

< 0,011 < 0,011 < 0,010 < 0,011 0,013 0,036 0,046 0,016 < 0,010
6,9 5,1 5,3 5,5 5,8 6,9 10 6,3 5,9
8,1 7,3 5,5 5,5 31 12 19 12 6,3
12 12 8,1 9,4 9,3 15 21 12 11
24 22 18 21 59 35 53 44 23

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
< 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0
< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
< 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0
< 10 < 10 < 10 < 10 11 < 10 < 10 81 < 10

< 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0
< 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90
< 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

< 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035
< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
< 0,23 < 0,23 < 0,23 1,3 < 0,23 4,6 2,1 3 4 1,2 1,2 < 0,23 180

< 0,045 < 0,045 < 0,045 0,091 < 0,045 0,15 0,1 0,15 0,14 < 0,045 0,066 < 0,045 9,7
< 0,075 < 0,075 < 0,075 0,095 < 0,075 1,4 0,82 0,79 1,6 0,42 0,36 < 0,075 33
< 0,11 < 0,11 < 0,11 1,1 < 0,11 3 1,2 2 2,3 0,72 0,78 < 0,11 140

< 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070
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Analyssammanställning KM,MKM Bilaga 3
2022-01-14

PROVER
JÄMFÖRVÄRDEN R2101 R2102 R2103 R2104 R2105 R2106 R2106 R2107 R2107

Djup (m) 0,05-0,5 0,05-0,5 0-0,5 0,05-0,5 0,05-0,5 0-0,5 0,5-1 0-0,5 0,5-1
PARAMETER ENHET MRR*1 FA*3 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13
Torrsubstans % 91,7 90,7 94,2 86,9 87,1 91,3 92,2 94,1 85,6
As mg/kg TS 10 1000 2,2 2,3 2,7 < 2,1 3 2,6 1,9
Ba mg/kg TS 50000 21 24 22 15 25 26 17
Cd mg/kg TS 0,2 1000 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20
Co mg/kg TS 1000 2,8 2,9 3 3,2 3,2 3,7 2,7
Cr mg/kg TS 40 10000 4,8 5,2 6,2 5,8 6,1 9,4 5,3
Cu mg/kg TS 40 2500 3,6 4,2 5,3 4 5,3 7,6 4
Hg mg/kg TS 0,1 50 < 0,010 < 0,010 0,01 < 0,011 < 0,011 < 0,010 < 0,010
Ni mg/kg TS 35 1000 5,3 5,2 6,1 5,9 5,9 7,4 5,3
Pb mg/kg TS 20 2500 5,7 6,8 9,7 5,7 6,5 20 6,3
V mg/kg TS 10000 8,4 10 11 8,6 10 18 9,4
Zn mg/kg TS 120 2500 19 23 28 20 22 47 22
Alifater >C5-C8 mg/kg TS 700 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Alifater >C8-C10 mg/kg TS 700 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0
Alifater >C10-C12 mg/kg TS 1000 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Alifater >C12-C16 mg/kg TS 10000 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
Alifater >C16-C35 mg/kg TS 10000 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 20 17
Aromater >C8-C10 mg/kg TS 1000 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0
Aromater >C10-C16 mg/kg TS 1000 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 1,4 < 0,90
Aromater >C16-C35 mg/kg TS 1000 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 5,3 1,9
Bensen mg/kg TS 1000 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035
Toluen mg/kg TS 1000 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Etylbensen mg/kg TS 1000 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Summa PAH L mg/kg TS 0,6 1000 < 0,045 < 0,045 0,07 < 0,045 < 0,045 0,36 0,13 0,17 0,062
Summa PAH M mg/kg TS 2 1000 < 0,075 < 0,075 0,78 < 0,075 < 0,075 11 1,1 3,5 0,41
Summa PAH H mg/kg TS 0,5 50 < 0,11 0,12 0,99 0,35 < 0,11 17 1,6 6,3 0,72
PCB, summa 7*4 mg/kg TS 0,008 10 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070
m/p/o-Xylen mg/kg TS 1000 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Kommentarer
*0 RG, Rapporteringsgräns. Analysresultat under denna anses för osäkra för att rapportera ut. Istället rapporteras "<" + värdet på RG
*1 Ringa risk, se Naturvårdsverket Handbok 2010:1
*2 Avfall Sverige 2019:01. Det lägsta gränsvärde (GV) för beaktande för samtliga parametrar har valts (
*3 Avfall Sverige 2019:01 tabell 4.1
*4 FA halt och gränsvärde för beaktande baseras på antagandet att PCB-7 utgör 20% av det totala PCB-inn
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Analyssammanställning KM,MKM Bilaga 3
2022-01-14

JÄMFÖRVÄRDEN
Djup (m)

PARAMETER ENHET MRR*1 FA*3

Torrsubstans %

As mg/kg TS 10 1000
Ba mg/kg TS 50000
Cd mg/kg TS 0,2 1000
Co mg/kg TS 1000
Cr mg/kg TS 40 10000
Cu mg/kg TS 40 2500
Hg mg/kg TS 0,1 50
Ni mg/kg TS 35 1000
Pb mg/kg TS 20 2500
V mg/kg TS 10000
Zn mg/kg TS 120 2500
Alifater >C5-C8 mg/kg TS 700
Alifater >C8-C10 mg/kg TS 700
Alifater >C10-C12 mg/kg TS 1000
Alifater >C12-C16 mg/kg TS 10000
Alifater >C16-C35 mg/kg TS 10000
Aromater >C8-C10 mg/kg TS 1000
Aromater >C10-C16 mg/kg TS 1000
Aromater >C16-C35 mg/kg TS 1000
Bensen mg/kg TS 1000
Toluen mg/kg TS 1000
Etylbensen mg/kg TS 1000
Summa PAH L mg/kg TS 0,6 1000
Summa PAH M mg/kg TS 2 1000
Summa PAH H mg/kg TS 0,5 50
PCB, summa 7*4 mg/kg TS 0,008 10
m/p/o-Xylen mg/kg TS 1000

Kommentarer
*0 RG, Rapporteringsgräns. Analysresultat under denna anses för osäkra för att rapportera ut. Istället rapporteras "<" + värdet på RG
*1 Ringa risk, se Naturvårdsverket Handbok 2010:1
*2 Avfall Sverige 2019:01. Det lägsta gränsvärde (GV) för beaktande för samtliga parametrar har valts (
*3 Avfall Sverige 2019:01 tabell 4.1
*4 FA halt och gränsvärde för beaktande baseras på antagandet att PCB-7 utgör 20% av det totala PCB-inn

R2108 R2109 R2110 R2111 R2111 R2112 R2112 R2113 R2113 R2114 R2115 R2116 R21_asfalt
0,05-0,5 0,05-0,5 0-0,5 0-0,5 0,5-1 0-0,5 0,5-1 0-0,5 0,5-1 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0-0,05
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13 2021-12-13

89,4 88,4 94,4 87,9 91,1 91,5 91,2 90,9 91 85,2 87 91,3 98,9
2,3 3,8 2,2 2,2 3,1 3,1 4,5 2,6 2,5
26 22 21 16 24 41 64 30 23

< 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,23 < 0,20 < 0,20
4 2,8 2,7 2,9 2,7 3,3 4,2 3,5 3,4

6,5 5,7 4,5 6,3 6,8 9,5 15 7,2 6,2
10 4,6 5 5,9 5,1 7,8 12 7,6 5,8

< 0,011 < 0,011 < 0,010 < 0,011 0,013 0,036 0,046 0,016 < 0,010
6,9 5,1 5,3 5,5 5,8 6,9 10 6,3 5,9
8,1 7,3 5,5 5,5 31 12 19 12 6,3
12 12 8,1 9,4 9,3 15 21 12 11
24 22 18 21 59 35 53 44 23

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
< 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0
< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
< 10 < 10 < 10 < 10 11 < 10 < 10 81 < 10

< 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0
< 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90
< 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

< 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035
< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,045 < 0,045 < 0,045 0,091 < 0,045 0,1 0,15 0,14 0,15 < 0,045 0,066 < 0,045 9,7
< 0,075 < 0,075 < 0,075 0,095 < 0,075 0,82 1,4 1,6 0,79 0,42 0,36 < 0,075 33
< 0,11 < 0,11 < 0,11 1,1 < 0,11 1,2 3 2,3 2 0,72 0,78 < 0,11 140

< 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070
< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
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Överenskommelse 

Wihlborgs Borgeby AB, org nr 56675-2639 och Anders Holmberg, pers nr 650721-3970 
kommer härmed överens om att jordbruksarrendeavtalet mellan parterna ingånget den 29 
augusti 2017 innefattande fastigheterna 15:51, 17:128, 17:16, 17:24, 15:14, 17:22, 15:37 och 
15:38 samt Lomma Bjärred 9:1 ska upphöra utan uppsägning den 30 november 2022. 
Arrendeavtalet ersätts då av ett nytt överenskommet arrendeavtal där de delar av Borgeby 
15:38 och 15:14 som framgår av Bilaga A och Bilaga B exkluderats från arrendet (de delar 
som Wihlborgs Borgeby AB överlåter till Lomma kommun). 

      __________ 

Denna överenskommelse har upprättats i två exemplar varav parterna tagit varsitt. 

Ort: Ort: 
Datum: Datum: 

WIHLBORGS BORGEBY AB 

______________________ _______________________ 
Anders Grönvall / Per Clarin  Anders Holmberg 
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036 Allmän 2022-06-03

Fastighet
Beteckning 
Lomma Borgeby 15:14

UUID: 
909a6a58-991b-90ec-e040-ed8f66444c3f

Senaste ändringen i allmänna delen 
2021-12-01

Nyckel: 
120005824

Län- och kommunkod 
1262

Senaste ändringen i inskrivningsdelen 
2022-05-11

Distrikt 
Borgeby 
Socken: Borgeby

Distriktskod 
101156

Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 
2022-06-02

Läge, karta

Område N  (SWEREF 99 TM) E  (SWEREF 99 TM)

1 6178663.8 376199.8

Areal
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Totalt 6 0631 kvm 6 0631 kvm

Lagfart
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt

556675-2639 1/1 2005-04-29 05/10954

Wihlborgs Borgeby AB

Box 97 
201 20 Malmö 

Köp (även transportköp): 2005-04-11 
Köpeskilling: 1.013.000 SEK, avser även annan fastighet.

Anteckningar
Innehåll Inskrivningsdag Akt

Förbud mot att vidta vissa åtgärder inom del av fastigheterna
(2020-02-13, kf § 6) 2020-02-14 D-2020-00062014:1

Anmärkningar: 
Belastar lomma borgeby 15:38 

Bilaga E
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1262-108.2

1262-108.1

D202100521462:1.1

12-IM1-86/5049.1

Inskrivningar
Nr Inskrivningar Inskrivningsdag Akt

1 Avtalsservitut
fiberoptisk ledning 2021-11-17 D-2021-00521462:1

Anmärkning: 
Ändamål väg

Rättigheter
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig

Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning

Se beskrivning Förmån Avtalsservitut

Beskrivning: Förbud mot viss djurhållning

Se beskrivning Last Avtalsservitut

Bildningsåtgärd: Uppgift saknas

Beskrivning: Väg, fiberoptisk ledning

Va Last Officialservitut

Väg Last Officialservitut

Anmärkning:

Planer, bestämmelser och fornlämningar
Fornlämningar Anmärkning Akt

Fornlämning L1989:1601

Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet

Lantbruksenhet, obebyggd (110)

100225-4

Omfattar hel registerfastighet och ingår i en sammanföring.

Taxeringsvärde
Taxeringsår Taxeringsvärde

2020 2.991.000 SEK

Samtaxering för registerenhet 
Lomma Borgeby 15:14, 15:37, 15:38, 15:51 

Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp

556675-2639 
Wihlborgs Borgeby AB
Box 97
201 20 Malmö

1/1 Aktiebolag Lagfart eller Tomträtt

Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter
Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig
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1262-108 

12-BOR-14 

Skattetal
Skattetal Skattetyp

17/256 Mantal

Åtgärd
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt

Hemmansklyvning G 1862-02-25

Fastighetsreglering 1986-01-07

Avskild mark
Lomma Borgeby 15:33-37, 15:85, 17:92, 34:1

Ursprung
Lomma Borgeby 15:7 

Tidigare Beteckning
Beteckning Omregistreringsdatum Akt

M-Borgeby Borreby 15:14 1928-04-19 12-DNR702/1928

M-Borgeby Borgeby 15:14 1982-03-01 12-BUR-910

Ajourforande inskrivningsmyndighet
Lantmäteriet Kontorbeteckning:

 Hässleholm
  0771-63 63 63Telefon:
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036 Allmän 2022-06-03

Fastighet
Beteckning 
Lomma Borgeby 15:38

UUID: 
909a6a58-9933-90ec-e040-ed8f66444c3f

Senaste ändringen i allmänna delen 
2011-11-09

Nyckel: 
120005848

Län- och kommunkod 
1262

Senaste ändringen i inskrivningsdelen 
2022-05-11

Distrikt 
Borgeby 
Socken: Borgeby

Distriktskod 
101156

Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 
2022-06-02

Observera
Pågående ärenden
Status Ärende

Lantmäteriförrättning
pågår - beslut taget

19 0979

Läge, karta

Område N  (SWEREF 99 TM) E  (SWEREF 99 TM)

1 6178823.5 376174.9

Areal
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Totalt 4 9372 kvm 4 9372 kvm

Lagfart
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt

556675-2639 1/1 2005-04-29 05/10954

Wihlborgs Borgeby AB

Box 97 
201 20 Malmö 

Köp (även transportköp): 2005-04-11 
Köpeskilling: 1.013.000 SEK, avser även annan fastighet.

Anteckningar
Innehåll Inskrivningsdag Akt

Förbud mot att vidta vissa åtgärder inom del av fastigheterna
(2020-02-13, kf § 6) 2020-02-14 D-2020-00062014:1

Anmärkningar: 
Belastar lomma borgeby 15:14 
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1262-P2020/2

12-IM1-86/5049.1

Rättigheter
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig

Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning

Se beskrivning Förmån Avtalsservitut

Beskrivning: Förbud mot viss djurhållning

Anmärkning:

Planer, bestämmelser och fornlämningar
Naturvårdsbestämmelser Datum Akt

Interimistisk förbud: Augustenborg 2020-02-13 
Giltig till: 2023-02-14 
Laga kraft: 2020-02-14

Objektnummer:
2052843
SLM1262

Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet

Lantbruksenhet, obebyggd (110)

100225-4

Omfattar hel registerfastighet och ingår i en sammanföring.

Taxeringsvärde
Taxeringsår Taxeringsvärde

2020 2.991.000 SEK

Samtaxering för registerenhet 
Lomma Borgeby 15:14, 15:37, 15:38, 15:51 

Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp

556675-2639 
Wihlborgs Borgeby AB
Box 97
201 20 Malmö

1/1 Aktiebolag Lagfart eller Tomträtt

Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter
Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig

Skattetal
Skattetal Skattetyp

281/5632 Mantal
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12-BOR-131

1262-108 

12-BOR-84 

12-BOR-54 

Åtgärd
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt

Laga skifte FA 1931-06-06

Gränsbestämning 1953-02-17

Fastighetsreglering 1986-01-07

Tekniska åtgärder

Säkerställande av gränsmärke 1971

Avskild mark
Lomma Borgeby 17:92, 34:1

Ursprung
Lomma Borgeby 15:13 

Tidigare Beteckning
Beteckning Omregistreringsdatum Akt

M-Borgeby Borgeby 15:38 1982-03-01 12-BUR-910

Ajourforande inskrivningsmyndighet
Lantmäteriet Kontorbeteckning:

 Hässleholm
  0771-63 63 63Telefon:



Bilaga 1. Beslut och föreskrifter för Naturreservatet Augustenborg 
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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. 

Bilaga F
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2 
  

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 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 Sammanfattning 

Fastigheterna Borgeby 15:14 & 15:38 i Lomma kommun berörs av det planerade 

naturreservatet Augustenborg. Lomma kommun har uppdragit åt Värderingsbyrån 
att utreda om ägaren till fastigheterna är berättigad till ersättning enligt 31 kap 

Miljöbalken (MB), och om så är fallet, bedöma ersättningens storlek. 

Värderingsobjektet är beläget direkt norr om Borgeby/Bjärred. Området omfattar 

totalt 3,55 ha och utgörs av produktiv skogsmark. Berörd del har bedömts som 
något större (3,6 ha) då reservatsgränsen på ett par ställen dragits innanför 

fastighetsgränsen, den remsa som blivit över har även den ansetts vara berörd del. 

Virkesförrådet har uppskattats till ca 800 m³sk och utgörs av lövblandskog. 

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 729 000 kr. 

Enligt Expropriationslagen skall bedömd marknadsvärdeminskning uppräknas 

med 25 % för ytterligare intrångsersättning, inklusive detta påslag erhålls en total 
intrångsersättning om 901 250 kr.
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2 Uppdagsbeskrivning 

Värderingsobjekt 

Fastigheterna Borgeby 15:14 & 15:38 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 Augustenborg, om så är 
fallet skall ersättningens storlek bedömas. 

3 Förutsättningar 

Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt är maj 2021.

Reservatsföreskrifter 

1. Förutom föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det är förbjudet 
att: 

2. uppföra ny byggnad, eller annan anläggning såsom exempelvis belysning, mast, 

torn, brygga  
eller vindkraftverk, 

3. dra fram mark- eller luftledning, 
4. 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,  

5. tillföra kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, gödselmedel eller 

jordförbättringsmedel,  
6. anordna camping eller uppställningsplats för husvagn, campingbil eller liknande,  

7. så, plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer, 
8. 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, 
9. bedriva jakt,  

10. uppföra vilthägn, stängsel eller hägnad, 

11. utfodra däggdjur, 
12. uppföra tillbyggnad till befintliga byggnader, 

13. anlägga väg. 

Kompletta reservatsföreskrifter för Augustenborg bifogas, bilaga 6. 
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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 fastigheterna i en obebyggd lantbruksenhet 

(typkod 110). Cirka en tredjedel av brukningsenheten 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 fastigheterna av ett interimistiskt beslut från 
2020-02-13. Beslutet avser förbud mot ett antal åtgärder utan kommunens tillstånd 

inom det tilltänkta reservatsområdet. Borgeby 15:14 berörs även av en fast 
fornlämning. I Lommas gällande ÖP från 2010 är området utpekat för kommunal 

reservatsbildning. 
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Läge och värderingsobjektets areal  

Värderingsobjektet är beläget direkt norr om Borgeby enligt karta nedan.  

Området omfattar totalt 3,55 ha som huvudsakligen utgörs av produktiv 

skogsmark.  

Skogskarta med bestånds- och ägoslagsindelning bifogas, bilaga 3. 

Skog och skogsmark 

Virkesförrådet har uppskattats till ca 800 m³sk motsvarande 220 m³sk/ha.
Virkesförrådet utgörs av lövblandskog dominerad av björk, sälg och planterade 

rader med kastanj och poppel. Boniteten har uppskattats till 6,4 m³sk/ha. Såväl 
bonitet som virkesförråd bedöms vara högre i den östra delen. Försumpade partier 

förekommer, även spår av tidigare täktverksamhet samt en mindre damm i den 
sydöstra delen.  

Detaljerad beskrivning bifogas, bilaga 2. 
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Jakt 

Jakten i området bedöms som god men närheten till infrastruktur och mänsklig 
aktivitet är en 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. Historiskt har sannolikt flera odlings- och 

täktverksamheter präglat platsen men den har under ett flertal årtionden övergått i 
ett skogstillstånd. Även de remsor mellan reservatsgräns och fastighetsgräns som 

uppstår bedöms utgöra berörd del då den pågående markanvändningen i realiteten 
omöjliggörs även där. 

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. 
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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. 

I värdekalkylen har 2 % av föryngringsavverkningsvolymen generellt lämnats som 

evighetsträd vid avverkning. Inom speciellt hänsynskrävande miljöer där frivilliga 
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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 359 000 kr som ett fristående 

skogsvärde. 

I bilaga 4 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 400 kr/ha och år. 

Efter kapitalisering med 3 % kalkylränta för all framtid erhålls 13 300 kr/ha, 

applicerat på värderingsobjektets skogsmarksareal erhålls 48 000 kr.

Summa marknadsrelaterade delvärden skog och jakt på skogsmark: 407 000 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 220 m³sk/ha. Förhållandet 

mellan virkesförrådets storlek och nyckeltalen kr/m³sk och kr/ha bifogas som 
grafer. Vid aktuellt genomsnittsförråd erhålls 697 kr/m³sk och 158 309 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 617 000 kr.

Ortsprismaterialet redovisas under bilaga 5.  
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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. 
Mot bakgrund av ovanstående bedöms det vägda värdet mellan metoderna till 
500 000 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. 
Fastigheterna ägs av juridisk person. Mot bakgrund av detta bedöms det slutliga 

marknadsvärdet till 750 000 kr. 

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 fastigheternas 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 3,6 ha erhålls 29 000 kr.

Marknadsvärdet av berörda delar efter restriktioner bedöms utifrån ovanstående till
29 000 kr.

Värdebedömningen motsvarar följande nyckeltal: 

 947 kr/m3sk 

 208 000 kr/ha produktiv skogsmarksareal (3,6 ha) 

12 Marknadsvärdeminskning 

Värdet av berörda delar före restriktioner har bedömts till:  750 000 kr 
Värdet av berörda delar efter restriktioner har bedömts till:  29 000 kr 

Värdeskillnad:  721 000 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 721 000 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 (721 000 x 1,25) erhålls en total intrångsersättning om:

Niohundraentusentvåhundrafemtio / 901 250 / kronor 

Klippan 2021-05-16 

Johannes Pålsson 
Skogsmästare 
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Fastighet
Beteckning 
Lomma Borgeby
15:14

UUID: 
909a6a58-991b-90ec-e040-ed8f66444c3f

Senaste ändringen i allmänna delen 
1988-11-08

Nyckel: 
120005824

Län- och kommunkod 
1262

Senaste ändringen i inskrivningsdelen 
2020-02-17

Distrikt 
Borgeby 
Socken: Borgeby

Distriktskod 
101156

Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 
2021-04-29

Läge, karta

Område N  (SWEREF 99 TM) E  (SWEREF 99 TM)

1 6178663.8 376199.8

Areal
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Totalt 6 0631 kvm 6 0631 kvm

Lagfart
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt

556675-2639 1/1 2005-04-29 05/10954

Wihlborgs Borgeby AB

Box 97 
201 20 Malmö 

Köp (även transportköp): 2005-04-11 
Köpeskilling: 1.013.000 SEK, avser även annan fastighet.

Anteckningar
Innehåll Inskrivningsdag Akt

Förbud mot att vidta vissa åtgärder inom del av fastigheterna
(2020-02-13, kf § 6)

2020-02-14 D-2020-00062014:1

Anmärkningar: 
Belastar lomma borgeby 15:38 

Johannes
Textruta
bilaga 1
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1262-108.2

1262-108.1

12-IM1-86/5049.1

Inteckningar
Totalt antal inteckningar: 1

Totalt belopp: 600.000 SEK

Nr Belopp Inskrivningsdag Akt

1 600.000 SEK 1986-01-21 86/2517

Beviljad i/Belastar även: Lomma Borgeby
15:37, 15:38, 15:51 

Rättigheter
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig

Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning

Se beskrivning Förmån Avtalsservitut

Beskrivning: Förbud mot viss djurhållning

Va Last Officialservitut

Väg Last Officialservitut

Planer, bestämmelser och fornlämningar
Fornlämningar Anmärkning Akt

Fornlämning L1989:1601
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1262-108 

12-BOR-14 

Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet

Lantbruksenhet, obebyggd (110)

100225-4

Omfattar hel registerfastighet och ingår i en sammanföring.

Taxeringsvärde
Taxeringsår Taxeringsvärde

2020 2.991.000 SEK

Ingående värden 

Skogsmark 0 SEK 0 ha

Skogsimpediment 0 SEK 0 ha

Skogsmark med
avverkningsrestriktion

0 SEK 0 ha

Åkermark 2.991.000 SEK 10 ha

Betesmark 0 SEK 0 ha

Ekonomibyggnad 0 SEK

Övrig mark 4 ha

Samtaxering för registerenhet 
Lomma Borgeby 15:14, 15:37, 15:38, 15:51 

Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp

556675-2639 
Wihlborgs Borgeby
AB
Box 97
201 20 Malmö

1/1 Aktiebolag Lagfart eller Tomträtt

Värderingsenhet åkermark 040703257.

Taxeringsvärde 
2.991.000 SEK

Riktvärdeområde 
0012014

Beskaffenhet 
Produktionsförmåga mycket sämre (5)

Areal 
10 ha

Dränering 
Otillfredsställande (3)

Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter
Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig

Skattetal
Skattetal Skattetyp

17/256 Mantal

Åtgärd
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt

Hemmansklyvning G 1862-02-25

Fastighetsreglering 1986-01-07
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Källa: LantmäterietCopyright © 2017 Metria

Avskild mark
Lomma Borgeby 15:33-37, 15:85, 17:92, 34:1

Ursprung
Lomma Borgeby 15:7 

Tidigare Beteckning
Beteckning Omregistreringsdatum Akt

M-Borgeby Borreby 15:14 1928-04-19 12-DNR702/1928

M-Borgeby Borgeby 15:14 1982-03-01 12-BUR-910

Ajourforande inskrivningsmyndighet
Lantmäteriet Kontorbeteckning:

 Hässleholm
  0771-63 63 63Telefon:
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Fastighet
Beteckning 
Lomma Borgeby
15:38

UUID: 
909a6a58-9933-90ec-e040-ed8f66444c3f

Senaste ändringen i allmänna delen 
2011-11-09

Nyckel: 
120005848

Län- och kommunkod 
1262

Senaste ändringen i inskrivningsdelen 
2020-02-17

Distrikt 
Borgeby 
Socken: Borgeby

Distriktskod 
101156

Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 
2021-04-29

Observera
Pågående ärenden
Status Ärende

Lantmäteriförrättning
pågår

19 0979

Läge, karta

Område N  (SWEREF 99 TM) E  (SWEREF 99 TM)

1 6178823.5 376174.9

Areal
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Totalt 4 9372 kvm 4 9372 kvm

Lagfart
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt

556675-2639 1/1 2005-04-29 05/10954

Wihlborgs Borgeby AB

Box 97 
201 20 Malmö 

Köp (även transportköp): 2005-04-11 
Köpeskilling: 1.013.000 SEK, avser även annan fastighet.
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1262-P2020/2

12-IM1-86/5049.1

Anteckningar
Innehåll Inskrivningsdag Akt

Förbud mot att vidta vissa åtgärder inom del av fastigheterna
(2020-02-13, kf § 6)

2020-02-14 D-2020-00062014:1

Anmärkningar: 
Belastar lomma borgeby 15:14 

Inteckningar
Totalt antal inteckningar: 1

Totalt belopp: 600.000 SEK

Nr Belopp Inskrivningsdag Akt

1 600.000 SEK 1986-01-21 86/2517

Beviljad i/Belastar även: Lomma Borgeby
15:14, 15:37, 15:51 

Rättigheter
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig

Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning

Se beskrivning Förmån Avtalsservitut

Beskrivning: Förbud mot viss djurhållning

Planer, bestämmelser och fornlämningar
Naturvårdsbestämmelser Datum Akt

Interimistisk förbud: Augustenborg 2020-02-13 
Giltig till: 2023-02-14 
Laga kraft:
2020-02-14

Objektnummer:
2052843
SLM1262
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Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet

Lantbruksenhet, obebyggd (110)

100225-4

Omfattar hel registerfastighet och ingår i en sammanföring.

Taxeringsvärde
Taxeringsår Taxeringsvärde

2020 2.991.000 SEK

Ingående värden 

Skogsmark 0 SEK 0 ha

Skogsimpediment 0 SEK 0 ha

Skogsmark med
avverkningsrestriktion

0 SEK 0 ha

Åkermark 2.991.000 SEK 10 ha

Betesmark 0 SEK 0 ha

Ekonomibyggnad 0 SEK

Övrig mark 4 ha

Samtaxering för registerenhet 
Lomma Borgeby 15:14, 15:37, 15:38, 15:51 

Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp

556675-2639 
Wihlborgs Borgeby
AB
Box 97
201 20 Malmö

1/1 Aktiebolag Lagfart eller Tomträtt

Värderingsenhet åkermark 040703257.

Taxeringsvärde 
2.991.000 SEK

Riktvärdeområde 
0012014

Beskaffenhet 
Produktionsförmåga mycket sämre (5)

Areal 
10 ha

Dränering 
Otillfredsställande (3)

Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter
Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig

Skattetal
Skattetal Skattetyp

281/5632 Mantal
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12-BOR-131

1262-108 

12-BOR-84 

12-BOR-54 

Åtgärd
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt

Laga skifte FA 1931-06-06

Gränsbestämning 1953-02-17

Fastighetsreglering 1986-01-07

Tekniska åtgärder

Säkerställande av gränsmärke 1971

Avskild mark
Lomma Borgeby 17:92, 34:1

Ursprung
Lomma Borgeby 15:13 

Tidigare Beteckning
Beteckning Omregistreringsdatum Akt

M-Borgeby Borgeby 15:38 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:Borgeby 15:14 & 15:38         

KLIPPAN 12-2-1008/00Körningsnr:

Lomma                         Kommun:Skåne länLän:
2021-05              Fältarbete:Församling:

Arealfördelning Virkesförråd
(exkl. hänsynsmark) %m3sk%ha

00Tall100Produktiv skogsmark 3,6
00Gran0Hänsynsmark 0,0

60475Löv0Skogsimpediment 0,0
40317Björk00,0Åkermark
00Contorta00,0Betesmark
00Ek00,0Övrig mark
00Bok0Vatten 0,0

792Totalt förråd3,6Total areal
220Förråd per ha

Föreslagen avverkn. under tio års periodenBonitet och löpande tillväxt
m3sk0Slutavverkningm3sk per ha6,4Medelbonitet:
m3sk255Gallringm3sk8,3Tillväxt per år:

23,0 m3skIdeal prod.förmåga:
255 m3skTotalt

Medeltransportavstånd Medeluttag per avverkn. under tio års perioden
m100Slutavverkning: m3sk0Slutavverkning
m100Gallring: m3sk255Gallring
m100Medel: 100 mMedel ttrp.avst

Ålderklassfördelning

Areal %

Ålder

Johannes
Textruta
bilaga 2



1Sida: R10 GVersion 4.2.1 FÄLTUPPGIFTERBESTÅNDSMETODEN

2021-05-17Datum:SILVA KONSULT AB
12-2-1008/00Körningsnr:KLIPPAN

Borgeby 15:14 & 15:38         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

 10 302560L  279222040B24 1G2 SkogPG3,60000001
 10B 40 20  30



1:2000

Johannes
Textruta
bilaga 3



SKOGSVÄRDERING R02GVersion 4.2.1BESTÅNDSMETODEN

1 (2)Sida:värdeberäkning för fastighetenSILVA KONSULT AB
KLIPPAN 2021-05-17Datum:Borgeby 15:14 & 15:38

12-2-1008/00Körningsnr:

Johannes Pålsson              Värderare:Församling:
2021-05              Fältarbete:Lomma                         Kommun:
2021-05-13Värderingstidpunkt:Län: Skåne län

År 7Invent.tidp.SKOGSEGENSKAPERÄGOSLAG

(exkl. hänsynsmark) %m3sk%m3sk
0000Tallha    3.6Produktiv skogsmark
0000Granha    0.0Hänsynsmark
6043560475Lövha    0.0Skogsimpediment
4029040317Björkha    0.0Åkermark
0000Contortaha    0.0Betesmark
0000Ekha    0.0Övrig mark

Vatten     0.0 ha Bok 0 0 0 0

ha    3.6Totalareal 725792Virkesförråd totalt
201220Virkesförråd per ha

6.4Medelbonitet, m3sk/ha, år:
8.3Löpande 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     3.6     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0
 Areal, %   0   0   0   0 100   0   0   0   0   0   0   0   0
 Förråd, m3sk       0       0       0       0      0       0       0       0     792       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      %

    0  0 0   0  0 0   0  0 0   00
1 - 3   30733535 568  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 40 335   322 566
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    0  0   0
1 - 3 38019 768     0  0 0   0  0 0   0
4 - 10    0     0  0 0  0 0   0 0   0   0

11 - 20    0   130  0 0  0 0   027 380 767
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 Borgeby 15:14 & 15:38 Datum: 2021-05-17

Körningsnr: 12-2-1008/00

medeltalDRIVNINGSKOSTNADER,

GROT.TERR.TRP.DRIVNINGS-PERIOD HUGGNING- OCH TERR. TRP. INDIREKTA
KOSTNADDRIVNINGS- KOSTNADERKOSTNADER

medeltalKOSTNADERGallringSlutavv
kr / m3fubkr / m3fub kr / m3fub kr / m3fub kr / m3s

  00   0   0   0    0
  01 - 3  162 12150  0
  0  4 - 10   0   0   0    0

 8211 - 20  99   0  12  111
  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         0    0    0     0    0    0
1 - 3         0    0    0    0    0    0

  4 - 10         0    0    0     0    0    0
11 - 20        93    0    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           0          0        0         0          0      0
      0 0       458571 - 3       46397    255          0       43391      540
      0 04 - 10       0           0          0       -1260     1260       -1068

    509 2545211 - 20     833      196027      69203      150476     1800       93693
      0 021 - 30      -14150     -23400     1800     21600          0      0
      0 0      031 - 40       -1800     1800         0          0        -777

-- -- ----      238240----41 +    --

SUMMA NUVÄRDE 359 329 kr
  IMPEDIMENT   HÄNSYNSMARK

m3sk      0  Virkesförrådm3sk      0  Avv volym AVRUNDAT VÄRDE 359 000 kr
kr/ha       0  Medelvärdekr      0  Virkesvärde 99 813 krMedelvärde per ha
kr/m3sk      0  Medelvärdekr      0  Markvärde Medelvärde per m3sk 454 kr

  Summa värdekr      0  Grotvärde
  (inkl grot) kr           0kr      0  Summa värde

VÄRDESAMMANSTÄLLNING

359 329 krSkog
0 krHänsyn
0 krImpediment

..........................................................................................................  Summa avrundat värde 359 000 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
Textruta
bilaga 5



y = 464,43080x + 56 133,90721

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

kr/ha som funktion av m³sk/ha



y = 6 572,29722x-0,41601

0

500

1000

1500

2000

2500

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

kr/m³sk som funktion av m³sk/ha



0

500

1000

1500

2000

2500

2018-10-27 2019-02-04 2019-05-15 2019-08-23 2019-12-01 2020-03-10 2020-06-18 2020-09-26 2021-01-04 2021-04-14 2021-07-23

Kr/m³sk, prisutv. Skåne



0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2018-10-27 2019-02-04 2019-05-15 2019-08-23 2019-12-01 2020-03-10 2020-06-18 2020-09-26 2021-01-04 2021-04-14 2021-07-23

Kr/ha, prisutv. Skåne



Bilaga 1. Förslag på beslut och föreskrifter för Naturreservat Augustenborg 
2020-06-03. Dnr KS/KF 2017:341.410 

1 
  

Naturreservat Augustenborg, Lomma 
kommun 
Remissförslag på 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 (3,32 ha), del av Borgeby 15:14 (0,23 ha) 
Markägare Wihlborgs Borgeby AB (3,55 ha) 
Naturvårdsförvaltare  Lomma kommun 
Vegetationszon  Nemorala zonen (sydsvenska lövskogsregionen) 
Skyddsform  Naturreservat (Miljöbalken 7 kap. 4 §) 
Gränser  Gräns markerad på karta (bilaga 2) 
Areal   3,55 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. 

Johannes
Textruta
bilaga 6
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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 

1. Förutom föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det är förbjudet att: 
2. uppföra ny byggnad, eller annan anläggning såsom exempelvis belysning, mast, torn, brygga 

eller vindkraftverk, 
3. dra fram mark- eller luftledning, 
4. 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,  

5. tillföra kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, gödselmedel eller jordförbättringsmedel,  
6. anordna camping eller uppställningsplats för husvagn, campingbil eller liknande,  
7. så, plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer, 
8. 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, 
9. bedriva jakt,  
10. uppföra vilthägn, stängsel eller hägnad, 
11. utfodra däggdjur, 
12. uppföra tillbyggnad till befintliga byggnader, 
13. 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: 

1. utmärkning av naturreservatets gränser samt uppsättning av skyltar,  
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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, plantering och 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 och grillplatser 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. anläggning, drift och underhåll av tekniska anordningar och ledningar, 
12. rivning av byggnader, 
13. 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 
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,  

 
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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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 annat än på särskilt anvisad och iordningställd plats om sådan finns,  
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 ej hinder för nedanstående åtgärder om de utförs i enlighet med 
vad som framgår av föreskrifterna under B., om åtgärderna utförs av eller i samråd med 
naturvårdsansvarig på Lomma kommun. Föreskrifterna under A och C utgör till och med 2021 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. 

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 [dag] [månad] [år] 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



Kommunfullmäktige 
2022-08-25 
 

Ärende 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Planeringsavdelningen 

Vår referens: Helena Sääf 
Telefon: 040-641 10 00 
E-post: helena.saaf@lomma.se 
Diarienummer: KS KF/2022:142 

Förslag till förvärv av fastigheten Borgeby 17:38 i Bjärreds vångar 

Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

- Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till köpeavtal avseende Borgeby 17:38 
mellan Lomma kommun och Nils-Leo Karlsson. 

- Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsens ordförande att underteckna köpehandlingar 
avseende ovan angivet förvärv och vid behov eventuella ändringar och/eller tillägg avseende 
tillträdesdatum och liknande. 

- Inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Markförvaltning upprättas ett nytt 
investeringsprojekt ”Strategiskt markförvärv Borgeby 17:38, Bjärreds Vångar”, med en totalutgift 
på 12 mnkr. Planerade utgifter uppgår till 9 mnkr år 2022 och till mellan 0 och 3 mnkr år 2024.    

- Investeringsprojektet finansieras år 2022 genom en omdisponering av avsatta medel inom 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förfogandemedel för strategiska markförvärv, alternativt 
genom en utökning av låneskulden. 

- Finansieringen av utgiften på maximalt 3 mnkr år 2024 hanteras i den fortsatta budgetprocessen 
för år 2023 – 2026. 

- Budgeten för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Markförvaltning utökas avseende 
internränta (initial kostnad helår ca 100 tkr) och finansförvaltningens budget justeras med 
motsvarande internränteintäkt. 

 

Ärendebeskrivning 
Köpeavtal avseende del av Borgeby 17:38, omfattande bostadshus med tomtplats samt 
jordbruksmark, tillika råmark, föreslås tecknas mellan Lomma kommun och Nils-Leo Karlsson för en 
köpeskilling om 9 mnkr plus en tilläggsköpeskilling om maximalt 3 mnkr som regleras utefter 
markanvändningen enligt kommande detaljplan. Fastigheten är belägen inom planområde för 
Bjärreds vångar, etapp 1, där detaljplaneläggning pågår.  

 

Bakgrund/Analys 
Berörd fastighetsägare avser sälja Borgeby 17:38 och kommunen önskar förvärva fastigheten då den 
är belägen inom det område som planläggs som en första etapp inom Bjärreds vångar, ett område 
som utgör en viktig del i arbetet med att utveckla den norra kommundelen. Föreslaget förvärv 
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innebär ett ökat markägande för kommunen, vilket ger större rådighet och planeringsfrihet i den 
pågående detaljplaneprocessen för etapp 1. Detaljplanen avses ställas ut på samråd under hösten 
2022 och antas i början av 2024. Bjärreds vångar utpekas som utbyggnadsområde bostäder i 
översiktsplan för Lomma kommun 2020. Länsstyrelsen godtar dock inte översiktsplanen i denna del, 
vilket innebär att vissa frågor kvarstår och behöver hanteras i det pågående planeringsarbetet.  
 
Borgeby 17:38 är belägen i norra delen av planområdet. Fastigheten gränsar i väster till 
Plommonskogen som utpekas för naturreservatsbildning i bl.a. översiktsplanen. Intilliggande 
fastighet i öster ägs av kommunen och avses planläggas för bostadsbebyggelse. Med samma ägare 
kan användningen av de två fastigheterna optimeras då hänsyn inte behöver tas till 
fastighetsgränsen.  
 
Externa värderingar av fastigheten har utförts, se Bilaga 2 och 3. Nuvarande marknadsvärde har 
bedömts utifrån värdet för det befintliga bostadshuset med tillhörande tomtplats respektive råmark, 
dvs jordbruksmarken med bebyggelseförväntningar. En bedömning av värdet med en framtida 
lagakraftvunnen detaljplan med nya bostadsbyggrätter har också gjorts.  
 
Båda värderingarna konstaterar att råmarksvärdet är svårbedömt. Redovisat ortsprismaterial har stor 
variation och förutsättningarna för respektive köp varierar. Värderingen enligt Bilaga 2 bedömer 
marknaden i aktuellt läge som attraktiv och bedömer marknadsvärdet väsentligt högre än 
värderingen enligt Bilaga 3, som dock redovisar mycket få råmarksköp. 
 
Vad gäller värdet med en lagakraftvunnen detaljplan med nya byggrätter råder det osäkerhet kring 
omfattningen av framtida möjlig byggnation inom fastigheten, framförallt på grund av närheten till 
Plommonskogen och utformningen av erforderligt skyddsavstånd ifrån dess randzon. Ursprungligt 
arkitektförslag angav 2 700 kvm bruttoarea (BTA), ett omarbetat förslag anger 12 radhustomter men 
även detta kommer att studeras vidare i det fortsatta detaljplanearbetet.  
 
Efter förhandling mellan parterna och med hänsyn till en mycket attraktiv marknad har parterna 
enats om en köpeskilling om 9 mnkr och därutöver en tilläggsköpeskilling som, i och med pågående 
detaljplanearbete men med beaktande av osäkerheten kring omfattningen av möjlig byggnation 
inom fastigheten, förslås baseras på antalet kvadratmeter kvartersmark för bostäder som lokaliseras 
till fastigheten enligt kommande lagakraftvunnen detaljplan. Tilläggsköpeskillingen uppgår till 760 
kr/kvm kvartersmark för bostad inom fastigheten och kan maximalt uppgå till knappt 3 mnkr. 
 
Utbetalning av köpeskillingen ska enligt förslaget till köpeavtal ske genom att en handpenning om 
900 tkr utbetalas snarast efter det att kommunfullmäktiges beslut om köpeavtalet vunnit laga kraft. 
Resterande del av köpeskillingen (8,1 mnkr) ska enligt förslaget till köpeavtal utbetalas på 
tillträdesdagen som enligt avtalet är bestämd till den 1 september 2023. Tillträdesdagen kan dock 
komma att ändras efter överenskommelse mellan parterna och skulle därmed kunna infalla redan 
under år 2022, dock senast två år efter tecknandet av köpeavtalet. Tilläggsköpeskillingen utbetalas 
efter det att en detaljplan, som medger kvartersmark för bostäder inom nuvarande jordbruksmark 
inom fastigheten, vunnit laga kraft.  
 
Befintligt bostadshus med tomtplats kan efter förvärvet avstyckas och användas för kommunala 
behov alternativ säljas till extern köpare. Övrig mark som planläggs som kvartersmark föreslås 
markanvisas till extern aktör i samband med detaljplaneprocessen. Mark som planläggs om allmän 
platsmark kvarstår i kommunens ägo. 
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Beslutsunderlag 
- Förslag till ”Köpeavtal avseende Borgeby 17:38” mellan Lomma kommun och Nils-Leo Karlsson, 

Bilaga 1. 
- ”Värdeutlåtande Fastigheten Lomma Borgeby 17:38”, Bostadsbyggrätter (2022-03-17), Svefa AB 

Bilaga 2. 
- ”Värdeutlåtande Fastigheten Borgeby 17:38 Lomma kommun”, Värderingsbyrån (2021-10-21), 

Bilaga 3.  
 

Samråd 
I samband med ärendets beredning har samråd skett internt på samhällsbyggnadsförvaltningen samt 
med ekonomiavdelningens budgetekonom.  

Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet inte direkt berör barn har ingen barnkonsekvensanalys genomförts i samband med 
ärendets beredning. Barnkonsekvensanalyser kommer att genomföras i samband med framtagande 
av detaljplan för Bjärreds vångar etapp 1 som fastigheten är belägen inom.   

 

Helena Sääf 
Mark- och exploateringschef 

Helene Blom 
T.f. samhällsbyggnadschef  

 
 

Beslutet expedieras till: 
Mark- och exploateringsenheten 
Ekonomiavdelningen 
Nils-Leo Karlsson 
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KÖPEAVTAL 

 

Detta köpeavtal (”detta Avtal”) har ingåtts mellan 

(1) Nils-Leo Valdemar Karlsson (19470709-4316), Löddesnäsvägen 18,                    
237 41 Bjärred, nedan kallad ”Säljaren”; och 

(2) Lomma kommun, org. nr. 212000-1066, 234 81 Lomma, nedan kallad ”Köparen” 

Överlåtelseobjekt:  Lomma Borgeby 17:38, nedan kallad ”Fastigheten” 

Säljaren och Köparen är nedan var för sig benämnda "Part" samt gemensamt "Parterna". 

 

1 BAKGRUND 

Fastigheten är belägen inom Bjärreds vångar, ett område som utgör en viktig del i arbetet 
med att utveckla den norra delen av Lomma kommun. Bjärreds vångar utpekas som 

utbyggnadsområde bostäder i översiktsplan för Lomma kommun 2020-2030. Länsstyrelsen 
godtar dock inte översiktsplanen i denna del vilket innebär att vissa frågor behöver 

hanteras i kommande prövningar i det fortsatta planeringsarbetet. Visionen för Bjärreds 
vångar är att skapa en plats som kombinerar naturlandskapet med en attraktiv och levande 

boendemiljö som tar utgångspunkt i Bjärreds gröna identitet och som utvecklar och bygger 
vidare på det unika i området.  

Planuppdrag har givits 2021-05-19 för att ta fram detaljplan för en första etapp inom 
Bjärreds vångar. Fastigheten är belägen inom denna första detaljplaneetapp, se karta   

Bilaga 1. 

Fastigheten omfattar enligt fastighetsregistret 4 936 kvm mark och är bebyggd med småhus 

och komplementbyggnader. Säljaren förvärvade Fastigheten 1994 men önskar nu flytta till 
lämpligare bostad och 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 de villkor som anges i detta Avtal.   
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3 TILLTRÄDESDAG 

Köparen ska tillträda Fastigheten den 1 augusti 2023 (”Tillträdesdagen”).  

Tillträdesdagen kan ändras genom skriftligt och av båda Parter behörigen undertecknat 

tillägg till detta Avtal. 

4 KÖPESKILLING  

Köpeskillingen för Fastigheten uppgår till 9 000 000 (nio miljoner) kronor 

(”Köpeskillingen”).  

5 TILLÄGGSKÖPESKILLING  

För det fall att en detaljplan som möjliggör bostäder inom det område som markerats på 

karta, Bilaga 2, och som omfattar en areal om 3 936 kvm inom Fastigheten, vinner laga kraft 
inom en period om femton (15) år räknat från undertecknandet av detta Avtal, ska Köparen 

erlägga en tilläggsköpeskilling (”Tilläggsköpeskillingen”). Tilläggsköpeskillingen uppgår till 
760 (sjuhundrasextio) kronor per kvadratmeter kvartersmark för bostad enligt detaljplanen. 

Denna möjlighet till Tilläggsköpeskilling gäller endast vid ett tillfälle, det första 
detaljplaneläggningstillfället efter tecknandet av detta Avtal. 

6 BETALNING M.M. 

Köparen ska betala en handpenning om 900 000 (niohundratusen) kronor till Säljaren 
senast 10 dagar efter det att villkoret i punkten 14 nedan har uppfyllts.  

På Tillträdesdagen ska Köparen betala resterande del av Köpeskillingen till Säljaren.  

Betalningarna ska ske genom insättning på av Säljaren skriftligen angivet konto. 

Efter att hela Köpeskillingen erlagts ska Säljaren omgående överlämna ett undertecknat och 
erforderligt bevittnat köpebrev. 

Säljaren ska på Tillträdesdagen till Köparen överlämna de handlingar som kan vara av 
betydelse för Köparen, såsom kartor och ritningar m.m. samt samtliga nycklar till byggnader 

m.m. inom Fastigheten. Säljaren ska även till Köparen överlämna för berörda byggnader 
upprättad energideklaration. 

Köparen ska betala alla lagfarts- och inteckningskostnader med anledning av Köparens 
förvärv. Kostnader vid lösen av Säljarens lån ska betalas av Säljaren. Köparen har också  
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möjlighet att genomföra köpet genom fastighetsreglering och om så sker ska Köparen 

betala förrättningskostnaderna.  

Eventuell Tilläggsköpeskilling enligt punkten 5 ovan ska betalas senast sextio (60) dagar 

efter det att detaljplanen har vunnit laga kraft. Det noteras att möjligheten till 
Tilläggsköpeskilling endast gäller vid första planläggningstillfället enligt vad som anges i 

punkten 5 ovan.   

7 KOSTNADER OCH INTÄKTER  

Avgifter, kostnader och fastighetsskatt/fastighetsavgift hänförliga till Fastigheten för tiden 

fram till Tillträdesdagen belastar Säljaren. Avgifter, kostnader och 
fastighetsskatt/fastighetsavgift hänförliga till Fastigheten för tiden från och med 

Tillträdesdagen belastar Köparen. Motsvarande gäller alla inkomster från Fastigheten. 

8 FASTIGHETENS SKICK 

Fastigheten överlåts i det skick som framgår av bifogat besiktningsprotokoll, se Bilaga 3.  

Säljaren ansvarar för att Fastigheten är städad på Tillträdesdagen.  

Vid Säljarens 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.  

9 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 

Tillträdesdagen. Faran för Fastigheten övergår på Köparen på Tillträdesdagen.  

10 SÄLJARENS GARANTIER 

10.1 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, 
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(d) att Fastigheten inte är belastad med några inteckningar, inskrivningar, 

servitut, nyttjanderätter eller andra belastningar annat än de som anges i 
detta Avtal eller som framgår av fastighetsregisterutdraget i Bilaga 4;  

(e) Säljaren förbinder sig att inte träffa nya hyresavtal eller andra avtal rörande 
Fastigheten som gäller efter Tillträdesdagen utan Köparens skriftliga 

godkännande.  

(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 
Fastigheten och att det inte, såvitt Säljaren känner till, föreligger några 

omständigheter som sannolikt leder till att Säljaren blir part i sådan tvist 
som rör omständighet vilken hänför sig till tiden före Tillträdesdagen. 

11 ÖVRIGT 

Detta avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga frågor avseende överlåtelse av 
Fastigheten. Samtliga eventuella 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 
flyttkostnader eller kostnader för lösen av lån.  

12 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Eventuella ändringar och/eller tillägg till detta Avtal ska upprättas skriftligen och vara 
behörigen undertecknade av båda Parterna. 

13 TVIST 

Tvist i anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol. 

14 VILLKOR 

Detta Avtal är till alla delar förfallet utan rätt till ersättnings- eller skadeståndsanspråk för 
någondera Part om inte detta Avtal godkänns av Lomma kommunfullmäktige genom beslut 
som vinner laga kraft. 

 

________________________________ 
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Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav Parterna har tagit var sitt. 

Bjärred den             2022  Lomma den                2022 

   LOMMA KOMMUN 

 

………………………………………………………. ………………………………………………………. 
Nils-Leo Karlsson  Robert Wenglén 
   Kommunstyrelsens ordförande 

 
Make/maka godkännande 

 

……………………………………………………….  
Ulla Karlsson    

 

 

Ovanstående namnteckningar bevittnas: 

_______________________  __________________________ 
Namnförtydligande: 

 
 

_______________________  __________________________ 
Namnförtydligande: 
 
 
Bilagor  

1. Fastighetskarta 
2. Karta gällande tilläggsköpeskilling 
3. Besiktningsprotokoll 
4. Fastighetsregisterutdrag 
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Granskad av:  
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211 41 Malmö 

www.qb3.se 

 

Beställare  Lomma Kommun, Samhällsbyggnadsförvaltning 

 

Uppdrag Att utföra en statusbesiktning på fastighetens huvudbyggnad samt 
utomhusmiljö 

 
Byggnadsbeskrivning 
Fastigheten Borgeby 17:38 består av en tomt på 4 936 kvm. På tomten finns en 1 och ½ -plans 
villa uppförd år 1929.  

På tomten finns det även två mindre byggnader som innefattar förråd/verkstad samt en bastu 

Huvudbyggnaden som är objektet för besiktningen har tegelstomme med bjälklag av trä samt 
plåttak. Vidare är huset putsat/rappat. Runtom är det en naturstenssockel. Uppvärmning sker via 
el-radiatorer och Luft/ luftvärmepump. Huset ventileras med självdrag. 

 
 

 
 

Besiktningsdag  
2022-06-15 
 

Närvarade 
Helena Sääf  Mark och-exploateringschef Lomma Kommun 

Håkan Wingren  Besiktningsman  qb3 projekt AB 
 

 
 

 

  

http://www.qb3.se/
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Följande anmärkningar noterades 
 

Utvändigt  

• Plåttaket är i generellt gott skick men skulle behöva målas då färgen släpper på en del ytor 
 

• Träfasaden på gavlarna är i gott skick men behöver målas. Träpanelen på kupan in mot 
gårdssidan bytes inom 5 år, ändträet är på väg att påverkas av röta. 
 

• Vindskivorna behöver skrapas och målas för att förlänga livstiden på dessa 
 

• Hängrännor, stuprör samt vindskiveplåtar är i gott skick, målas inom en 5årsperiod. 
 

• ”lådan” i takfot är i gott skick, men behöver målas inom en 5årsperiod 
 

• Fastighetsägaren har installerat luftning av grunden längs husväggen(krypgrund ej åtkomlig 
för bes.) 
 

• Fönster i allmänt gott skick, isolerglas med träkarm och båge, bedöms vara ca 20-25 år 
gamla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Installationer 

 
• Dagvattenanläggning i mark ej besiktningsbar men inga tecken på problem med avvattningen. 

 
• Vattenledningar från okänt årtal. 

 
• Avloppsledningar okänt årtal, inga tecken på problem. 

 
• Värme i form av luft/luft värmepump, samt vattenburen elpanna av okänt årtal. 

varmvattenberedare av okänt årtal  
 

• El-systemet från okänt årtal, men bedöms vara i gott skick 
  

• Ventilation i form av självdrag 
 
 



Borgeby 17:38, Lomma kommun 
Statusbesiktning 
 

 
          q b 3  p ro j e k t  a b , Ös t r a  K a n a l g a t an  6  2 1 1  4 1  M AL M Ö.                                                                      w w w. q b 3 .  

Invändigt 
• Kök, vita luckor och lådfronter, bedöms vara 20–25 år, skick, gott, granitbänkskivor, 

induktionshäll, inbyggnadsugn, inbyggnadsmicro diskmaskin, årtal okänt, men bedöms vara 
10–15 år 

• Tvättstuga/badrum, nyare tvättmaskin och torktumlare, porslin, vitt i gott skick, duschkabin  
• Golv, trägolv och klinkergolv i välhållet skick, ingen golvvärme i huset. 
• Väggar: genomgående vitmålade i gott skick 
• Tak: träpanel, lackad, i vardagsrum synliga bjälkar, målade och undersida klädda med gips, 

takhöjden i bottenvåning bedöms vara lägre än dagens standard, ca. 2,3m. 
• Generellt invändigt: gott renoverat skick. 

 

 

 

         Förslag till åtgärder 
  
 Utvändigt 

Fasad och sockel 
o Gör rent sockel och måla denna med för ändamålet avsedd färg. 

 
• Träpaneler rengöres och målas, träpanel på kupa mot gård synas innan målning, ev. 

byte, oklart 

 

Fönster 
o Fönster underhållsmålas 

 

Tak 
o Plåttaket borstas och målas om. 

 

Mark 
o Marksten på innergård kan av estetiska skäl tvättas  

  
o Dagvattenledningar filmas för att få bekräftat skicket och att dessa inte är stopp. 

 
o   

 

Invändigt  

Badrum och WC generellt  

• UA. 
o  
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Konstruktion 
o UA, men detta grundas endast på okulärbesiktning Som inte gav några misstankar 

om problem i konstruktionen. 

 

Krypgrund  

• Ej. Besiktningsbar, men förefaller inte vara onormalt fuktig, golv sviktar inte och ger 
inga skäl att misstänka problem 

Installationer 

• Luft/luft värmepump samt elpanna bytes för att uppnå bättre energieffektivitet. 

 

 

 

 

Sammanfattning 

Huvudbyggnad samt sidobyggnader är i generellt gott skick 

Målning av träpaneler samt plåttaket är lämpligt att utföra för att förlänga livstiden på dessa. 

Värmesystem bytes för att få bättre energieffektivitet,   

Fasadsockel rengöres, lagas på en del ställen och målas. 
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Bildbilagor 

 

 

 

 

 

 

 

Kök, Granitbänkskivor 
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Ovanvåning med träpaneler i tak 
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Badrum med tvättpelare 

 
 

 

  

 

 
 

  . . 
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Arbetsrum i Kupa, ovanvåning 
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Luft/luft värmepump utedel. 

 

Luft/Luft innedel. 
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Förrådsbodar

 

Uterum modell enklare. 

 
      
      
   

 

.  
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ten bjälklagsisolering och felplacerad åldersbeständig byggfolie. 
 

  

  

 .  

  

 

  .   
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Fastighet
Beteckning 
Lomma Borgeby 17:38

UUID: 
909a6a58-998d-90ec-e040-ed8f66444c3f

Nyckel: 
120005938

Län- och kommunkod 
1262

Senaste ändringen i inskrivningsdelen 
1994-02-10

Distrikt 
Borgeby 
Socken: Borgeby

Distriktskod 
101156

Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 
2022-04-27

Adress

Adress

Löddesnäsvägen 18 
 237 41 Bjärred

Läge, karta

Område N  (SWEREF 99 TM) E  (SWEREF 99 TM)

1 6177620.7 375940.9

Areal
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Totalt 4 936 kvm 4 936 kvm

Lagfart
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt

470709-4316 1/1 1994-02-10 94/3117

Karlsson, Nils-Leo Valdemar

Löddesnäsvägen 18 
237 41 Bjärred 

Inskrivet ägarnamn: Karlsson, Nils Leo Valdemar 

Köp (även transportköp): 1994-01-14 
Köpeskilling: 580.000 SEK, avser hela fastigheten.
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Inteckningar
Totalt antal inteckningar: 4

Totalt belopp: 450.000 SEK

Nr Belopp Inskrivningsdag Akt

1 120.000 SEK 1984-06-14 84/18958

2 136.000 SEK 1988-02-01 88/3079

3 144.000 SEK 1994-02-10 94/3192

4 50.000 SEK 1994-02-10 94/3194

Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet

Småhusenhet, bebyggd (220)

108849-4

Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet.

Taxeringsvärde
Taxeringsår Taxeringsvärde därav

byggnadsvärde därav markvärde

2021 3.227.000 SEK 1.219.000 SEK 2.008.000 SEK

Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp

470709-4316 
Karlsson, Nils-Leo
Valdemar
Löddesnäsvägen 18
237 41 Bjärred

1/1 Fysisk person Lagfart eller Tomträtt

Värderingsenhet småhusmark 017961257.

Taxeringsvärde 
2.008.000 SEK

Riktvärdeområde 
1262004

Fastighetsrättsliga förhållanden 
Självständig

Tomtareal 
4 936 kvm

Strand 
(Inte strand eller
strandnära) mer än
150 m

Vatten o avlopp 
Kommunalt vatten året om Kommunalt avlopp

Antal lika 
1

Värderingsenhet småhusbyggnad 017962257.

Bebyggelsetyp 
Friliggande

Taxeringsvärde 
1.219.000 SEK

Total standardpoäng 
28

Bostadsyta 
103 kvm

Biutrymmesyta 
0 kvm

Värdeyta 
103 kvm

Nybyggnadsår 
1929 

Tillbyggnadsår 
1986 

Värdeår 
1945 

Under Byggnad 
Nej

Antal lika 
1

Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter
Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig
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Åtgärd
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt

Avsöndring Fasta 1875-12-09

Ursprung
Lomma Borgeby 17:23 
Anmärkning: Ursprunget sämjelott om 4/1024 mantal

Tidigare Beteckning
Beteckning Omregistreringsdatum Akt

M-Borgeby Borreby 17:38 1928-04-19 12-DNR702/1928

M-Borgeby Borgeby 17:38 1982-03-01 12-BUR-910

Ajourforande inskrivningsmyndighet
Lantmäteriet Kontorbeteckning:

 Hässleholm
  0771-63 63 63Telefon:



 

Svefa AB, Nordenskiöldsgatan 6, 211 19 Malmö 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

Värdeutlåtande 
Fastigheten Lomma Borgeby 17:38 
Bostadsbyggrätter 
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1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 
Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Lomma Borgeby 17:38 utifrån följande förutsättningar: 

1. Värdering av befintligt småhus.  

2. Råmark med bebyggelseförväntningar avseende bostadsändamål (laga kraftvunnen översiktsplan). 

3. Byggrätter för bostadsändamål (förutsätter lagakraftvunnen detaljplan för aktuellt ändamål).    

Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare är Lomma kommun genom Helena Sääf. 

Syfte 
Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall värde-
ringen användas som beslutsunderlag vid förvärv. 

Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är 2022-03-17. 

Allmänna villkor och värderingsstandard 
För uppdraget gäller bilagda ”Allmänna villkor för värdeutlåtande” om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-
naden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 
villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet 
vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsob-
jektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar 
av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. 

Uppdraget har utförts i enlighet med tillämpliga delar av Valuation Practice Statements (”VPS”) som ingår i 
RICS Valuation – Global Standards 2017 (”Red Book”) och utfärdats av Royal Institution of Chartered Sur-
veyors (RICS) samt i enlighet med Samhällsbyggarnas regler om god värderarsed.  

Vidare intygas att Svefa innehar erforderlig lokal och nationell marknadskännedom om den aktuella fastig-
hetsmarknaden, samt erforderlig kompetens och förståelse för att kunna utföra uppdraget på ett fullvärdigt 
sätt. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/ 
fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullstän-
diga. 

. 
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Upplysningar 
Svefa känner inte till någon intressekonflikt i samband med detta uppdrag.  

Grundförutsättningar i värderingen 
Exploatören-/erna förutsätts bekosta fastighetens andel om hela områdets allmänna platsmark oavsett om 
denna förläggs inom eller utanför fastigheten.  

Fördelningen av övriga kostnader mellan kommun och exploatör-/er förutsätts regleras i exploateringsavtal 
och har inte vidare beaktats i värderingen. 

Särskilda förutsättningar 
Utöver de allmänna villkoren och grundförutsättningarna gäller följande särskilda förutsättningar: 

• Planförhållande: Värderingen utgår från beslutad översiktsplan (råmark) respektive lagakraft vunnen 
detaljplan (byggrätt) för bostadsändamål.  

• Det bedömda värdet förutsätter att marken är fri från miljöföroreningar (eventuella marksanerings-
kostnader belastar inte en köpare av värderingsobjektet). 

• Fördelningen av eventuella övriga kostnader mellan kommun och exploatör-/er förutsätts regleras i 
exploaterings-/markanvisningsavtal och har inte vidare beaktats i värderingen. 

• Förutsättningarna för eventuella servitut, gemensamhetsanläggningar och samfälligheter har inte 
utretts. Eventuella arrenden o.d. har inte beaktats. I värderingen förutsätts att det inte finns belas-
tande rättigheter av stor betydelse för genomförbarheten av och för ekonomin i en exploatering. 

Besiktning och värderingsunderlag 
Besiktning av värderingsobjektet utfördes 2022-03-14 av Susanne Nylén. Vid besiktningen deltog fastighets-
ägaren Nils Leo Karlsson.  

Uppgifter om antalet tomter har erhållits från uppdragsgivaren. 

 

Vidare har uppgifter om genomförda markanvisningar och försäljningar av mark och byggrätter inhämtats 
genom lagfarna register, kommunala protokoll och/eller från företrädare på respektive kommun. 

Vidare har detaljplan samt offentliga uppgifter och statistik från Bolagsverket, fastighetsregistret, SCB med 
flera inhämtats och bearbetats som underlag för analysen.  

2. Värderingsobjekt 

Läge och omgivning 
Värderingsobjektet är beläget inom ”Bjärreds Vångar” (etapp 1), ett utvecklings-/exploateringsområde (bo-
städer, offentlig/kommersiell service) som planeras växa fram mellan Bjärred och Borgeby.  

Av-/påfart till E6/E20 ligger på ca två kilometers avstånd (via Borgeby).  
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Regionbuss (till bl.a. Malmö och Lund) finns med hållplats inom ca 100–200 meter. Det planeras för en ny 
Pågatågsstation i Flädie till 2026. 

Beskrivning av marken  
Värderingsobjektet har en markareal om 4 936 kvadratmeter och utgörs huvudsakligen av oexploaterad jord-
bruksmark. Marken vid befintligt småhus utgörs i huvudsak av gräsmatta.  

Markområdet är flackt och grundläggningsförutsättningarna förutsätts vara normala för området. Undergrun-
den bedöms utgöras av postglacial sand (se urklipp ur SGU:s Geokartan nedan). 

 

Miljö 

Värderingsobjektet är inte registrerat i Länsstyrelsens register med potentiellt förorenade markområden.  

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella miljö-
belastningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).   

Rättsliga förhållanden 
I bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat: 

• Lagfaren ägare 
• Adressuppgifter 
• Planförhållanden 
• Eventuella servitut, gemensamhetsanläggningar och samfälligheter  
• Inteckningar 
• Taxeringsuppgifter 

Planförhållanden/planerad bebyggelse 
Beslutad översiktsplan finns för värderingsobjektet, detaljplan för avsedd bebyggelse saknas, dock finns plan-
uppdrag för ny detaljplan.  

I enlighet med uppdragsgivarens önskemål värderas marken inom värderingsobjektet utifrån den nya över-
siktsplanen (värderingsobjetket är i denna beläget inom ett område utpekat som utbyggnadsområde för 
bostäder) samt även utifrån den teoretiska förutsättningen att ny detaljplan antagits och vunnit laga kraft. 
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Planerad bebyggelse och byggrättsvolymer 

”Bjärreds Vångar” är ett utvecklings-/exploateringsområde som planeras växa fram mellan Bjärred och Bor-
geby, och som på sikt väntas omfatta totalt ca 900 – 1 000 bostäder samt offentlig/kommunal service.  

Exploatering av etapp 1, vilket inkluderar värderingsobjektet påbörjas sannolikt som tidigast 2024/2025, med 
en etappvis utbyggnad om ca 60 bostäder/år. Etappen kan preliminärt komma att omfatta ca 355 bostäder, 
vilket innebär en utbyggnad under en tid om ca 6 år. 

3. Marknadsanalys 

Makroekonomi – Svensk ekonomi 
Under 2021 har noterats en tydlig återhämning i svensk ekonomi, understödd av finans-/penningpolitiska 
stimulanser och utfasning av corona-restriktioner. BNP-tillväxten för 2021 väntas uppgå till +5,2% (-2,9% för 
2020), men sannolikt noteras en tydlig avmattning under 2022. Den ryska invasionen av Ukraina har medfört 
stor geopolitisk osäkerhet som kan få långtgående konsekvenser, i Sverige och internationellt. Vidare kvar-
står viss osäkerhet kring corona-pandemin, med risk för ökad smittspridning och återinförda restriktioner. 

Inflationen har ökat under 2021 (dec-KPI visar på en uppgång om ca 3,9% sett till de senaste 12 månaderna, 
i huvudsak p.g.a. kraftigt stigande el-priser). Under 2022 väntas tillväxten gå in i en lugnare fas, och även om 
inflationen väntas vara relativt hög har Riksbanken ansett det motiverat med en fortsatt expansiv penningpo-
litik för att den underliggande, långsiktiga inflationen ska stabiliseras kring målet om 2,0%. Reporäntan ligger 
därmed kvar på 0% (feb-22), men Riksbankens innehav av värdepapper kommer gradvis att fasas ut. Riks-
banken anger att det inte är aktuellt med någon höjning förrän den senare delen av 2024, men flera av 
marknadens aktörer gör bedömningen att reporäntan höjs redan under 2022/2023 (med en reporänta om 
1,5% under 2024). 

Sverige står inför stora demografiska utmaningar, även om den höga befolkningstillväxten avtagit. En utma-
ning är den åldrande befolkningen (antalet 80+ väntas öka med ca 50% till 2030) och den höga försörjnings-
kvoten (=andelen personer i ”icke-arbetsför” ålder). Stora krav ställs på utbyggnad av vård/skola/omsorg. De 
offentliga finanserna är fortfarande starka, men beaktat det stora investerings-behovet i offentlig sektor kom-
mer det sannolikt krävas en åtstramning av de offentliga utgifterna och finanspolitiken framöver.  

Arbetslösheten för 2022 och 2023 väntas uppgå till 7,1% respektive 6,8% (motsvarande 362 000 respektive 
350 000 personer). I takt med att corona-restriktionerna lättats har efterfrågan på arbetskraft ökat, och antalet 
arbetslösa är nu nere på motsvarande nivå som innan coronapandemin. Återhämtningen är emellertid osä-
ker, och arbetsmarknaden (och svensk ekonomi i stort) är känslig för negativa signaler.  

Coronapandemin har påskyndat strukturomvandlingen av svenskt näringsliv. Automatisering/digitalisering 
väntas medföra en minskning med motsvarande drygt 1 000 000 arbetstillfällen fram till 2030. Samtidigt med-
för strukturomvandlingen – i kombination med den demografiska utvecklingen och utvecklingen av samhället 
i stort – att 1 300 000 arbetstillfällen tillskapas.  

Inom flera yrken är det brist på utbildad/kompetent arbetskraft, vilket riskerar att hålla tillbaka den positiva 
utvecklingen. Inom vård/skola/omsorg ökar behovet av arbetskraft p.g.a. den demografiska utvecklingen, 
samtidigt som tillgången till utbildad arbetskraft är begränsad.   
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Långtidsarbetslösheten är fortsatt hög, en trend som ökat under coronapandemin (antalet arbetslösa >24 
månader närmar sig nu 100 000 personer). För att skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt är det av stor 
vikt med ökad flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden samt utbildning (tillgång till utbildad arbetskraft är 
en av de stora utmaningarna och den viktigaste faktorn till en varaktig etablering på arbetsmarknaden, särskilt 
med hänsyn till den tekniska utvecklingen av näringslivet).   

Marknadsförutsättningar – Lomma 

Befolkning 

Befolkningen i Lomma uppgick vid årsskiftet 2020/2021 till 24 876 invånare, en ökning med 0,2% sedan 
föregående år. Flyttnettot under 2020 var +29 invånare inom kommunen. Vidare bedöms folkmängden i kom-
munen öka framgent och beräknas uppgå till ca 26 932 invånare till och med 2030.  

Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden redovisas i tabellen nedan. 

 
Källa: SCB 

 
Källa: SCB 

I nedanstående diagram redovisas befolkningsmängden i kommunen för olika åldersgrupper samt deras an-
delar av den totala befolkningsmängden. Noterbart är att andelen personer som är mellan 10–19 respektive 
40–49 år är högre än riket i övrigt och andelen 20–39 år är betydligt lägre. 

Lomma 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Befolkning kommunen 22 017 22 298 22 496 22 946 23 324 23 887 24 264 24 763 24 834 24 876
Befolkning 20-64 år 11 435 11 511 11 510 11 671 11 887 12 109 12 247 12 482 12 489 12 457
Tillväxt kommunen 2,1% 1,3% 0,9% 2,0% 1,6% 2,4% 1,6% 2,1% 0,3% 0,2%
Tillväxt 20-64 år 1,3% 0,7% 0,0% 1,4% 1,9% 1,9% 1,1% 1,9% 0,1% -0,3%
Tillväxt Sverige 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 1,3% 1,1% 1,0% 0,5%
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Källa: SCB    

Ser man till Arbetsförmedlingens statistik för december 2021 (avser den registerbaserade arbetskraften som 
är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) uppgår arbetslösheten i Lomma till låga 3,4 % vilket 
kan jämföras med Skåne län som har en arbetslöshet om 9,3 % och riket i stort som har en arbetslöshet om 
7,2 %. Sedan föregående år har arbetslösheten minskat i såväl Lomma som Skåne län och riket i stort.  

 
Källa: Arbetsförmedlingen december 2021   

Medelinkomsten i Lomma är generellt betydligt högre än riket i stort, något som gäller inom samtliga ålders-
kategorier utom åldersgrupperna 20-24 och 25-29 år. 

 
Källa: SCB 

Arbetslöshet

dec-20 dec-21 dec-20 dec-21

Lomma 4,2% 3,4% 7,3% 5,4%

Skåne län 11,0% 9,3% 14,4% 11,0%

Sverige 8,8% 7,2% 11,7% 8,7%

Samtliga 16-64 år Ungdomar 18-24 år

Ålder Lomma [tkr] Skåne [tkr] Riket [tkr]
20-24 år 129,2 141,4 161,0
25-29 år 213,5 230,8 254,7
30-44 år 477,3 320,1 351,2
45-64 år 572,6 383,0 407,7
65+ år 306,5 253,8 261,0
Totalt 20+ år 434,3 301,2 322,7
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Bestånd och bostadsbyggande 

Det totala bostadsbeståndet i Lomma uppgick vid årsskiftet 2020/2021 till drygt 10 100 bostäder och består 
till ca 62% av bostäder i småhus och cirka 38% av lägenheter i flerbostadshus, inklusive vård-/omsorgs-
boende. 

 
Källa: SCB 

Vad gäller upplåtelseform utgörs knappt 60 % av beståndet av äganderätter (som till ca 95% utgörs av små-
hus), 30% bostadsrätter och ca 10% hyresrätter.  

Nyproduktionen under de senaste tio åren har enligt SCB i genomsnitt uppgått till ca 123 bostäder per år, 
med en klar övervikt på lägenheter i flerbostadshus.  

 
Källa: SCB 

I diagrammet nedan har de senaste tio årens nyproduktion satts i relation till kalkylerat bostadsbehov utifrån 
befolkningstillväxten (med beaktande av en genomsnittlig hushållsstorlek om ca 2,46).  

 
Källa: SCB och Svefa 

Hustyp 2020 Andel, Kommun Andel, Sverige 
Småhus 6 299 62% 42%
Flerbostadshus 3 214 32% 51%
Övriga hus 144 1% 2%
Specialbostäder 453 4% 5%
Totalt bestånd 10 110 100% 100%

Typ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Medel
Flerbostadshus 111 5 157 155 94 14 91 140 56 37 86
Småhus 104 35 24 7 11 65 22 28 8 66 37
Totalt 215 40 181 162 105 79 113 168 64 103 123
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I Bostadsmarknadsenkäten (Boverket 2021) har Lomma Kommun uppgett att det råder obalans på bostads-
marknaden med ett underskott på bostäder i såväl centralorten som i kommunen som helhet. 

Under 2021 och 2022 väntas det påbörjas nyproduktion av totalt ca 220 lägenheter i flerbostadshus och ca 
90 småhus.  

Marknad – Råmark/byggrätter 

Befolkningsutvecklingen och den goda efterfrågan på privatbostadsmarknaden gör att det finns en stark ef-
terfrågan på råmark/byggrätter med möjlighet – förutsatt tillgång på mark – till exploatering inom i princip 
samtliga delmarknader i Lomma.  

Såväl nationella bygg-/projekt-/fastighetsutvecklingsbolag som lokala/regionala aktörer är aktiva i Öresunds-
/Helsingborgsregionen (pågående/planerade projekt, intressenter på råmark/byggrätter).  

Försäljningar av råmark är relativt ovanliga, i Lomma såväl som i Öresunds-/Helsingborgsregionen i stort. 
Priserna varierar stort beroende på aktuella plan-/marknads-/exploateringsförutsättningar. Marknaden är 
mindre ”standardiserad” jämfört med detaljplanelagd mark (förväntningsvärde är till stor del subjektivt).  

Det finns en osäkerhet kring prisutvecklingen på privatbostadsmarknaden framöver och hur detta påverkar 
de ekonomiska förutsättningarna för kommande projekt. Långsiktigt medför stigande räntor – i kombination 
med amorteringskrav, minskade ränteavdrag eller andra restriktioner – en risk för privatbostadsmarknaden, 
vilket i sin tur påverkar marknaden för bostadsbyggrätter.  

Stigande byggkostnader utgör den idag stora risken på projektmarknaden, en risk som tydliggjorts i samband 
med den s.k. ”betongkrisen”. De långsiktiga konsekvenserna är osäkra, men även ett relativt kort avbrott i 
produktionen medför stigande kostnader, förseningar i pågående projekt och risk för att planerade projekt 
avbryts eller skjuts på obestämd framtid. Vidare har den höga efterfrågan medfört kraftigt stigande priser för 
andra kritiska byggmaterial som trä och järn/stål (råvarubrist p.g.a. global efterfrågan och ”corona-relaterade” 
konsekvenser som nedstängningar av fabriker och stängda gränser). 

Marknad – Värderingsobjektet  

Läge 

Lomma, inklusive Borgeby, utgör en attraktiv delmarknad i Öresundsregionen.  

Efterfrågan 

Efterfrågan bedöms som god, såväl vad gäller byggrätter som ”färdigt projekt”.  

Sannolika köpare bedöms främst vara regionala/nationella bygg- och fastighetsutvecklingsbolag i syfte att 
uppföra grupphusbebyggelse (i huvudsak ägande-/bostadsrätt). 

4. Exploateringsförutsättningar  

Plan-/marknadsförutsättningar 

Enligt uppdragets förutsättningar (planförhållanden) finns det en förväntan om en kommande exploatering, 
och då i huvudsak bostäder (företrädesvis småhusbebyggelse).  
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Byggrättsvolym 

Bjärreds Vångar utgör ett planerat utvecklings-/exploateringsområde om ca 18 hektar inom vilket det planeras 
för drygt 900 bostäder (samt offentlig/kommersiell service). Framtida exploatering inom värderingsobjektet 
uppgår enligt uppgifter från uppdragsgivaren till 12 stycken tomter avsedda för radhus.  

En bedömning görs att BTA/bostad uppgår till 140 kvm. 

Planrisk och tid till/för exploatering 

Vid bedömning av råmarksvärde beaktas en planrisk (avser detaljplan), vilken sammantaget bedöms till 15%.  

Planrisk är inte endast knuten till lagakraftvunnen detaljplan, utan även till huruvida den antagna explo-

ateringsgraden (och eventuella andra antaganden kring kommande exploatering) kommer att realiseras. 

Lomma Kommun har bedömt det som rimligt med en etappvis exploatering om 60 bostäder/år, med start 
2024/2025 (då detaljplan för Etapp 1 väntas vinna laga kraft).  

Övriga förutsättningar 

Vid en kommande exploatering kommer den tekniska infrastrukturen att behöva anpassas till den planerade 
byggnationen. Exploatören-/erna förutsätts bekosta samtliga kostnader inom värderingsobjektet, detta såväl 
vad gäller ”kvartersmark” som lokalgator och teknisk infrastruktur (som vid färdigställande förutsätts utgöra 
allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap). Fördelningen av eventuella övriga kostnader mellan 
kommun och exploatör-/er förutsätts regleras i exploateringsavtal och har inte vidare beaktats i värderingen. 

Kommunen kommer ta ut en exploateringsersättning av exploatörerna/fastighetsägarna och denna är beräk-
nad till ca 2 000 kr/kvm BTA, vilket ger en total ersättningen om ca 3 400 000 kronor. Med hänsyn till statistik 
och erfarenhet bedöms denna kostnad som rimlig. 

Det förutsätts att det inte finns några miljöbelastningar, riksintressen, fornlämningar, extraordinära geotek-
niska förhållanden eller dylikt som påverkar genomförbarheten av, och ekonomin i, en kommande exploate-
ring.  

Markens lämplighet för exploatering bedöms därmed översiktligt som god vilket tillsammans med värderings-
objektets egenskaper i övrigt sannolikt innebär att kostnaderna i samband med en kommande exploatering 
blir förhållandevis normala. 

5. Värderingsmetodik 

Definition av marknadsvärde 

Marknadsvärdet är det bedömda belopp för vilket en tillgång eller skuld borde kunna överlåtas vid värdetid-
punkten mellan en villig köpare och en villig säljare i oberoende ställning till varandra, efter sedvanlig mar-
kandsföringstid där parterna har handlat kunnigt, insiktsfullt och utan tvång. 

Metodtillämpning  

Marknadsvärdebedömningen av denna typ av objekt sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser 
görs med noterade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbara objekt. Som komplement används 
ofta en exploateringskalkyl, där slutsatser om objektets värde dras utifrån dess värde i färdigställt skick mins-
kat med beräknade exploateringskostnader och vinst.  
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I sammanvägningen av metodernas resultat läggs störst vikt vid ortsprismetoden, medan bedömningen enligt 
exploateringskalkylen är behäftad med större osäkerheter och i huvudsak får ses som kontrollmetod.  

Råmark – mark med bebyggelseförväntningar 
Någon enhetlig värdenivå för mark med bebyggelseförväntningar finns naturligtvis inte, utan värdet av ett 
enskilt råmarksområde beror på ett antal faktorer, där de viktigaste är: 

• Underliggande marknadsvärde i pågående markanvändning 

• Sannolikheten för exploatering, förväntad exploateringsgrad 

• Läge och förväntat pris på slutprodukten 

• Kostnad för exploatering 

• Tid till dess att exploateringen kan påbörjas (plan- och marknadsförutsättningar) 

• Markens beskaffenhet, eventuella hinder för exploatering 

Inom en någorlunda homogen marknad får aktuella planförutsättningar anses vara den faktor som i högst 
grad är värdepåverkande. Priset på råmark bör därmed stiga ju längre i planprocessen markområdet har 
kommit (ju närmare byggstart man har kommit). Nedan ses en principskiss över råmarkvärdets utveckling: 

 

Komplexiteten av olika värdepåverkande faktorer vid råmarksköp gör objekten svåranalyserade och medför 
osäkerhet vid värdebedömningen. 
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6. Värdering – befintligt småhus med tillhörande tomt 
Värderingen förutsätter att småhusenheten har en tomtareal motsvarande ca 1 000 kvadratmeter.  

Det har sedan januari 2020 totalt skett knappt 100 överlåtelser av småhusenheter, radhus eller kedjehus 
Bjärred. Efter gallring av objekt som ej ligger i värderingsobjektets närhet, köp utan köpeskilling samt köp 
som på något annat sätt är mycket avvikande (standardpoäng, värdeyta etc) återstår 25 objekt.  

Objekten har en boyta mellan 107 – 147 kvadratmeter och värdeår mellan 1965 och 1991.  

Objekten har sålts till priser som varierar mellan 4 000 000 – 6 400 000 kronor med ett genomsnitt om 
5 200 000 kronor. Köpeskillingen motsvarar ca 33 000 – 54 000 kr/kvm med ett snitt om 41 000 kr/kvm.  

Resultat 

I bedömningen av värdet tas hänsyn till objektens mikroläge, prisutveckling sedan köpedatum samt andra 
värdepåverkande faktorer.  

Sammantaget bedöms ortsprismetoden ge ett värde om 4 800 000 kronor motsvarande 46 600 kr/kvm.  
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7. Värdering – råmark 

Ortsprismetod 
Ortsprismetoden omfattar råmark i Lomma samt andra delmarknader av intresse i Öresunds- och Helsing-
borgsregionen (icke-detaljplanelagd mark inom vilken det finns förväntan om bostadsutveckling):  

Till intressanta noteringar från och med 2018 hör: 

 

Utöver ovanstående noteringar har uppgifter från Svefas tidigare genomförda värderings- och analysuppdrag 
samt annan känd, men inte offentlig information, beaktats i värdebedömningen.  

Fastighet Område Datum Planförhållande Köpare Tomtarea
Pris 

(kr/m2)

Lomma Bjärred 9:5, del av Bjärred feb-22
ÖP: "Utbyggnadsområde bostäder” och 
”Omvandlingskompensation"

Lomma Kommun 22 128 1 175

Lomma Borgeby 15:20 m.fl. Borgeby feb-22
ÖP: "Bostäder".
Förväntningsvärde (bostäder, småhus).

Jm AB 24 739 808

Lomma Borgeby 15:22 Borgeby maj-21
ÖP: "Bostäder".
Förväntningsvärde (bostäder, småhus).

Jm AB 26 074 959

Landskrona Häljarp 2:9 Häljarp feb-21 ÖP: Utvecklingsområde för bostäder Landskrona Kommun 22 600 61

Båstad Västra Karup 6:4 Västra Karup jan-21 ÖP: "Stadsbygd - Ny/Ändrad" Rafn Properties Hemmeslöv AB 76 633 47

Båstad Hemmeslöv 10:9 Hemmeslöv jul-20
ÖP: "Landsbygd" men med förväntningar om 
bostadsbebyggelse

Privatperson 98 529 72

Kävlinge Karslund 1:16 Hofterup jul-20
Ej planlagd, inte heller ÖP. 
Men förväntningsvärde (bostäder, småhus)

Er-Ho 23 570 144

Helsingborg Ramlösa 5:10 Östra Ramlösa mar-20
Pågående DP: Bostäder, m.m.
Förväntningsvärde.

Riksbyggen 15 006 800

Malmö Klagshamn 30:27 Klagshamn feb-20
ÖP: "Bostäder".
Förväntningsvärde (bostäder, småhus). 

Fler Bostäder i Klagshamn 56 755 277

Helsingborg Påarp 1:13 Påarp jan-20 Ej planlagd, inte heller ÖP. Välluvan Fastighets AB 17 586 45

Kävlinge Karlslund 1:1, del av Dösjebro jan-20 ÖP: "Utredningsområde för bostäder" (delvis). Kävlinge Kommun 57 500 115

Båstad Östra Karup 6:26-6:37
Båstad Östra Karup 6:22-6:24

Östra Karup jan-20
ÖP: "Bostäder".
Förväntningsvärde (planerat projekt avser flb)

Östra Karup Projekt
Villa Johnsson Stinehov

10 841 424

Malmö Käglinge 12:12 och del 
av Vellinge Arrie 5:1, 23:11

- dec-19 Ej planlagd, inte heller ÖP. Malmö Stad 58 000 328

Ängelholm Skörpinge 84:7 Skörpinge dec-19
ÖP: "Bostäder". 
Förväntningsvärde (bostäder, småhus). 

Derome 14 933 113

Lund Vallkärratorn 5:75 Prästahusen nov-19
DP: "Kyrkligt- resp begravningsändamål".
ÖP: "Bostäder".

Fredentorp Fastighet 173 760 109

Helsingborg Laröd 2:108 Landsbygd okt-19 Ej planlagd, inte heller ÖP. Passivhus Öresund 40 877 29

Båstad Eskilstorp 2:24 Hemmeslöv aug-19
ÖP: "Bostäder".
Förväntningsvärde (småhus).

Tornet Bostad Båstad 53 571 37

Staffanstorp Hemmestorp 1:25 Staffanstorp aug-19 Ej planlagd, inte heller ÖP. Staffanstorp kommun 142 489 77

Kristianstad Yngsjö 5:148 Yngsjö jul-19
ÖP: "Bostäder".
Förväntningsvärde (bostäder, småhus).

BoPärlan Bostäder 59 601 25

Höganäs Stubbarp 6:32 Arild maj-19
ÖP: "Stadsbygd".
Förväntningsvärde (bostäder, småhus).

Derome 23 610 191

Hörby Häggenäs 3:7 Ludviksborg okt-18
ÖP: "Bostäder".
Förväntningsvärde (bostäder, småhus).

C4 Hus 20 731 155

Lund Vallkärra 6:35 Landsbygd jul-18
Ej planlagd, inte heller ÖP. Förväntingsvärden LSS-
boende

Emrahus 3 800 434

Båstad Östra Karup 6:10 Östra Karup apr-18
ÖP: "Bostäder". 
Förväntningsvärde (planerat projekt avser flb)

Gösta Bengtsson Fastighet 5 855 307

Svalöv Gluggstorp 2:18-27 Tågarp jan-18
ÖP: "Bostäder".
Förväntningsvärde (bostäder, småhus). 

Svalövs Kommun 11 874 95

Helsingborg Rya 1:29 Rydebäck jan-18
ÖP: ”Komplement i befintlig stadsbebyggelse – 
utveckla till blandad stad”.

Skånemark Exploatering AB 25 621 117
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Sammanfattning 

Priserna varierar inom ett stort intervall; i huvudsak från ca 30 kr/kvm TA upp mot nästan 1 200 kr/kvm TA.  

Av naturliga skäl är de senaste försäljningarna i Borgeby och Bjärred av störst intresse.  

Det stora prisintervallet beror på (av köparen) bedömt förväntningsvärde, vilket i sin tur beror på aktuella 
plan-/marknads-/exploateringsförutsättningar (där viktiga parametrar är läge/mikroläge och förutsättningarna 
på privatbostadsmarknaden), förväntad exploatering, bedömda kostnader för att realisera planerad exploa-
tering, m.m. Bedömt förväntningsvärde är därmed till stor del subjektivt (då olika aktörer kan ha vitt skilda 
uppfattningar kring ett objekts plan-/marknads-/exploateringsförutsättningar).  

Till köpare hör såväl kommun som lokala/regionala/nationella aktörer med inriktning mot projekt-/fastighets-
utveckling, ofta då med egna resurser inom bygg/entreprenad. 

Förvärv av kommun sker ofta som ”strategiska markförvärv” där förväntan om exploatering ligger relativt långt 
fram i tiden, vilket också reflekteras i relativt låga priser. 

Då köpare är en privat aktör åsätts marken vanligen ett klart högre förväntningsvärde. En privat aktör genom-
för rimligen inte ett förvärv om det inte finns en avsikt att inom närtid påbörja detaljplan/exploatering. Vid 
förvärv mellan två privata aktörer måste man ha i åtanke att det – utöver själva köpeskillingen – kan före-
komma villkor som inte är offentligt kända (vad gäller ersättning för nedlagda investeringar, vinstdelning, 
exploateringsavtal, o.d.).   

Urvalet är alltför begränsat för att det ska gå att dra någon tillförlitlig slutsats kring eventuell värdepåverkan 
vad gäller storlek, men priset (kr/kvm tomtarea) bedöms generellt vara lägre för stora objekt (=”mängdrabatt”). 
Detta särskilt för objekt inom vilka det krävs betydande investeringar i teknisk infrastruktur och allmän plats-
mark för att möjliggöra den planerade exploateringen. 

Den starka prisutvecklingen på privatbostadsmarknaden har medfört en stigande betalningsvilja-/förmåga för 
såväl råmark som detaljplanelagda byggrätter.   

Resultat 

I bedömningen beaktas läge, plan- och marknadsförutsättningar, bebyggelsetyp, prisutveckling, m.m.  

Borgeby/Bjärred utgör en attraktiv marknad för småhus i Öresunds-/Helsingborgsregionen, och beaktat ÖP 
och den goda utvecklingen på privatbostadsmarknaden torde det finnas ett tydligt förväntningsvärde. Detta 
bedöms sammantaget motivera en hög betalningsvilja-/förmåga. 

Den långsiktiga efterfrågan bedöms som fortsatt god, men det råder viss osäkerhet kring prisutvecklingen på 
privatbostadsmarknaden framöver och hur detta påverkar de ekonomiska förutsättningarna för kommande 
projekt, något som även bedöms påverka marknaden för byggrätter (särskilt bostads-/äganderätter). 

Ortsprismetoden bedöms sammantaget motivera ett värde kring 900 – 1 100 kr/kvm tomtarea, mot-
svarande ett totalt värde om ca 3 500 000 – 4 400 000 kronor.  
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8. Värdering - byggrätter 

Ortsprismetoden 
Ortsprismetoden utgår från markanvisningar/-överlåtelser i Lomma samt andra delmarknader av intresse i 
Öresunds- och Helsingborgsregionen exklusive Malmö av detaljplanelagd mark. 

I Lund, Lomma, Helsingborg och Landskrona kan följande överlåtelser av byggrätter för huvudsakligen bo-
städer i småhus (rad-/kedje- och friliggande hus) noteras: 

 

Priserna ovan varierar i huvudsak mellan 250 000 – 920 000 kr/tomt (såväl lägre som högre priser har note-
rats).  

Generellt 

Utöver ovanstående noteringar har uppgifter från Svefas tidigare genomförda värderings- och analysuppdrag 
samt annan känd, men inte offentlig information, beaktats i värdebedömningen.  

Kommun & Områ de
Tomt-
a re a l

Köpa re  & Sä lja re
Köpe -
da tum

Pla nförhå lla nde n
Byggrä ttsvolym 
[a nta l "tomte r"]

Köpe summa  
(kr/st)

Are a l /  
tomt

Landskrona, 
Asmundtorp

- Götenehus / Landskrona kommun nov- 21 DP: Bostäder.   10  700 000 -

Landskrona, Landsbyn  6 475
Midhem Projektutveckling AB / 

Landskrona kommun
okt- 21 DP: Bostäder.   25  572 000   259

Landskrona, 
Asmundtorp

-
Eksjöhus Bostad AB / Landskrona 

kommun
jun- 21 DP: Bostäder.   26  376 923 -

Landskrona, Landsbyn -
SHH Bostadsproduktion AB / 

Landskrona kommun
apr- 21 DP: Bostäder.   53  505 660 -

Landskrona, 
Strandstaden

-
Ikano Bostadsutveckling AB / 

Landskrona kommun
apr- 21 DP: Bostäder.   22  800 000 -

Lund, Brunnshög, 
Parkkvarteren

 1 008
Jonas Lindvall AB (via bolag) / Lunds 

Kommun
apr- 21 DP: Bostäder (radhus).   7  650 000   144

Lund, Centrala 
Brunnshög

 2 051 OkiDoki / Lunds Kommun nov- 20 DP: Bostäder (radhus).   7  650 000   293

Landskrona, Norra 
Borstahusen

 7 600
Eksjöhus Bostad AB / Landskrona 

kommun
okt- 20 DP: Bostäder.   34  486 492   224

Helsingborg, Kattarp -
Fastighets AB 3Hus / Helsingborgs 

kommun
aug- 20 DP: Bostäder (radhus).   19  114 474 -

Helsingborg, Ödåkra  4 185
K- Fastigheter / Helsingborgs 

Kommun
aug- 20 DP: Bostäder (radhus).   15  171 600   279

Lund, Genarp  6 327
Svenska HusCompaniet / 

Privatperson
jun- 20 DP: Bostäder (friliggande).   8  625 000   791

Landskrona, Landsbyn  4 920 Götenehus / Landskrona kommun apr- 20 DP: Bostäder (friliggande).   6 1 089 667   820

Landskrona, Landsbyn -
DJK Borstahusen AB / Landskrona 

kommun
mar- 20 DP: Bostäder (småhus).   15  569 200 -

Landskrona, Strandbyn -
Dast Mark & Exploatering / 

Landskrona kommun
jan- 20 DP: Bostäder.   6 1 666 667 -

Landskrona, Strandbyn  1 350 Cajed AB / Landskrona kommun jan- 20 DP: Bostäder.   7  920 000   193

Lund, Dalby, 
Påskagänget

 5 414
Sommarängen Mark i Dalby AB / 

Lunds Kommun
nov- 19 DP: Bostäder (rad- /kedjehus).   15  256 333   361

Landskrona, Strandbyn  2 749 Midroc / Landskrona kommun sep- 19 DP: Bostäder, Handel, Kontor.   16  365 375   172

Helsingborg, 
Gustavslund

 11 006 JM / Helsingborgs kommun jan- 19
DP: Bostäder (rad- /kedjehus + 

friliggande).
  40  463 457   275

Landskrona, Karlslund  9 298 BoKlok / Landskrona kommun nov- 18 DP: Bostäder (radhus).   24  250 000   387

Lund, Veberöd  3 401
Ismistan Exploatering (Brf 

Optimalahem Annelundsparken 3) / 
Dörebev Två

jul- 18 DP: Bostäder (småhus).   14  307 714   243

Helsingborg, Pålsjö  1 550 Dilum / Helsingborgs Kommun maj- 18
DP: Bostäder (radhus + 

marklägenheter).
  12  406 667   129

Landskrona, Strandbyn  2 770 Midroc / Landskrona kommun maj- 18 DP: Bostäder.   13  646 154   213

Helsingborg, 
Gustavslund

 12 586 Skanska / Helsingborgs Kommun apr- 18
DP: Bostäder (rad- /kedjehus, 

friliggande). 
  57  346 579   221

Helsingborg, 
Gustavslund

 11 300 JM / Helsingborgs Kommun jan- 18 DP: Bostäder (radhus).   42  408 357   269
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Priserna vid markanvisningar-/överlåtelser utgår vanligen från ”projekterad/planerad” byggrätt vilket inte nöd-
vändigtvis sammanfaller med den i detaljplanen tillåtna byggrätten. 

För priser fastställda i markanvisningsavtal gäller att dessa generellt indexeras (Fastighetsprisindex, Entre-
prenadindex eller dylikt) fram till faktisk överlåtelse. 

Priserna ovan avser laga kraftvunnen detaljplan (eller förutsätter att detaljplan vinner laga kraft). Fastighet-
erna/objekten avser, såvitt känt (och då inte annat anges), ”byggklar mark” där det inte tillkommer några 
ytterligare kostnader för köparen (som gatukostnadsersättning eller dylikt). För värderingsobjektet beaktas 
dock exploateringsbidrag/gatukostnadsersättning om 2 000 kr/kvm BTA för utbyggnad av allmän platsmark 
(se avsnitt 4 ovan, Exploateringsförutsättningar), varför ett avdrag om ca 3 400 000 kronor ska göras. 

Resultat 

I bedömningen beaktas läge/mikroläge, marknadsförutsättningar, hyres-/bostadsrätt, prisutveckling, m.m.  

Vidare finns det ytterligare några faktorer som anses vara relevanta att beakta: 

- Försäljningar av objekt som utgör del av större utvecklings-/exploateringsområden (där exploatering 
pågår eller ska påbörjas) sker vanligen till lägre priser än för mindre ”förtätningsobjekt”. 

- Kommunala markanvisningar-/överlåtelser sker vanligen till lägre priser än försäljningar mellan pri-
vata aktörer. Vid ”privata försäljningar” kan det emellertid vara svårt att säkerställa vad som ingår i 
försäljningarna (t.ex. vad gäller nedlagda investeringar, exploateringsbidrag, vinstdelning, o.d.) 

- Den kommande exploateringen inom vissa objekt, särskilt vid kommunala markanvisningar-/överlå-
telser, kan vara förknippad med gestaltningsprogram eller andra förpliktelser som kan anses vara 
”fördyrande” och därmed prispåverkande.   

Den långsiktiga efterfrågan bedöms som fortsatt god, men det råder viss osäkerhet kring prisutvecklingen på 
privatbostadsmarknaden framöver och hur detta påverkar de ekonomiska förutsättningarna för kommande 
projekt, något som även bedöms påverka marknaden för byggrätter (särskilt bostads-/äganderätter). 

Borgeby/Bjärred bedöms utgöra en mycket attraktiv delmarknad för småhusbebyggelse varför ett värde be-
döms återfinnas i den övre delen av ovan redovisade intervall. 

Sammantaget bedöms ortsprismetoden motivera ett värde kring: 

- ca 750 000 – 900 000 kr/tomt, vilket innebär 9 000 000 – 10 800 000 kronor 

Från ovanstående ska ett avdrag om ca 3 400 000 kronor avseende projekterat exploateringsbidrag göras 
vilket då ger ett värde om ca 5 600 000 – 7 400 000 kronor.  

Exploateringskalkyl 
Den förenklade exploateringskalkylen ska ses som ett stöd till ett bedömt marknadsvärde av byggrätterna 
och inte som en självständig värderingsmetod då ingående parametrar är alltför osäkra. Kalkylen avser inte 
ett specifikt projekt, utan en rimlig kommande bebyggelse med avseende på aktuella plan- och marknads-
mässiga förutsättningar. Någon bedömning och uppdelning av bebyggelsen i form av upplåtelseform (hyres-
/bostads-/äganderätt) eller bebyggelsetyp (flerbostadshus, rad-/kedjehus, friliggande) görs inte. 

Utveckling av bostadsrätter utgör det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet, vilket därmed torde vara ”sty-
rande” på marknaden. Vidare förutsätts företrädesvis rad-/kedjehus uppföras. En framtida byggrätt uppgår 
till ca 1 680 kvm BTA. 
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Bostadsrätt: Beaktat nyligen uppförd nyproduktion, pågående/planerade projekt, försäljningar/prisutveckling 
på 2:a-handsmarknaden samt läge/mikroläge har det för värderingsobjektet bedömts som rimligt med ett 
totalt kapital kring 45 000 – 48 500 kr/kvm BOA. 

Bygg- och exploateringskostnaderna för uppförande av småhus och flerbostadshus varierar stort beroende 
på typ av bostad (friliggande, parhus, rad-/kedjehus, alternativt flerbostadshus), bostadens storlek och ”am-
bitionsnivå”, tomtens storlek och utformning, m.m. Vidare kan det – beroende på värderingsobjektets läge, 
storlek, planerad byggnation, m.m. – tillkomma betydande kostnader för teknisk infrastruktur och allmän 
platsmark för att möjliggöra den planerade exploateringen. 

Exploatören-/erna förutsätts bekosta samtliga kostnader inom värderingsobjektet, detta såväl vad gäller 
”kvartersmark” som lokalgator och teknisk infrastruktur (som vid färdigställande förutsätts utgöra allmän plats-
mark med kommunalt huvudmannaskap), se Exploateringsförutsättningar avsnitt 4 ovan. Exploateringsbi-
drag om 2 000 kr/kvm BTA beaktas i kalkylen. Fördelningen av eventuella övriga kostnader mellan kommun 
och exploatör-/er förutsätts regleras i exploateringsavtal och har inte vidare beaktats i värderingen. 

Kalkylen i denna del förutsätter lagakraftvunnen detaljplan och byggklar mark. En köpare förmodas inför ett 
förvärv räkna med en kalkylränta om 3,0 % per år för att nuvärdesberäkna byggrättsvärdet. 

 

Resultat 

Sammantaget bedöms en värdering med hjälp av en översiktlig exploateringskalkyl ge ett totalt värde 
omkring 6 500 000 –7 400 000 kronor. 

 

Exploateringskalkyl - Bjärreds Vångar

Kategori/Etapp BR, alt 1 BR, alt 2

Marknadsvärde efter (kr/kvm BOA) 45 000 48 500
Omräkningstal BOA / BTA 0,90 0,90

+ Projektvärde efter (kr/kvm BTA) 40 500 43 650

- Plan- och fastighetsbildningskostnader (kr/kvm BTA) -50 -50
- Anläggningar inom kvartersmark (kr/kvm BTA) -800 -800
- Rivningskostnader (kr/kvm BTA) 0 0
- Entreprenad- och byggherrekostnader (kr/kvm BTA) -26 500 -28 500
- Marknadsföring/försäljning/uthyrning (kr/kvm BTA) -500 -500
- Summa produktionskostnader (kr/kvm BTA) -27 850 -29 850

= Netto (kr/kvm BTA) 12 650 13 800

- Projektvinst / risk (kr/kvm BTA) 6 325 6 900
  motsvarar X % av total produktionskostnad 18,5% 18,8%

  motsvarar X % av "projektvärde efter" 15,6% 15,8%

= Byggrättsvärde (kr/kvm BTA) 6 325 6 900

Förväntad byggrätt (kvm BTA) 1 680 1 680
Genomsnittlig exploateringstid efter lagakraftvunnen plan (år) 2,5 2,5
Real kalkylränta (%) 3,0% 3,0%
Nuvärde byggrättsvärde (kr/kvm BTA) 5 874 6 408

- Kostnader utanför kvartersmark (exploateringsbidrag) (kr/kvm BTA) -2 000 -2 000
Bedömt byggrättsvärde (kr) 6 509 082 7 406 271
Bedömt byggrättsvärde (kr/kvm BTA) 3 874 4 408
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9. Slutsatser 

Resultat råmark 
Befintligt småhus   cirka 4 600 000 kronor 
Råmarksvärde    cirka 3 500 000 – 4 400 000 kronor 

Marknadsvärde – befintligt småhus och råmark 
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet med 
befintligt småhus samt laga kraftvunnen översiktsplan men ingen detaljplan vid värdetidpunkten 2022-03-17 
till: 

9 000 000 kronor 
Nio Miljoner Kronor 

 

Resultat byggrätt 
Befintligt småhus   cirka 4 600 000 kronor 
Byggrättsvärde, ortspris   cirka 5 600 000 – 7 400 000 kronor 
Byggrättsvärde, exploateringskalkyl  cirka 6 500 000 – 7 400 000 kronor 

Marknadsvärde – Befintligt småhus och laga kraftvunnen detaljplan 
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet ned 
befintligt småhus och byggrätt (förutsätter lagakraftvunnen detaljplan) vid värdetidpunkten 2022-03-17 till: 

12 000 000 kronor 
Tolv Miljoner Kronor 

Malmö 2022-03-17 

 

Susanne Nylén 

Civilingenjör Lantmäteri 

av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare 

Bilagor 
Bilaga  Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 



Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING LOMMA BORGEBY 17:38 Sidan 1 av 5
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2022-03-07 16:36

FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

LOMMA BORGEBY 17:38 1994-02-10 13:00 2022-03-04
Nyckel: 120005938
UUID: 909a6a58-998d-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Borgeby
Distrikt: Borgeby
Nr: 101156

ADRESS
Adress
Löddesnäsvägen 18
237 41 Bjärred

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6177620.7 375940.9

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 4 936 kvm 4 936 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
19470709-4316
Karlsson, Nils-Leo Valdemar
LÖDDESNÄSVÄGEN 18
237 41 BJÄRRED
Köp: 1994-01-14 Andel: 1/1
Köpeskilling:  580 000 SEK Avser hela fastigheten

1/1 1994-02-10 94/3117

ANTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller avtalsrättighet.

INTECKNINGAR
Totalt antal inteckningar: 4
Totalt belopp:  450 000 SEK
Nr Information Belopp Inskrivningsdag Akt
1 Datapantbrev 120 000 SEK 1984-06-14 84/18958
2 Datapantbrev 136 000 SEK 1988-02-01 88/3079
3 Datapantbrev 144 000 SEK 1994-02-10 94/3192
4 Datapantbrev 50 000 SEK 1994-02-10 94/3194

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
SMÅHUSENHET, HELÅRSBOSTAD FÖR 1-2 FAMILJER
(220)
108849-4
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.

2021

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
3 227 000 SEK 1 219 000 SEK 2 008 000 SEK 4936 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
19470709-4316
Karlsson, Nils-Leo Valdemar
LÖDDESNÄSVÄGEN 18
237 41 BJÄRRED

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Fysisk person

Värderingsenhet småhusbyggnad 17962257
Id mark: 17961257
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
1 219 000 SEK 1262004
Värdeyta Bostadsyta Biutrymmesyta Till/Ombyggnadsyta
103 kvm 103 kvm 31 kvm
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Bebyggelsetyp
1945 1929 1986 Friliggande
Standardpoäng Under byggnad Fastighetsrättsliga

förhållanden
Värdeordning

28 Nej Självständig/Brukningscentru
m

Värdefullaste byggnad

Värderingsenhet småhusmark 17961257
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
2 008 000 SEK 1262004
Areal Vatten och avlopp Belägenhet
4936 kvm Kommunalt vatten året

om./Kommunalt avlopp
Ej strand- eller strandnära
tomt. Bostadsbyggnaden
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.

Bebyggelsetyp Fastighetsrättsliga
förhållanden

Friliggande Självständig/Brukningscentru
m
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ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Avsöndring FASTA 1875-12-09

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
M-BORGEBY BORREBY 17:38 1928-04-19 12-

DNR702/1928
M-BORGEBY BORGEBY 17:38 1982-03-01 12-BUR-910

URSPRUNG
LOMMA BORGEBY 17:23
Anmärkning: URSPRUNGET SÄMJELOTT OM 4/1024 MANTAL



Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING LOMMA BORGEBY 17:38 Sidan 3 av 5
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2022-03-07 16:36

KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:2000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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