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Inledning
Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur svenska kommuner ska arbeta 
med fysisk planering. Enligt PBL 3 kap 1 § ska varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange 
hur kommunen vill använda, utveckla och bevara den fysiska miljön. En 
översiktsplan kan göras mer detaljerad för vissa områden, exempelvis 
en tätort, och kallas då fördjupad översiktsplan. Översiktsplanen är ett 
viktigt politiskt måldokument och ska spegla den politiska majoritetens 
uppfattningar. Under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning 
till översiktsplanens aktualitet.

Bakgrund 
I Lomma kommun har en översiktsplan hittills tagits fram vart 10:e år. Detta 
tidsintervall har bedömts som rimligt med hänsyn till arbetets omfattning och 
kraven på att ha en aktuell plan. Ett antal fördjupningar av översiktsplanen har 
också tagits fram under åren. Den nu gällande översiktsplanen, Översiktsplan 
2010 för Lomma kommun, arbetades fram under åren 2007–2010 och 
antogs av kommunfullmäktige den 10 februari 2011. Förutsättningarna för 
översiktsplanen har förändrats inom flera områden sedan dess, exempelvis 
genom ny lagstiftning och nya politiska ställningstaganden inom kommunen.

Länsstyrelsen ska minst en gång under varje mandatperiod redovisa sina 
synpunkter i fråga om statliga och mellankommunala intressen som kan ha 
betydelse för översiktsplanens aktualitet. I mars 2016 bedömde länsstyrelsen 
”att kommunens översiktsplan inte längre är aktuell, eftersom det idag finns 
nya förutsättningar som sammantaget innebär att översiktsplanen inte ger 
tillräcklig vägledning för kommande beslut utifrån nu gällande lagstiftning och 
planeringsunderlag”. Kommunstyrelsen har till uppgift att leda och samordna 
den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten, godkände 
i juni 2016 en projektbeskrivning för ny översiktsplan, Översiktsplan 2020. 
Planen sträcker sig till 2030 men planen innehåller även en karta som visar 
kommunens utvecklingsstrategi på längre sikt.

Översiktsplanens syfte
Översiktsplanen är ett övergripande och strategiskt dokument som ska 
redogöra för kommunens långsiktiga utveckling. Översiktsplanen är inte 
bindande men är ett betydelsefullt underlag för att skapa en god och hållbar 
samhällsutveckling.

Mark- och vattenanvändning 
Översiktsplanen visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen 
inom kommunens geografiska område. Översiktsplanen är vägledande 
när kommunen och andra myndigheter ska ta beslut om mark- och 
vattenanvändning, så att dessa kan tas med kunskap om vad olika beslut 
innebär för kommunens långsiktiga utveckling. 

Höje å och
Lomma hamn
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Allmänna intressen 
Som underlag för översiktsplanens förslag till förändringar redovisas hänsyn 
till allmänna intressen, som natur- och kulturvärden samt kommunens 
miljösituation. Om allmänna intressen står i konflikt med varandra ska en 
avvägning mellan dessa göras och vilket intresse som prioriteras ska framgå. 

Riksintressen och miljökvalitetsnormer 
Översiktsplanen ska klargöra kommunens ställningstagande för att tillgodose 
riksintressen och miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken. 

Konsekvenser 
För att stärka översiktsplanen som beslutsunderlag ska en 
konsekvensbeskrivning göras. Den långsiktiga innebörden av olika förslag kan 
då lättare förstås och diskuteras tidigt under planprocessen. Enligt miljöbalken 
ska även en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. All betydande 
miljöpåverkan ska då identifieras, beskrivas och bedömas för att säkerställa en 
hållbar utveckling. En sammanfattning av miljökonsekvensbedömningen finns 
mot slutet av det här dokumentet. 

Vad har hänt sedan ÖP 2010?
I detta stycke behandlas först övergripande lokala händelser med 
stor påverkan på den fysiska planeringen och därefter nationella och 
internationella skeenden.

Persontågtrafik på Lommabanan
Lommabanan öppnade för persontågtrafik i december 2020 med ett 
stationsläge i Lomma och avtal finns med Trafikverket om att öppna stationer 
i Alnarp och Flädie år 2026. Möjligheten till framtida tågbunden kollektivtrafik 
på Flädie station har även föranlett att man börjat titta på området mellan 
Bjärred och Borgeby där man även genomfört en arkitekttävling.

Översvämning
Lomma har genom åren drabbats av översvämningar, sedan förra 
översiktsplanen noteras främst följande:

Den 27 november 2011 passerade en storm södra Sverige. Den medförde att 
havsvatten steg över skyddsvallen i Södra Lomma.

Stormen Sven orsakade i början av december 2013 översvämningar som 
resulterade i flera översvämmade källare på Strandvägen i södra Lomma.

I slutet av augusti 2014 föll stora mängder nederbörd i södra Sverige och den 
31 augusti kom ett omfattande skyfall som i Lomma-regionen resulterade i 
ungefär 100 mm nederbörd. Regnmängderna i Lomma kommun den aktuella 
dagen motsvarade ett så kallat 130-årsregn; ett regn med en återkomsttid 
på 130 år för den mest intensiva 60-minutersperioden. Dagvattenförande 
ledningar dimensioneras så att de ska klara normala regn (s.k. 10-årsregn). 
Nederbörden resulterade i översvämningar som orsakade skador på flera 
fastigheter i Lomma kommun.
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Havsplanering
I juli 2014 beslutades om ett EU-direktiv för havsplanering (direktiv 
2014/89/EU). Direktivet har införlivats i svensk lagstiftning 2016 i form av 
en havsplaneringsförordning. Senast 2021 ska Sverige ha en statlig havsplan 
och ansvaret för att ta fram denna har Havs- och vattenmyndigheten. Kusten 
har delats in i tre områden, varav Östersjön är ett. Öresund ingår i detta. I 
översiktsplanens kapitel Havsplanering tas både statens havsplanering och 
Lomma kommuns havsplanering upp.

Händelser i omvärlden
I denna detta stycke behandlas övergripande nationella och internationella 
skeenden med stor påverkan på den fysiska planeringen inom Lomma 
kommun.

Agenda 2030 och de globala målen
FN har antagit 17 globala miljömål som innebär att världens länder under 
perioden 2016 till 2030 ska leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. 
Ett av syftena är att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess 
naturresurser, vilket bland annat ska uppnås genom målen Ekosystem och 
biologisk mångfald (mål 15), Rent vatten och sanitet (mål 6) och Hållbara 
städer och samhällen (mål 11). Arbetet med att implementera Agenda 2030 
och de globala målen i Sveriges nationella mål och styrmedel är pågående. 

Ett klimat i förändring
Klimatet på vår planet förändras, både globalt och lokalt. Växthuseffekten 
har dock förstärkts genom mänsklig påverkan under de senaste årtiondena. 
Mängden växthusgaser i atmosfären har blivit så stor att vårt klimat påverkas. 
Koldioxidhalten har ökat från cirka 250 ppm till över 400 ppm på bara 100 
år. Jordens medeltemperatur har ökat med cirka 1 ˚C under samma period, 
d.v.s. lett till en global uppvärmningseffekt. Den ökade halten av koldioxid 
leder till en allt varmare atmosfär vilket har konsekvenser för storskaliga 
processer på vår planet, såsom havsströmmar, vattenkretsloppet och 
isbildningen runt polerna. Temperaturen påverkar också olika väderfenomen, 
exempelvis risken för extrema väder och stormar. Samtidigt som det blir 
varmare i atmosfären sker det en uppvärmning av haven och en avsmältning 
av landisar och glaciärerna vilket resulterar i att den genomsnittliga havsnivån 
stiger. Under perioden 1901–2010 har den genomsnittliga havsnivån stigit 
med 0,19 meter, liksom för isavsmältningen har havsnivåhöjningen ökat 
mot slutet av tidsserien. Beroende på framtidens utsläpp av växthusgaser 
visar FN:s klimatpanels (IPCC:s) senaste utvärdering av kunskapsläget att 
havet kan komma att stiga med cirka 1 meter under detta sekel. Enligt IPCC 
förväntas den globala havsnivån fortsätta att stiga även efter år 2100 samt 
att höjningen på grund av den termiska expansionen fortsätter i många 
hundra år. Klimatmålet är enligt Parisavtalen satt till att begränsa den globala 
temperaturökningen till långt under 2 grader, jämfört med basåret 1990, för 
att stanna vid 1,5 grader. Det globala systemet har dock en inbyggd tröghet 
vilket innebär att även om de antropogena växthusgasutsläppen upphör 
idag kommer koldioxidhalten och medeltemperaturen att öka ett bra tag 
framöver. Orsaken är att världshavets temperatur behöver decennier eller 
sekler för att stabiliseras och inlandsisarna reagerar ännu långsammare. Det 
kan ta hundratals år innan det märks hur stor inverkan mänskliga utsläpp av 
växthusgaser får på jordens klimat. Därför måste vi, parallellt med det viktiga 
arbetet att minska våra utsläpp, även anpassa oss till de klimatförändringar 
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som redan är oundvikliga. Sverige antog år 2017 ett klimatpolitiskt ramverk 
som innefattar klimatmål, klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Ramverket ger 
riktlinjer för Sveriges arbete med att nå Parisavtalet.

Lomma kommun är med sitt låglänta kustlandskap väldigt exponerat 
för följderna av pågående klimatförändring som lokalt kommer 
innebära höjd havsvattennivå, höjda grundvattennivåer, ökad erosion 
och ökade nederbördsmängder. Med ett mer extremt väder ökar även 
översvämningsriskerna och längre torrperioder ger ökande sättningsrisker 
som följd. I sydvästra Skåne väntas temperaturen under slutet av 2000-talet 
stiga med 2 till över 4 ᵒC i jämförelse med år 1961–1990, under samma period 
väntas årsnederbörden öka med 10–20 %. Utöver detta drabbas Lomma 
kommun även av de omfattande följder som klimatförändringarna orsakar 
nationellt och internationellt.

Synen på ianspråktagande av jordbruksmark
Länsstyrelsen har med stöd i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen 
samt ett flertal statliga utredningar och planeringsunderlag framtagna av 
Jordbruksverket och Länsstyrelsen Skåne skärpt synen på byggande på 
jordbruksmark. Exploatering av jordbruksmarken ska begränsas kraftigt i 
kombination med ett maximalt utnyttjande av goda kollektivtrafiknära lägen 
för att det ska vara möjligt att nå ett flertal miljömål. Länsstyrelsen framför 
att kommuner bör prioritera en hög exploateringsgrad i främst stationsnära 
lägen, samt förtäta inom befintlig tätortsstruktur där så är möjligt.

Bostäder på statens mark, (SOU 2017:71)
Genom utredningen om bostadsbyggande på statens fastigheter (N2017:03) 
2018-02-15, såg staten över sitt markinnehav med avseende på möjligheten 
för kommuner att förvärva statlig mark för bostadsbyggande. För Lomma 
kommun pekades Alnarp ut. 

Genomfört från ÖP 2010
Sedan föregående översiktsplan (ÖP 2010) antogs av kommunfullmäktige 
2011-02-10 har några av de utpekade åtgärderna genomförts. Eftersom 
ÖP2010 hade 2030 som målår är det naturligt att inte alla områden blivit 
utnyttjade

BOSTÄDER

Utbyggnaden av Lomma hamn har fortsatt och i dagsläget kvarstår ca 7 
planlagda bostadskvarter, ett planlagt hotell och ca 10 kvarter i en detaljplan 
som ligger för antagande (Trädgårdsstaden). Därefter är hela det före detta 
industriområdet omvandlat till en attraktiv boendemiljö.

I Lomma centrums södra delar har två detaljplaner antagits, båda 
förtätningsprojekt

I Bjärreds Centrum har en ny detaljplan tagits fram som medger nybyggnation 
av flerfamiljshus och radhus, även detta ett förtätningsprojekt.

KOMMUNAL SERVICE

Detaljplaner för kommunal service har antagits för skola, vårdboende samt en 
omvandling av en bensinstation till idrottshall. I vissa fall har det handlat om 
förtätningar inom befintliga områden.
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TRAFIK-INFRASTRUKTUR

Persontågtrafik på Lommabanan, med ett stopp vid Lomma Station, öppnade 
för trafik i december 2020.

Ett tankställe har anlagts i anslutning till trafikplats Flädie.

GRÖN BLÅ INFRASTRUKTUR

Erosionsskydd förstärks under 2020–2021 vid fyrkantsdammen (norr om 
Lomma), och norr om Öresundsvägen i Bjärred.

Strandvall (översvämningsskydd) Södra Lomma färdigställd 2017-04-07

NATURRESERVATSBILDNINGAR

Sedan ÖP 2020 antogs har följande reservat bildats, Östra dammarna, 
Alkärret i Haboljung, Haboljungs fure, Öresundsparken, Bjärreds saltsjöbad, 
marint naturreservat Flädie rev, marint naturreservat Strandhusens revlar, 
Pråmlyckan.

KOMPENSATIONSOMRÅDEN

Ett område vid Otto Pers gård (söder om Borgeby och öster om Bjärred) på 
19,1 ha pekades i föregående översiktsplan ut som kompensationsområde 
för att anlägga ny natur. Anläggningen av kompensationsområdet påbörjades 
2014–2015 då en damm grävdes ut och  2,8 hektar har omvandlats till natur.

Öresundsparken söder om Lomma på 8,5 ha, pekades i föregående 
översiktsplan ut som kompensationsområde för att vidareutveckla befintliga 
naturvärden. Området skyddades 2017 som naturreservat och skötselplanen 
säkrade därmed syftet med kompensationsområdet.

ÖVRIGA PROJEKT MED VARIERANDE GRAD AV STÖD I 
ÖVERSIKTSPLANEN

Omdaning av genomfartsvägar för att förbättra för oskyddade trafikanter, 
kollektivtrafikpåfart på väg E6, upphävande av detaljplan med olämplig 
byggrätt invid Höje Å, ny skola i södra Lomma, planläggning för hyresrätter i 
nordöstra Lomma och detta inom område tidigare planlagt för verksamheter 
samt etablering av verksamheter vid Borgeby verksamhetsområde och Nians 
verksamhetsområde nordöstra Lomma.
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Planeringsprocessen
Den första fasen i framtagandet av en översiktsplan är en utrednings- 
och analysfas. Den övergår sedan i samrådsfasen, då ett första förslag till 
plan presenteras och samråd hålls under två månader med myndigheter, 
grannkommuner, organisationer och allmänheten. Synpunkter som 
inkommer under samrådet ställs därefter samman i en samrådsredogörelse 
där kommunen också kommenterar de synpunkter som inkommit under 
samrådet. 

Synpunkter från samrådet inarbetas sedan i dokumentet som ställs samman 
till en utställningshandling. Det nya planförslaget ställs nu ut i minst två 
månader, och det finns återigen möjligheter att inkomma med synpunkter. 
Alla inkomna synpunkter under utställningen sammanställs av kommunen 
och kommenteras i en handling som kallas utlåtande. Länsstyrelsen ska 
lämna sina synpunkter över utställningsförslaget i en handling som kallas 
granskningsyttrande. Efter utställningsskedet tas ett slutligt planförslag fram 
som överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

AntagandeUtställningSamråd
Ny 

översiktsplan

Här
är vi nu!

Förändringar i PBL
Den 1 april 2020, infördes ett antal förändringar i 3 kap. Plan- och bygglagen. 
Lagändringarna syftar till att översiktsplanen i högre grad än tidigare ska 
underlätta för efterföljande planering och prövning med ökat fokus på 
markanvändningskartan och tydliga ställningstaganden. 

Ett nytt förfarande; Planeringsstrategi, ersätter den tidigare 
aktualitetsprövningen. I den ska kommunen bedöma om översiktsplanen 
är aktuell eller inte, framförallt i de ställningstagandena man gjort, i 
hur den bebyggda miljön ska hanteras samt miljökvalitetsnormerna. 
I Planeringsstrategin ska kommunen också ge besked om vilka frågor 
man kommer att prioritera inom översiktsplaneringen. Den första 
Planeringsstrategin ska vara antagen senast den 11 september 2024. Om en 
planeringsstrategi inte antas upphör översiktsplanen att gälla. 

Även kraven på översiktsplanens innehåll förändras i och med lagändringen. 
Lomma kommuns arbete med Översiktsplan 2020 påbörjades dock 
innan 2020-04-01 och påverkas inte av de nya reglerna. Däremot ska 
kommunen ändå följa ett antal nya administrativa krav efter antagandet av 
plandokumentet. 
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Vision Lomma kommun 2040
Lomma kommun erbjuder en attraktiv och trygg livsmiljö mitt i 
Öresundsregionen. Här vill människor leva, verka och utvecklas. Vi värnar 
om våra invånare, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling och 
kvalitet av hög klass. 

Övergripande mål för Lomma kommun 
KVALITET I FRAMKANT

Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och service av hög kvalitet med 
invånaren i fokus.

Lomma kommun finns till för invånarna och vi sätter människan 
i centrum. All verksamhet kännetecknas av hög kvalitet. En 
förutsättning för det är att kommunen är en attraktiv arbetsgivare 
som har tillit till medarbetarnas kompetens. Arbete med 
utveckling och förbättringar är ständigt i fokus. All verksamhet 
bedrivs effektivt och innovativt. 

TRYGGHET I LIVETS ALLA SKEDEN 

I Lomma kommun ska invånaren vara trygg i livets alla skeden.

Oavsett ålder och förutsättningar känner sig våra invånare 
trygga i kommunens verksamheter och i offentliga miljöer. 
Genom ett aktivt och förebyggande arbete skapar vi 
förutsättningar för en säker livs- och boendemiljö. Lomma är 
Sveriges tryggaste kommun att leva i.  

BALANSERAT HÅLLBARHETSARBETE

Lomma kommun ska bedriva ett balanserat hållbarhetsarbete med kommande 
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.  

DEN KOMMUNIKATIVA KOMMUNEN

Lomma kommun ska vara en öppen och kommunikativ organisation där 
invånarna känner ett högt förtroende för verksamheten. 

Dialog och öppenhet ökar förtroendet för Lomma kommun och 
även för demokratin i stort. Vi kommunicerar proaktivt med 
våra invånare, omvärlden och i organisationen. Både invånare 
och kommunens medarbetare upplever bra möjligheter till 
delaktighet och inflytande ur sina olika perspektiv. 
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Viktiga utgångspunkter
Förutom kommunens vision och mål samt den svenska lagstiftningen, som 
kommunen ska följa, finns även ett antal andra internationella och nationella 
mål och åtaganden som den kommunala planeringen har att beakta. Det mest 
övergripande är Agenda 2030 som innehåller de Globala målen. Från 2020 är 
Barnkonventionen lag, vilket också bör beaktas i planeringen. 

Agenda 2030 och de Globala målen   
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 för att uppnå 
fyra saker till 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och 
orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. 

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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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 sin översiktliga 
planering för att skapa en hållbar utveckling som kan tillfredsställa både 
dagens behov och kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov. 

Lomma kommuns översiktsplan bidrar till att nå de Globala målen. Vissa av 
målen har mer en direkt koppling till Lomma kommuns översiktsplan, medan 
andra mål har en mer indirekt koppling. I miljökonsekvensavsnittet utvärderas 
Översiktsplan 2020 bland annat genom en analys av hur planen uppfyller de 
Globala målen. 

Tillgänglighet
Ett tillgängligt samhälle är ett nödvändigt och självklart mål. Det innebär att 
alla som arbetar med den byggda miljön, från övergripande nivå ner i detalj, 
redan från början ska ha tillgänglighet i åtanke. Vi behöver gemensamt 
stadsplanera och bygga för en god tillgänglighet för alla. Detta gäller särskilt 
barn, äldre och människor med olika funktionsvariationer. 

Barnkonventionen
Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020. Det innebär att inför 
alla beslut som på något sätt rör och påverkar barn, ska en prövning av 
barnets bästa göras. Inom samhällsplanering är det viktigt att ta hänsyn till 
barns och ungdomars rörelsefrihet, säkerhet och tillgänglighet. Barn och unga 
behöver ha närhet och tillgång till service och platser för lek och rekreation. 
Möjligheten att gå, cykla och åka kollektivt till de funktioner som behövs i 
vardagen är viktigt både för barns rörelsefrihet och självkänsla. Det är därför 
viktigt att använda barnperspektivet vid planering av platser för till exempel 
möten, lek, lärande, kultur och idrott. 

Folkhälsomål
Det nationella målet för folkhälsan i Sverige har som övergripande mål: 
”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.” 
Genom översiktsplanering kan kommunen främst påverka delmålet om 
boende och närmiljö där ÖP 2020 vill bidra till ett mer varierat bostadsutbud 
som möjliggör både omflyttning inom befintligt bostadsbestånd men även 
nyinflyttade till kommunen. Arbetet med att skapa och bevara gröna miljöer 
påverkar också boendemiljön i positiv riktning. Kommunens ambition att 
skapa fler arbetstillfällen inom kommunen kan också underlätta för invånarna 
i deras vardag genom att kunna bo och arbeta på samma ort och därmed 
minska arbetspendlingen. Detta tangerar delmål 3 och 4 som rör arbete och 
inkomst. 

Jämställdhetsmål
Det övergripande nationella målet för jämställdhetpolitiken innebär att 
kvinnor och män är lika värda och har samma rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Kommunens översiktsplan 
vill bidra till målet genom att skapa och bibehålla miljöer som är trygga och 
trivsamma att röra sig i. Arbetet med att utveckla kollektivtrafiken med både 
bättre och snabbare busstrafik samt ny tågtrafik bidrar också till att fler kan 
resa till närliggande städer för utbildning och arbete. Det kan också minska 
pendlingstiden vilket kan underlätta för både män och kvinnor att bo och ha 
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

familj i kommunen men arbeta på annan ort. Utökad kollektivtrafik gynnar 
även yngre och äldre utan tillgång till egen bil. För att skapa en trygg miljö vid 
Lomma station kameraövervakas området. 

Friluftsmål
För att bidra till ökad folkhälsa, naturförståelse och regional utveckling finns 
tio friluftsmål beslutade av regeringen. Lomma kommun vill genom sin 
översiktsplanering slå vakt om gröna miljöer både inom och i närheten av 
tätorterna i kommunen. Arbetet bedrivs genom bildandet av naturreservat 
och utveckling av rekreationsmöjligheter för invånare och besökare. Eftersom 
Lomma kommun ligger på den sydvästskånska slätten med låg tillgång till 
allemansrättslig mark är detta ett viktigt arbete för att skapa gröna miljöer för 
både invånare och besökare. 

Lomma hamn
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

Profil och identitet
Med en landareal på 56 kvadratkilometer är Lomma kommun en av Sveriges 
minsta kommuner till ytan. Därutöver har kommunen en vattenareal i 
Öresund på 35 kvadratkilometer. Kommunen gränsar i norr till Kävlinge 
kommun, i öster till Lund och Staffanstorp samt i söder till Burlövs kommun 
och Malmö stad. Kommunen består av de två större tätorterna Lomma och 
Bjärred, där största delen av befolkningen bor. Dessutom finns de mindre 
byarna Flädie och Fjelie samt en levande landsbygd. Vid årsskiftet 2020/2021 
bodde drygt 25 000 personer i kommunen. 

Ett centralt läge med attraktiva 
boendemiljöer
Kommunen har ett attraktivt läge i öresundsregionen med städerna Malmö, 
Lund och Köpenhamn på nära avstånd. Det centrala läget i en växande och 
tätbefolkad region ger ett stort utbud av arbetsplatser, utbildning, kultur och 
fritid. Från kommunen sker en stor utpendling till arbete, främst till Malmö 
och Lund. 

Hög kvalité inom skola, omsorg och fritid samt bebyggelse präglad av 
småskalighet och variation gör att Lomma kommun erbjuder attraktiva 
boendemiljöer. 

Sedan flera år tillbaka har Lomma kommun vuxit kraftigt, främst i den södra 
kommundelen. Detta till följd av den omfattande utvecklingen av Lomma 
Hamn, den gamla industrihamnen som idag är ett populärt bostadsområde. 
Samtidigt finns spännande planer på nybyggnation i Bjärred, där de stora 
aktuella projekten innefattar Bjärreds centrum och Bjärreds vångar. 

Ett varierat landskap med stora natur- och 
kulturvärden
Storskaligt jordbruk sätter sin prägel på landskapet med stora 
sammanhängande öppna fält. Huvuddelen av åkerlandskapet utgörs av 
högklassig jordbruksmark. Längs kommunen sträcker sig en drygt 10 kilometer 
lång kustzon. Löddeåns dalgång och Höjeås dalgång genomkorsar kommunen 
i öst-västlig riktning och rymmer värdefulla naturmiljöer. I kommunen finns 
även gamla miljöer med ett högt bevarandevärde, exempelvis Borgeby slott 
med rötter i sen vikingatid och Alnarp med lång bebyggelsekontinuitet. Fjelie 
har en av de äldsta kyrkorna i Lunds stift, från 1130-talet. 

Goda möjligheter för fritid och rekreation
Stränderna och sundet är viktiga målpunkter för människor som besöker 
kommunen, men naturen är minst lika viktig för kommunens invånare. Det 
finns en rad välbesökta naturområden och naturreservat. Några attraktiva 
platser är den artrika Alnarpsparken samt Habo fritidsområde. 

I kommunen finns goda möjligheter till en aktiv fritid. Sundet och kustzonen 
ger förutsättningar för bad, windsurfing, kitesurfing, fiske och båtliv. Ridning, 
golf och fotboll är andra stora utomhusidrotter. Sydkustleden och Skåneleden 
erbjuder rekreation genom cykling respektive vandring. Kulturskolan och olika 
föreningar erbjuder deltagande inom musik, teater och konst.  

Lomma kommun idag
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

Ett spännande utbud av utbildning och 
näringsliv 
Alnarpsområdet är en viktig del av kommunen. Här finns Sveriges 
Lantbruksuniversitet med forskning och utbildning för landskapsarkitekter, 
landskapsingenjörer, hortonomer, lantmästare och trädgårdsingenjör.

Lomma samhälle är en gammal industriort som tidigare bland annat hade 
en mängd tegelbruk samt Sveriges första cementfabrik från år 1872. Idag 
består kommunens näringsliv till stor del av småföretag inom konsult- eller 
tillverkningsbranscher och allmänna tjänster. Största arbetsgivarna är 
kommunen och SLU. 

Lomma i regionen
Det regionala sammanhanget har ökat i betydelse då människor idag, i 
större utsträckning än tidigare, har en hel region som sin vardagsmiljö. Då 
många bor i en kommun, arbetar i annan och spenderar sin fritid i en tredje, 
spelar kommungränserna allt mindre roll. I den regionala kontexten finns ett 
mycket större utbud än vad den enskilda kommunen ensam kan erbjuda. Det 
finns också planeringsfrågor som rör många kommuner som den enskilda 
kommunen inte ensam kan eller bör hantera. Planering som syftar till att 
stärka regionen stärker därför också varje enskild kommun. 

Genom samarbete med Region Skåne samt MalmöLundregionen är Lomma 
kommun med och påverkar den regionala utvecklingen men påverkas också 
samtidigt av de program och strategier som tas fram. 

Ystad

SimrishamnTomelilla

Sjöbo
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Kristianstad airport

Hörby
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

Transportplanering
I Trafikverkets nationella plan (2018-2029) finns utbyggnaden av 
Lommabanan etapp 2 och kollektivtrafikåtgärder för Vinstopsvägen i Lomma 
tätort med. Trafikverket utreder om en utbyggnad av E6:an kan vara aktuell 
i slutet av planperioden. I projektet Lommabanan etapp 1 som är under 
genomförande, ingår att en tågstation ska öppnas i Lomma tätort i december 
2020 och då inleds timmestrafik med persontåg. I etapp 2 ingår ytterligare 
kapacitetsförstärkande åtgärder på Lommabanan genom byggnation av 
mötesspår i Alnarp och Flädie för att möjliggöra halvtimmestrafik på sträckan 
Malmö-Kävlinge. De aktuella åtgärderna för att förbättra kollektivtrafiken är 
en del i kommunens arbete för att öka möjligheten till ett hållbart resande. I 
den regionala transportinfrastrukturplanen finns även väg 913 Bjärred-Flädie 
med som namngivet objekt. I samband med utbyggnaden av Lommabanan 
behöver plankorsningen mellan väg 913 och Lommabanan göras planskild. 
Delar av väg 913 mellan trafikplats Flädie – Flädie – Bjärred behöver läggas 
om. Projektet kommer att genomföras i anslutning kring åtgärderna på 
Lommabanan. Gång- och cykelmöjlighet längs vägen och till Flädie ingår i 
projektet. Den preliminära kostnaden för åtgärderna är 69 miljoner kronor. 
Vägplan pågår och byggstart är beräknad till år 2024.

Det öppna Skåne 2030
Region Skåne har en antagen regional utvecklingsstrategi kallad Det öppna 
Skåne 2030.  Strategin ska formulera och skapa en bred samsyn om en 
gemensam målbild för Skåne med sikte på år 2030. För att förverkliga Det 
öppna Skåne finns sex visionsmål:

o Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet
o Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor
o Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer
o Skåne ska ha en god miljö och en hållbar resursanvändning
o Skåne ska utveckla framtidens välfärd
o Skåne ska vara globalt attraktivt 

Regionplan för Skåne
Regional planering hanterar kommunöverskridande frågor, exempelvis 
infrastruktur, klimat och bostadsförsörjning. I plan- och bygglagen (PBL) finns 
angivet att Stockholmsregionen och Region Skåne ska anta regionplaner som 
sedan blir vägledande för kommunernas fortsatta arbete med översiktlig 
planering. 

Region Skånes första Regionplan var på samråd december 2020 – april 2021. 
Lomma kommun anser att den kommunala planeringen och samrådsförslaget 
till regionplan för Skåne överensstämmer. Regionplanen pekar ut både 
Bjärred, Flädie, Lomma och Alnarp som regionala kollektivtrafiknoder där 
bebyggelseutveckling gynnar utvecklingen av den flerkärniga ortsstrukturen.  
Detta är samma platser som kommunen vill utveckla. 
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

MalmöLundregionen 
MalmöLundregionen är ett strategiskt mellankommunalt samarbete där 
kommunerna i sydvästra Skåne ingår (Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, 
Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, och Vellinge). 
Genom samarbetet får kommunerna en starkare position att påverka i både 
ett regionalt och nationellt sammanhang. Prioriterade utvecklingsområden 
är digitalisering, näringsliv, fysisk planering och infrastruktur, framtida 
kompetensförsörjning samt miljö- och klimatfrågor.

2016 antogs ”Strukturplan för MalmöLundregionen – Gemensam målbild 
2035”. Planen ska underlätta i det gemensamma arbetet med regionens 
utmaningar och stärka en positiv utveckling. MalmöLund är en storstadsregion 
med en flerkärnig ortstruktur och tillsammans med Köpenhamn utgör 
regionen Nordeuropas tillväxtmotor. Goda kommunikationer mellan stads- 
och ortskärnor är en stor styrka. I regionen är det möjligt att bo på landet, 
arbeta i Malmö och på kvällen gå på teater i Köpenhamn. Närheten till den 
danska huvudstaden ger starka kopplingar ut i världen. 

Strukturplanen utgår från tre strategier, nämligen MalmöLundregionen som 
Motorn mitt i Nordeuropa, En hållbar och sammankopplad storstadsregion 
med Sveriges bästa livsmiljö. MalmöLundregionen ska ha en fortsatt 
stark attraktionskraft och tillväxt, där näringsliv, forskning och utveckling 
präglar regionen. Vardagslivet ska fungera smidigt, med väl utbyggd och 
sammankopplad kollektivtrafik som minskar bilanvändandet och ger stora 
miljö- och hälsovinster samt ökad integration. I MalmöLundregionen ska alla 
ha möjlighet att finna bostad, utbildning och arbete. Samtidigt finns närhet till 
både natur och kultur, goda pendlingsmöjligheter och välfungerande service. 
Befolkningen är heterogen och tillgången till olika livsstilar i såväl stad som på 
landsbygd gör att det är en attraktiv plats för många.
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

Strukturplan för MalmöLundregionen 2016.
Ortsstruktur 
Nationell kärna En stad med central betydelse för 
utvecklingen nationellt och i Skåne. 2035 finns här 
viktiga nationella och regionala funktioner, en stor 
branschbredd och en mycket stor inpendling. Kraftig 
tillväxt i befolkning och sysselsättning ger sprid-
ningseffekter till övriga delar av regionen.

Regional kärna En stad som 2035 har central bety-
delse för regionen och dragkraft i sitt omland. Här 
ska 2035 finnas viktiga regionala funktioner, en stor 
branschbredd och en betydande inpendling. 

Stad Stad 2035 med urban karaktär och ett varierat 
utbud av bostäder och arbetsplatser, samt en bredd 
inom bl.a. näringsliv, utbildning, vård, handel och 
kultur. En flerkärnig stadsstruktur erbjuder en vari-
ation av både större och mindre städer. Högklassig 
kollektivtrafik mellan städernas centrum. I de större 
städerna finns lokal kollektivtrafik.

Större tätort  Större tätort 2035 med en bredd av 
bostadstyper och upplåtelseformer samt arbetsplat-
ser. Mycket god regional tillgänglighet genom hög-
klassig kollektivtrafik. Viktiga för att bredda utbudet 

i den flerkärniga ortsstrukturen. Goda möjligheter 
att bredda bostadsutbudet samt utbudet inom bland 
annat näringsliv, service, handel och kultur. 

Mindre tätort i starka kollektivtrafikstråk 
Mindre tätort 2035 med bostäder och service. Ort 
som har goda möjligheter att utvecklas hållbart 
med utgångspunkt i en högklassig kollektivtrafik. 
Viktiga för att utveckla den finmaskiga flerkärniga 
ortsstrukturen. 

Mindre tätort Mindre tätort 2035. Attraktiva 
boendemiljöer med viss service på orten.  Viktiga 
i den finmaskiga flerkärniga ortsstrukturen.

Landskapskaraktärer
Låglänt landskap Skanör-Falsterbo strandäng, 
Söder-slätt, Lund och Helsingborgslätten samt 
Vombsjö-sänkan. 

Backlandskap Södra mellanbygden, Sydskånska 
backlandskapet, Centrala mellanbygden samt 
Sydskånska skogsbeklädda backlandskapet.

Höglänt landskap Romeleåsen samt 
Linderödsåsen.

Noder och stråk för kommunikation 
Flygplats Copenhagen Airport och Malmö Airport 
ges goda utvecklingsmöjligheter.

Viktig hamn Copenhagen/Malmö Port och 
Trelleborgs hamn ges goda utvecklingsmöjligheter. 
Strategiska lägen för samlad logistikverksamhet.

Station för höghastighetståg Viktiga entréer till 
regionen. Stationer och stationsmiljöer med hög 
kvalitet. 

Internationellt och nationellt viktiga stråk 
Väg, järnväg eller metro av internationell, nationell 
och regional betydelse. Stråken knyter samman 
MalmöLundregionen med högklassig kollektivtrafik, 
kopplar regionen till omvärlden och är i de flesta fall 
även viktiga för godstransporter.

Regionalt viktiga stråk Väg, järnväg och spårväg av 
regional betydelse. Högklassig kollektivtrafik knyter 
samman städer och tätorter i MalmöLundregionen.

Schematisk dragning höghastighetståg 

Viktig vattenled

ESLÖV

HÖÖR

KÄVLINGE-
FURULUND

LOMMA

STAFFANSTORP

SVEDALA

TRELLEBORG

VELLINGE

ARLÖV

MALMÖ

LUND

LANDSKRONA

HELSINGBORG

HELSINGÖR

KÖPENHAMN

YSTAD

MALMÖ AIRPORT

COPENHAGEN AIRPORT

LÖDDEKÖPINGE

HÖLLVIKEN

SMØRUM-
NEDRE

HILLERØD

BIRKERØD

HØRSHOLM

LILLERØD

FARUM

TAASTRUP

VÆRLØSE

DRAGØR

SVALÖV

BJUV

ÅSTORP KLIPPAN
PERSTORP

HÄSSLEHOLM

HÖRBY

SJÖBO

SKURUP

ESLÖV

HÖÖR

KÄVLINGE-
FURULUND

LOMMA

STAFFANSTORP

SVEDALA

TRELLEBORG

VELLINGE

ARLÖV

MALMÖ

LUND

LANDSKRONA

HELSINGBORG

HELSINGÖR

KÖPENHAMN

YSTAD

MALMÖ AIRPORT

COPENHAGEN AIRPORT

LÖDDEKÖPINGE

HÖLLVIKEN

SMØRUM-
NEDRE

HILLERØD

BIRKERØD

HØRSHOLM

LILLERØD

FARUM

TAASTRUP

VÆRLØSE

DRAGØR

SVALÖV

BJUV

ÅSTORP KLIPPAN
PERSTORP

HÄSSLEHOLM

HÖRBY

SJÖBO

SKURUP

ESLÖV

HÖÖR

KÄVLINGE-
FURULUND

LOMMA

STAFFANSTORP

SVEDALA

TRELLEBORG

VELLINGE

ARLÖV

MALMÖ

LUND

LANDSKRONA

HELSINGBORG

HELSINGÖR

KÖPENHAMN

YSTAD

MALMÖ AIRPORT

COPENHAGEN AIRPORT

LÖDDEKÖPINGE

HÖLLVIKEN

SMØRUM-
NEDRE

HILLERØD

BIRKERØD

HØRSHOLM

LILLERØD

FARUM

TAASTRUP

VÆRLØSE

DRAGØR

SVALÖV

BJUV

ÅSTORP KLIPPAN
PERSTORP

HÄSSLEHOLM

HÖRBY

SJÖBO

SKURUP

Strukturbild MalmöLund Inom ramen för samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun har en strukturbild för MalmöLund gjorts mellan 2012 och 2014. Arbetet 
visar på utvecklingen i stråket mellan Malmö och Lund och har tagits fram i samarbete med Burlöv, Lomma och Staffanstorp. Strukturbild MalmöLund kan ses som en 
fördjupad bild av Strukturplan för MalmöLundregionen för en del av regionen. Inriktningen är att utveckla regionala noder i det mycket tillgängliga stråket genom 
MalmöLund, bland annat i Hyllie, Burlöv och Brunnshög.
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GEMENSAM MÅLBILD  5     

Ortsstruktur 
Nationell kärna En stad med central betydelse för 
utvecklingen nationellt och i Skåne. 2035 finns här 
viktiga nationella och regionala funktioner, en stor 
branschbredd och en mycket stor inpendling. Kraftig 
tillväxt i befolkning och sysselsättning ger sprid-
ningseffekter till övriga delar av regionen.

Regional kärna En stad som 2035 har central bety-
delse för regionen och dragkraft i sitt omland. Här 
ska 2035 finnas viktiga regionala funktioner, en stor 
branschbredd och en betydande inpendling. 

Stad Stad 2035 med urban karaktär och ett varierat 
utbud av bostäder och arbetsplatser, samt en bredd 
inom bl.a. näringsliv, utbildning, vård, handel och 
kultur. En flerkärnig stadsstruktur erbjuder en vari-
ation av både större och mindre städer. Högklassig 
kollektivtrafik mellan städernas centrum. I de större 
städerna finns lokal kollektivtrafik.

Större tätort  Större tätort 2035 med en bredd av 
bostadstyper och upplåtelseformer samt arbetsplat-
ser. Mycket god regional tillgänglighet genom hög-
klassig kollektivtrafik. Viktiga för att bredda utbudet 

i den flerkärniga ortsstrukturen. Goda möjligheter 
att bredda bostadsutbudet samt utbudet inom bland 
annat näringsliv, service, handel och kultur. 

Mindre tätort i starka kollektivtrafikstråk 
Mindre tätort 2035 med bostäder och service. Ort 
som har goda möjligheter att utvecklas hållbart 
med utgångspunkt i en högklassig kollektivtrafik. 
Viktiga för att utveckla den finmaskiga flerkärniga 
ortsstrukturen. 

Mindre tätort Mindre tätort 2035. Attraktiva 
boendemiljöer med viss service på orten.  Viktiga 
i den finmaskiga flerkärniga ortsstrukturen.

Landskapskaraktärer
Låglänt landskap Skanör-Falsterbo strandäng, 
Söder-slätt, Lund och Helsingborgslätten samt 
Vombsjö-sänkan. 

Backlandskap Södra mellanbygden, Sydskånska 
backlandskapet, Centrala mellanbygden samt 
Sydskånska skogsbeklädda backlandskapet.

Höglänt landskap Romeleåsen samt 
Linderödsåsen.

Noder och stråk för kommunikation 
Flygplats Copenhagen Airport och Malmö Airport 
ges goda utvecklingsmöjligheter.

Viktig hamn Copenhagen/Malmö Port och 
Trelleborgs hamn ges goda utvecklingsmöjligheter. 
Strategiska lägen för samlad logistikverksamhet.

Station för höghastighetståg Viktiga entréer till 
regionen. Stationer och stationsmiljöer med hög 
kvalitet. 

Internationellt och nationellt viktiga stråk 
Väg, järnväg eller metro av internationell, nationell 
och regional betydelse. Stråken knyter samman 
MalmöLundregionen med högklassig kollektivtrafik, 
kopplar regionen till omvärlden och är i de flesta fall 
även viktiga för godstransporter.

Regionalt viktiga stråk Väg, järnväg och spårväg av 
regional betydelse. Högklassig kollektivtrafik knyter 
samman städer och tätorter i MalmöLundregionen.

Schematisk dragning höghastighetståg 

Viktig vattenled
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Strukturbild MalmöLund Inom ramen för samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun har en strukturbild för MalmöLund gjorts mellan 2012 och 2014. Arbetet 
visar på utvecklingen i stråket mellan Malmö och Lund och har tagits fram i samarbete med Burlöv, Lomma och Staffanstorp. Strukturbild MalmöLund kan ses som en 
fördjupad bild av Strukturplan för MalmöLundregionen för en del av regionen. Inriktningen är att utveckla regionala noder i det mycket tillgängliga stråket genom 
MalmöLund, bland annat i Hyllie, Burlöv och Brunnshög.
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

Ortsstruktur 
Nationell kärna En stad med central betydelse för 
utvecklingen nationellt och i Skåne. 2035 finns här 
viktiga nationella och regionala funktioner, en stor 
branschbredd och en mycket stor inpendling. Kraftig 
tillväxt i befolkning och sysselsättning ger sprid-
ningseffekter till övriga delar av regionen.

Regional kärna En stad som 2035 har central bety-
delse för regionen och dragkraft i sitt omland. Här 
ska 2035 finnas viktiga regionala funktioner, en stor 
branschbredd och en betydande inpendling. 

Stad Stad 2035 med urban karaktär och ett varierat 
utbud av bostäder och arbetsplatser, samt en bredd 
inom bl.a. näringsliv, utbildning, vård, handel och 
kultur. En flerkärnig stadsstruktur erbjuder en vari-
ation av både större och mindre städer. Högklassig 
kollektivtrafik mellan städernas centrum. I de större 
städerna finns lokal kollektivtrafik.

Större tätort  Större tätort 2035 med en bredd av 
bostadstyper och upplåtelseformer samt arbetsplat-
ser. Mycket god regional tillgänglighet genom hög-
klassig kollektivtrafik. Viktiga för att bredda utbudet 

i den flerkärniga ortsstrukturen. Goda möjligheter 
att bredda bostadsutbudet samt utbudet inom bland 
annat näringsliv, service, handel och kultur. 

Mindre tätort i starka kollektivtrafikstråk 
Mindre tätort 2035 med bostäder och service. Ort 
som har goda möjligheter att utvecklas hållbart 
med utgångspunkt i en högklassig kollektivtrafik. 
Viktiga för att utveckla den finmaskiga flerkärniga 
ortsstrukturen. 

Mindre tätort Mindre tätort 2035. Attraktiva 
boendemiljöer med viss service på orten.  Viktiga 
i den finmaskiga flerkärniga ortsstrukturen.

Landskapskaraktärer
Låglänt landskap Skanör-Falsterbo strandäng, 
Söder-slätt, Lund och Helsingborgslätten samt 
Vombsjö-sänkan. 

Backlandskap Södra mellanbygden, Sydskånska 
backlandskapet, Centrala mellanbygden samt 
Sydskånska skogsbeklädda backlandskapet.

Höglänt landskap Romeleåsen samt 
Linderödsåsen.

Noder och stråk för kommunikation 
Flygplats Copenhagen Airport och Malmö Airport 
ges goda utvecklingsmöjligheter.

Viktig hamn Copenhagen/Malmö Port och 
Trelleborgs hamn ges goda utvecklingsmöjligheter. 
Strategiska lägen för samlad logistikverksamhet.

Station för höghastighetståg Viktiga entréer till 
regionen. Stationer och stationsmiljöer med hög 
kvalitet. 

Internationellt och nationellt viktiga stråk 
Väg, järnväg eller metro av internationell, nationell 
och regional betydelse. Stråken knyter samman 
MalmöLundregionen med högklassig kollektivtrafik, 
kopplar regionen till omvärlden och är i de flesta fall 
även viktiga för godstransporter.

Regionalt viktiga stråk Väg, järnväg och spårväg av 
regional betydelse. Högklassig kollektivtrafik knyter 
samman städer och tätorter i MalmöLundregionen.

Schematisk dragning höghastighetståg 

Viktig vattenled
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Strukturbild MalmöLund Inom ramen för samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun har en strukturbild för MalmöLund gjorts mellan 2012 och 2014. Arbetet 
visar på utvecklingen i stråket mellan Malmö och Lund och har tagits fram i samarbete med Burlöv, Lomma och Staffanstorp. Strukturbild MalmöLund kan ses som en 
fördjupad bild av Strukturplan för MalmöLundregionen för en del av regionen. Inriktningen är att utveckla regionala noder i det mycket tillgängliga stråket genom 
MalmöLund, bland annat i Hyllie, Burlöv och Brunnshög.
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

Planförslag
Planstrategi

•	 Lomma kommuns planstrategi syftar till att bygga ett mer hållbart och 
attraktivt samhälle med utgångspunkt från kommunens vision och 
befintliga förutsättningar och kvaliteter. 

•	 Vi växer flerkärnigt med två jämbördiga men inbördes olika tätorts-
kluster, Lomma/Alnarp och Bjärred/Flädie.  

•	 Vi växer stadigt och balanserat relativt omgivande städer och tätorter. 
När vi växer utvecklar vi befintliga villasamhällen till moderna tätorter 
med småstadskaraktär, med utgångspunkt i befintliga värden och 
karaktärer.  

•	 Vi fokuserar på att samla, förtäta och förädla bebyggelse i strat-
egiska, kollektivtrafiknära lägen. Vi bygger så för att få bästa möjliga 
förutsättningar för stadsliv, service, rekreation, hållbart resande samt 
framtida helhetslösningar för energi- och klimatutmaningar. 
 

•	 Vi eftersträvar ett brett, blandat bostadsutbud både i kommunen som 
helhet och i de olika kommundelarna, för att kunna möta efterfrågan 
i alla skeden av livet och skapa goda förutsättningar för social och 
miljömässig hållbarhet.  

•	 Vi utvecklar en infrastruktur av mötesplatser och stråk anpassad till 
människors skala och villkor som gör det attraktivt att gå, cykla och 
röra sig ute i samhället.  

•	 Vi verkar för att fler kunskapsintensiva företag, som matchar befolk-
ningens kompetensprofil, etableras i kommunen.  

•	 Vi utökar och sammanlänkar de gröna stråken och naturmiljöerna i 
landskapet. På så sätt kan vi öka landskapets vattenhållande förmåga, 
möjligheterna till rekreation samt möjligheterna för djur och växter 
att överleva, förflytta och sprida sig i landskapet. Vi låter vattnet ta 
plats och skapa mervärden.  

•	 Vi skapar skyddsvall, samarbetar för att fördröja vatten uppströms och 
utvecklar ett system av ytor som tillåts översvämmas tillfälligt, för att 
skydda det allmänna mot klimatförändringens följder.  

•	 Vi värnar havet, kusten, naturen, åkerlandskapet och utblickarna för 
kommande generationer, då dessa värden är oumbärliga för kommun-
ens attraktivitet.  

•	 Vi genomför samtliga åtgärder med fokus på helhet, samverkan och 
långsiktiga värden, på mark som med sina naturliga förutsättningar är 
varaktigt lämpad för ändamålet.
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

Plankarta 
I översiktsplanen finns två markanvändningskartor. Den ena kallas Plankarta 
2030 och visar det som är tänkt att genomföras fram till 2030. Den andra 
kartan kallas Långsiktig utvecklingsstrategi. De åtgärder som finns med på 
kartan Långsiktig utvecklingsstrategi ska ses som en viljeinriktning där inga 
definitiva beslut om genomförande ännu är fattade.

Plankartan i dokumentet visar på en förändrad markanvändning jämfört 
med nuläget, det vill säga maj 2021. Övriga kartor i översiktsplanen visar 
nuläget men även vissa tillkommande förslag. Plankartan baseras på de 
kunskapsunderlag som återfinns längre fram i planen. Se särskilt kartor som 
visar skyddade områden samt teknisk försörjning.

Förändrad markanvändning 
UTBYGGNADSOMRÅDE BOSTÄDER

I första hand bör pågående utbyggnadsområden i kommunen färdigställas. 
Detta gäller främst Lomma Hamn, Lomma Centrum och Bjärreds Centrum. 
I den norra kommundelen planerar kommunen att området Bjärreds 
vångar, mellan de båda orterna Bjärred och Borgeby blir nästa större 
utbyggnadsområde. Vidare föreslås bostäder byggas på ett minde område 
norr och öster om Rutsborgskolan, likaså på ett område väster om 
Västkustvägen i norra Borgeby. Även i Alnarp i den södra kommundelen 
föreslås utbyggnad med bostäder.

VERKSAMHETSOMRÅDE

I den södra kommundelen föreslås att ett nytt verksamhetsområde utvecklas 
mellan Malmövägen och motorvägen, E6. 

I den norra kommundelen föreslås att ett nytt verksamhetsområde utvecklas 
nordost om Borgeby mellan Österleden och motorvägen, E6. 

OMVANDLING TILL LÄTTARE INDUSTRI

Verksamhetsområdet före detta Kaniks Tegelbruk pekas ut som 
verksamhetsområde med lättare (icke störande) industri på grund av närheten 
till befintlig bostadsbebyggelse. 

VERKSAMHETSOMRÅDE – GRÖNA NÄRINGAR

I Alnarpsområdet föreslås verksamhetsområde för gröna näringar, detta 
möjliggör ytterligare anpassningar för universitets behov och för etablering av 
gröna verksamheter inom branscher som passar områdets profil.

VERKSAMHETSOMRÅDE – BLÅ NÄRINGAR

Att använda havets resurser kan göras på många sätt och externa odlingar, 
reningsverk eller kraftverk kan vara framtida möjligheter för hållbara, 
kommersiella verksamheter.

IDROTTSPLATS HABO

För att möta den ökade efterfrågan på idrottsytor planeras för en ny 
idrottsplats i Habo fritidsområde. 

TÅGSTATION

Lomma kommun har avtalat med Trafikverket om att öppna tågstationer i 
Flädie och Alnarp år 2026. 
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

SUPERCYKELSTRÅK

Arbete pågår för att färdigställa sträckan Lomma – Malmö som ett 
Supercykelstråk/prioriterat huvudstråk. Stråket ska byggas om för att 
underlätta för en snabb cykelpendling mellan orterna. Planerad invigning är 
2023. 

RESERVAT FÖR SPILLVATTENLEDNING

Reservat är utpekat för avloppstransport mellan Lund och Malmö som 
planeras av VA SYD. Spillvattenledningen planeras ligga på cirka 30 meters 
djup och den ska installeras via borrningen som utgår ifrån vertikalschakt, 
varav två schakt planeras inom kommunen (där reservatet ändrar riktning på 
plankartan). Markanspråket från ytan är begränsad till dessa schakt.

PLATS FÖR UPPLAG AV MASSOR OCH GRÖNAVFALL

Lomma kommun saknar utpekad mark för återkommande upplag av bland 
annat massor från anläggningsarbeten samt grönavfall från parkskötsel och 
tångrensning. Mark för upplag av schakt-, fyll- och muddermassor samt 
grönavfall ska därför reserveras. Denna mark anläggs lämpligen vid eller 
i verksamhetsområden med bra vägförbindelser, med god marginal till 
områden med bebyggelse eller höga naturvärden. Vissa ytor bör vara avsedda 
för tillfällig lagring av massor medan andra är avsedda för permanent lagring. 
Permanent lagring ska planeras och genomföras på ett sätt som långsiktigt 
ökar värdet av ekosystemtjänster.  

HÄNSYNSOMRÅDE LANDSBYGD

I hänsynsområde landsbygd ska ingen ny bostadsbebyggelse tillkomma 
och jordbruksföretagandet och dess utvecklingsbehov prioriteras. 
Jordbruksmarken ska fortsatt användas för produktion av livsmedel, råvaror 
och andra ekosystemtjänster. Det är även av vikt att landskapets struktur med 
plats även för obrukade ytor såsom våtmarker, kantzoner, buskiga ägogränser 
och bryn, trädmiljöer, bioträdor, blommande vägrenar, markvägar och gröna 
obrukade stråk får fortsätta att utvecklas för att säkerställa landskapets 
ekosystemtjänster. Även siktlinjer ska bevaras. 

RESPEKT KUSTZON

I zonen som omfattas av Respekt kustzon ska ingen ny bostadsbebyggelse eller 
samhällsviktig funktion utöver nödvändiga skyddsanläggningar tillkomma. I 
det utpekade området vill kommunen tillgodose riksintresse kustzon, som 
sträcker sig från kusten och upp till E6, genom att bevara oexploaterade 
kustområden och fria utblickar i området närmst kusten.

KOMPENSATIONSOMRÅDEN

Lomma kommun har beslutat att bortfall av naturresurser vid exploatering ska 
kompenseras. Översiktsplanen pekar ut 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. 

EKOLOGISK KORRIDOR

För att öka landskapets vattenhållande förmåga, öka möjligheterna för djur 
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och växter att förflytta och sprida sig i landskapet samt öka möjligheterna 
till rekreation ska de gröna stråken i landskapet utökas och sammanlänkas. 
I planen finns förslag på ändrad markanvändning främst av jordbruksmark 
som ligger i anslutning till diken och ägogränser. Detta för att få en 
sammanhängande grön infrastruktur i landskapet som kan utvecklas vidare 
över kommungränserna.

NATURRESERVAT

I takt med en ökad befolkning så ökar också behovet av ytor för rekreation 
och biologisk mångfald. Kommunstyrelsen har därför sedan 2012 haft 
ambitionen att säkra mark för dessa intressen. Lämpliga områden för 
detta har därför pekats ut i kommunens Naturmiljöprogram och införlivas i 
översiktsplanen. 

ÖVERGÅNG 

För att utveckla friluftslivet och rekreationsmöjligheterna vill Lomma kommun 
skapa en förbindelse över Lödde å. Övergången är inte tänkt för biltrafik. 
Området både söder och norr om Lödde å är ett populärt rekreationsområde 
och med en möjlighet att korsa ån skulle längre sträckor att röra sig göras 
tillgängliga.

ÖVERSVÄMNINGSOMRÅDE

Kommunen har låtit genomföra flera detaljerade översvämningskarteringar 
av Höje å med Önnerupsbäcken. Flera större områden norr om Lomma 
tätort kan i högre utsträckning komma att översvämmas, både av havet och 
av höga flöden i Höjeå/Önnerupsbäcken. Översvämningarna i anslutning till 
vattendragen beror i vissa väderlägen på ökade vattenutsläpp högre upp i 
vattensystemen, utanför kommungränsen och dessa behöver åtgärdas där. För 
att minska påverkan när vattnet väl når Lomma kommun har vissa områden 
pekats ut som lämpliga översvämningsytor.

FÖRDRÖJNINGSDAMMAR 

Höje å avrinningsområde, som är ett relativt litet vattendrag, ska hantera 
stora flödestoppar och föroreningar som kommer från såväl tätorternas 
dagvatten som lantbrukets markavvattning. Flera miljoner kubikmeter vatten 
behöver fördröjas i avrinningsområdet. Översvämningarna i anslutning till 
vattendragen beror i vissa väderlägen på ökade vattenutsläpp högre upp i 
vattensystemen, utanför kommungränsen. Detta kommer att öka i takt med 
klimatförändringen. Fördröjningsåtgärder krävs framför allt i uppströms 
liggande kommuner och så nära källan som möjligt. I sista hand kan 
fördröjningsdammar och översvämningsområden utnyttjas inom kommunens 
gränser.

RESERVAT FÖR SKYDDSVALL

En skyddsvall mot havets påverkan behöver byggas längs Höje å och reservat 
kvarstår söderut för att kunna utveckla befintlig skyddsvall. 

INTRESSEOMRÅDE FÖR VINDKRAFT

Riksintressen, landskapsbild, bebyggelse, infrastruktur och naturvärden till 
havs och på land gör att Lomma kommun generellt sett inte lämpar sig för 
anläggning av storskalig vindkraft. Inom kommunen finns sex storskaliga 
vindkraftsverk, dessa ligger nordöst om Fjelie. Etablering av storskalig 
vindkraft ska alltid föregås av planprövning. Kommunen tar ställning mot 
etablering av vindkraft inom de områden som angivits som olämpliga i 
vindkraftsutredningen. Utredningen ska uppdateras under planperioden.
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Bevarande
SKYDDSOMRÅDE RENINGSVERK

För att möjliggöra skyddsåtgärder för Borgeby reningsverks behov reserveras 
mark runt verksamheten.

HÄNSYNSOMRÅDE  -  HÖGA MARINA NATURVÄRDEN

Den öppna vyn över sundet är ett av Lomma kommuns kännetecken. Hela 
Lommabukten är ett ekologiskt känsligt område med ett rikt växt- och djurliv. 
För att skydda de mest värdefulla naturvärdena i bukten och bidra till goda 
förutsättningar för ett rikt rörligt friluftsliv och goda rekreationsmöjligheter 
har bukten delats in i olika delområden. Indelningen i dessa områden 
underlättar kommunens planeringsarbete då det visar vilka hänsynstaganden 
som ska göras beroende på områdets naturvärden och exploateringsgrad.

Inom dessa områden ska höga naturvärden väga tungt och vid konflikt med 
andra intressen ska naturvärden prioriteras. Det är också viktigt att värna om 
dessa områden som tysta, bullerfria oaser där den naturliga strandmiljön 
prioriteras.

•	 Ingen täktverksamhet får ske inom området.
•	 Inga nya bryggor eller anläggningar tillåts.
•	 Vattensporter ska undvikas.
•	 Ingen bortförsel av tång eller ålgräs från stränderna.
•	 Inga erosionsskydd i vattnet.

HÄNSYNSOMRÅDE  -  BAD OCH FRILUFTSLIV

En stor del av kuststräckan är avsatt till bad och rekreation. Hänsynsområdet 
för bad och friluftsliv innefattar de allmänna bad som finns i Lomma kommun, 
Lomma norra strand, Habo-området samt stranden vid Långa bryggan i 
Bjärred samt området mellan baden. Området sträcker sig ut till tre meters 
djup. Båtliv, windsurfing och kitesurfing ska samordnas med bad och annat 
friluftsliv.

•	 Sand får tillföras stranden. 
•	 Ålgräs/tång får bortföras sommartid.

VÄRDEFULLT HAVSOMRÅDE OCH SÄRSKILT VÄRDEFULLT 
HAVSOMRÅDE

De grunda bottnarna i bukten är ekologiskt känslig miljö med en hög 
biologisk mångfald. Området inom tio meters djupgräns är ett särskilt 
värdefullt havsområde med stor utbredning av ålgräs och viktiga lek- och 
uppväxtområden för fisk. Friluftsliv och rekreation i form av vattensporter, 
fiske och båtsport måste ta hänsyn till områdets naturvärden. Sandtäkt, 
muddring och andra fysiska störningar som påverkar bottenförhållande utgör 
hot mot denna miljö.

•	 Ingen vindkraftutbyggnad bör förekomma i bukten som helhet.
•	 Täktverksamhet bör ej ske i bukten och speciellt inte i särskilt 

värdefulla havsområden.
•	 Erosionsskydd bör ej byggas ute i vattnet.
•	 Åtgärder som påverkar djur- och växtlivet i bukten negativt ska 

undvikas.
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Tätorts- och 
landsbygdsutveckling

Ett tätare, attraktivare och mer hållbart 
samhälle

Klimatförändringar, digitalisering och en åldrande befolkning är exempel på 
stora samhällsutmaningar. Den pågående urbaniseringen och globaliseringen 
har medfört effekter som ökande skillnader i hälsa, tillgänglighet, demografi 
samt segregation. Människor, varor, tjänster och information rör sig globalt, 
allt snabbare och i allt större omfattning. Både person- och godstransporter 
förväntas öka samtidigt som digitaliseringen fortsätter i raskt tempo. Städer 
och regioner konkurrerar med varandra om att attrahera nya invånare 
och verksamheter. Vidgade arbetsmarknadsregioner och fritidsaktiviteter 
förutsätter allt mer långväga transporter och utvecklad infrastruktur, vilket 
tillsammans med strukturomvandlingar och ett ökat uttag av naturresurser 
förändrar landskapet. 

Medan människor förr flyttade dit jobben fanns, flyttar nu företag dit 
människor finns. Valmöjligheten har ökat, liksom tillgängligheten. Detta har 
lett till att människors värderingar kring attraktivitet har förändrats. Människor 
söker sig därför nu i större utsträckning än tidigare till en attraktiv livsmiljö.

Attraktiv livsmiljö 

En attraktiv livsmiljö är när alla delar i våra liv fungerar – god kommunal 
service, bra kommunikationer, bra boende, god arbetsmarknad, gott 
serviceutbud, goda rekreativa möjligheter, och när det finns möjlighet till 
upplevelser, självförverkligande och relevant identitet. Öppenhet, trygghet 
och tolerans utgör också viktiga egenskaper för att attrahera människor. 
Forskning visar att de mjuka värdena blir allt viktigare. Urbaniseringen för 
oss närmare varandra och medför att allt fler människor bor på allt mindre 
yta. Städer och länder är ihopkopplade globalt.  En del forskare menar att 
just närheten och det mänskliga och kreativa kapitalet är nyckelfrågorna om 
ett samhälle ska kunna utvecklas. Stadsbyggnadsredskapen behöver därför 
användas för att attrahera människor och för att få människor att mötas. För 
att lyckas med det behöver vi utveckla vårt sociala och urbana kapital. En 
plats urbana och sociala kapital utgörs av de fysiska och mänskliga nätverken. 
En av de viktigaste byggstenarna för att skapa dessa kvaliteter är ett levande 
samhälle, där människor rör sig, möts och kan bygga relationer och utbyta 
tankar och idéer.

Ett levande samhälle, stadsliv, brukar mätas i antalet människor i rörelse 
tillsammans med den tid de uppehåller sig på olika platser. Till skillnad mot för 
hundra år sedan, behöver vi idag inte vistas i det offentliga rummet om vi inte 
vill. Det är därför i stor utsträckning frivilliga aktiviteter som utgör stadslivet. 
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Eftersom frivilligt stadsliv bara uppstår om den urbana kvaliteten är tillräckligt 
hög är platsernas attraktivitet helt avgörande för om en plats eller ort ska 
uppfattas som levande. 

•	 Kommunen ska bedriva ett tvärsektoriellt utvecklingsarbete 
kring livsmiljö, attraktivitet, besöksnäring, varumärke och 
kommunikation.

•	 Kommunen ska ha fokus på att attrahera människor och få dem 
att mötas genom att utveckla kommunens sociala och urbana 
kapital. 

Lomma är redan idag en väldigt attraktiv boendekommun med många 
fina värden, strategiskat belägen i en nationell tillväxtkärna, i en 
spännande kunskapsregion. Under planperioden kommer tre stationer 
för persontrafik att realiseras på olika platser i kommunen. Detta ger 
väldigt god tillgänglighet till omgivande städer med hela det utbud som 
det innebär. I regionen finns det dessutom en unik närhet mellan stad 
och landsbygd, vilket innebär att det är nära till allt - service, natur- och 
kulturupplevelser, arbete och utbildning. Närheten mellan stad och 
landsbygd ger också en bra grund till att utveckla tjänster och produkter 
inom grön tillväxt och cirkulär ekonomi. Kommunen har sammantaget 
fantastiska förutsättningar för ett framåtdrivet samhällsbygge och en 
attraktiv livsmiljö.

Samhället behöver dock förändras för att möta samhällsutmaningarna 
och för att kommunen ska vara fortsatt attraktiv. Detta ställer nya 
krav på hur samhället planeras, byggs och förvaltas. Både Lomma och 
Bjärred har från 1950-talet utvecklats till villasamhällen med låg och 
gles bebyggelse, där man mest bor och bilen av tradition är prioriterad. 



30

P
la

n
fö

rsla
g

Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

Nu behöver vi tänka nytt och hushålla bättre med marken och bygga 
tätare och mer funktionsblandat för att kunna erbjuda mer än att bara 
bo. Vi behöver bygga ett levande samhälle som utgår från människors 
behov och skala, erbjuder boendeformer för livets alla skeden och 
inbjuder till att resa kollektivt, cykla, gå och mötas. 

Förtätning

Beroende på hur befintliga strukturer ser ut kan förtätning innebära att 
bygga mer än det som redan finns på den mark som redan är tagen i 
anspråk. Att förtäta kan också innebära att lägga till nya områden med 
en tätare struktur än den befintliga, för att på tätortsnivå uppnå en 
förtätning. 

Av de lokala klimatutsläppen står transporter för en väldigt stor 
andel. När fler människor lever och rör sig på en begränsad yta 
blir förutsättningarna för hållbara transportmedel bättre och 
koncentrationen gör att underlaget för resande blir större. Ett bättre 
nyttjande av mark, infrastruktur, tekniska försörjningssystem och 
offentlig service blir möjligt. Genom förtätning ges också möjlighet till 
större funktionsblandning, stärkta mötesplatser och bättre underlag 
för lokal handel och stadsliv, vilket också skapar trygga och attraktiva 
miljöer. Förtätning innebär således många fördelar, men det finns 
också utmaningar med förtätning. Fler invånare ska dela på den 
allemansrättsliga naturen, som det redan idag finns relativt lite av per 
invånare i Lomma kommun. Förtätning kan också innebära en utmaning 
när det kommer till kulturmiljöhänsyn. 

Våra gemensamma rum
Ett rikt stadsliv som främjar kollektivtrafik och rörelse till fots medför att det 
offentliga rummet behöver vara utformat utifrån den oskyddade trafikantens 
villkor och skala. För att det ska vara attraktivt att resa kollektivt behöver hela 
resan vara bekväm, även sträckan mellan hållplats och målpunkt. Platser 
och stråk behöver utformas på ett medvetet sätt så att det finns funktioner 
som attraherar och är tillgängliga för alla målgrupper och så att de upplevs 
trygga och trafiksäkra, för att människor ska välja att cykla, gå och uppehålla 
sig. Genom en omsorgsfull gestaltning kan arkitekturen också bidra till 
att människor känner gemenskap och tillhörighet. Att känna tillhörighet 
och stolthet över den gemensamma miljön bidrar i sin tur till att bygga ett 
samhälle som håller ihop. 
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Tätare bebyggelse ska kunna förenas med möjligheter till vardagsrekreation, 
ett tillgängligt friluftsliv och god hälsa. Parker, gaturum och torg är gröna 
upplevelseupplevelserum som är viktiga ur både socialt och ekologiskt 
perspektiv. Forskning visar på ett tydligt samband mellan närhet till 
grönområde och hur ofta människor är fysiskt aktiva. Likaså har gröna miljöer 
en positiv inverkan på återhämtning efter stress. Grönstrukturen fungerar 
som stadens lungor och njurar genom att bidra till ett gott lokalklimat, 
bättre luftmiljö, rena dagvatten samt bidra till bullerdämpning. Grönska 
behöver också finnas i bebyggelsestrukturen för att mildra konsekvenser 
av klimatförändringar såsom extrema temperaturvariationer och stigande 
vattennivåer. Grönskan är också ett viktigt stadsbyggnadselement som även i 
den lilla skalan påverkar hur variationsrik och staden uppfattas i ögonhöjd. 

Levande centrummiljöer

Utformningen av tätorternas centrummiljöer är väsentliga för att orterna ska 
vara fortsatt attraktiva och levande. I centrummiljöerna bör olika funktioner 
samlas för att ge bästa möjliga förutsättning för handel och stadsliv. De 
valfria aktiviteterna behöver ta stöd av de nödvändiga aktiviteterna, som till 
exempel livsmedelsinköp, för att generera besökare. Centrummiljöerna bör 
ges ett publikt innehåll med restauranger, kaféer, affärer, service och kultur 
för att attrahera människor att uppehålla sig. Verksamheter behövs för att 
öka dagbefolkningen och skapa kundunderlag. För att platserna ska vara 
befolkade och upplevas trygga över hela dygnet bör det också finnas bostäder 
i centrummiljöerna. De centrala platserna bör utgöras av allmän platsmark så 
att kommunen har rådighet över utvecklingen i centrum på lång sikt. Därför är 
till exempel inomhustorg och gallerior olämpliga. 

Parkering påverkar väsentligt tätheten på våra centrala miljöer, vilket både 
är oekonomiskt och gör miljön glesare och mindre attraktiv. Genom att göra 
bilparkeringar mer ändamålsenliga och anpassade i antal till förutsättningarna 
på olika platser, genom till exempel samutnyttjande, zonering eller 
mobilitetslösningar, kan vi använda våra centrala platser effektivare.

•	 Kommunen ska verka för ett samhälle där det är högt i tak, tryggt och 
inkluderande.

•	 Kommunen ska utveckla de större tätorternas identitet, stärka stråken 
samt utveckla viktiga platser för att skapa bättre förutsättningar för 
stadsliv. 

•	 Kommunen ska verka för att samla centrumverksamheter i centrala 
lägen och undvika externetableringar. 

•	 Våra gemensamma rum ska vara utformade efter den oskyddade trafi-
kantens villkor och skala 

•	 Gång- och cykeltrafik ska i högre grad prioriteras inom tätorterna. 
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•	 Kommunen ska arbeta med parkering och mobilitetslösningar utifrån 
ett modernt angreppssätt för att hitta rätt tillgänglighetsnivå utan att 
bilarna dikterar villkoren. 

•	 Kommunen ska arbeta medvetet med arkitekturverktyget för att öka 
kvalitén i stadsrummen. Ny bebyggelse ska vara av hög arkitektonisk 
kvalitet och tillföra nya värden. 

Lokalisering av bebyggelse
Bebyggelse bör lokaliseras så att markanvändningen medverkar till att uppfylla 
en hållbar utveckling och på ett sådant sätt att risk för till exempel ras- och 
översvämning undviks eller minimeras. Vid exploatering och lokalisering av ny 
bebyggelse behöver därför följande ställningstaganden uppfyllas, oavsett var i 
kommunen exploateringen sker. 

•	 Tillkommande bebyggelse bör utföras som förtätning, på redan 
ianspråktagen mark, inom område utpekat för prövning av förtätning 
eller inom utpekade utbyggnadsområden. Övrig bebyggelse får ej om-
vandlas till bostadsbebyggelse utanför ovan nämnda områden. 

KLIMATANPASSNING

Kommunen ska arbeta för att minimera både sin egen påverkan 
på klimatförändringen och konsekvenserna av denna. Nödvändiga 
klimatanpassningsåtgärder ska vidtas för att minimera skador på naturmiljön, 
människors hälsa och egendom. Detta ska i möjligaste mån ske utan negativ 
påverkan på natur- och kulturvärden. I första hand ska åtgärder för anpassning 
till ett förändrat klimat göras med mångfunktion, både inom tätbebyggelse 
och i landskapet. 

•	 Vid placering av erosionsskydd ska hänsyn tas till ekologiska aspekter, 
rekreativa aspekter samt till skyddsaspekter.

•	 Ny bebyggelse får enbart tillkomma på platser där möjlighet att ge 
skydd mot klimatförändringens effekter de närmsta 100 åren kan ske.

•	 Bebyggelse får enbart tillkomma där tillfartsvägar och övrig tvingande 
teknisk försörjning kan säkras mot klimatförändringens effekter de 
närmsta 100 åren.

•	 Vid prövning enligt PBL kap 2 ska kommunen väga in klimatförändrin-
gens effekter de närmsta 100 åren.

•	 Nya bebyggelseområden får enbart tillkomma på mark som ligger på 
lägst tre meters höjd över havet.

•	 I zonen som omfattas av Respekt kustzon ska ingen ny bostadsbe-
byggelse eller samhällsviktig funktion utöver nödvändiga skyddsanläg-
gningar tillkomma. Inte heller ska utveckling av nya bostäder ur annan 
bebyggelse tillåtas.

KULTURMILJÖ

•	 För att värna befintlig ortsindelning och utblickarna ska ingen ny be-
byggelse tillkomma längs kusten mellan Haboljung och Bjärred.

HÄLSA

•	 Verksamheter som är olämpliga ur miljö- eller säkerhetssynpunkt ska 
flyttas från tätbebyggda områden. 
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PÅVERKAN PÅ VATTEN

•	 Kommunen ska aktivt verka för att utsläppen till vatten av 
övergödande ämnen eller andra miljöskadliga ämnen minimeras och 
att god ekologisk och kemisk status respektive god kemisk och kvanti-
tativ status uppnås i alla kommunens vattenförekomster. 

•	 Ny exploatering ska inte försämra vattenkvaliteten i vattenförekom-
sterna.

BALANSERING

•	 Miljövärdesbedömning ska ingå som en del av detaljplanearbetet. Bal-
anseringsprincipen ska tillämpas och kompensation kan då komma att 
behöva ske vid exploatering.
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Utveckling av tätorter och byar 
Tidigare har utgångsläget varit att Lomma tätort är kommunens huvudort 
men framöver eftersträvar kommunen istället två olika, men likvärdiga och 
stadigt växande tätorter. Detta innebär att kommunen växer flerkärnigt med 
ett tätortskluster i södra kommundelen bestående av Lomma/Alnarp och ett 
tätortskluster i norra kommundelen bestående av Bjärred/Flädie. 

På väldigt lång sikt, bortom planperioden, är det troligt att det kommer att 
bo fler invånare i den norra kommundelen än i de södra. Förutsättningarna 
för såväl Lomma som Alnarp att växa utåt är mer begränsade än vad 
som är fallet med Bjärred och Flädie, på grund av skyddsvärda intressen, 
landskapsbarriärer och översvämningsrisk. 

Södra kommundelen
LOMMA 

Planerad bebyggelse i Lomma tätort består framförallt av att Lomma Hamn 
färdigställs. Andra förväntade större projekt inom planperioden är ny 
bebyggelse inom Lomma centrums norra delar, förtätningsbebyggelse på den 
gamla bilservicetomten i anslutning till Strandvägen samt på Bärgatorna. I 
norra delen av Lomma ligger det befintliga industriområdet Norr Vinstorp. 
Området innehåller idag till vissa delar tung industri, men bör omvandlas till 
bostäder på lång sikt då området är centralt beläget, med närhet till Lomma 
station. 

För att utveckla näringslivet i Lomma tätort vill kommunen binda samman 
Lommastråket, från centrum via biblioteket till piren och från biblioteket till 
småbåtshamnen. Ett nytt verksamhetsområde finns i planperioden utpekat 
på mark som ligger mellan Malmövägen och E6:an. Där vill kommunen att 
kunskapsintensiva verksamheter ska etablera sig för att matcha invånarnas 
kompetensprofil.

ALNARP 

I Alnarp finns ett universitetsområde, som omvandlas till en grön öppen 
stadsdel för studenter, forskare, företagare, boende och besökare. 

Planerad bebyggelse i Alnarp innefattar ett större universitet med 
fördubblat antal studenter. SLU Alnarp menar att en nybyggnad på 200-
250 studentbostäder behövs framöver. Visioner finns även för GIPA (Green 
Innovation Park Alnarp), Science park för gröna näringar, ett Science-center 
utformat som ett attraktivt besöksmål och eventuellt ett konferenshotell i 
till exempel slottet. Nya stationsnära lokaler för SLUs verksamhet planeras 
också, företrädelsevis på mark som redan idag är ianspråktagen för 
bebyggelse.  Förhoppningen är att kunna etablera en innovationspark där 
forskningsresultat vidareutvecklas och kommersialiseras och entreprenöriella 
krafter samlas kring tidiga affärsidéer. Lomma kommun avser att planlägga en 
del av området i nära anslutning till tågstationen för bostadsändamål.

HABO LJUNG 

Habo Ljung är beläget utmed kusten mellan Lomma och Bjärred. 
Karaktäristiskt för området är uppvuxen grönska, luftighet och utblickar 
över såväl havet i väster som åkerlandskapet i öster. Det finns ingen lämplig 
mark för ny bebyggelse i anslutning till Habo Ljung då den detaljplanelagda 
marken gränsar till området ”Respekt Kustzon”, som inte bör bebyggas på 
grund av bland annat erosions- och översvämningsrisk. Bevarad villa- och 
fritidsbebyggelse kombineras här framöver med ett större sammanhållet 
fritidsområde och en idrottsanläggning. 
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Norra kommundelen 
BJÄRRED OCH BORGEBY

Utbyggnaden av Bjärred och Borgeby sker i första hand genom förtätning 
och utbyggnad av området mellan Bjärred och Borgeby, även kallat ”Bjärreds 
vångar”. Området kopplas samman med Domedejla mosse i norr och en ny 
park i söder. Andra förtätningsprojekt som är aktuella under planperioden 
är bostadsbebyggelse i östra och västra Borgeby, samt på strategiska platser 
inom tätorten, till exempel vid Bjärreds centrum och Bjärreds gamla centrum 
och medborgarhuset. 

För att stärka de offentliga rummen och stråken i Bjärred avser kommunen att 
arbeta med ”Bjärredsstråket”, som ska sträcka sig längs Västkustvägen från 
sommarkiosken till Borgeby verksamhetsområde. 

Daguppehället, som i dagsläget är litet, behöver förstärkas i Bjärred för att 
ge ökat underlag för kommersiell service. För att lyckas med detta behöver 
fler arbetstillfällen skapas i norra kommundelen. Detta sker i planperioden 
främst i form av blandad bebyggelse i Bjärreds vångar och i förtätningsprojekt. 
På längre sikt planeras för tillkommande bebyggelse i anslutning till Flädie 
station. 

FLÄDIE

Under planperioden kommer en station för persontrafik på Lommabanan att 
öppnas i Flädie. På längre sikt än så ser kommunen Flädie som en ort som 
bör växa, med hänsyn till sitt strategiska läge i regionen och den framtida 
tillgången till kollektiv spårtrafik.  Visionen för Flädie är en ort som rymmer 
både bostadsmiljöer, verksamheter och kommunal service, lämpligen i en 
blandad tät bebyggelse i nära anslutning till stationsläget. Hur orten ska 
utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar miljö bör noga studeras 
genom ett helhetsgrepp. Ny bebyggelse i Flädie bör inte tillkomma utanför 
detaljplanerat område innan ortens utbyggnadsmöjlighet prövats formellt i 
ett större sammanhang, då detta kan motverka god bebyggelseutveckling i ett 
senare skede.

•	 Ny bebyggelse bör inte tillkomma utanför detaljplanelagt område i 
Flädie under planperioden.

FJELIE

Under planperioden ser kommunen att Fjelie i huvudsak bevaras. På 
längre sikt är det aktuellt att se på möjligheterna att knyta an till Lund 
med ny bebyggelse öster om Fjelie by. Ny bebyggelse i Fjelie bör inte 
tillkomma utanför detaljplanerat område innan ortens utbyggnadsmöjlighet 
prövats formellt i ett större sammanhang, då detta kan motverka god 
bebyggelseutveckling i ett senare skede.

•	 Ny bebyggelse bör inte tillkomma i Fjelie under planperioden.
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Utveckling av näringsliv och verksamheter
Inom kommunen kommer nya verksamhetsområden att skapas under 
planperioden. Befintliga verksamhetsområden som är mer lämpade för annan 
verksamhet eller är olämpligt belägna kommer att omvandlas eller avvecklas. 

För området Kanik finns ambitionen att det framöver ska ändra karaktär 
till ett område för icke störande verksamhet. Norr Vinstorp ska på lång sikt 
omvandlas till bostadsområde. För Pråmlyckan föreslås avveckling som 
verksamhetsområde med anledning av att området ligger lågt.

Kommunen har följande ställningstaganden kopplat till utveckling av näringsliv 
och verksamheter:

•	 Att fler kunskapsintensiva och innovationsdrivna företag, som verkar 
för en hållbar utveckling, ska etablera sig inom kommunen.

•	 Att antalet arbetstillfällen ökar i befintliga företag och att verksam-
heterna blir än mer hållbara.

•	 Att samarbetet mellan näringsliv, akademi och det offentliga fördjupas 
för att bidra till att öka antalet gröna innovationer.

•	 Att kommunen blir ett geografiskt kluster för gröna företag som ar-
betar för en hållbar utveckling.

•	 Att Lomma kommun etableras som ett nationellt centrum för hållbar-
het och grön tillväxt.

•	 Inom kommunen finns ingen lämplig plats för tillståndspliktig verk-
samhet (A- och B-anläggning enligt miljöbalken). Undantaget är 
platsnödvändiga samhällsviktiga funktioner.

Vad gäller handel och service i den norra kommundelen, arbetar Lomma 
kommun för en utveckling av Bjärredsstråket, som ska sträcka sig längs 
Västkustvägen från sommarkiosken till Borgeby verksamhetsområde. Längs 
sträckan behöver olika insatser göras för att skapa ett sammanhängande 
stråk. Norr om Borgeby har ett verksamhetsområde etablerats med stark 
sällanköpshandel.  

För att utveckla näringslivet i Lomma tätort arbetar kommunen för att skapa 
ett attraktivt Lommastråk som binder samman de centrala delarna vid 
centrumtorget med stranden och Lomma Hamn samt med den kommande 
tågstationen.

Hänsynsområde landsbygd 
En levande landsbygd är viktigt för att skapa en attraktiv, hållbar och 
konkurrenskraftig region. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan tätort och 
landsbygd, vilket innebär att en tätare exploatering i tätorterna förutsätter att 
landsbygden behålls oexploaterad. Landsbygden med dess finmaskiga vägnät 
och vyer spelar en viktig roll för bland annat friluftsliv och rekreation, när allt 
fler människor samlas i städer och tätorter. Även landskapet i sig utgör en del 
av kommunens attraktionsvärde.

JORDBRUK

En stor del av jordbruksmarken i Lomma kommun tillhör världens mest 
produktiva. Jordbruksmarken är av nationellt intresse och exploatering 
ska i möjligaste mån undvikas på denna mark. Det finns likväl många 
olika markintressen på landsbygden. De areella näringarna förändras och 
rationaliseras, energiproduktion blir mer arealkrävande och miljöintresset får 
allt fler människor att söka sig ut på landsbygden för rekreation. Samtidigt 
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finns behovet av nya bostäder och verksamheter i regionen. Utvecklingen av 
landsbygden ska vara miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar. Tillgängliga 
resurser måste därför fördelas och bevaras efter noga övervägning. 

Småbiotoper i odlingslandskapet är viktiga miljöer som fungerar 
som en fristad för de arter som har svårt att överleva i det moderna 
jordbrukslandskapet. De bidrar med en mängd ekosystemtjänster och 
fungerar som ekologiska korridorer. Exempel på sådana ytor är vägrenar, 
öppna diken och gräsbevuxna kantzoner. Biotoper som omfattas av 
generellt biotopskydd är alléer, pilevallar, åkerholmar och våtmarker i 
odlingslandskapet. Vissa av dessa strukturer kan utvecklas för ytterligare 
värdeökning till gagn för brukare och andra nyttjare.

BEBYGGELSE OCH NATUR

Eftersom tillkommande bebyggelse kan påverka möjligheterna att driva ett 
effektivt jordbruk och även kan inverka negativt på landskapsbilden får ny 
bostadsbebyggelse endast tillkomma inom utpekade utbyggnadsområden 
och område för prövning av förtätning, Tillkommande spridd bebyggelse 
är inte lämplig ur hållbarhetsaspekt då det försvårar för kommunen att 
ordna förutsättningar för kollektivt resande och samhällsservice. Det stora 
bebyggelsetrycket i kommunen medför att även enstaka nya bostäder bör 
omfattas av krav på detaljplan för att mångsidigt belysa konsekvenserna av en 
eventuell exploatering. 

Lomma, liksom merparten av kustkommunerna på västkusten, har väldigt 
låg andel allemansrättslig natur. Landsbygden och naturen behöver därför 
tillgängliggöras på olika sätt. Kommunen har tagit fram ett naturmiljöprogram, 
som bland annat innehåller en strategisk planering av hur människor i 
tätorter får tillgång till naturen. Tillgängligheten består till exempel av ett 
sammanhängande nät av rekreationsslingor och olika typer av naturområden. 

•	 Exploatering av jordbruksmark ska undvikas, större exploatering utan-
för förtätningsgräns (se karta Område för prövning av förtätning) får 
enbart ske inom översiktsplanen utpekade områden. 

•	 Stora anläggningar bör undvikas på landsbygden då slättlandskapet 
är känsligt för storskaliga anläggningar, då de kan bli mycket domin-
erande visuellt. Detta omfattar inte exempelvis maskinhallar eller 
liknande byggnader som behövs för driften av befintligt jordbruk. 

•	 En eller flera större energianläggningar med förnybar energiproduk-
tion inom kommunen undantas från ställningstagandet att exploater-
ing av jordbruksmark ska undvikas. Av vikt är att dessa anläggningar 
inte stör siktlinjerna i det öppna landskapet. 

•	 Jordbruksföretagandet bör ges hög prioritet på landsbygden och dess 
utvecklingsbehov bör prioriteras.

•	 Ny bostadsbebyggelse på landsbygden ska undvikas. 
•	 Slättens karaktärselement är viktiga och ska bevaras.
•	 Gröna rekreationsytor ska skapas i eller i nära anslutning till Fjelie och 

Flädie. 
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Befolkningsutveckling
Under 2000-talet har befolkningstillväxten i kommunen varit hög. Huvudskälet 
är det omfattande bostadsbyggandet framför allt i Lomma tätort och särskilt i 
området Lomma Hamn.

I inledningen av arbetet med Översiktsplan 2020 studerades olika scenarier 
avseende befolkningstillväxt, bostadsbyggande och markbehov. Kommunen 
slog då fast att översiktsplanen ska inriktas mot en befolkningstillväxt på i 
genomsnitt 1,5 procent per år. Detta motsvarar ett tillskott på cirka 150 nya 
bostäder per år. I det beslutet har en avvägning gjorts mellan olika intressen 
som exempelvis markutnyttjande, landskapsbild, bevarande av god åkermark 
och naturområden. 

Kommunen har idag en något annorlunda befolkningsstruktur än länet 
och riket som helhet. Det är framför allt barngrupperna 0–14 år och deras 
föräldrar, som är överrepresenterade och gruppen unga vuxna 20–29 år som 
är underrepresenterad. Detta är i viss mån en effekt av bostadsbeståndets 
sammansättning inom fördelning i kommunen.

Den inriktningen på bostadsbyggandet och utvecklingen av det befintliga 
bostadsbeståndet i kommunen leder till att befolkningen ökar. Den äldsta 
delen av kommunens befolkning äldre än 85 år förväntas i det närmaste 
fördubblas under perioden 2021–2031, det är av vikt att tillskapa lämpliga 
bostäder för denna grupp som underlättar för dem att bo kvar inom 
kommunen. 

•	 Kommunens planering ska inriktas mot en befolkningstillväxt med i 
genomsnitt 1,5 procent per år.

Bostadsbeståndet
I kommunen finns nästan 10 000 bostäder. Antalet är cirka 6 000 i den södra 
kommundelen (Lomma med omgivande landsbygd) och runt 4 000 i den 
norra (Bjärred, Borgeby, Flädie och Fjelie med omgivande landsbygd). Bjärred 
används som den samlande beteckningen för den norra kommundelen. 
Huvuddelen av bostäderna är småhus, dessa upplåts med äganderätt. 
I kommundelen Lomma finns numera nästan lika många bostäder i 
flerbostadshus som i enbostadshus. Flertalet av bostäderna i flerbostadshus 
upplåts som bostadsrättslägenheter.

Ett varierat bostadsutbud 
Unga vuxna och studenter är några av de grupper som har svårt att få bostad. 
Bristen på bostäder och prisläget i kommunen gör det svårt för dessa grupper 
att hitta en bostad. Det är därför viktigt att säkerställa ett utbud av hyresrätter. 

En annan grupp som är viktig att uppmärksamma är äldre, då de i framtiden 
kommer att utgöra en allt större andel av befolkningen. De flesta äldre 
efterfrågar trygghet, närhet till service och ett boende som är tillgängligt. 
Många önskar också bo kvar i den del av kommunen där de bor. Det är om 
möjligt viktigt att bygga boenden i olika prislägen, anpassade för äldre, då 
både behov och ekonomiska förutsättningar varierar i denna åldersgrupp. 
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Bostadssociala aspekter 
För att kunna uppfylla variation i bostadsbeståndet i hela kommunen, på 
alla nivåer, är det viktigt att i planeringen utgå ifrån det aktuella områdets 
fördelning. Att utbudet av olika typer av bostäder inom ett område 
kompletteras och breddas är ett sätt att skapa förutsättningar för flyttkedjor 
som i sin tur möjliggör och underlättar generationsväxling i bostadsbeståndet. 
Det bidrar också till en omflyttning inom kommunen, där redan befintliga 
kommuninvånare söker sig till nya bostadsområden.

Länsstyrelsens skrift Regional Bostadsmarknadsanalys 2020 anger att en 
bostad inte är lämplig om den inte är anpassad för den enskildes behov 
såsom funktionsnedsättning, hög ålder och fattigdom. Bostaden ska även vara 
belägen så att det går att ta sig till arbete, skola, förskola, sjukvård och andra 
sociala inrättningar. Det ska också finnas tillgång till infrastruktur, allmänna 
platser, friluftsliv, kultur etcetera. Rättigheten har också stor betydelse för 
andra rättigheter. Om individen inte har en lämplig bostad riskeras exempelvis 
hälsa, utbildning, arbete, privatliv, rösträtt och fritidssysselsättningar. Vänder 
vi på det, försämras kvalitén i boendet om individen inte kan använda andra 
rättigheter, exempelvis rätten till yttrandefrihet, rätten till föreningsfrihet, 
rätten till bosättningsfrihet och rätten att delta i offentligt beslutsfattande. 
Rätten till bostad skyddas av ett starkt diskrimineringsförbud. Minimikraven 
av rättigheten som angetts ovan ska omfatta alla bostadsförhållanden. 
Detta gäller både familjer och enskilda individer på bostadsmarknaden, 
oavsett inkomst eller ekonomiska tillgångar, funktionsförmåga, ålder och 
migrationsstatus. 

FOLKHÄLSOMÅLET BOENDE OCH NÄRMILJÖ

Delmål fem i de nationella folkhälsomålen fokuserar på boende och närmiljö. 
Boende och närmiljö är en viktig komponent för en god och jämlik hälsa. 
Bostaden är en viktig plats för återhämtning, vila och rekreation. En sund, 
trygg och trivsam boendemiljö är också ett grundläggande mänskligt 
behov och den som inte har rimligt goda boendeförhållanden har svårt att 
klara övriga delar av livet, såsom till exempel utbildning och arbete, som 
i sin tur har stor betydelse för hälsan. Att känna sig trygg i sitt boende har 
också stor betydelse för viljan och lusten att vistas utomhus i närområdet. 
Låg socioekonomisk position samvarierar med hög exponering för olika 
riskfaktorer i boende och närmiljön, och genom detta ökar risken för ohälsa, 
sjukdom och en ojämlik hälsa.

Att ha tillgång till en god bostad i ett område som ger samhälleliga 
förutsättningar för social gemenskap bidrar till trygghet, tillit och en god 
och jämlik hälsa. Åtgärder för en mer jämlik hälsa bör riktas mot att bryta 
boendesegregation men också på hållbart byggande med som motverkar 
exponering för skadliga miljöfaktorer. Med jämlik hälsa-perspektiv inom 
samhällsplanering kan förändringar åstadkommas som påverkar människors 
levnadsvillkor och minskar ojämlikhet i hälsa. Viktiga komponenter för 
en jämlik hälsa är att skapa bostadsområden som är socialt hållbara och 
boendemiljöer som präglas av god goda miljöfaktorer.

•	 Kommunen ska särskilt uppmärksamma särskilda gruppers behov av 
bostad (studenter, unga vuxna och äldre) och verka för att deras be-
hov blir tillgodosedda. 

•	 Kommunen ska verka för att minst 10 procent av tillkommande 
bostäder upplåts med hyresrätt.
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UTBYGGNAD 2021–2030

Den planerade utbyggnaden under perioden 2021–2030 omfattar ungefär 1 
500 bostäder i kommunen. Utbyggnaden kommer i huvudsak att ske med en 
större täthet, exempelvis som radhus eller flerbostadshus. Ett mindre antal 
enbostadshus kan även komma att uppföras. Tomter för enskilt byggande 
prioriteras inte under planperioden. Inom kommunens båda större orter 
Lomma och Bjärred prövas och utreds möjligheterna till förtätningsprojekt 
löpande. I de planläggningar som utpekas i översiktsplanen ser kommunen 
i dagsläget inget särskilt skäl för att uppföra områdena med enskilt 
huvudmannaskap varvid områdena avses få kommunalt huvudmannaskap.

•	 Lomma kommun är beredd att pröva möjligheten till förtätning inom 
områden som visas på nästa sida på kartan ”Område för prövning av 
förtätning” genom detaljplan. 

Planer och bestämmelser
Kommunens översiktsplan är inte juridiskt bindande men vägledande för 
efterföljande planläggning och vid bygglovsgivning. 

I Lomma kommun finns ungefär 180 gällande detaljplaner som reglerar 
markanvändningen i kommunen.

De fördjupade översiktsplanerna för Flädie från 1985, Bjärred-Borgeby 
från 1999, Lomma tätort från 2003 och den fördjupade översiktsplanen 
för Kustzonen från 2006 upphör att gälla i och med antagandet av denna 
översiktsplan. Relevanta delar har arbetats in i detta förslag till översiktsplan.

Folkhälsomålet  
Boende och närmiljö
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Utbyggnadsområden bostäder – fördjupning
BJÄRREDS VÅNGAR

Vision

För att tillskapa fler kvaliteter och bostäder och utveckla kommundelens 
sociala och urbana kapital, behöver det skapas möjligheter för blandad 
bebyggelse med bostäder och verksamheter, som kompletterar det befintliga 
beståndet i Bjärred. Bjärreds vångar är centralt beläget, med närhet till service 
och kollektivtrafik och bedöms utifrån förutsättningarna på platsen kunna 
bebyggas med större täthet än befintligt samhälle. Kommunen strävar efter 
en ökad dagbefolkning i Bjärred och Borgeby och ser positivt på etablering av 
arbetsplatser inom området då detta ger underlag för en ökad kommersiell 
och offentlig service och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

Bjärreds vångar kommer med den nya stationen för persontrafik i Flädie 
(2026), ha ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge. Som en del i att knyta 
Bjärred/Borgeby till Flädie behöver förstärkningar genomföras i gång- och 
cykelnätet. Det är av yttersta vikt att det är smidigt att med kollektivtrafik ta 
sig till Flädie och Lund, Malmö och Helsingborg. 

I den framtida utvecklingen av Bjärreds vångar ska stor hänsyn tas till de 
naturvärden som finns i området och i samband med utvecklingen av området 
ska arbete göras för att ytterligare gröna korridorer skapas. Detta för att 
tillgängliggöra naturområden både för människan och för biologisk mångfald. 



45

P
la

n
fö

rs
la

g

Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

Lokalisering

Lomma kommun har, i översiktsplanearbetet tagit fram en översiktlig 
lokaliseringsutredning för den norra kommundelen (Lokaliseringsutredning 
för den norra kommundelen, Atkins 2018-12-17). De områden som sågs 
som möjliga utbyggnadsområden och prövades var Bjärreds vångar, Flädie, 
öster om Borgeby samt ett nollalternativ. Utifrån de ställda kraven i 2 kap 
Plan- och bygglagen, identifierades tio bedömningskriterier vilka främst tog 
utgångspunkt i 3-7 kap PBL. Utredningen visar för den norra kommundelen 
att Bjärreds vångar är ett av de områden som bäst tar hänsyn till de krav som 
finns i 2 kap. PBL. 

Struktur

Området omfattar en total yta om cirka 18 hektar. Det nya området kommer 
när det är färdigutbyggt att innehålla cirka 900 bostäder, kommunal service 
och verksamheter. Hela området kommer inte att byggas ut och inflyttas i 
planperioden, men planläggningen behöver ske i ett helhetsgrepp. Ungefär 
1/3 av bostäderna i området bedöms inflyttas i planperioden. 

Strukturen är tätare än befintliga Bjärred och Borgeby, men tar avstamp i den 
skala som finns på orterna idag. En blandning av boendeformer i området 
eftersträvas med både flerbostadshus och radhus/parhus för att skapa en 
social hållbarhet samt möjliggöra flyttkedjor. Området ska ha en blandad 
och varierad struktur för att integrera de gröna och blå värdena samt för 
att skapa goda förutsättningar för möten mellan människor. Närheten 
till omkringliggande grönområden, hav och utblickar ska tas tillvara och 
utvecklas.

Strukturen på området knyter samman Bjärred och Borgeby och visar 
samtidigt respekt för omkringliggande bebyggelse. Bjärreds vångar ges en 
egen karaktär som skiljer sig både från Bjärred/Löddesnäs samt från Borgeby. 
Greppet, där bebyggelsen i huvudsak är orienterad i öst-västlig riktning, 
skiljer sig från de kringliggande orterna samtidigt som den effektivt binder 
samman befintliga knutpunkter och stråk. Bjärreds vångar planeras i motsats 
till Löddesnäs som en varierad bostadsmiljö med olika typer av hus. Skalan 
i Bjärreds vångar är lite högre än i både Bjärred och Borgeby, vilket också 
tydliggör att det är ett nytt område som skiljer sig från de äldre orterna. Den 
nya bebyggelsen placeras därutöver i huvudsak med distans till befintlig 
bebyggelse vid Löddesnäsvägen och Västanvägen. 

De större naturområdena i området, Domedejla mosse och Plommonskogen, 
ligger utanför exploateringsområdet och de naturvärden som finns där 
kommer att integreras i området, bland annat genom en nord-sydlig grön 
koppling. 

Det är viktig att skapa goda gång- och cykelförbindelser mellan centrala 
funktioner, bostadsområden, skolor/förskolor och Borgeby idrottsplats. Vidare 
planeras för en gen och högkvalitativ gång- och cykelväg mellan Bjärred/
Borgeby och Flädie för att skapa god tillgänglighet till kollektivtrafiken. 

Översiktlig bedömning

Bjärreds vångar är en långsiktigt hållbar tätorts- och stationsnära utveckling av 
den norra kommundelen som bedöms kunna leda till ett minskat bilberoende. 
Bjärreds vångar innebär inte någon större påverkan på befintlig vägstruktur. 
Däremot är området en viktig länk då befintlig vägstruktur upplevs som en 
barriär. 

Bjärreds Vångar omfattas av ett större kustområde som utgör riksintresse 
för geografiska bestämmelser enligt 4 kap 1 § och 4 § MB. För områden 
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som omfattas av riksintresseområden enligt 4 kap 1 § och 4 § får 
exploateringsföretag endast komma till stånd om hinder inte möter enligt 
2–8 §§ och om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas 
natur- och kulturvärden. Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2–6 §§ utgör 
inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. Då Bjärreds Vångar utgör 
förtätning av Bjärred tätort och binder samman Bjärred med Borgeby till en 
gemensam ort, bedöms inte syftet med riksintresset påverkas. Inga negativa 
konsekvenser bedöms uppstå. Inga andra riksintresseområden berörs.

Historiskt sett har Bjärred och Borgeby setts som två separata orter och detta 
kommer delvis att förändras i och med en utbyggnad av Bjärreds vångar. 
Bjärreds vångar kommer att binda samman de båda orterna samtidigt som 
deras olika historia och karaktärer ska vara utläsbara. Kommunens vision är 
att trots att Bjärred och Borgeby växer samman så ska deras olika karaktärer 
bevaras. Kulturmiljökonsult har tagit fram en värdebeskrivning och har 
bedömt Bjärreds vångars påverkan på kulturmiljön enligt nedan.

KULTURMILJÖ - BESKRIVNING OCH KARAKTÄR

Bjärred är ett relativt ungt samhälle, som började växa fram som en 
semesterort vid sekelskiftet 1900. Det är från den tiden den äldsta 
sammanhängande bebyggelsen i samhället härstammar. Stora delar av Bjärred 
är dock uppförda under slutet av 1900-talet. Bostadsbebyggelsen i Bjärred 
består så gott som helt och hållet av enfamiljshus i form av villor, radhus eller 
kedjehus.

Det äldsta Bjärred längs havet bedöms inte påverkas av det i ÖP 
föreslagna utbyggnadsområdet. De områden i Bjärred som ligger närmast 
utbyggnadsområdet är främst 1960-1970-talets grupphusbebyggelse i en 
till en och en halv våningar. Dessa bostadsområden med villor, radhus och 
kedjehus utgör en stor del av bebyggelsen i Bjärred. Bebyggelsens enhetliga 
utformning är ett karaktäristiskt drag för den tidens stilideal - upprepandets 
estetik. Trafiksepareringen och de centrala grönytorna är också karaktäristiska 
drag. 

Nordost om Bjärred ligger Borgeby, ett litet samhälle som växte fram utmed 
Västkustvägen under slutet av 1800-talet, men som idag till största delen 
består av villor från sent 1900-tal. Borgeby präglas av låg och tät bebyggelse. 

Borgeby har en varierad bebyggelse men karaktäriseras främst av låga villor 
och äldre gatehus. Huvudstrukturen är långsträckt längs Norra Västkustvägen 
och Löddesnäsvägen, vilket också utgör den historiska bebyggelsestrukturen. 
Yngre bebyggelse ligger i klungor längs kvartersgator, lokaliserat i huvudsak en 
liten bit ifrån den långsträckta Norra Västkustvägen.

Det nya Bjärreds vångar ges en egen karaktär som skiljer sig både från 
Bjärred/Löddesnäs samt från Borgeby. Bjärreds vångar planeras i motsats 
till Löddesnäs som en varierad bostadsmiljö med olika typer av hus. Husen 
i Bjärreds vångar är oftast högre än i både Bjärred och Borgeby, vilket 
också tydliggör att det är ett nytt område som skiljer sig från de äldre 
orterna. Bjärreds vångar planeras enligt Uppdatering av planstruktur 2020-
04-29 Arkitema architects lokaliseras med distans till bebyggelsen längs 
Löddesnäsvägen i Borgeby samt från Västanvägen som utgör östgränsen 
av Löddesnäs. Den nya bebyggelsen angränsar i huvudsak inte till Norra 
Västkustvägen.

Genom att Bjärreds vångar ges en egen karaktär och att ny bebyggelse 
inte inkräktar på de historiska huvudstrukturerna bedöms att de befintliga 
orternas karaktärer är urskiljbara och fortlever även om orterna byggs 
samman genom Bjärreds vångar. 
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Övrigt att uppmärksamma 

Hänsyn bör tas till registrerade fornlämningar vid detaljplaneläggning. 
Arkeologiska undersökningar kan bli aktuella. För Bjärreds vångar bör 
landskapsanalyser upprättas i samband med planläggning. Detta bidrar till 
att bevara identitetsskapande strukturer i landskapet och ta tillvara viktiga 
landskapselement, samt minska de negativa konsekvenserna för kulturmiljö.

Bullerutredning bör utföras i samband med detaljplaneläggning för att avgöra 
om bullerskyddsåtgärder krävs för både befintlig bebyggelse och föreslagen 
bebyggelse inom Bjärreds Vångar. Eventuella bullerskyddsåtgärder bör 
fastställas i kommande detaljplaner samt i exploateringsavtal.

I samband med en exploatering av Bjärreds Vångar bör en riskanalys 
genomföras för Norra Västkustvägen. Rekommenderade skyddsavstånd samt 
skyddsåtgärder bör fastställas i kommande detaljplaner. Möjligheter att 
förhindra Norra Västkustsvägens barriäreffekt bör vidare studeras.

I samband med detaljplaneläggning bör de lågpunkter som finns inom 
området utredas. Marknivåer kan behöva säkerställas i kommande 
detaljplaner. 

Vid omvandling från jordbruksmark till bostadsmark gör Lomma kommun 
alltid en översiktlig bedömning av var risken för föroreningar är som störst och 
provtar dessa platser i detaljplaneskedet. Lågpunkter inom området behöver 
uppmärksammas vid kommande detaljplanering liksom artskyddsfrågor och 
eventuella rödlistade arter inom området.  
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BORGEBY

Vision

Som ett led att utveckla den norra kommundelen pekas tre 
utbyggnadsområden ut i anslutning till Borgeby. Historiskt var Borgeby ett litet 
samhälle som växte fram längs Norra Västkustvägen under slutet av 1800-talet 
men som idag till stor del består av villor från sent 1900-tal. På 2000-talet 
har Borgeby kompletterats med bland annat Fridas fält. Den tillkommande 
bebyggelsen ska ta hänsyn till de årsringar som Borgeby består av och 
komplettera med framförallt ett varierat bostadsbestånd i ett attraktivt läge. 

Stor hänsyn ska tas till kultur- och naturvärden. Koppling ska ske till den gröna 
struktur och de gröna stråk som finns i området.  De gröna stråken ska även 
utvecklas för att tillgängliggöra naturområden både för människan och som 
biologiska spridningskorridorer.

Utbyggnadsområdena i Borgeby har, liksom Bjärreds vångar, ett attraktivt 
och kollektivtrafiknära läge, framförallt i och med att en ny tågstation för 
persontrafik öppnar i Flädie 2026, men området trafikeras även av busstrafik. 
Förstärkningar kommer att behöva göras i gång- och cykelvägnätet i Borgeby 
för att skapa goda möjligheter för hållbart resande och knyta området till 
stationen i Flädie.  
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Lokalisering

Områdena i Borgeby studerades i samma lokaliseringsutredning som togs 
fram för Bjärreds vångar i samband med framtagandet av Översiktsplan 
2020. (Lokaliseringsutredning för den norra kommundelen, Atkins 2018-12-
17). De områden som sågs som möjliga utbyggnadsområden och prövades 
var Bjärreds vångar, Flädie, öster om Borgeby samt ett nollalternativ. 
Utifrån de ställda kraven i 2 kap Plan- och bygglagen, identifierades tio 
bedömningskriterier vilka främst tog utgångspunkt i 3-7 kap PBL.  

Struktur

Området omfattar fyra delar med en total yta om cirka 11 hektar. Område 1: 
Området kan inrymma ett fåtal fristående hus utformade i liknande skala och 
karaktär som bebyggelsen längre söder ut på Norra Västkustvägen.

Område 2: Området kan inrymma både tätare och glesare bebyggelse. 
I den norra delen vid gränsen mot verksamhetsområdet kan högre och 
tätare bebyggelse klara mötet med de större byggnader som redan finns 
etablerade där. Längre söder ut mot det befintliga Fridas fält behöver den nya 
bebyggelsen anpassas i skala för att passa in i området. 

Område 3: Området gränsar till den befintliga skolan Rutsborg och pekas ut 
som möjlighet till nybyggnad av offentlig service. 

Område 4: Ett antal fristående hus som harmonierar med befintlig bebyggelse 
vad gäller storlek på byggnader och tomter kan uppföras.

Områdena kommer att utformas med respekt till omgivande bebyggelsen. 
Sammanlagt kompletteras Borgeby med totalt cirka 250 bostäder. Det 
eftersträvas här, liksom i Bjärreds vångar, en mix av boendeformer med 
komplettering av framförallt lite tätare strukturer än villabebyggelse, för att 
skapa en social hållbarhet samt möjliggöra flyttkedjor. En viktig aspekt av 
exploateringen av områdena är att ta tillvara och integrera de gröna värdena i 
den tillkommande bebyggelsestrukturen.

Det är av stor vikt att knyta an till det gröna gång- och cykelstråk som löper 
genom Borgeby och skapa goda cykelförbindelser mellan skolor/förskolor, 
Borgeby idrottsplats, de centrala funktionerna i den norra kommundelen samt 
cykelvägen mot stationen i Flädie. 

Översiktlig bedömning

Borgeby, liksom Bjärreds vångar, är en långsiktigt hållbar tätorts- och 
stationsnära utveckling av den norra kommundelen, framförallt då Borgeby 
kompletteras med en typ av bostadsbebyggelse som idag inte finns på orten. 

Hela Bjärred och Borgeby omfattas av ett större kustområde som utgör 
riksintresse för geografiska bestämmelser enligt 4 kap 1 § och 4 § MB. För 
områden som omfattas av riksintresseområden enligt 4 kap 1 § och 4 § får 
exploateringsföretag endast komma till stånd om hinder inte möter enligt 
2–8 §§ och om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas 
natur- och kulturvärden. Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2–6 §§ utgör 
inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. Då området i Borgeby 
utgör förtätning inom tätorten bedöms inga negativa konsekvenser uppstå på 
riksintresset. 
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Omgivningspåverkan bedöms som minimal vad gäller landskapsbild då 
båda områdena ligger väl inbäddade i befintlig struktur. Likaså bedöms att 
utbyggnadsområdet i Borgeby inte behöver leda till ytterligare ny omfattande 
infrastruktur då det ligger i direkt anslutning till befintliga områden.

Övrigt att uppmärksamma

Hänsyn bör tas till registrerade fornlämningar vid detaljplaneläggning. 
Arkeologiska undersökningar kan bli aktuella.

För Borgeby bör landskaps- och kulturmiljöanalyser upprättas i samband med 
planläggning. Analyserna arbetas in samt säkerställs i kommande detaljplaner. 
Detta bidrar till att bevara identitetsskapande strukturer i landskapet och i 
kulturmiljön, samt ta tillvara viktiga landskapselement och minska de negativa 
konsekvenserna för kulturmiljö. Den tillkommande bebyggelsen i Borgeby 
avses ta hänsyn till de kulturvärden som finns i området och de årsringar som 
orten idag består av. 

Bullerutredning bör utföras i samband med detaljplaneläggning för att avgöra 
om bullerskyddsåtgärder krävs för ny bebyggelse inom utvecklingsområdet 
Borgeby. Eventuella bullerskyddsåtgärder bör fastställas i kommande 
detaljplaner.

I samband med en exploatering av östra Borgeby bör en riskanalys gällande 
farligt gods och tung trafik på Österleden, samt bensinstationen norr om det 
norra delområdet genomföras.

Rekommenderade skyddsavstånd samt skyddsåtgärder bör fastställas i 
kommande detaljplaner.

Vid omvandling från jordbruksmark till bostadsmark gör Lomma kommun 
alltid en översiktlig bedömning av var risken för föroreningar är som störst och 
provtar dessa platser i detaljplaneskedet. Även artskyddsfrågor och eventuella 
rödlistade arter inom området ska uppmärksammas.
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TRÄDGÅRDSSTADEN

Vision

För att färdigställa den pågående utvecklingen av Lomma tätort i enlighet 
med det planprogram som antogs av kommunfullmäktige 2006-06-15, pekas 
Trädgårdsstaden i Lomma Hamn ut som utbyggnadområde för bostäder. 
Lomma Hamnområdet var den centrala delen i omvandlingen av Lomma 
tätort från framförallt villabebyggelse till en blandad stad med varierande 
boendeformer och verksamheter i ett attraktivt och havsnära område. 
Trädgårdsstaden är den sista delen i färdigställandet av Lomma Hamn.  

I december 2020 öppnade en tågstation i Lomma tätort vilket innebär att 
Trädgårdsstaden, och stora delar av Lomma tätort, har ett kollektivtrafiknära 
och attraktivt läge. Viktigt i den fortsatta utvecklingen, med anledning av 
den nya tågstationen, är att skapa snabba, attraktiva och trygga gång- och 
cykelvägar såväl till Lomma centrum som till stationen.
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Struktur

Området omfattar en total yta om cirka 9 hektar.

Utgångspunkten för området är Trädgårdsstaden, den sista etappen av 
Lomma hamn och en del av det det ursprunliga förslaget, som belönats 
med planpriset. Trädgårdsstaden innehåller småskalig bebyggelse, småhus, 
radhus och till viss del flerfamiljshus med möjlighet till egen trädgård. 
Trädgårdsstaden skiljer sig till viss del från övriga Lomma Hamn då 
bebyggelsen är glesare och har större inslag av grönska. Trädgårdsstaden 
består framförallt av bostäder med möjlighet för mindre kafé/kiosk. Centralt 
i området finns även möjlighet att uppföra mindre flerbostadshus och/eller 
skola/förskola. Verksamheter och offentlig och kommersiell service finns i 
övriga Lomma Hamn samt i Lomma centrum.

Lokalisering

Trädgårdsstaden är det sista större exploateringsområdet i utvecklingen av 
de centrala delarna av Lomma. Övriga bostadsprojekt i Lomma tätort under 
planperioden är förtätningsprojekt. 

Översiktlig bedömning

Trädgårdsstaden är en utveckling av befintlig tätort i ett stationsnära läge som 
ytterligare kompletterar bostadsutbudet i Lomma kommun. Utvecklingen 
bidrar till flyttkedjor och en social hållbarhet då ytterligare bostadsformer 
erbjuds inom Lomma Hamnområdet. Omgivningspåverkan bedöms som 
minimal då området ligger väl inbäddat i befintlig struktur. Trädgårdsstaden 
kommer inte att leda till ytterligare väginfrastruktur då det ligger inom ett 
större område vars struktur fastställdes i planprogram från 2006.

Hela Lomma tätort omfattas av ett större kustområde som utgör 
riksintresse för geografiska bestämmelser enligt 4 kap 1 § och 4 § MB. För 
områden som omfattas av riksintresseområden enligt 4 kap 1 § och 4 § får 
exploateringsföretag endast komma till stånd om hinder inte möter enligt 
2–8 §§ och om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas 
natur- och kulturvärden. Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2–6 §§ utgör 
inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. Då Lomma Trädgårdsstad 
utgör förtätning inom tätorten, och då planområdet redan är ianspråktaget 
och påverkat av befintliga och tidigare verksamheter, bedöms inga negativa 
konsekvenser uppstå på riksintresset. Inga andra riksintresseområden berörs. 

Området har genomgått en detaljplaneprocess och ska antas i 
kommunfullmäktige. Under detaljplaneprocessen utreddes markföroreningar 
och hur dessa ska hanteras.  Även artskyddsfrågor och eventuella rödlistade 
arter inom området hanteras. 
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ALNARP

Vision

Alnarp har hittills framförallt varit ett universitetscampus med 
lång utbildningstradition och ett besöksmål med höga natur- och 
kulturmiljövärden. Visionen för Alnarp är ett öppet campus med förstärkta 
målpunkter för besökande i form av till exempel science center men även 
ytterligare utbildningsmöjligheter och hotell. Detta planeras att inrymmas i 
befintliga lokaler. Därutöver innehåller visionen fler företag i näringar som 
rör universitetets forskningsområden, i både befintliga och nya lokaler. I nära 
anslutning till den nya stationen för persontrafik, planerar kommunen för ett 
område med bostäder.  
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Lokalisering

Kring Lomma tätort finns mycket begränsade möjligheter för orten att 
expandera utåt på grund av bland annat översvämningsrisk och barriärer. 
För att kunna ställa om till ett mer hållbart samhälle prioriterar kommunen 
utbyggnad i kollektivtrafiknära lägen, där det finns möjlighet att bygga med 
hög täthet. I Lomma tätort är området nära stationen i stor utsträckning 
bebyggt. Alnarpsområdet utgör en tätortsutveckling av Lomma tätort, och 
området vänder sig mot Lomma för att möjliggöra god tillgång till service.

Struktur

Området för bostäder omfattar cirka 6 hektar planeras inrymma cirka 500 
bostäder, förskola och viss kommersiell service. Endast ca 1/4 av bostäderna 
planeras byggas och inflyttas i planperioden, återstående 3/4 efter 2030. 
Detaljplaneringen behöver dock ske i ett helhetsgrepp. Bebyggelsen och 
bebyggelsens omgivning ska vara grön och innovativ och det ska vara tydligt 
att man är i Alnarp.

Kommunen fokuserar i planperioden på att bygga bostäder i 
kollektivtrafiknära lägen. Alnarp kommer att vara ett mycket attraktivt område 
att leva i och verka i, med direkt närhet till tågstationen. Platserna som är 
aktuella för bostadsbebyggelse och verksamheter är båda valda med omsorg, 
för att passa väl in i landskapet och värnar områdets befintliga struktur 
och utblickar. De olika områdena, utbildningszonen, boendezonen och 
verksamhetszonen behöver knytas samman till en helhet som möjliggör bättre 
användande av platsen under dygnets alla timmar och årets alla månader. I 
Alnarp ser kommunen stora möjligheter att attrahera människor som vill leva 
ett hållbart liv och prova nya innovativa boende- och livsstilsformer. Stort 
fokus i projektet är att minska bilberoendet och att skapa goda förutsättningar 
för gång, cykel- och kollektivtrafik.

Alnarp ingår i ett område som är av riksintresse för kulturmiljövården, 
enligt miljöbalken (MB) 3 kap 6 §. Uttrycket för riksintresset anges som ett 
välbevarat och arkitekturhistoriskt intressant institutionsbyggnadsbestånd 
i park och trädgårdsmiljö med arboretum från 1800-talets andra hälft. 
Alnarps slott med omland utgör byggnadsminne. En värdebeskrivning av 
området samt riktlinjer för bebyggelsen har tagits fram tillsammans med 
kulturmiljökonsult mellan samråd och utställning. 

En sammanfattning av värdebeskrivningen och gestaltningsförutsättningar för 
de planerade förändringarna följer här:

Riksintresse - värden och vad som inte får skadas

Avseende utbyggnadsområden Bostäder och Gröna näringar bedöms följande 
värden i riksintresset komma att beröras

o Institutionsmiljö – arkitektoniskt högkvalitativt 
institutionsbyggnadsbestånd i artrik park och trädgårdsmiljö

o Öppen slättbygd – jordbrukslandskap med fornlämningar, odlingar, 
alléer och vägsystem, siktlinjer

Det som inte får skadas bedöms vara den framvuxna institutionsmiljön med 
byggnader, struktur, odlingsanläggningar och park från olika tidsperioder samt 
den öppna slättbygden. Med struktur avses omgivande gränser och inbördes 
ordning mellan byggnader, gröna miljöer samt siktlinjer. Med öppen slättbygd 
avses att mark inte får byggas igen, vägar eller gränser får inte kapas av, alléer 
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ska bevaras och kan återplanteras. Alnarps karaktär som en grön ö i det öppna 
jordbrukslandskapet är viktig. Hantering av fornlämning ska ske i enlighet med 
Länsstyrelsen Skånes beslut.

Byggnadsminne

Sätesgården Alnarp har medeltida anor. Det stenhus, som varit huvudbyggnad 
sedan medeltiden, revs dock 1781. “Gammelgården” är en boningslänga i 
korsvirke, som kan följas tillbaka till 1600-talet. Den är idag hårt ombyggd. 
Huvudbyggnaden uppfördes sedan man beslutat att Alnarp skulle bli 
lantbruksinstitut. Den stod färdig som administrations- och skolbyggnad 1862, 
då institutet öppnade sin verksamhet. Ritningarna hade utförts av den danske 
arkitekten F. Meldahl. Stora ekonomibyggnader och en veterinärinrättning 
byggdes 1868-69 efter ritningar av C. H. Granzow. Hovbeslagsskolan med 
smedja uppfördes 1876 efter ritningar av Helgo Zetterwall. Restaurangen 
byggdes 1872 som mejeri. Det nuvarande mejeriet byggdes 1893, men 
har senare tillbyggts. Museibyggnaden flyttades till Alnarp efter det 
tjänstgjort som paviljong vid Baltiska utställningen 1914. Förutom de ovan 
nämnda byggnaderna har under 1900-talet ett stort antal institutions- och 
bostadsbyggnader uppförts och gjort Alnarp till en rik miljö.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Alnarp har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

o att anläggningen i sin helhet speglar en välbevarad och komplex 
utbildningsmiljö där flera tidsskeden är tydligt avläsbara.

o att stora delar av bebyggelsemiljön står som ett karaktäristiskt 
exempel för 1800-talets institutionsarkitektur.

o parken som en ursprunglig del av institutionsanläggningen och 
med en månghundraårig historia som sträcker sig tillbaka till 
kungsgårdstiden. Till detta kommer höga hortikulturella värden.

Byggnadsminne - värden och vad som inte får skadas

Värdebärande och vad som inte får skadas inom byggnadsminnet är de 
enskilda byggnaderna med det omland (i huvudsak parken) som ingår i 
skyddsområdet. Avseende utbyggnadsområden Bostäder och Gröna näringar, 
i samrådshandling för Översiktsplan 2020, bedöms värden i byggnadsminnet 
inte direkt komma att beröras. Den nya bebyggelsen föreslås ligga utanför 
området för byggnadsminnet.

Beskrivning av det aktuella området

Följande teman inom riksintresset bedöms beröras inom utredningsområdet: 
Befintlig bebyggelse, Park och trädgårdsmiljö samt Odlingslandskapet.

Befintlig bebyggelse – beskrivning

Alnarp som bebyggelsemiljö präglas av den stora bredden på byggnader 
av olika karaktär och med olika funktioner. Området är något av 
ett miniatyrsamhälle, där byggnader av slottskaraktär blandas med 
institutionsbyggnader, enklare arbetarbostäder och lantliga gårdslängor men 
även forskningsanläggningar och växthus av modern karaktär. Byggnaderna 
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håller genomgående en hög arkitektonisk kvalitet.

Det äldre byggnadsbeståndet blev otillräckligt när Alnarp expanderade 
på 1960- och 1970-talet och nya institutionsbyggnader och växthus 
uppfördes norr om Alnarps park i riktning mot Lomma. Sedan 1970- talet 
har utbyggnader fortsatt främst åt nordväst med byggnader men även 
odlingsanläggningar i utkanten av campusområdet.

En stor del av de äldre institutionsbyggnaderna är uppförda i likartad stil, med 
fasader i gult tegel och höga tälttak och de sentida med gult fasadtegel men 
som lägre och flackare volymer.

De senast tillkomna byggnaderna är uppförda i material som anspelar 
på karaktärsdrag hos det äldre byggnadsbeståndet men med moderna 
inslag. Gult tegel, nu med breda tryckta fogar. Låga byggnader med platta 
tak eller pulpettak. Adderade byggnadskroppar av obehandlat grånat trä, 
mörkt trä, synliga stålbalkar samt växthus i glas. Den senaste byggnaden, 
forskningsanläggningen Biotronen, är byggd i betong med inslag av grafiskt 
mönster i fasaden, pulpettak täckt med sedum och ett stort växthus i glas.

Park och trädgårdsmiljö - beskrivning 

I söder finns den äldsta delen Alnarpsparken, en engelsk landskapspark 
med träd, gräsytor och slingrande gångar. Infogat i parken finns dels 
Sortimentsträdgårdarnas strukturerade ytor och i de norra ytterkanterna 
ligger de äldsta byggnaderna med tillhörande trädgårdar. Norrut från 
slottet finns en lång siktlinje fram till Pelousen (större gräsplan) och vidare 
norrut över fältet. I området nordöst om Sundsvägen finns byggnader 
samt dammen Plaskan, omslutna av gröna ytor och träd. Längs järnvägen i 
väster finns Alnarps Västerskog. Norra delen, norr om Växtskyddsvägen där 
utbyggnadsområdet ligger, utgörs framförallt av öppna fält avdelade med 
läplanteringar i form av trädrader eller jordvallar. Fälten i väster är ekologiskt 
omställda försöksfält, Pelousen och dess förlängning norrut i form av en 
åker, en parkeringsplats och en dunge med mer vildvuxna trädplanteringar 
av olika sorter, trädgårdslaboratoriet och dess upplagsplats samt längst i 
öster försöksfält. I norr avgränsas det aktuella Alnarpsområdet av en äldre 
ägogräns. Vissa vägar har lång kontinuitet i landskapet. Trädridåerna är unga, 
tillkomna efter 1970-talet.

Odlingslandskapet – beskrivning

Siktlinjerna från kusten är vida över det flacka öppna odlingslandskapet 
men bryts vid trädbeståndet som omger Alnarp, i norr befintlig bebyggelse 
i Lomma samt i söder vid Arlöv och Malmö. Siluetten i landskapet utgörs 
således både av flacka fält, bebyggelse och av trädbestånd. Alnarp kan 
urskiljas som en friliggande grön ö i odlingslandskapet. Vägar och järnväg 
genomkorsar landskapet men ramar också in riksintresseområdet.

Gestaltningsförutsättningar för de planerade förändringarna

För att lyckas med en god anpassning till befintliga värden i riksintresse för 
kulturmiljövården och byggnadsminnet bedöms betydelsefulla grundläggande 
delar för ny bebyggelse vara: täthet, skala, strukturer och material.
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Gröna näringar:

o Nya byggnader ska ha låg höjd och inte förses med stora eller lysande 
skyltar. Området som helhet ska behålla sin småskaliga karaktär. SLU 
och befintlig anläggnings karaktär ska vara tyngdpunkt i området.

o Lämplig bebyggelse är mindre byggnadskroppar, det vill säga 
byggnader i storlek liknande befintliga inom området Gröna näringar. 
Byggnader ska inte vara sammanbyggda till stora hallar eller 
motsvarande. Det ska finnas möjlighet att till fots röra sig i mellanrum 
mellan byggnader och anlagda ytor.

o Högre byggnader än omkring 5 meter ska undvikas 
o Byggnader, vägar och övriga ytor ordnas i raka linjer i nord-sydlig eller 

öst-västlig riktning.
o Byggnadsmaterial kan vara gult fasadtegel i kombination med 

obehandlad/grå/svart/brun träpanel, rött tegel samt glas. Ej 
vita byggnader eftersom de bedöms vara allt för märkbara i 
landskapsbilden.

o Snickerier i grönt, rött, brunt, vitt – gärna samlade i grupper/
kvartersvis.

o Ytor kan omges av träd, häckar, rabatter, kullersten.
o Övervägande del av mark ska vara grön, det vill säga icke hårdgjorda 

ytor.
o Grusade eller stensatta gångvägar.
o Befintlig växtlighet (träd) tas tillvara vid utbyggnad.
o Området bör vara öppet och tillgängligt för allmänheten.

Bostäder:
o Byggnader och ytor anpassas och ansluts till omgivande struktur.
o Byggnader placeras och utformas så att de inte upplevs inkräkta på 

riksintresset avseende kulturmiljön i båda delarna; institutionsmiljö 
och öppen slättbygd, samt det som omfattas inom byggnadsminnet. 
Företrädesvis rekommenderas 1-4 våningar. Högre bebyggelse 
kan prövas och bedömas efter helhetsintryck tillsammans med 
vegetation. En kombination av faktorer som val av vegetation, läge 
inom utvecklingsområdet, utformning av tak, fasadmaterial och kulör 
påverkar intrycket sett både från det omgivande odlingslandskapet 
och inifrån parken.

o Inom Alnarp återfinns en stor variation av byggnadstyper, 
byggnadsmaterial och kulörer. Inom utvecklingsområdet 
rekommenderas därför ingen generell byggnadstyp, generellt 
fasadmaterial eller generell färgsättning utan det är fortsatt viktigaste 
att hålla en hög arkitektonisk kvalitet och att stärka upplevelsen av 
Alnarp som plats med de kvaliteter den har idag. Dova färger bör 
dominera i områdets ytterkanter då det tillsammans med vegetation 
får bebyggelsen att träda tillbaka. Av samma anledning bör generellt 
ljusa fasadmaterial och i synnerhet vita byggnader undvikas på högre 
byggnader och i områdets ytterkanter. Utformningen av tak ska 
studeras noga speciellt i områdets ytterkanter för att tillsammans med 
vegetationen sett utifrån skapa intrycket av en grön ö med enstaka 
framskymtande tak. 
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o Nya ytor kan omges av träd och häckar, i syfte att bevara Alnarp som 
grön ö i landskapet.

o Grönska och icke hårdgjorda ytor ska ge prägel åt området. Enskilda 
materialval, både hårdgjorda och gröna, bör göras för att stärka 
parkkaraktären. Det innebär att asfalt bör minimeras på gångar och 
parkeringsytor samt att de gröna miljöerna mellan bebyggelsen ska 
utformas med en vid palett av gröna element (gräsytor, odlingsytor, 
häckar, trädrader, grupper av träd osv) samt stor mångfald av arter för 
att ansluta till och utveckla park och trädgårdsmiljön även i Alnarps 
norra delar. 

o Mellan strikt rakt ordnade byggnader och ytor kan vissa grusade 
gångar vara slingrande.

o Befintlig växtlighet (träd) tas tillvara vid utbyggnad.
o Området bör vara öppet och tillgängligt för allmänheten.
o Gränsvallen i norra delen av utvecklingsområdet för bostäder har en 

lång historia som ägogräns. Bebyggelse och grönska bör därför endast 
utvecklas söder om gränsvallen för att framhäva gränsen och för att 
säkerställa att Lomma och Alnarp inte upplevs växa ihop. Hur nära 
gränsvallen bebyggelse kan placeras, bör bedömas tillsammans med 
hushöjder och tillkommande vegetation i nästa skede av planeringen.
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Översiktlig bedömning

Alnarpsområdet är en stationsnära utveckling av den södra kommundelen 
som bedöms kunna bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Alnarp 
har hittills framförallt varit ett universitetscampus med lång tradition och ett 
besöksmål med höga natur- och kulturmiljövärden. Området är ett mycket 
attraktivt område att leva och verka i med direkt närhet till kollektivtrafik. 
För att bibehålla Alnarps attraktivitet är det viktigt att en utveckling sker av 
området, och att området nyttjas dygnets alla timmar. Visionen för Alnarp 
är ett öppet campus med förstärkta målpunkter för besökande i form av 
till exempel science center men även ytterligare utbildning och hotell. Att 
utveckla Alnarp är ett väsentligt samhällsintresse för Lomma kommun.

Alnarpsområdet omfattas av ett större kustområde som utgör riksintresse 
för geografiska bestämmelser enligt 4 kap 1 § och 4 § MB. För områden 
som omfattas av riksintresseområden enligt 4 kap 1 § och 4 § får 
exploateringsföretag endast komma till stånd om hinder inte möter enligt 
2–8 §§ och om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas 
natur- och kulturvärden. Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2–6 §§ utgör 
inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. Då Alnarpsområdet utgör 
en förtätning av Lomma tätort bedöms inte syftet med riksintresset påverkas. 
Inga negativa konsekvenser bedöms uppstå.

Alnarpsområdet ingår i ett område som är av riksintresse för 
kulturmiljövården, enligt miljöbalken (MB) 3 kap 6 §. Uttrycket för 
riksintresset anges som ett välbevarat och arkitekturhistoriskt intressant 
institutionsbyggnadsbestånd i park och trädgårdsmiljö med arboretum från 
1800-talets andra hälft. En byggnation enligt översiktsplaneförslaget bedöms 
preliminärt inte påverka den gamla institutionsmiljön, byggnadsbeståndet 
eller parken, det vill säga huvudsyftet med riksintresset vid Alnarp. Den 
tillkommande nya bebyggelsen sker i de ”yngre” årsringarna av bebyggelsen, 
i de delar som är uppförda under 1960-talet och framåt samt i områden 
för försöksodlingar. Utifrån den kulturmiljöutredning och siluettstudie 
som genomförts i samband med översiktsplanens samrådshandling 
bedöms föreslagen utveckling av Alnarpsområdet vara förenlig med 
riksintresseområdet för kulturmiljö. Kommunen avser att ta hänsyn till 
kulturmiljövärdena vid utformningen av utbyggnadsområdet. Särskild hänsyn 
avses tas till Alnarps slott och omland, då det omfattas av byggnadsminne.

Hänsyn bör tas till registrerade fornlämningar vid detaljplaneläggning. 
Arkeologiska undersökningar kan bli aktuella.

Inför Lomma Översiktsplan 2020 har en utredning avseende 
byggnadsminnets och den riksintressanta kulturmiljöns värden, tålighet och 
utvecklingsmöjligheter samt en siluettstudie genomförts. Utredningen syftar 
till ett säkerställande av de kulturhistoriska värdena och hur kulturmiljöns 
potential kan utnyttjas fullt ut. Vid lokalisering av utbyggnadsområdet 
har hänsyn tagits till värdefulla befintliga strukturer i landskapet, kända 
fornlämningar, parken, befintlig bebyggelse samt utblickar. Ett av de utpekade 
värdena i riksintresset för kulturmiljövården är institutionsmiljö som vuxit 
fram. Värdet är inte låst till en viss tidsperiod utan omfattar en framväxt och 
utveckling av området utifrån de verksamheter som bedrivs i Alnarp.

I samband med att detaljplan upprättas behöver utformningen av 
Alnarpsområdet genomarbetas noga och stor hänsyn behöver tas till 
befintliga kulturvärden, för att inte negativt påverka de höga värdena i 
både park, bebyggelse och omgivande odlingslandskap. Byggnader och ytor 
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anpassas och ansluts till omgivande struktur och befintlig växtlighet tas 
tillvara vid utbyggnad. Bebyggelse och grönska bör endast utvecklas söder om 
gränsvallen både för att framhäva gränsen och för att säkerställa att Lomma 
och Alnarp inte upplevs växa ihop. Gestaltningsprogram, kulturmiljöanalys 
samt lanskapsanalys bör ligga till grund för utformningen. Resultatet bör 
inarbetas och säkerställas i detaljplanen. 

Övrigt att uppmärksamma

Vid omvandling från jordbruksmark till bostadsmark gör Lomma kommun 
alltid en översiktlig bedömning av var risken för föroreningar är som störst 
och provtar dessa platser i detaljplaneskedet. Stora delar av den mark som 
är utpekad för bostadsändamål i Alnarp är ekologiskt odlad men kommunen 
avser ändå att genomföra provtagning. Marken där det tidigare har legat 
växthus kan behöva uppmärksammas extra vad gäller eventuell förekomst 
av föroreningar. Även artskyddsfrågor och eventuella rödlistade arter inom 
området ska uppmärksammas. En kapacitetsanalys för VA-systemet bör 
utföras.
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Utbyggnadsområden verksamheter – 
fördjupning
Fokus när det gäller utveckling och nyskapande av verksamhetsområden är 
att skapa möjligheter för de som bor i närområdet att leva mer av livet inom 
kommunen och därigenom minska utpendlingen. Lomma kommun verkar för 
att arbetsplatser som matchar invånarnas kompetensprofil etableras inom 
kommunen för att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

Många företag i Lomma kommun har sina verksamheter med utgångspunkt 
i hemmet. Det finns ett behov av att flexibelt kunna välja mellan att sitta 
hemma och arbeta och ibland vara en del av en kontorsmiljö tillsammans 
med andra. Denna typ av möjligheter placeras lämpligen inom befintliga 
tätorter i anslutning till de kvaliteter som staden kan erbjuda i form av kaféer, 
restauranger, butiker och bibliotek.

Tillgänglig mark för företagsetableringar är en viktig förutsättning för fortsatt 
tillväxt. Verksamhetsområden bör placeras strategiskt utifrån Lomma 
kommuns tätorter och befintlig infrastruktur vad gäller både vägar och 
kollektivtrafik. 

•	 Inom kommunen finns ingen lämplig plats för tillståndspliktig verk-
samhet (A- och B-anläggning enligt miljöbalken). Undantaget är 
platsnödvändiga samhällsviktiga funktioner.

•	 Enbart verksamheter med begränsad omgivningspåverkan får lokalis-
eras inom kommunen. 
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VERKSAMHETSOMRÅDE – MALMÖVÄGEN

Vision

Visionen är att skapa ett nytt verksamhetsområde som ger möjligheter för 
nya verksamheter att etablera sig, men också möjligheter för verksamheter 
som ligger mer centralt i Lomma tätort att flytta ut. I första hand ska det 
erbjudas möjlighet för företag från Norr vinstorp att flytta, för att möjliggöra 
en omvandling av Norr Vinstorp till blandad bebyggelse på längre sikt. En 
utveckling av verksamhetsområdet är på detta sätt, även en del i utvecklingen 
av Lomma tätort. En utveckling av området mellan motorvägen och väg 
E6 är också en del i Lomma kommuns strategi att knyta samman Lomma 
tätort med SLU Alnarp. Detta genom att möjliggöra att verksamheter som 
växer sig för stora för Alnarpsområdet kan flytta ut till Malmövägen, som 
är beläget nära Alnarp. Verksamhetsområde Malmövägen ska bidra till 
möjligheter för fler verksamheter, kopplade till gröna näringar och anpassade 
till den kompetensprofil som finns i Lomma, att etablera sig i Lomma. Detta 
samtidigt som vi med ny bebyggelse skapar ett bullerskydd för de intilliggande 
bostadsområdena. 
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Struktur

Området omfattar en total yta på cirka 18 hektar. Byggnader på upp till 2 
000 kvadratmeter byggnadsarea per fastighet och en byggrätt på 60 procent 
kan vara lämpliga. För en aktör som vill bedriva kontorsverksamhet kan en 
större yta än så accepteras. Mindre butiker på 200 kvadratmeter vardera 
som erbjuder sällanköpsvaror och som har stark koppling till den övriga 
verksamheter på området kan också bedömas som lämpliga. I någon del av 
området kan även bostäder prövas, för att åstadkomma bättre utnyttjande av 
området över dygnet. 

Under planperioden kommer tågstationer att öppnas i Lomma tätort och i 
Alnarp. Det innebär att verksamhetsområdet vid Malmövägen kommer att 
ligga inom 1,0–1,5 kilometer från kollektivtrafik med tåg (Lomma, Alnarp och 
Åkarp station). Kollektivtrafik med buss finns ännu närmare. Området har två 
tydliga avgränsningar i form av motorvägen i öster och Malmövägen i väster. 
Mot motorvägen skapas en tydlig byggnadsgräns som även hanterar buller 
för bakomliggande bebyggelse. Mot Malmövägen skapas ett nytt gaturum i 
mindre skala än dagens breda bilväg, med fokus på de gående och cyklande 
men med fortsatt god framkomlighet för biltrafik. Mellan Malmövägen och 
befintlig bostadsbebyggelse finns idag skyddsplanteringar. Dessa planteringar 
bidrar även till den gröna strukturen, som idag inte är så omfattande i 
området. Planteringarna behöver vidareutvecklas för att skapa korridorer 
både för människor och biologisk mångfald.

Bebyggelsens karaktär och struktur ska vara grön och innovativ och det ska 
märkas att man är i Lomma. Stort fokus i utvecklingen av Verksamhetsområde 
Malmövägen, liksom i Lomma generellt, är att minska bilberoendet och att 
skapa goda förutsättningar för gång, cykel och kollektivtrafik.

Lokalisering

Verksamhetsområdet Malmövägen är lokaliserat mellan Malmövägen och 
E6/E20, och dess läge är strategiskt för att knyta ihop Lomma tätort med 
SLU Alnarp. Det finns mycket begränsat med mark runt Lomma tätort 
som är lämplig för ny bebyggelse om hänsyn tas till bland annat barriärer, 
riksintressen och översvämningsrisk. Utifrån denna aspekt bedöms området 
som lämpligt för verksamhetsområde för att möjliggöra att mark som är mer 
lämpad för bostadsbebyggelse kan omvandlas.

Området ligger kollektivtrafiknära. I december år 2020 öppnades en 
tågstation i Lomma tätort, och i Alnarp föreslås ytterligare tågstopp. Det 
innebär att verksamhetsområdet vid Malmövägen kommer att ligga inom 1,0–
1,5 kilometer från kollektivtrafik med tåg (Lomma, Alnarp och Åkarp station). 
Kollektivtrafik med buss finns ännu närmare. Kommunen avser också skapa 
goda förutsättningar för gång och cykel i området.

Verksamhetsområde Malmövägen är dock delvis beläget inom ett 
dikningsföretags båtnadsområde. Detta måste kommande planering ta hänsyn 
till.
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Översiktlig bedömning

Verksamhetsområde Malmövägen utgör en stationsnära utveckling av 
den södra kommundelen. Verksamhetsområdet ligger strategiskt beläget 
utifrån Lomma tätort och bedöms kunna bidra till en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling samt att koppla samman SLU Alnarp med Lomma tätort. 
Verksamhetsområde Malmövägen är en pusselbit i att erbjuda alternativ mark 
för befintliga verksamheter i Lomma kommun bland annat då Norr Vinstorp 
på lång sikt pekas ut som omvandlingsområde bostäder. Området bedöms 
således utgöra ett väsentligt samhällsintresse.

Verksamhetsområdet Malmövägen omfattas av ett större kustområde som 
utgör riksintresse för geografiska bestämmelser enligt 4 kap 1 § och 4 § MB. 
För områden som omfattas av riksintresseområden enligt 4 kap 1 § och 4 § 
får exploateringsföretag endast komma till stånd om hinder inte möter enligt 
2–8 §§ och om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas 
natur- och kulturvärden. Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2–6 §§ 
utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. En utveckling av 
verksamhetsområdet kommer att bidra till möjligheter för fler verksamheter 
som är anpassade till den kompetensprofil som finns i Lomma kommun, att 
etablera sig i anslutning till tätorten. 

Verksamhetsområdet utgör en komplettering och en utvidgning av Lomma 
tätort inom ett område som idag är påtagligt stört av trafiken på E6/E20. 
Verksamhetsområdet bedöms inte påverka syftet med riksintresseområdet, 
varför inga negativa konsekvenser bedöms uppstå. Lokaliseringen av 
verksamhetsområdet mellan E6/E20 och befintlig bebyggelse i väster, medför 
att en tydlig byggnadsgräns som hanterar buller från Malmövägen och E6/E20 
skapas, vilket är positivt för intilliggande bebyggelse. 

Övrigt att uppmärksamma

I samband med detaljplaneläggning av verksamhetsområdet Malmövägen 
bör en trafikutredning som studerar områdets trafikalstring och den ökande 
trafikens påverkan på det kringliggande gatunätet genomföras. I samband 
med denna bör det även utredas om den ökande trafiken och närheten till E6/
E20 medför att bullerskyddsåtgärder behöver vidtas för befintlig bebyggelse 
samt inom verksamhetsområdet. Eventuella åtgärder bör fastställas i 
kommande detaljplaner.

I samband med en exploatering av verksamhetsområdet Malmövägen bör 
en riskanalys genomföras för Malmövägen och E6/E20. Rekommenderade 
skyddsavstånd samt skyddsåtgärder bör fastställas i kommande detaljplaner.

I översiktsplanen anges att även bostäder kan byggas inom 
verksamhetsområdet. Dess lämplighet bör utredas i samband det att 
detaljplan upprättas. 

Lomma kommun arbetar med balanseringsprincipen och miljökompensation. 
Politiska beslut har tagits om att bortfall av naturresurser vid exploatering 
i möjligaste mån ska kompenseras. Kommunstyrelsen tydliggjorde även 
arbetssättet kring kompensation år 2014 genom ytterligare två beslut, dels 
att miljövärdesbedömningen ska ingå som en del av detaljplanearbetet, samt 
att en rutin för miljövärdesbedömning och kompensation ska gälla vid alla 
exploateringar. I första hand skall detta ske i eller i närheten av det område 
som berörs men om detta inte är tillräckligt eller möjligt kan kompensation 
ske på andra platser.

Befintlig åkerholme bör undantas från exploatering.
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I samband med detaljplanering bör det utredas om rödlistade eller fridlysta 
arter berörs av exploateringen. Om rödlistade eller fridlysta arter berörs, 
bör en naturvärdesinventering upprättas. Om arter som omfattas av 
artskyddsförordningen berörs, ska dess bevarandestatus bedömas, både på 
nationell, regional och lokal nivå.

I samband med detaljplaneläggning bör en dagvattenutredning uppföras som 
utreder påverkan på båtnadsområdet. Kopplat till detta är även risken för 
översvämning. 

För att i mer detaljerad omfattning kunna avgöra om ianspråktagandet av 
jordbruksmark är förenligt med 2 kap. PBL bör en mer fördjupad analys 
utföras innan detaljplaneskedet.

Vidare studier av landskapsbilden samt påverkan på riksintresse 
för kulturmiljö söder om verksamhetsområdet bör genomföras i 
samband med detaljplaneläggning. Framför allt bör siktlinjer mellan 
verksamhetsområdet och riksintresseområdet studeras. Resultatet bör ligga 
till grund för detaljplanens utformning, samt byggnaders utformning och 
exploateringsgrad. Byggnadsarea och byggrätt bör fastställas i kommande 
detaljplaner. 
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VERKSAMHETSOMRÅDE GRÖNA NÄRINGAR – ALNARP

Vision

Som del i att utveckla Alnarpsområdet, med hänsyn till de värdefulla miljöerna 
med slottet och slottsparken, önskar kommunen en utveckling av gröna 
näringar och bostäder inom Alnarpsområdet. Stor hänsyn ska tas till de natur- 
och kulturvärden som finns inom området och mervärden ska skapas utifrån 
framförallt den befintliga gröna strukturen. Campus Alnarp ska utvecklas mot 
en levande stadsdel där ett stort antal studenter, lektorer, forskare och övrig 
personal har sin dagliga gärning. Dessa har tillgång till ett varierat utbud av 
service såsom kaféer, restauranger, närbutik, mötesplatser, kollektivtrafik, 
motions- och träningsmöjligheter och liknande. Alnarpsområdet ses som en 
lämplig plats att förena akademi och samhälle på för att möjliggöra utveckling 
av högskolornas tredje uppgift, att samverka med det omgivande samhället 
och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat 
tillkomna vid högskolan kommer till nytta (Högskolelagen 2009:45). Här ska 
entreprenöriella krafter samlas och möjligheter för en företagsinkubator 
ska lyftas. Fokus i området ska vara verksamheter inom gröna näringar som 
har en anknytning till forskning. Utbytet mellan universitetet, närliggande 
grundskolor och samhället ska vara utvecklat, ömsesidigt och genomtänkt.

Alnarpsparken är en fantastisk tillgång som attraherar långväga gäster. 
Dessa besöker gärna även Alnarps västerskog och Öresundsparken. Detta är 
kvaliteter som kommunen vill bygga vidare på. De gröna stråken ska utvecklas 
för att tillgängliggöra naturområden både för människan och som biologiska 
spridningskorridorer.
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Alnarpsområdet kommer, med tågstationens öppnande i Alnarp, ha ett 
attraktivt och kollektivtrafiknära läge. Förstärkningar kommer att behöva 
göras i gång- och cykelvägnätet för att koppla ihop Alnarp med Lomma, 
stranden och grannkommunerna.

Att skapa fler konferens- och övernattningsmöjligheter inom Lomma kommun 
är också ett viktigt utvecklingsområde och Alnarp skulle kunna vara en lämplig 
plats för detta. 

•	 Inom Alnarpsområdet ska inriktningen på nya verksamheter vara ett 
grönt företagande och här ska gröna innovationer främjas.

Lokalisering

Verksamhetsområdet för gröna näringar behöver ligga i anslutning till SLU 
Alnarp då grundtanken är att dra nytta av synergieffekterna som kan uppstå 
när akademi och samhälle samverkar. Vidare, för att kunna ställa om till ett 
mer hållbart samhälle, prioriterar kommunen utbyggnad i kollektivtrafiknära 
lägen, där det finns möjlighet att bygga med hög täthet. Kommunen anser 
därmed att Alnarp är ett lämpligt område för att utveckla gröna näringar. 

Struktur

Verksamhetsområdet för gröna näringar omfattar en total yta på cirka 
8 hektar. Därutöver bedöms området kunna förtätas något i vissa delar. 
Byggnader för universitets ändamål ska prioriteras i Alnarpsområdet. 
Eventuella verksamhetslokaler ska inte hindra en ändamålsenlig utveckling av 
universitetet. 

Lämplig bebyggelse är måttliga byggnadskroppar som är väl studerade 
och anpassade till värdena på platsen. Därutöver bedöms viss omflyttning 
i lokalerna kunna ske som öppnar upp för fler verksamheter i befintligt 
byggnadsbestånd. 

Kommunen kommer under planperioden att bygga bostäder inom 
Alnarpsområdet och en tågstation kommer att öppnas. Alnarp kommer att 
vara ett mycket attraktivt område att leva i och verka i, med direkt närhet till 
tågstationen. 

Verksamhetsområdet är placerat i den norra delen av Alnarpsområdet för att 
få en koppling till Lomma tätort och möjliggöra god tillgång till service. Platsen 
är vald för att passa in i landskapet och för att värna områdets befintliga 
struktur och utblickar. De olika användningarna inom området behöver knytas 
samman till en helhet som möjliggör bättre användande av platsen under 
dygnets alla timmar och årets alla månader. 

I det nya verksamhetsområdet ska det finnas möjlighet till verksamheter 
med grön anknytning, utbildningsmöjligheter och en blandad stadsdel. 
Bebyggelsens karaktär och struktur behöver studeras vidare, men det ska 
vara tydligt att man är i Alnarp. Bebyggelsen och bebyggelsens omgivning ska 
vara grön och innovativ. Stort fokus i utvecklingen av Alnarpsområdet är att 
minska bilberoendet och att skapa goda förutsättningar för gång, cykel- och 
kollektivtrafik.

Alnarp ingår i ett område som är av riksintresse för kulturmiljövården, 
enligt miljöbalken (MB) 3 kap 6 §. Uttrycket för riksintresset anges som ett 
välbevarat och arkitekturhistoriskt intressant institutionsbyggnadsbestånd 
i park och trädgårdsmiljö med arboretum från 1800-talets andra hälft. 
Alnarps slott med omland utgör byggnadsminne. En värdebeskrivning av 
området samt riktlinjer för bebyggelsen har tagits fram tillsammans med 
kulturmiljökonsult mellan samråd och utställning. 
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En sammanfattning av värdebeskrivningen och gestaltningsförutsättningar för 
de planerade förändringarna följer här:

Riksintresse - värden och vad som inte får skadas

Avseende utbyggnadsområden Bostäder och Gröna näringar bedöms följande 
värden i riksintresset

komma att beröras

o Institutionsmiljö – arkitektoniskt högkvalitativt 
institutionsbyggnadsbestånd i artrik park och
trädgårdsmiljö

o Öppen slättbygd – jordbrukslandskap med fornlämningar, odlingar, 
alléer och vägsystem, Siktlinjer

Det som inte får skadas bedöms vara den framvuxna institutionsmiljön med 
byggnader, struktur, odlingsanläggningar och park från olika tidsperioder samt 
den öppna slättbygden. Med struktur avses omgivande gränser och inbördes 
ordning mellan byggnader, gröna miljöer samt siktlinjer. Med öppen slättbygd 
avses att mark inte får byggas igen, vägar eller gränser får inte kapas av, alléer 
ska bevaras och kan återplanteras. Alnarps karaktär som en grön ö i det öppna 
jordbrukslandskapet är viktig. Hantering av fornlämning ska ske i enlighet med 
Länsstyrelsen Skånes beslut.

Byggnadsminne

Sätesgården Alnarp har medeltida anor. Det stenhus, som varit huvudbyggnad 
sedan medeltiden, revs dock 1781. “Gammelgården” är en boningslänga i 
korsvirke, som kan följas tillbaka till 1600-talet. Den är idag hårt ombyggd. 
Huvudbyggnaden uppfördes sedan man beslutat att Alnarp skulle bli 
lantbruksinstitut. Den stod färdig som administrations- och skolbyggnad 1862, 
då institutet öppnade sin verksamhet. Ritningarna hade utförts av den danske 
arkitekten F. Meldahl. Stora ekonomibyggnader och en veterinärinrättning 
byggdes 1868-69 efter ritningar av C. H. Granzow. Hovbeslagsskolan med 
smedja uppfördes 1876 efter ritningar av Helgo Zetterwall. Restaurangen 
byggdes 1872 som mejeri. Det nuvarande mejeriet byggdes 1893, men 
har senare tillbyggts. Museibyggnaden flyttades till Alnarp efter det 
tjänstgjort som paviljong vid Baltiska utställningen 1914. Förutom de ovan 
nämnda byggnaderna har under 1900-talet ett stort antal institutions- och 
bostadsbyggnader uppförts och gjort Alnarp till en rik miljö.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Alnarp har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

o att anläggningen i sin helhet speglar en välbevarad och komplex 
utbildningsmiljö
där flera tidsskeden är tydligt avläsbara.

o att stora delar av bebyggelsemiljön står som ett karaktäristiskt 
exempel för 1800-
talets institutionsarkitektur.
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o parken som en ursprunglig del av institutionsanläggningen och 
med en månghundraårig historia som sträcker sig tillbaka till 
kungsgårdstiden. Till detta kommer höga hortikulturella värden.

Byggnadsminne - värden och vad som inte får skadas

Värdebärande och vad som inte får skadas inom byggnadsminnet är de 
enskilda byggnaderna med det omland (i huvudsak parken) som ingår i 
skyddsområdet. Avseende utbyggnadsområden Bostäder och Gröna näringar, 
i samrådshandling för Översiktsplan 2020, bedöms värden i byggnadsminnet 
inte direkt komma att beröras. Den nya bebyggelsen föreslås ligga utanför 
området för byggnadsminnet.

Beskrivning av det aktuella området

Följande teman inom riksintresset bedöms beröras inom utredningsområdet: 
Befintlig bebyggelse, Park och trädgårdsmiljö samt Odlingslandskapet.

Befintlig bebyggelse – beskrivning

Alnarp som bebyggelsemiljö präglas av den stora bredden på byggnader 
av olika karaktär och med olika funktioner. Området är något av ett 
miniatyrsamhälle, där byggnader av slottskaraktär blandas

med institutionsbyggnader, enklare arbetarbostäder och lantliga gårdslängor 
men även forskningsanläggningar och växthus av modern karaktär. 
Byggnaderna håller genomgående en hög

arkitektonisk kvalitet.

Det äldre byggnadsbeståndet blev otillräckligt när Alnarp expanderade 
på 1960- och 1970-talet och nya institutionsbyggnader och växthus 
uppfördes norr om Alnarps park i riktning mot Lomma. Sedan 1970- talet 
har utbyggnader fortsatt främst åt nordväst med byggnader men även 
odlingsanläggningar i utkanten av campusområdet.

En stor del av de äldre institutionsbyggnaderna är uppförda i likartad stil, med 
fasader i gult tegel och höga tälttak och de sentida med gult fasadtegel men 
som lägre och flackare volymer.

De senast tillkomna byggnaderna är uppförda i material som anspelar 
på karaktärsdrag hos det äldre byggnadsbeståndet men med moderna 
inslag. Gult tegel, nu med breda tryckta fogar. Låga byggnader med platta 
tak eller pulpettak. Adderade byggnadskroppar av obehandlat grånat trä, 
mörkt trä, synliga stålbalkar samt växthus i glas. Den senaste byggnaden, 
forskningsanläggningen Biotronen, är byggd i betong med inslag av grafiskt 
mönster i fasaden, pulpettak täckt med sedum och ett stort växthus i glas.
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Park och trädgårdsmiljö - beskrivning 

I söder finns den äldsta delen Alnarpsparken, en engelsk landskapspark 
med träd, gräsytor och slingrande gångar. Infogat i parken finns dels 
Sortimentsträdgårdarnas strukturerade ytor och i de norra ytterkanterna 
ligger de äldsta byggnaderna med tillhörande trädgårdar. Norrut från 
slottet finns en lång siktlinje fram till Pelousen (större gräsplan) och vidare 
norrut över fältet. I området nordöst om Sundsvägen finns byggnader 
samt dammen Plaskan, omslutna av gröna ytor och träd. Längs järnvägen i 
väster finns Alnarps Västerskog. Norra delen, norr om Växtskyddsvägen där 
utbyggnadsområdet ligger, utgörs framförallt av öppna fält avdelade med 
läplanteringar i form av trädrader eller jordvallar. Fälten i väster är ekologiskt 
omställda försöksfält, Pelousen och dess förlängning norrut i form av en 
åker, en parkeringsplats och en dunge med mer vildvuxna trädplanteringar 
av olika sorter, trädgårdslaboratoriet och dess upplagsplats samt längst i 
öster försöksfält. I norr avgränsas det aktuella Alnarpsområdet av en äldre 
ägogräns. Vissa vägar har lång kontinuitet i landskapet. Trädridåerna är unga, 
tillkomna efter 1970-talet.

Odlingslandskapet – beskrivning

Siktlinjerna från kusten är vida över det flacka öppna odlingslandskapet 
men bryts vid trädbeståndet som omger Alnarp, i norr befintlig bebyggelse 
i Lomma samt i söder vid Arlöv och Malmö. Siluetten i landskapet utgörs 
således både av flacka fält, bebyggelse och av trädbestånd. Alnarp kan 
urskiljas som en friliggande grön ö i odlingslandskapet. Vägar och järnväg 
genomkorsar landskapet men ramar också in riksintresseområdet.

Gestaltningsförutsättningar för de planerade förändringarna

För att lyckas med en god anpassning till befintliga värden i riksintresse för 
kulturmiljövården och

byggnadsminnet bedöms betydelsefulla grundläggande delar för ny 
bebyggelse vara: täthet, skala,

strukturer och material.

Gröna näringar:

o Nya byggnader ska ha låg höjd och inte förses med stora eller lysande 
skyltar. Området som helhet ska behålla sin småskaliga karaktär. SLU 
och befintlig anläggnings karaktär ska vara
tyngdpunkt i området.

o Lämplig bebyggelse är mindre byggnadskroppar, det vill säga 
byggnader i storlek liknande
befintliga inom området Gröna näringar. Byggnader ska inte vara 
sammanbyggda till stora hallar eller motsvarande. Det ska finnas 
möjlighet att till fots röra sig i mellanrum mellan byggnader och 
anlagda ytor.
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o Högre byggnader än omkring 5 meter ska undvikas 
o Byggnader, vägar och övriga ytor ordnas i raka linjer i nord-sydlig eller 

öst-västlig riktning.
o Byggnadsmaterial kan vara gult fasadtegel i kombination med 

obehandlad/grå/svart/brun träpanel, rött tegel samt glas. Ej vita 
byggnader eftersom de bedöms vara allt för märkbara i
landskapsbilden.

o Snickerier i grönt, rött, brunt, vitt – gärna samlade i grupper/
kvartersvis.

o Ytor kan omges av träd, häckar, rabatter, kullersten.
o Övervägande del av mark ska vara grön, det vill säga icke hårdgjorda 

ytor.
o Grusade eller stensatta gångvägar.
o Befintlig växtlighet (träd) tas tillvara vid utbyggnad.
o Området bör vara öppet och tillgängligt för allmänheten.

Bostäder:
o Byggnader och ytor anpassas och ansluts till omgivande struktur.
o Byggnader placeras och utformas så att de inte upplevs inkräkta på 

riksintresset avseende kulturmiljön i båda delarna; institutionsmiljö 
och öppen slättbygd, samt det som omfattas inom byggnadsminnet. 
Företrädesvis rekommenderas 1-4 våningar. Högre bebyggelse 
kan prövas och bedömas efter helhetsintryck tillsammans med 
vegetation. En kombination av faktorer som val av vegetation, läge 
inom utvecklingsområdet, utformning av tak, fasadmaterial och kulör 
påverkar intrycket sett både från det omgivande odlingslandskapet 
och inifrån parken.

o Inom Alnarp återfinns en stor variation av byggnadstyper, 
byggnadsmaterial och kulörer. Inom utvecklingsområdet 
rekommenderas därför ingen generell byggnadstyp, generellt 
fasadmaterial eller generell färgsättning utan det är fortsatt viktigaste 
att hålla en hög arkitektonisk kvalitet och att stärka upplevelsen av 
Alnarp som plats med de kvaliteter den har idag. Dova färger bör 
dominera i områdets ytterkanter då det tillsammans med vegetation 
får bebyggelsen att träda tillbaka. Av samma anledning bör generellt 
ljusa fasadmaterial och i synnerhet vita byggnader undvikas på högre 
byggnader och i områdets ytterkanter. Utformningen av tak ska 
studeras noga speciellt i områdets ytterkanter för att tillsammans med 
vegetationen sett utifrån skapa intrycket av en grön ö med enstaka 
framskymtande tak. 

o Nya ytor kan omges av träd och häckar, i syfte att bevara Alnarp som 
grön ö i landskapet.

o Grönska och icke hårdgjorda ytor ska ge prägel åt området. Enskilda 
materialval, både hårdgjorda och gröna, bör göras för att stärka 
parkkaraktären. Det innebär att asfalt bör minimeras på gångar och 
parkeringsytor samt att de gröna miljöerna mellan bebyggelsen ska 
utformas med en vid palett av gröna element (gräsytor, odlingsytor, 
häckar, trädrader, grupper av träd osv) samt stor mångfald av arter för 
att ansluta till och utveckla park och trädgårdsmiljön även i Alnarps 
norra delar. 
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o Mellan strikt rakt ordnade byggnader och ytor kan vissa grusade 
gångar vara slingrande.

o Befintlig växtlighet (träd) tas tillvara vid utbyggnad.
o Området bör vara öppet och tillgängligt för allmänheten.
o Gränsvallen i norra delen av utvecklingsområdet för bostäder har en 

lång historia som ägogräns. Bebyggelse och grönska bör därför endast 
utvecklas söder om gränsvallen för att framhäva gränsen och för att 
säkerställa att Lomma och Alnarp inte upplevs växa ihop. Hur nära 
gränsvallen bebyggelse kan placeras, bör bedömas tillsammans med 
hushöjder och tillkommande vegetation i nästa skede av planeringen.

Översiktlig bedömning

Alnarp har hittills framförallt varit ett universitetscampus med lång tradition 
och ett besöksmål med höga natur- och kulturmiljövärden. Med anledning 
av den tågstation som planeras öppna i Alnarp (2026) ser Lomma kommun 
möjligheter att utveckla det strategiska läge som området har. Området 
är ett mycket attraktivt område att leva och verka i med direkt närhet till 
kollektivtrafik. För att bibehålla Alnarps attraktivitet är det viktigt att en 
utveckling sker av området, och att området nyttjas dygnets alla timmar. 
Visionen för Alnarp är ett öppet campus med förstärkta målpunkter för 
besökande i form av till exempel science center och hotell. Förädling och 
väl studerad hänsynsfull förtätning av Alnarpsområdet är en stationsnära 
utveckling av den södra kommundelen som bedöms kunna bidra till en 
långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Att utveckla Alnarp är ett väsentligt 
samhällsintresse för Lomma kommun. 

Alnarpsområdet omfattas av ett större kustområde som utgör riksintresse 
för geografiska bestämmelser enligt 4 kap 1 § och 4 § MB. För områden 
som omfattas av riksintresseområden enligt 4 kap 1 § och 4 § får 
exploateringsföretag endast komma tillstånd om hinder inte möter enligt 
2–8 §§ och om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas 
natur- och kulturvärden. Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2–6 §§ utgör 
inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. Då Alnarpsområdet utgör 
en förtätning av Lomma tätort bedöms inte syftet med riksintresset påverkas. 
Inga negativa konsekvenser bedöms uppstå.

Alnarp ingår också i ett område som är av riksintresse för kulturmiljövården, 
enligt miljöbalken (MB) 3 kap 6 §. Uttrycket för riksintresset anges som ett 
välbevarat och arkitekturhistoriskt intressant institutionsbyggnadsbestånd i 
park och trädgårdsmiljö med arboretum från 1800-talets andra hälft. 

Inför Lomma Översiktsplan 2020 har en utredning avseende 
byggnadsminnets och den riksintressanta kulturmiljöns värden, tålighet och 
utvecklingsmöjligheter genomförts. Utredningen syftar till ett säkerställande 
av de kulturhistoriska värdena och hur kulturmiljöns potential kan utnyttjas 
fullt ut. Vid lokalisering av utbyggnadsområdet har hänsyn tagits till befintliga 
strukturer i landskapet, kända fornlämningar, parken, befintlig bebyggelse 
samt utblickar. Ett av de utpekade värdena i riksintresset för kulturmiljövården 
är institutionsmiljö som vuxit fram. Värdet är inte låst till en viss tidsperiod 
utan omfattar en framväxt och utveckling av området utifrån de verksamheter 
som bedrivs i Alnarp. 

En utformning och bebyggelse som tar avstamp i värdebeskrivningen och 
riktlinjerna för bebyggelse ovan med syfte att utveckla Alnarp mot ett öppet 
och attraktivt campusområde kompletterat med bostäder och verksamheter, 
bedöms kunna genomföras utan att negativt påverka de höga värdena i 
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park, bebyggelse och omgivande odlingslandskap. En byggnation enligt 
översiktsplaneförslaget bedöms inte påverka den gamla institutionsmiljön, 
byggnadsbeståndet eller parken, det vill säga huvudsyftet med riksintresset 
vid Alnarp. Den tillkommande nya bebyggelsen sker i de ”yngre” årsringarna 
av bebyggelsen, i de delar som är uppförda under 1960-talet och framåt 
samt i områden för försöksodlingar. Alnarps slott samt omland omfattas av 
byggnadsminne. Särskild hänsyn avses tas till dessa delar av området. 

Övrigt att uppmärksamma 

Hänsyn bör tas till registrerade fornlämningar vid detaljplaneläggning. 
Arkeologiska undersökningar kan bli aktuella.

I samband med att detaljplan upprättas behöver utformningen av 
Alnarpsområdet genomarbetas noga och stor hänsyn behöver tas till befintliga 
kulturvärden, för att inte negativt påverka de höga värdena i både park, 
bebyggelse och omgivande odlingslandskap. Byggnader och ytor anpassas 
och ansluts till omgivande struktur och befintlig växtlighet tas tillvara vid 
utbyggnad. Gestaltningsprogram, kulturmiljöanalys samt lanskapsanalys bör 
ligga till grund för utformningen. Resultaten bör inarbetas och säkerställas i 
detaljplanen. 

En analys avseende byggnadsminnets och den riksintressanta 
kulturmiljöns värden och utvecklingsmöjligheter har tagits fram. Analysens 
rekommendationer avses att arbetas in och säkerställs i kommande 
detaljplan. Detta bidrar till att ta tillvara värdefulla landkapsstrukturer och 
kulturmiljövärden i området.

Innan detaljplaneläggning genomförs i Alnarp bör en trafik- och 
bullerutredning upprättas som omfattar hela Alnarp, och den totala 
utbyggnadens som föreslås i översiktsplanen.  

En analys för lämplig utformning av VA-systemet bör utföras.
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±0 125 25062,5 Meter

UTVECKLING INOM ALNARPS CAMPUSOMRÅDE

Som ett komplement till det utpekade området för Verksamhetsområde 
gröna näringar Alnarp ser Lomma kommun att det är lämpligt med 
tillskott av universitetsanknutna verksamheter inom områden som redan 
är ianspråktagna (se karta Område lämpligt för förtätning nedan). Stora 
möjligheter finns till förtätning för att uppnå en tätare struktur, främja 
universitetets utveckling samt bidra till en mer långsiktigt hållbar utveckling. 
Med anledning av den tågstation som planeras öppna i Alnarp år 2026 finns 
det även stora möjligheter att nyttja det strategiska läget.

Förtätningar ska göras med hänsyn till de höga natur- och kulturmiljövärdena 
inom området. Hänsyn måste dock tas till de delar av campusområdet som 
omfattas av byggnadsminne. Nya bostäder bör därför placeras utanför det 
byggnadsminnesskyddade området. Syftet med detta är att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för utvecklingen av Alnarps campusområde. Lomma 
kommun ser goda möjligheter till förtätning inom Alnarpsområdet för att 
uppnå en tätare struktur, främja universitetets utveckling och bidra till och en 
mer långsiktigt hållbar utveckling. 

Utvecklingsområdet Alnarp Campus ligger norr om Sundsvägen och är direkt 
kopplat till universitetsområdet. Området består av två delar, som totalt 
omfattar cirka 12 hektar. Området är idag till stora delar ianspråktaget av 
verksamheter som är direkt knutna till universitetet. 

Det aktuella området finns medtaget i ett planprogram som har upprättats av 
Alnarpsområdet (antaget av kommunfullmäktige 2016-03-17).
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Översiktlig bedömning

Alnarpsområdet omfattas av ett större kustområde som utgör riksintresse 
för geografiska bestämmelser enligt 4 kap 1 § och 4 § MB. För områden 
som omfattas av riksintresseområden enligt 4 kap 1 § och 4 § får 
exploateringsföretag endast komma tillstånd om hinder inte möter enligt 
2–8 §§ och om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas 
natur- och kulturvärden. Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2–6 §§ utgör 
inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. Då Alnarpsområdet utgör 
en förtätning av Lomma tätort bedöms inte syftet med riksintresset påverkas. 
Inga negativa konsekvenser bedöms uppstå.

Lommabanan ligger strax väster om Alnarpsområdet och utgör riksintresse 
för kommunikationer och är utpekad som farligt godsstråk. En utbyggnad 
enligt översiktsplaneförslaget bedöms inte medföra någon negativ påverkan 
på riksintresseområdet då en utbyggnad av området inte begränsar befintlig 
verksamhet på järnvägen.

Alnarp [M76] utgör riksintresse för kulturmiljövården. Alnarp är upptaget i 
Lomma kommuns kulturmiljöprogram samt Länsstyrelsens kulturmiljöprogram 
som värdefull miljö. Alnarps slott med omland är byggnadsminne. Alnarp 
som bebyggelsemiljö präglas av den stora bredden av byggnader av olika 
karaktär och med olika funktioner. Byggnaderna håller en genomgående 
hög arkitektonisk kvalitet. Parken är värdefull som en ursprunglig del av 
institutionsanläggningen och med en månghundraårig historia som sträcker 
sig tillbaka till kungsgårdstiden. Till detta kommer höga hortikulturella 
värden. Enligt kommunens kulturmiljöprogram beskrivs Alnarp som en 
miljö med kulturvärden att värna om samt att nya byggnader bör kunna 
accepteras inom området om de hör samman med SLU Alnarps verksamhet 
eller har en koppling till jordbruket. I kommunens översiktsplaneförslag 
anges förtätning genom tillskott av universitetsanknutna verksamheter i 
Alnarp med lokalisering i huvudsak utanför byggnadsminnet. En byggnation 
enligt översiktsplaneförslaget bedöms preliminärt inte påverka den gamla 
institutionsmiljön, byggnadsbeståndet eller parken, det vill säga huvudsyftet 
med riksintresset vid Alnarp. Den tillkommande nya verksamheten avses ske 
inom området som idag bland annat nyttjas för försöksodlingar, samt redan 
är ianspråktaget av bland annat universitetet. Kommunens intention är att 
förtätningar ska göras med hänsyn till de höga natur- och kulturmiljövärdena 
inom området och med hänsyn till byggnadsminnet. Befintligt 
byggnadsbestånd och park inom den riksintressanta institutionsmiljön och 
inom byggnadsminnet bedöms preliminärt inte påtaglig påverkas till följd av 
utbyggnadsförslaget.

I samband med att detaljplan upprättas behöver utformningen av 
Alnarpsområdet genomarbetas noga och stor hänsyn behöver tas till befintliga 
kulturvärden och strukturer, för att inte negativt påverka de höga värdena i 
riksintresset och byggnadsminnet. Gestaltningsprogram, kulturmiljöanalys 
samt lanskapsanalys bör genomföras och ligga till grund för utformningen. 
Resultatet bör inarbetas och säkerställas i detaljplanen. Om byggnader 
inom byggnadsminnet ges ny funktion ska samråd hållas med Länsstyrelsen 
Skåne, i syfte att klargöra om eventuella förändringar är förenliga med 
byggnadsminnets skydd.  
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Övrigt att uppmärksamma

Innan detaljplaneläggning genomförs i Alnarp bör en trafik- och 
bullerutredning upprättas som omfattar hela Alnarp, och den totala 
utbyggnaden av orten som föreslås i översiktsplanen. 

Då det i dagsläget inte är klarlagt om, och när, ett yttre godsspår kan 
bli aktuellt, bör en riskanalys avseende farligt gods på Lommabanan 
samt Malmövägen genomföras i samband med detaljplaneläggning. 
Rekommenderade skyddsavstånd samt skyddsåtgärder bör fastställas i 
kommande detaljplaner.

En analys för lämplig utformning av VA-systemet bör utföras.
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Långsiktig utvecklingsstrategi
För att visa på den utveckling som Lomma kommun önskar framöver har 
översiktsplanens plankarta kompletterats med en karta som visar en långsiktig 
utvecklingsstrategi både för bebyggelse, infrastruktur och naturvärden. I 
en önskad framtida utveckling ser kommunen att Lomma och Bjärred är 
två olika, men likvärdiga och stadigt växande, större tätorter. I kommunen 
finns två mindre landsbyar, Flädie och Fjelie, som fram till 2030 i huvudsak 
bevaras. Eftersom en tågstation kommer att öppna i Flädie 2026, kan det efter 
planperioden vara aktuellt att pröva en utbyggnad av Flädie. Även i Alnarp 
kommer en ny station att öppnas vilket innebär att även Alnarp bör utvecklas. 
I Alnarp finns ett universitetsområde, som både under och efter planperioden, 
utvecklas i riktning mot ett öppet campus för studenter, forskare, företagare, 
boende och besökare. Förslag som tas upp i det här avsnittet ingår inte i 
planperioden och är därför heller inte miljöbedömda. 

Förändrad markanvändning
UTVECKLINGSOMRÅDE BEBYGGELSE

År 2026 får Flädie by en tågstation och efter planperioden för ÖP 2020 kan 
Lomma kommun tänka sig en utveckling av Flädie by. 

Inom Alnarpsområdet sker fortsatt bostadsbebyggelse för att täcka behovet av 
bostäder framförallt till forskare och studenter.

VÄGAR

Efter planperioden finns två nya vägar som kan bli aktuella på längre sikt. En 
väster om Borgeby som kopplar samman de norra delarna av Bjärred med 
Borgeby samt en ny väg öster om Borgeby som ansluter mot Fjelievägen. Att 
bygga en kringled väster om Borgeby motsvarande Österleden som finns runt 
orten idag skulle gynna trafiken till och från Rutsborgsområdet och underlätta 
för skolbussar, anställda och besökande idrottsklubbar. Samma värden skulle 
en ny förbindelse mellan Österleden och Fjelievägen ge, förutom möjligheten 
att avlasta trafiken in till rondellen, ett behov som uppstår när det är köer på 
E6:an.

SUPECYKELSTRÅK

Lomma kommun vill främja cyklingen både inom kommunen och över 
kommungränserna. Kommunen vill därför att supercykelstråk ska skapas i 
nordsydlig riktning genom kommunen och öst-västlig riktning mellan Bjärred-
Lund och Lomma-Lund. Dessa stråk ska, till skillnad från leder avsedda för 
rekreationscykling, främja pendlingscyklingen mellan tätorter. 

RESERVAT FÖR YTTRE GODSSPÅR

Lomma kommun vill att godstrafiken lyfts bort från Lommabanan. Detta 
både på grund av bullerstörning från tågen och av säkerhetsrisker vid 
järnvägskorsningar samt vid transporter av farligt gods. Ett framtida separat 
godstågsspår bör därför anläggas öster om motorvägen. Kommunen 
medfinansierar etapp 2 av utbyggnaden av Lommabanan. Detta möjliggör att 
både persontåg i halvtimmestrafik och godståg kan trafikera Lommabanan. 
Kommunens ställningstagande om ett yttre godsspår försvårar inte 
möjligheten att utnyttja dagens kapacitet för tågtrafik på Lommabanan. 
Däremot behöver mer transporter lyftas över till järnväg från väg för att klara 
framtida utmaningar för klimatet. Ett yttre godsspår skulle kunna vara en del 
av lösningen för sydvästra Skåne men även i ett större logistiksammanhang. 
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UTVECKLINGSOMRÅDE VERKSAMHETER

Kommunen önskar pröva en etablering av nya verksamhetsområden i 
närheten av Flädie by, sydväst om bron över E6. Likaså kan kommunen tänka 
sig en utveckling av verksamheter öster om Fjelie by, eventuellt med koppling 
till Nova-området i Lund. 

Öster om Lomma tätort, på området mellan E6 och Malmövägen, tänker sig 
kommunen ett nytt verksamhetsområde. Tillgängligheten från E6 är god och 
området ligger nära en tågstation och busstråket längs med kusten. Området 
kan även fungera som bullerdämpare för bostadsbebyggelse väster om 
Malmövägen. 

I Alnarpsområdet vill kommunen se en Science park för gröna näringar och ett 
Science center växa fram. Båda ska utformas som attraktiva besöksmål. Här 
ska entreprenöriella krafter samlas kring tidiga affärsidéer. 

OMVANDLING TILL BOSTADSBEBYGGELSE

Verksamhetsområdet Norr Vinstorp i Lomma föreslås omvandlas till bostäder 
på de delar där det är möjligt.

UTVECKLINGSSTRÅK GRÖNA OCH BLÅ SAMBAND

De samarbeten som finns med andra kommuner för landskapsutvecklande 
åtgärder ska utvecklas ytterligare. Åarnas åtgärdsprogram bidrar till bättre 
vattenkvalitet i vattendragen och i slutändan i Lommabukten. Ekologiska 
korridorer behöver bindas samman för såväl rekreation och biologisk 
mångfald som ökande vattenhållande förmåga i landskapet. Markeringarna 
på kartan med pilar som pekar i två riktningar symboliserar ett samband som 
sträcker sig över Lomma kommuns gränser och där samarbete behövs med 
andra aktörer. Ofta rör detta frågor som kommunen inte kan hantera på egen 
hand eller ensam har rådighet över. 

RETRÄTTVÄG NATUR, STIGANDE HAV

För att kunna upprätthålla alla naturtyper i kommunen i takt med att havet 
stiger behövs reträttvägar längre upp på land. 

FÖRDRÖJNINGSKAPACITET

Flera utredningar som gjorts visar att flera miljoner kubikmeter vatten 
behöver fördröjas i avrinningsområdet redan med dagens förhållanden och 
exploateringsgrad. Översvämningarna i anslutning till vattendragen beror i 
vissa väderlägen på ökade vattenutsläpp högre upp i vattensystemen, utanför 
kommungränsen. Detta kommer att eskalera i takt med klimatförändringen. 
Samhällsekonomiskt och hydrologiskt krävs att åtgärder genomförs i 
uppströms liggande kommuner och så nära källan som möjligt. 

UTVECKLINGSOMRÅDE FÖR NATUR OCH FRILUFTSLIV

Liksom platser för bostadsutveckling, verksamheter och service finns även 
områden med särskilt värde för natur, friluftsliv och sport. Dessa kan fungera 
som gröna, rekreativa centrum som på sikt blir tydligare målpunkter genom 
en utveckling av tillgänglighet, information och upplevelsevärden.
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Öresund och Lommabukten
Den innersta delen av Lommabukten ingår i kommunens vattenområde 
och utgör 38 procent av kommunens yta. Hela havsområdet och speciellt 
strandzonen har både starka naturvårds- och friluftsintressen och utgör en 
ekologiskt känslig miljö. Delar av Lommabukten är utpekad i EU:s nätverk 
över skyddsvärd och värdefull natur som Natura 2000-område. Den norra 
delen av bukten är utpekat som riksintresse för yrkesfisket. Riksintresset för 
högexploaterad kust sträcker sig också över stora delar av Lommabukten och i 
södra delen löper farleden till Malmö oljehamn.

Bukten är ett långgrunt havsområde med maxdjup på 16 meter och en salthalt 
kring 10 promille. Stora delar av Östersjöns vatten ska någon gång passera 
Öresund, antingen som inkommande saltvatten eller som utgående bräckt 
vatten. Sedan 1932 har det varit trålningsförbud i Öresund vilket resulterat 
i att detta hav har betydligt bättre biologisk status än omkringliggande hav. 
De ålgräsinventeringar som genomförts i Lommabukten visar på en relativt 
god status och ålgräsängarna i bukten hör till de allra finaste i landet, 
om inte i världen. Kommunen har ett stort ansvar att inte riskera dessa 
värden för framtiden. Ålgräsängar är viktiga lek- och uppväxtområde för 
alla kommersiella fiskarter och är därför också mycket viktiga ur ekonomisk 
synvinkel. 

Bukten är också en mycket viktig plats året runt för födosökande fåglar 
och i perioder för flyttande, rastande och häckande fåglar. I Lommabukten 
finns förutom naturvärden och fiskenäringens intressen också stora 
friluftslivsintressen. Buktens flacka vatten gör det bland annat mycket 
attraktivt för vind- och kitesurfing. Alla dessa intressen har varit med i 
avvägningarna när kommunen tagit fram sin kustvattenplan.  

•	 Åtgärder mot kusterosion ska vidtas med hänsyn till ekologiska värden 
och till rekreation.

•	 Täktverksamhet i Lommabukten bör ej förekomma.
•	 Vindkraft till havs får ej förekomma.
•	 Erosionsskydd som kan påverka de biologiska värdena negativt ska ej 

byggas ute i vattnet.

Havsplanering enligt PBL respektive 
Havsplaneringsdirektivet 
Lomma kommun har sedan 2010 en kustvattenplan som omfattar hela 
kommunens havsområde i sin översiktsplan. Detta är i enlighet med plan- 
och bygglagens skrivning om att kommunen har skyldighet att planera allt 
sitt vatten. Kommunens planering är gjord på gedigen ekosystembaserad 
planeringsgrund där skyddet av ålgräsängarna haft högsta prioritet. Detta 
eftersom det är den bärande funktionen för hela Lommabukten och för 
havsmiljön utanför kommunens gränser. Utan friska ålgräsängar faller 
alla övriga värden som till exempel förutsättningarna för fiskenäringen 
och god vattenkvalitet. Samtidigt har en zonering gjorts för att tydliggöra 
möjligheterna för de andra intressena. Sedan förra översiktsplanen har några 
förändringar skett i kustvattenplanen. Två nya marina naturreservat har 
tillkommit i enlighet med de utpekanden som gjorts i förra planperioden. 

Havsplanering

Häger på spaning,
Lommabukten
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Övergödning och risken för olyckor till havs som medför oljeutsläpp utgör 
de främsta hoten mot havsmiljön i Öresund. Andra hot mot buktens 
naturvärden är muddring, sandtäkt och andra fysiska störningar som 
förändrar bottenförhållandena i bukten. Därför kvarstår att vindkraft inte 
ska förekomma i bukten som helhet och att täktverksamhet inte bör tillåtas, 
speciellt inte i särskilt värdefulla havsområden eller områden med höga 
naturvärden. 

Kusten är också utsatt för erosion, se vidare under kapitel ”Teknisk 
försörjning”. Hårda erosionsskydd ska inte byggas ute i vattnet. Sådana 
erosionsskydd kan förändra vattenströmmar och ändra vattenomsättningen i 
bukten. De utgör även hinder för vattensporter i bukten. Alla skyddsåtgärder 
mot erosion ska också vidtas med hänsyn till ekologiska värden och till 
rekreation. 

En utvidgning av de marina verksamhetsområdenas innehåll har 
skett från benämningen ”Områden lämpliga för blåmusselodling” till 
”Verksamhetsområde blå näringar”. Ett pilotförsök har genomförts under 
förra planperioden på det södra verksamhetsområdet där en metod som 
gör det möjligt att odla blåmusslor i ett strömmande sund tagits fram. 
Denna teknik kan användas som ett externt reningsverk för att ytterligare 
rena vattnet i Lommabukten. Samtidigt kan här nu finnas möjligheter för 
andra blå näringsverksamheter att utvecklas när beskrivningen utvidgas. 
Kustvattenplanen redovisas i sin helhet i Plankartan.

I södra delen av bukten finns en liten del av farled och riksintresse hamn med 
i kommunens kustområde. Där kan inga andra verksamheter ha företräde.

Statliga havsplaner tar form
I juli 2014 beslutades om ett EU-direktiv för havsplanering (direktiv 
2014/89/EU). Direktivet har införlivats i svensk lagstiftning 2016 i form av 
en havsplaneringsförordning. Senast 2021 ska Sverige ha en statlig havsplan 
och ansvaret för att ta fram denna har Havs- och vattenmyndigheten. Kusten 
har delats in i tre områden, varav Östersjön är ett. Öresund ingår i detta. 
Länsstyrelsen i Skåne har tidigare haft i uppdrag att ta fram ett fördjupat 
underlag med förslag till planering för Öresund då det i vissa delar har en mer 
komplicerad struktur, gränsdragning och underliggande regelverk än övriga 
havsvattenområden i Sverige. En viktig skillnad är att statens planområde 
sträcker sig längre in mot land eftersom den så kallade baslinjen i Öresund i 
grova drag följer strandlinjen och statens planeringsområde börjar en sjömil 
ut från denna baslinje. 

För Lomma kommuns del innebär det att statens planering i stora områden 
kommer att överlappa den kustvattenplan som redan finns i Översiktsplan 
2010. Planerna ska uppdateras vart 8:e år och i nuläget är såväl samråd 
som utställningssamråd genomförda, men planerna ännu inte fastslagna av 
regeringen. 

Havsplanerna ska ses som vägledande och att de statliga planerna kan komma 
att väga lika tungt som de kommunala planerna vid en eventuell prövning. 
Innan en sådan prövning gjorts och blivit vägledande är det svårt att veta hur 
domstolarna skulle ställa sig vid en avvägning. I havsplaneringsförordningen 
står dock att staten ska ta hänsyn till de kommunala planer som finns inom 
planområdet. 

Stora delar av förslaget i utställningssamrådet har följt länsstyrelsens 
tidigare, tillsammans med kommunerna framtagna, fördjupade underlag och 
förslag för Öresund. Förslaget till statlig planering är harmoniserat med den 
kommunala planeringen på en mer övergripande nivå.
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Mellankommunala intressen

Detta kapitel lyfter upp ett antal större frågor som är av intresse både för 
Lomma kommun men även för grannkommunerna. Kring dessa frågor är 
kommunal samordning viktigt för att utvecklingen ska bli bra.

Spårburen trafik
Den spårburna trafiken har stor betydelse för såväl person- som 
godstransporter. I december 2020 startar persontågstrafiken på Lommabanan 
med uppehåll i Lomma tätort. Kommunen har avtalat med Trafikverket om att 
i etapp 2 öppna stationer i Flädie och Alnarp. 

Kommunen ställer sig bakom den kommungemensamma utredningen om 
utbyggnad av en yttre godsbana.

Vägar
Kommunen stödjer Trafikverkets planer på ombyggnad av väg 913 mellan 
Bjärred och trafikplats Flädie till bland annat planskild passage med 
Lommabanan strax söder om Flädie by, i anslutning till kommande tågstation. 

Lomma kommun vill verka för ett omgående omkörningsförbud för 
lastbilstrafiken på väg E6 och stödjer Trafikverkets förslag på en utbyggnad till 
sex filer.

Gång-, cykel- och ridförbindelser
Att gemensamt verka för kontinuitet i gång-, cykel- och ridförbindelserna över 
kommungränserna är viktigt, i synnerhet till och från stationslägen, större 
arbetsplatser och rekreationsområden. Även rekreationsstråken, exempelvis 
Skåneleden och Sydkustleden, längs kusten är viktiga att binda samman över 
kommungränserna.

Ett exempel på det är att skapa en förbindelse över Lödde å för framför allt 
gångtrafik. En sådan övergång skulle bidra till rekreationsmöjligheter genom 
en förlängning av det lokala Strandstråket. Den skulle även bidra regionalt till 
Skåneleden som idag korsar Lödde å söder om Löddeköpinge. 

Lomma kommun vill främja cyklingen genom att skapa supercykelstråk 
för cyklister. Ett snabbcykelstråk ska finnas i nordsydlig riktning genom 
kommunen men även från Bjärred och Lomma öster ut mot Lund. 
Mellankommunal samordning är mycket viktigt i den här frågan så att inte 
kommungränser utgör slutpunkt för supercykelstråk. 

Ridvägar bör planeras i samarbete med närliggande kommuner.

Handel och service
Av såväl sociala, som ekonomiska och miljöskäl är det viktigt att det finns 
dagligvaruhandel inne i våra samhällen. Lomma kommun önskar därför 
att närliggande kommuner som har planer på externhandelsetableringar 
samråder kring detta i ett tidigt skede. 

Mellankommunala 
intressen

Utbl ick söder om
Bjärred
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Område för verksamheter
Längs väg 16 mellan Fjelie och Lund finns ett mindre område vid 
kommungränsen med både bostäder och verksamheter. I utvecklingskartan är 
området markerat som ett framtida verksamhetsområde. Lomma och Lunds 
kommuner bör överväga att gemensamt studera detta områdes framtida 
användning.

Grön- och blåstruktur
Befintliga och utvecklingsbara grönområden och grönstråk följer inte 
kommungränserna. Den mellankommunala diskussionen för att säkerställa en 
grön infrastruktur i Skåne är därför viktig.

Kävlingeån/Löddeån och Höje å är båda viktiga natur- och rekreationsstråk i 
regionen. En samordning i frågor som berör dessa områden behöver alltid ske.

Klimatanpassning
Kommunen har låtit genomföra flera detaljerade översvämningskarteringar 
av Höje å med Önnerupsbäcken. Flera större områden norr om Lomma 
tätort kan komma att översvämmas oftare och i större utsträckning både från 
Lommabukten och på grund av höga flöden i Höje å och Önnerupsbäcken. För 
att minska påverkan från vattendragen som till stor del översvämmas till följd 
av markavvattning från åkrar eller hårdgjorda ytor högre upp i vattensystemet, 
behövs gemensamma ansträngningar för att skapa fördröjningsytor högre upp 
i systemet. Dessa bör förläggas så nära källan som möjligt och på ett sätt som 
innebär att utsläpparen i första hand tar ansvar för detta.

Vattenkvalitet, havsmiljö och havsplanering
Arbetet med åtgärder inom EU:s ramdirektiv för vatten utgår från 
avrinningsområden, som bygger på naturliga gränser i landskapet. Samtliga 
intressenter inom ett avrinningsområde måste gemensamt arbeta med att 
minska miljöpåverkan och höja vattenkvaliteten, vilket kommer att kräva 
samarbete med andra kommuner och aktörer. 

Arbetet med Öresunds vattenkvalitet innebär, utöver samarbetet med 
uppströms liggande kommuner, även samarbete mellan de svenska och 
danska kustkommunerna och en samsyn kring de internationella åtaganden 
som krävs för att nå god status på lokal nivå. På samma sätt krävs samarbete 
och samsyn kring åtgärder som kan komma att påverka havsmiljön 
grannkommuner emellan. Hit hör till exempel de utfyllnader i Malmö hamn 
som planeras av staden utan att någon nämnvärd samverkan skett med 
Lomma kommun, trots den stora påverkan detta kan komma att få på sikt.

Vindkraft
Etablering av vindkraft medför landskapspåverkan. Ur landskapsbildssynpunkt 
är det den samlade mängden och typen av verk inom ett område som är av 
intresse för helheten, oavsett på vilken sida om kommungränsen som verken 
uppförs. Det är därför viktigt att etablering av vindkraftverk i områden invid 
eller nära kommungränsen föregås av samråd med berörda grannkommuner. 
Ett gemensamt ställningstagande i gränsområden bör eftersträvas.

Kommunen föreslår grannkommunerna som en gemensam policy att samråd 
sker med berörda grannkommuner vid prövning av vindkraftverk inom fem 
kilometers avstånd från kommungränsen.
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Kraftledningar 
Genom kommunen löper ett antal kraftledningar av olika storlek. På sikt bör 
övervägas att förlägga dessa under mark. Lomma kommun ställer sig positiv 
till att pröva omläggning av ledningarna i den norra delen av kommunen så att 
dessa fortsätter in i Kävlinge rakt norrut där ledningarna från söder och öster 
strålar samman.

Spillvattenledning
VA SYD planerar att anlägga en tunnel för spillvattentransport mellan Lund 
och Malmö. Spillvattenledningen planeras ligga på cirka 30 meters djup och 
den ska installeras via borrning som utgår ifrån vertikalschakt.
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Riksintressen
I en översiktsplan ska enligt plan- och bygglagen områden av riksintresse 
enligt miljöbalken (MB) kapitel 3 och 4 redovisas. Kommunen ska också 
redogöra för sin bedömning av riksintressena och hur riksintressena ska 
tillgodoses.

Lomma kommun berörs av ett flertal riksintressen. Utöver de riksintressen 
som visas på karta finns riksintressen för försvaret i kommunen. De redovisas 
inte i översiktsplanen. Vilka områden som ska bedömas vara av riksintresse 
enligt miljöbalken avgörs av centrala myndigheter med stöd av material 
sammanställt av länsstyrelserna. Ett kommunalt intresse kan stå mot 
riksintresset. Motsättningarna redovisas då i översiktsplanen. 

En sammanställning av de riksintressen som berör Lomma kommun redovisas 
nedan med hänvisning till karta.

Yrkesfisket
Del av Lommabukten är utpekat av Fiskeriverket 2006 i sin egenskap av viktigt 
rekryteringsområde för ål och flatfisk.

Naturvården
Kuststräckan Häljarp–Lomma med inland (N 51) (tidigare N 10). Beslut, 
redovisning: Naturvårdsverket, beslut 1989-02-07.

Motivering: Isälvsdelta, typiskt och välutvecklat. De representativa 
odlingslandskapen Järavallen och Löddeån-Salviken är flacka odlingsbygder 
med rikt fågelliv.

Här finns utvalt område med ängs- och naturbetesmarker, Saxåns mynning.

Detta område utgörs av sidvallsäng, öppen hagmark och havsstrandäng. Här 
återfinns delvis art- och individrika växtsamhällen med hävdgynnade arter 
som jordtistel och sumpgentiana. Havsstrandängen är en viktig fågellokal. 
Lödde ås omgivningar utgörs av värdefull mad vid vattendrag.

Säkerställande: Naturreservaten Saxåns mynning, Järavallen och Löddeåns 
mynning, och Salvikens strandängar. Ingår i nationell bevarandeplan för 
odlingslandskapet (objekt M6101, M6102, 61-63, 82-27/28/29) och i 
länsstyrelsens program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden i  
odlingslandskapet (objekt 61- 1:1/1:2/2/85-1:5). Lundåkrabukten är CW-
område enligt Ramsarkonventionen. Natura 2000-område: Löddeåns 
mynning, Lundåkrabukten (SPA). Saxåns mynning-Järavallen (SCI).

NATURA 2000-OMRÅDEN

Inom naturvårdsarbetet i EU har man antagit två särskilda direktiv för att 
bevara den biologiska mångfalden, fågelskyddsdirektivet (79/409/EEG) och 
habitatdirektivet (92/43/EEG). 

Alla medlemsländer i EU är skyldiga att garantera god bevarandestatus för de 
arter och habitat som anges i dessa direktiv.

Ett nätverk av skyddsvärda områden för dessa arter och habitat har skapats 
i EU:s medlemsländer, så kallade Natura 2000-områden. Dessa områden 

Naturreservatet 
Löddeåns mynning
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har status som riksintressen i miljöbalken. Inom Lomma kommun finns tre 
Natura 2000-områden, varav två delvis överlappar varandra. Södra delen 
av Lommabukten är utpekat som Natura 2000-område inom både SPA, 
fågelskyddsdirektivet (benämning Lommaområdet) och habitatdirektivet 
(benämning Lommabukten). 

LOMMAOMRÅDET, SPA OMRÅDE UTPEKAT ENLIGT 
FÅGELDIREKTIVET (SE0430173)

Beslut: 2004-04

Området i Lommabukten utgör en viktig häcknings- och rastlokal för många 
fågelarter. Området består både av marina miljöer med grund mjukbottnar 
och revlar men även av betade strandängar med lång kontinuitet. 
Bottenvegetation och bottenfauna utgör en viktig födoresurs för områdets 
fåglar, och är generellt av stort ekologiskt intresse.

Lommaområdet består av naturtyperna; Sublittorala sandbankar (1110), 
ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten (1140), Estaurier (1130) till 
havs och ler- sandsediment med glasört och andra annueller (1310), Perenn 
vegetation på steniga stränder (1220), Annuell vegetation på driftvallar 
(1210), Ler-och sandsediment med glasört (1310) salta strandängar (1330) 
samt fuktängar med starr (6410) på land.

LOMMABUKTEN, SCI OMRÅDE UTPEKAT ENLIGT ART- OCH 
HABITATDIREKTIVET (SE0430148)

Beslut: 2004-12

De grunda bottnarna utgör en viktiga lek- och yngelplatser för fisk. 
Strandängarna är väldigt gamla och har ett stort kulturhistoriskt värde. 
Området har en rik flora, insektsfauna och ett rikt fågelliv. 

Strandängarna i Lommabukten har brukats som betesmark sedan 
bronsåldern. I den beteskrävande och salttåliga floran finns t ex smalbladig 
käringtand, paddfot och dansk iris. Området har ett rikt fågelliv.

LÖDDEÅNS MYNNING, SPA OMRÅDE UTPEKAT ENLIGT 
FÅGELDIREKTIVET (SE0430091)

Beslut: 1996-12

Hela området består av vidsträckta flacka öppna gräsmarker och välbetade 
betesmarker utmed Lödde å men också partier med bladvass, vilka 
tillsammans skapar förutsättningar för en varierad fågelfauna, såväl 
häckande som rastande och övervintrande arter. Den flacka topografin 
medför att strandområdena ofta svämmas över vid högvatten. Stora arealer 
är välhävdade betesmarker med värdefull och artrik vegetation. Områdets 
läge utmed Lödde å bidrar till en frisk-fuktig mark som dessutom tidvis 
översvämmas. Delar vid åmynningen saknar hävd och växer igen med vass.

De grunda bottenområdena i Lommabukten är mycket produktiva och artrika. 
Delar av mjukbottnen är vegetationsfri men här finns även områden med 
ålgräs (bandtång), som är mycket betydelsefulla för vattenmiljön och djurlivet.

Friluftsliv
HÖJE Å FRÅN GENARP TILL LOMMA (FM 14)

Beslut: 2017-10-19

Höje å rinner genom ett intensivt brukat jordbrukslandskap i en del av Skåne 
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som har ett högt exploateringstryck. Även om ån bitvis är svårtillgänglig 
eftersom stränderna utgörs av åkermark är strandstråket viktigt för 
landskapsekologin och har en stor potential för friluftsliv. Ett antal nyanlagda 
våtmarker har förbättrat de biologiska värdena i ån och delar av åfåran har ett 
naturligt slingrande lopp. Dalgången karaktäriseras bitvis av betesmarker och 
odlingslandskap med mindre skogsdungar. Ån kan enkelt nås från de tätorter 
den passerar, och vissa sträckor används flitigt för rekreation och fritidsfiske. 
Vid Höje ås utlopp finns en av Skånes mest välbesökta stränder, Lomma 
beach, som med sin långgrunda sandstrand lockar ett mycket stort antal 
besökare sommartid. Habo Ljungs camping är ett välbesökt fritidsområde 
med en vacker badstrand och olika aktiviteter. Stranden är populär bland 
traktens vind- och kitesurfare. Innanför stranden ligger en tallskog som är ett 
populärt strövområde.

Höje å är farbar med kanot under hösten, vintern och våren vid högvatten. 
Längs vissa sträckor finns enklare leder och anläggningar för allmänheten, 
exempelvis det populära Höjeåstråket som löper strax söder om Lund. Här 
finns grillplatser, bänkar och utsiktsplatser, och från fågeltornet kan man se ett 
antal olika fågelarter.

Inom strandområdet finns överlag få hindrande byggnader eller anläggningar, 
men endast delar av åstranden är iordningställd för promenader och 
vandring. Potential finns således att utveckla längre sammanhängande leder 
längs ån.

I tätorterna längs ån finns service och anslutning med kollektivtrafik. 
Anläggningar för friluftslivet, exempelvis rastplatser, saknas i stor utsträckning.

Riksintresset sträcker sig in över ett par laga kraftvunna detaljplaner i Lomma 
hamn, en ändring som skett efter detaljplanernas antagande. Detta borde 
harmoniseras.

KÄVLINGEÅN FRÅN VOMBSJÖN TILL BJÄRRED (FM 09)

Beslut: 2017-05-04 

Kävlingeån, som byter namn till Lödde å närmast utloppet, är en av de 
stora åarna i Skåne och rinner genom flera kommuner innan den mynnar 
ut i Öresund. Ån har rätats ut på många ställen, men rester av den gamla 
åfåran och så kallade korvsjöar finns kvar, och vissa delar har restaurerats. 
Inom Kävlingeå-projektet har åtgärder genomförts för att minska 
övergödningen, öka den biologiska mångfalden och förbättra tillgången till 
natur för närboende. Dalgången kring ån är tilltalande och vattnet kantas av 
betesmarker, hagmarker och mindre skogspartier.

Kävlingeån används som kanotled och här kan man paddla en sträcka på 
fem mil från Vombsjön till Öresund. Inom strandområdet finns överlag få 
hindrande byggnader eller anläggningar, och kortare delar av åstranden 
är iordningställd för promenader och vandring. Potential finns att utveckla 
längre sammanhängande leder längs ån. Vid Löddeåns mynning finns ett 
lättillgängligt fågeltorn. Fisket i Kävlingeån/Lödde å är internationellt känt och 
lockar turistande sportfiskare från hela Europa. I tätorterna längs ån finns 
service och anslutning med kollektivtrafik. Anläggningar för friluftslivet saknas 
i stor utsträckning. En övergång över ån med tillhörande anslutningspunkter 
behöver noggranna utredningar inför en eventuell tillståndsansökan för att 
säkerställa att riksintresset inte skadas.

Havsplanering
I juli 2014 beslutades om ett EU-direktiv för havsplanering (direktiv 
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2014/89/EU). Direktivet har införlivats i svensk lagstiftning 2016 i form av 
en havsplaneringsförordning. Senast 2021 ska Sverige ha en statlig havsplan 
och ansvaret för att ta fram denna har Havs- och vattenmyndigheten. Kusten 
har delats in i tre områden, varav Östersjön är ett. Öresund ingår i detta. I 
översiktsplanens kapitel Havsplanering tas både statens havsplanering och 
Lomma kommuns havsplanering upp. Havsplaneringen är också ett sätt för 
kommunen att säkerställa riksintressen i havet vilket också sker genom de 
avvägningar som är gjorda.

Kulturmiljövården
Borgeby (M 44). (tidigare K 75)

Alnarp (M 77). (tidigare K 77)

Beslut, redovisning: Riksantikvarieämbetet, beslut 1987-11-05. Värdetexten 
enligt beslut 1997-08-18.

Motivering Borgeby: Dalgångsbygd kring Lödde å med omgivande betes- 
och odlingslandskap med lång bosättnings- och brukningskontinuitet och 
omfattande fornlämningsmiljöer samt betydelsefulla, tätt liggande kyrkbyar 
med kyrkor av medeltida ursprung. Fornlämningsmiljöer av stort pedagogiskt 
och forskningshistoriskt intresse.

Uttryck för riksintresse: Det vidsträckta slottslandskapet med förhistorisk 
bosättningskontinuitet kring Borgebys medeltida ärkebiskopssäte, sedermera 
kungligt danskt boställe med rötter i 1300-talet. Borgeby består av en 
fyrlängad, tidigare befäst, borganläggning med 1500-tals huvudbyggnad som 
under 1700- och 1800-talen endast bitvis förändrats, en före detta slottskyrka 
från 1400-talet, det medeltida Börjes torn, hårt restaurerat vid 1800-talets 
slut av H Zettervall, trelängad ladugård från 1730-talet, omfattande 
parksystem, Borgeby kyrka av medeltida ursprung öster om slottsparken, 
prästgård från 1881 samt ett av jordbruksskiftena präglat landskap med 
utflyttade gårdar från Borgeby forna bykärna och betade strandängar. Flera 
landskapsdominerande bronsåldershögar.

Motivering Alnarp: Odlingslandskap i öppen slättbygd kring Burlövs kyrkby 
med av rationella brukningsmetoder och storgårdar präglat landskap 
successivt framvuxet ur en förhistorisk bosättningskontinuitet. Vid Alnarp 
institutionsmiljö för Sveriges lantbruksuniversitet som vuxit fram ur det 
forna Alnarps kungsgård, med bebyggelse av stort arkitekturhistoriskt värde, 
belägen i öppen slättbygd med förhistorisk bosättningskontinuitet. Landskapet 
präglas helt av lantbruksuniversitetets försöks- och utbildningsverksamheter.

Uttryck för riksintresse: ”Välbevarat och arkitekturhistoriskt intressant 
institutions- och byggnadsbestånd i park- och trädgårdsmiljö med arboretum 
från 1800-talets andra hälft.

Den trelängade korsvirkesgården Gamlegården från 1600-talets kungsgård, 
Alnarps slott från 1862 av F Meldahl, ekonomibyggnader från 1860-talet av C 
H Granzow, Hovbeslagsskolan från 1876 av H Zettervall, gamla mejeriet från 
1872, Alnarps lantbruksmuseum i fornnordisk stil som flyttats till platsen från 
Baltiska utställningen i Malmö 1914, det nationalromantiska Elevenborg och 
det funktionalistiska ”Nya” mejeriet från 1930-talet och kring universitetets 
allésystem.

I det omgivande odlingslandskapet finns fornlämningsmiljöer från bronsåldern 
och utmed Öresundskusten betade strandängar med den forna strandlinjen 
tydligt avläsbar, några mindre gårds- och torpmiljöer samt en större 
trädplantering med olika trädslag.  
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För att Riksintresset Alnarp (M 77). ej ska påverkas negativt av den i 
planförslaget föreslagna exploateringen, arbetar kommunen tillsammans med 
KULTUREN i Lund fram krav och riktlinjer för den föreslagna exploateringen. 
En sammanfattning av värdebeskrivningen och gestaltningsförutsättningar för 
de planerade förändringarna följer här:

Riksintresse - värden och vad som inte får skadas

Avseende utbyggnadsområden Bostäder och Gröna näringar bedöms följande 
värden i riksintresset komma att beröras:

Institutionsmiljö – arkitektoniskt högkvalitativt institutionsbyggnadsbestånd i 
artrik park och trädgårdsmiljö

Öppen slättbygd – jordbrukslandskap med fornlämningar, odlingar, alléer och 
vägsystem, siktlinjer

Det som inte får skadas bedöms vara den framvuxna institutionsmiljön med 
byggnader, struktur, odlingsanläggningar och park från olika tidsperioder samt 
den öppna slättbygden. Med struktur avses omgivande gränser och inbördes 
ordning mellan byggnader, gröna miljöer samt siktlinjer. Med öppen slättbygd 
avses att mark inte får byggas igen, vägar eller gränser får inte kapas av, alléer 
ska bevaras och kan återplanteras. Alnarps karaktär som en grön ö i det öppna 
jordbrukslandskapet är viktig. Hantering av fornlämning ska ske i enlighet med 
Länsstyrelsen Skånes beslut.

Byggnadsminne

Sätesgården Alnarp har medeltida anor. Det stenhus, som varit huvudbyggnad 
sedan medeltiden, revs dock 1781. “Gammelgården” är en boningslänga i 
korsvirke, som kan följas tillbaka till 1600-talet. Den är idag hårt ombyggd. 
Huvudbyggnaden uppfördes sedan man beslutat att Alnarpskulle bli 
lantbruksinstitut. Den stod färdig som administrations- och skolbyggnad 1862, 
då institutet öppnade sin verksamhet. Ritningarna hade utförts av den danske 
arkitekten F. Meldahl. Stora ekonomibyggnader och en veterinärinrättning 
byggdes 1868-69 efter ritningar av C. H. Granzow. Hovbeslagsskolan med 
smedja uppfördes 1876 efter ritningar av Helgo Zetterwall. Restaurangen 
byggdes 1872 som mejeri. Det nuvarande mejeriet byggdes 1893, men 
har senare tillbyggts. Museibyggnaden flyttades till Alnarp efter det 
tjänstgjort som paviljong vid Baltiska utställningen 1914. Förutom de ovan 
nämnda byggnaderna har under 1900-talet ett stort antal institutions- och 
bostadsbyggnader uppförts och gjort Alnarp till en rik miljö.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Alnarp har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

att anläggningen i sin helhet speglar en välbevarad och komplex 
utbildningsmiljö där flera tidsskeden är tydligt avläsbara.

att stora delar av bebyggelsemiljön står som ett karaktäristiskt exempel för 
1800-talets institutionsarkitektur.

Parken som en ursprunglig del av institutionsanläggningen och med en 
månghundraårig historia som sträcker sig tillbaka till kungsgårdstiden. Till 
detta kommer höga hortikulturella värden.

Byggnadsminne - värden och vad som inte får skadas

Värdebärande och vad som inte får skadas inom byggnadsminnet är de 
enskilda byggnaderna med det omland (i huvudsak parken) som ingår i 
skyddsområdet. Avseende utbyggnadsområden Bostäder och Gröna näringar, 
i samrådshandling för Översiktsplan 2020, bedöms värden i byggnadsminnet 
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inte direkt komma att beröras. Den nya bebyggelsen föreslås ligga utanför 
området för byggnadsminnet.

Beskrivning av det aktuella området

Följande teman inom riksintresset bedöms beröras inom utredningsområdet: 
Befintlig bebyggelse, Park och trädgårdsmiljö samt Odlingslandskapet.

Befintlig bebyggelse – beskrivning

Alnarp som bebyggelsemiljö präglas av den stora bredden på byggnader 
av olika karaktär och med olika funktioner. Området är något av 
ett miniatyrsamhälle, där byggnader av slottskaraktär blandas med 
institutionsbyggnader, enklare arbetarbostäder och lantliga gårdslängor men 
även forskningsanläggningar och växthus av modern karaktär. Byggnaderna 
håller genomgående en hög arkitektonisk kvalitet.

Det äldre byggnadsbeståndet blev otillräckligt när Alnarp expanderade 
på 1960- och 1970-talet och nya institutionsbyggnader och växthus 
uppfördes norr om Alnarps park i riktning mot Lomma. Sedan 1970- talet 
har utbyggnader fortsatt främst åt nordväst med byggnader men även 
odlingsanläggningar i utkanten av campusområdet.

En stor del av de äldre institutionsbyggnaderna är uppförda i likartad stil, med 
fasader i gult tegel och höga tälttak och de sentida med gult fasadtegel men 
som lägre och flackare volymer.

De senast tillkomna byggnaderna är uppförda i material som anspelar 
på karaktärsdrag hos det äldre byggnadsbeståndet men med moderna 
inslag. Gult tegel, nu med breda tryckta fogar. Låga byggnader med platta 
tak eller pulpettak. Adderade byggnadskroppar av obehandlat grånat trä, 
mörkt trä, synliga stålbalkar samt växthus i glas. Den senaste byggnaden, 
forskningsanläggningen Biotronen, är byggd i betong med inslag av grafiskt 
mönster i fasaden, pulpettak täckt med sedum och ett stort växthus i glas.

Park och trädgårdsmiljö - beskrivning 

I söder finns den äldsta delen Alnarpsparken, en engelsk landskapspark 
med träd, gräsytor och slingrande gångar. Infogat i parken finns dels 
Sortimentsträdgårdarnas strukturerade ytor och i de norra ytterkanterna 
ligger de äldsta byggnaderna med tillhörande trädgårdar. Norrut från 
slottet finns en lång siktlinje fram till Pelousen (större gräsplan) och vidare 
norrut över fältet. I området nordöst om Sundsvägen finns byggnader 
samt dammen Plaskan, omslutna av gröna ytor och träd. Längs järnvägen i 
väster finns Alnarps Västerskog. Norra delen, norr om Växtskyddsvägen där 
utbyggnadsområdet ligger, utgörs framförallt av öppna fält avdelade med 
läplanteringar i form av trädrader eller jordvallar. Fälten i väster är ekologiskt 
omställda försöksfält, Pelousen och dess förlängning norrut i form av en 
åker, en parkeringsplats och en dunge med mer vildvuxna trädplanteringar 
av olika sorter, trädgårdslaboratoriet och dess upplagsplats samt längst i 
öster försöksfält. I norr avgränsas det aktuella Alnarpsområdet av en äldre 
ägogräns. Vissa vägar har lång kontinuitet i landskapet. Trädridåerna är unga, 
tillkomna efter 1970-talet.

Odlingslandskapet – beskrivning

Siktlinjerna från kusten är vida över det flacka öppna odlingslandskapet 
men bryts vid trädbeståndet som omger Alnarp, i norr befintlig bebyggelse 
i Lomma samt i söder vid Arlöv och Malmö. Siluetten i landskapet utgörs 
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således både av flacka fält, bebyggelse och av trädbestånd. Alnarp kan 
urskiljas som en friliggande grön ö i odlingslandskapet. Vägar och järnväg 
genomkorsar landskapet men ramar också in riksintresseområdet.

Gestaltningsförutsättningar för de planerade förändringarna

För att lyckas med en god anpassning till befintliga värden i riksintresse för 
kulturmiljövården och byggnadsminnet bedöms betydelsefulla grundläggande 
delar för ny bebyggelse vara: täthet, skala, strukturer och material.

Gröna näringar:

o Nya byggnader ska ha låg höjd och inte förses med stora eller 
lysande skyltar.

o Området som helhet ska behålla sin småskaliga karaktär. 
SLU och befintlig anläggnings karaktär ska vara tyngdpunkt i 
området.

o Lämplig bebyggelse är mindre byggnadskroppar, det vill säga 
byggnader i storlek liknande befintliga inom området Gröna 
näringar. Byggnader ska inte vara sammanbyggda till stora 
hallar eller motsvarande. Det ska finnas möjlighet att till fots 
röra sig i mellanrum mellan byggnader och anlagda ytor.

o Högre byggnader än omkring 5 meter ska undvikas 
o Byggnader, vägar och övriga ytor ordnas i raka linjer i nord-

sydlig eller öst-västlig riktning.
o Byggnadsmaterial kan vara gult fasadtegel i kombination med 

obehandlad/grå/svart/brun träpanel, rött tegel samt glas. Ej 
vita byggnader eftersom de bedöms vara allt för märkbara i 
landskapsbilden.

o Snickerier i grönt, rött, brunt, vitt – gärna samlade i grupper/
kvartersvis.

o Ytor kan omges av träd, häckar, rabatter, kullersten.
o Övervägande del av mark ska vara grön, det vill säga icke 

hårdgjorda ytor.
o Grusade eller stensatta gångvägar.
o Befintlig växtlighet (träd) tas tillvara vid utbyggnad.
o Området bör vara öppet och tillgängligt för allmänheten.

Bostäder:

o Byggnader och ytor anpassas och ansluts till omgivande 
struktur.

o Byggnader placeras och utformas så att de inte upplevs 
inkräkta på riksintresset avseende kulturmiljön i båda delarna; 
institutionsmiljö och öppen slättbygd, samt det som omfattas 
inom byggnadsminnet. Företrädesvis rekommenderas 1-4 
våningar. Högre bebyggelse kan prövas och bedömas efter 
helhetsintryck tillsammans med vegetation. En kombination av 
faktorer som val av vegetation, läge inom utvecklingsområdet, 
utformning av tak, fasadmaterial och kulör påverkar intrycket 
sett både från det omgivande odlingslandskapet och inifrån 
parken.

o Inom Alnarp återfinns en stor variation av byggnadstyper, 
byggnadsmaterial och kulörer. Inom utvecklingsområdet 
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rekommenderas därför ingen generell byggnadstyp, generellt 
fasadmaterial eller generell färgsättning utan det är fortsatt 
viktigaste att hålla en hög arkitektonisk kvalitet och att stärka 
upplevelsen av Alnarp som plats med de kvaliteter den har 
idag. Dova färger bör dominera i områdets ytterkanter då det 
tillsammans med vegetation får bebyggelsen att träda tillbaka. 
Av samma anledning bör generellt ljusa fasadmaterial och i 
synnerhet vita byggnader undvikas på högre byggnader och 
i områdets ytterkanter. Utformningen av tak ska studeras 
noga speciellt i områdets ytterkanter för att tillsammans med 
vegetationen sett utifrån skapa intrycket av en grön ö med 
enstaka framskymtande tak. 

o Nya ytor kan omges av träd och häckar, i syfte att bevara 
Alnarp som grön ö i landskapet.

o Grönska och icke hårdgjorda ytor ska ge prägel åt området. 
Enskilda materialval, både hårdgjorda och gröna, bör göras för 
att stärka parkkaraktären. Det innebär att asfalt bör minimeras 
på gångar och parkeringsytor samt att de gröna miljöerna 
mellan bebyggelsen ska utformas med en vid palett av gröna 
element (gräsytor, odlingsytor, häckar, trädrader, grupper av 
träd osv) samt stor mångfald av arter för att ansluta till och 
utveckla park och trädgårdsmiljön även i Alnarps norra delar. 

o Mellan strikt rakt ordnade byggnader och ytor kan vissa 
grusade gångar vara slingrande.

o Befintlig växtlighet (träd) tas tillvara vid utbyggnad.
o Området bör vara öppet och tillgängligt för allmänheten.
o Gränsvallen i norra delen av utvecklingsområdet för bostäder 

har en lång historia som ägogräns. Bebyggelse och grönska 
bör därför endast utvecklas söder om gränsvallen för att 
framhäva gränsen och för att säkerställa att Lomma och Alnarp 
inte upplevs växa ihop. Hur nära gränsvallen bebyggelse 
kan placeras, bör bedömas tillsammans med hushöjder och 
tillkommande vegetation i nästa skede av planeringen.

Kommunikationer
VÄGAR

E6 och E6.01

Beslut, redovisning: Vägverket: Beslut 2004-11-08.

Motivering: Vägen ingår i det transeuropeiska transportnätet TEN.

JÄRNVÄGAR

Godsstråket genom Skåne (Lommabanan).

Beslut, redovisning: Banverket: Beslut 2006-12-20.

Motivering: Godsstråket genom Skåne, som går mellan Ängelholm och 
Trelleborg, ingår som TEN-bana i det strategiska godsnätet och utgör en viktig 
länk i det internationella godstransportnätet.

Säkerställande:  I kartan för långsiktig utvecklingsstrategi visas ett reservat för 
ett yttre godsspår. Det är ett kommunalt önskemål att godstrafiken ska lyftas 
bort från Lommabanan. Detta både på grund av bullerstörning från tågen och 
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av säkerhetsrisker vid järnvägskorsningar samt vid transporter av farligt gods. 
För att säkerställa att godstransporterna ändå ska kunna fortsätta reserverar 
kommunen mark öster om motorvägen för ett framtida separat godstågsspår. 
Enligt Trafikverket behövs inte ett yttre godsspår eftersom det inte råder 
kapacitetsbrist på Lommabanan. Lomma kommun menar dock att det kan vara 
klokt att reservera mark då infrastrukturplanering måste vara mycket långsiktig 
och ett ökat behov av järnväg kan uppstå i framtiden. Övriga kommuner som 
reserverar mark för ett yttre godsspår i sina översiktsplaner är Malmö, Lund, 
Staffanstorp och Kävlinge. 

SJÖFART

Farleden Malmö redd-Oljehamnen. Allmän farled, TEN-T (Trans-
EuropeanTransport Network). Farledsklass 1, farledsnummer 231. Skyddad 
höjd 75 meter, skyddat djup 16 meter. 

Beslut: Sjöfartsverket 2001-10-22

Säkerställande:  I kartan för havsplanering visas riksintresset och inga andra 
intressen inkräktar på detta.

Kustzon med geografiska bestämmelser
Lomma kommun berörs i delen väster om E6 av ett större område med 
geografiska bestämmelser enligt MB 4 kap 1§ och 4§.

1 § De områden som anges i 2-8 §§ är, med hänsyn till de natur- 
och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse. 
Exploateringsföretag och andra ingrepp får komma till stånd endast om hinder 
inte möter enligt 2- 8 §§ och om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt 
skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna i första stycket 
2 och i 2-6 §§ utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av 
det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för 
totalförsvaret. Om det finns särskilda skäl utgör bestämmelserna inte heller 
hinder för anläggningar för utvinning av sådana fyndigheter av ämnen eller 
material som avses i 3 kap. 7 § andra stycket. 

4 § Inom kustområdena… får fritidsbebyggelse komma till stånd endast i 
form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl 
får dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan som 
tillgodoser det rörliga friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i närheten 
av de stora tätortsregionerna. 

Säkerställande: Respekt kustzon pekas ut på plankartan i denna översiktsplan. 
Inom området respekt kustzon får ingen ny bostadsbebyggelse eller 
samhällsviktig funktion utöver nödvändiga skyddsanläggningar uppföras. 
Omvandling till bostäder av befintligt bebyggelsebestånd får inte heller ske. 
Fördjupning av hur kommunen avser att säkerställa riksintresset kustzon med 
geografiska bestämmelser finns i avsnittet om fördjupning av riksintresse 
kustzonen längre fram i det här kapitlet.  

Totalförsvaret samt luftfart
Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ andra stycket 
miljöbalken) kan i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall 
inte. Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält samt flygflottiljer 
som kan redovisas, dels finns områden som av sekretesskäl inte kan 
redovisas. De senare har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och 
underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning 
berörda av riksintresset. 
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I kommunen kan riksintresset framför allt påverkas av uppförande av höga 
byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. De kan utgöra flyghinder eller 
störa olika typer av kommunikationssystem. Försvarsmakten bör kontaktas i 
tidigt skede i sådana plan- och bygglovsärenden. För civil luftfart gäller att alla 
objekt som konstverk, master, torn, pyloner, hus eller liknande som är högre 
än 20 meter över omgivande mark eller vattenytan på svenskt territorium 
eller territorialvatten skall remitteras till Luftfartsverket. För Försvarsmakten 
gäller 45 meter innanför sammanhållen bebyggelse och 20 meter utanför 
sammanhållen bebyggelse. 

Lomma kommun berörs av det skyddsområde (MSA-yta) på 60 kilometer kring 
flygplats där flygplanen påbörjar den sista delen av inflygningen, för Malmö-
Sturup och Ljungbyheds flygplatser. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Nya höga hinder, exempelvis vindkraft, inom detta MSA-område 
ska alltid samrådas med berörd flygplats.

Fördjupning av riksintresse 
kustzon med geografiska 
bestämmelser

Respekt kustzon
Med anledning av att hela Lomma kommun, väster om motorvägen, ligger 
inom riksintresse kustzonen pekar kommunen ut ett omfattande område 
”Respekt kustzon” i syfte att säkerställa att riksintressets värden bevaras och 
att en långsiktigt hållbar samhällsutveckling uppnås.

BAKGRUND

Kustzonen i Lomma kommun ingår i sträckan 9.3 Västkusten mellan 
Landskrona och Malmö i skriften ”Skånes kustområden - ett nationallandskap” 
(som togs fram i kustzonsprojektet som bedrevs av Länsstyrelsen Skåne, 
Region Skåne och ett antal kustkommuner). Värdebeskrivningarna är inte 
längre aktuella. Kommunen har tagit fram både ett kustzonsprogram, 
ett naturmiljöprogram och ett kulturmiljöprogram där det finns aktuella 
värdebeskrivningar.

OMRÅDES- OCH VÄRDEBESKRIVNING

Se kapitlet om natur, vatten och övriga naturresurser.

KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDE

I syfte att skydda värdena som framgår av kapitlet om natur, vatten och övriga 
naturresurser har Lomma pekat ut ett område ”Respekt kustzon” för att 
hantera framtida exploateringar, landskapsförändringar, slitage och störningar 
samt buller.
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Respekt kustzon utgörs av områden som inte är detaljplanelagda och är 
belägna inom:

•	 500 meter in från nuvarande kustlinje, vilket motsvarar Lommabuktens 
erosionspåverkade område längs hels kusten som inte kan skyddas 
med allmänna medel.

•	 Dessutom strandskyddets område i kommunen.
•	 Dessutom områden som understiger tre meter över havet.

Särskilda regler behöver appliceras inom denna zon för att säkra både 
allmänna och enskilda intressen.

• I zonen som omfattas av Respekt kustzon ska ingen ny bostadsbe-
byggelse eller samhällsviktig funktion utöver nödvändiga skyddsanläg-
gningar tillkomma. Inte heller ska utveckling av nya bostäder ur annan 
bebyggelse tillåtas.

Denna avgränsning av mark som är olämplig att bebygga kopplat till framtida 
klimatförändringar sammanfaller väl med värdena i riksintresse kustzon. Ett 
utpekande av respekt kustzon innebär att utvidgning av befintliga tätorter sker 
i riktning in mot landet så att ytan av oexploaterad kust förblir oförändrad. 
Ytterligare en viktig aspekt är att de öppna partierna mellan tätorterna värnas. 
Utöver utpekandet av respekt kustzon används kommunens planstrategi 
och plankarta för att peka ut områden som är lämpliga att bebygga. Dessa 
områden är belägna i kollektivtrafiknära lägen där det är möjligt att bygga tätt 
i direkt anslutning till tätort. Kommunen har omfattande lokala naturmiljö- 
, kustzons- och kulturmiljöprogram för att säkerställa att det finns goda 
underlag för beslut som rör planering och myndighetsbeslut enligt Plan- och 
bygglagen och miljöbalken.

Att området är utpekat som respekt kustzon innebär inte ett hinder för 
utveckling av natur- och kulturmiljövärden, och står inte heller i vägen för en 
utveckling inom friluftsliv och turism.

I skriften ”Skånes kustområden, ett nationallandskap” förtydligas utvecklingen 
av befintliga tätorter till ”förändringar av bebyggelse eller anläggningar 
som behövs med hänsyn till normal befolkningsökning, förändringar 
i bostadsstandarden, behovet av trafikleder, grönområden, service, 
sysselsättning etc”. Kommunen anser att samtliga åtgärder som pekats ut 
på plankartan faller in under tätortsutveckling. Kommunen bedömer, utifrån 
bland annat rättsfall, att de orter som faller inom begreppet tätort bör 
uppfylla kraven på grundläggande samhällsfunktioner, det vill säga att det 
behöver finnas fler funktioner än boende.

Med utveckling av lokalt näringsliv menas en tillväxt i befintliga näringsgrenar 
eller tillkomst av nya näringsgrenar i en omfattning som innebär att det finns 
tillräckliga sysselsättningstillfällen för befolkningen. 

För att uppnå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling behöver det 
lokala näringslivet utvecklas för att kunna erbjuda fler arbetsmöjligheter 
inom kommunen, öka daguppehället samt minska arbetspendlingen. De 
verksamhetsområden som pekas ut på plankartan bedöms utgöra utveckling 
av det lokala näringslivet och står inte i konflikt med riksintresset.
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Värdekärnor Kustzonen
Värdekärnorna inom Riksintresseområdet Kustzon utgör de områden i 
Riksintresseområdet som har stora värden för turism och friluftsliv, antingen 
genom att de främjar turism och friluftsliv eller genom sin koncentration av 
värden inom natur- och kulturminnesvård. 

Historia och kulturmiljö
Kustens kulturhistoria sträcker sig över en lång tidsperiod från förhistoria 
till nutid. Lämningar både under och ovan mark liksom jordbruksanknutna 
näringar, industriepoker, badliv, fritid och semester samt dagens samhällen 
och bostadsområden bär en lång berättelse om mänsklig aktivitet, samhällets 
utveckling och villkor i människors vardag. 

Havet har varit ett viktigt resursområde allt sedan stenåldern. Kombinationen 
av bosättningar vid kusten och inlandet gav det bästa förutsättningarna för 
att nyttja resurserna. Längs Lommas kusträcka finns ett flertal förhistoriska 
lämningar som visar på kustens betydelse. Ett tydligt karaktärsdrag för 
kustnära byar i Lomma kommun var de avlånga vångarna som sökte sig från 
bytomterna ner mot Lommabuktens strand. Den kustnära fäladsmarken 
som sträckte sig utmed hela Lommabukten utgjorde en av få större 
sammanhängande betesmarker i sydvästra Skåne. Under 1800-talet dikades 
stora arealer våtmarker och sjöar ut för att skapa ny jordbruksmark som 
kunde ge mat åt en svältande befolkning. Detta storskaliga landskapsprojekt 
ger avtryck än idag i landskapsbilden genom djupt nerskurna åar och diken.

Utefter kustzonen finns även lertag och andra lämningar efter den omfattande 
tegelindustrin och järnvägslinjen Lund-Bjärred (LBJ) var en viktig förutsättning 
för det badortsliv som utvecklats i Bjärred under 1800-talets sista årtionden. 
I Bjärred byggdes strandvillor, Bjärreds Saltsjöbads restaurang, badhotell, 
turisthotell, brunnssalong och kallbadhus. I samband med andra världskriget 
uppfördes den så kallade Per Albin-linjen, ett försvarssystem i form av 
betongvärn längs Skånes kust. 

Den ökande privatbilismen under efterkrigstiden gjorde att Bjärred förlorade 
sin karaktär av badort och växte istället som pendlingssamhälle. I slutet 
av 1930-talet avstyckades ett stort antal småtomter invid kusten norr om 
Lomma, här uppfördes en enhetlig sommarstugebebyggelse. Med bilismen 
ökade också campingen. Vidare under 1900-talet blev de flesta kustnära 
husen permanentbostäder och bebyggelseområden har brett ut sig kring de 
äldre bebyggelseområdena. 

POTENTIAL VÅTMARKSLÄGEN OCH UTVECKLING AV 
LANDSKAPETS HYDROLOGI

Befintliga värden: Restaurerade våtmarker och övervämningsytor i landskapet 
bidrar till nya livsutrymmen för många av kustlandskapets djur och växter. 
Samtidigt hjälper dessa ytor till med att minska klimatförändringens effekter 
och bidra till landskapsvärden såväl som rekreativa värden.

Utveckling: Genom att värna bra våtmarkslägen kan utvecklingen fortsätta för 
att minska översvämningsrisk och öka landskapsvärden genom att bidra till ett 
mer varierat och dynamiskt landskap och på detta sätt ändå bidra till att ge 
jordbruket goda produktionsmöjligheter. 
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SLÄTTBYGDENS REKREATION

Befintliga värden: Fullåkersbygdens naturremsor är av allra största betydelse. 
Ägogränser med buskar och träd, obrukade stråk, småbiotoper, kantzoner 
och blommande markvägar bidrar alla till landskapets ekosystemtjänster och 
värde för utblickar genom att bidra till landskapets variation.
Utveckling: Dessa befintliga ekologiska korridorer skulle kunna utvecklas, 
ibland återskapas och länkas samman. Det skulle, på vissa platser, göra 
landskapet mer tillgängligt ur rekreationssynpunkt men även ha stor 
betydelse för biologisk mångfald. Möjligheterna att anlägga designerade 
rekreationsstråk genom det öppna jordbrukslandskapet skulle kunna 
tillvaratas i den mån detta inte står i konflikt med enskilda intressen eller djur- 
och växtliv.

LOMMABUKTEN
Befintliga värden: Lommabuktens långgrunda och flacka vatten gör de 
innersta, östra delarna attraktiva för såväl kustens fågelliv som mindre båtar, 
kitesurfing, vindsurfing, havskajak och stand up paddle. Det finns även ett 
kustnära, småskaligt fiske.

Utveckling: i enlighet med kapitlet om havsplanering.

LÖDDESNÄS MED NATURRESERVATEN

Befintliga värden: Strandpromenaden utmed Öresund som norrut övergår 
i naturreservat Lödde åns mynning södra är ett uppskattat promenadstråk. 
Promenaden går genom naturområdet Gyllins ängar och passerar det marina 
naturreservatet Flädierev. I området finns stora naturvärden av internationellt 
intresse. Naturreservatet är utpekat som riksintresse för både naturvård och 
friluftsliv. 

Utveckling: Stråket kan länkas samman med fler stråk än idag, natur- och 
friluftslivsvärden bör delvis restaureras och dagvattendiket bör öppnas upp. 

STRANDOMRÅDET UTMED BJÄRRED

Befintliga värden: Badplatsen i området används både av kommuninvånare 
och turister. Karaktären av bad- och friluftsliv är tydlig med viktiga 
beståndsdelar som till exempel Långa bryggan, som har ett kulturhistoriskt 
värde, kallbadhus, lekplats och grillplats. Bjärreds optimistjolleklubb har 
lokaler på stranden där det ofta pågår undervisning och segeltävlingar. Hela 
området är et mycket populärt promenadstråk året om. I anslutning till 
stråket finns anrik glasskiosk och restaurant i Kallbadhuset. Portabelt kafé är 
stationerat på stråket på helger och lov. 

Utveckling: Bevara möjligheten till bad. Ny mer tillgänglig och klimatsäkrad 
brygga kommer att uppföras på i princip samma plats som den befintliga. 
Stråket har utvecklats med nya sitt- och grillplatser. I gamla stationshuset, 
en bit bort, kommer en restaurang och näringslivshub att öppnas. Delar av 
området behöver även fortsatt saneras från invasiva arter.

SALTSJÖBADSPARKEN OCH BJÄRSUND

Befintliga värden: Området utgörs till stor del av en äldre park som anlades 
vid sekelskiftet 1900. Här finns även rester av ett gammalt tegelbruk. Området 
är mycket populärt för rekreation och rymmer ett flertal möjligheter till 
aktiviteter. I området finns äldre, vidkroniga bokar. Längs med stranden finns 
det en mer blandad vegetation. Ett naturreservat inrättades 2018 i en del av 
parken. 

Utveckling: Stora delar av parken följer upprättad skötselplan med fokus på 
trädvård och möjligheter för kontinuitet av äldre träd.
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UTBLICKAR ÖNNERUPSOMRÅDET

Befintliga värden: De unika kvaliteterna i platsens förutsättningar, där mötet 
mellan åker och hav förmedlar en särskild dramatik och kvalitet. Utblickarna, 
både mot havet och mot odlingslandskapet, är viktiga värden att bevara. 
Att marken fortfarande är brukad är en förutsättning för att dessa kvaliteter 
har kunnat vidmakthållas. Det öppna landskapet mellan tätorterna är ett 
fortfarande aktivt jordbrukslandskap, präglat av fortlöpande produktion under 
olika former sedan urminnes tid. 

Utveckling: Säkra utblickarna, både mot havet och mot odlingslandskapet, 
genom att bevara de öppna släppen mellan bebyggelsen. 

ÖRESTADS GOLFBANA

Befintliga värden: Örestads golfklubb har en golfbana med totalt 45 hål, 
klubbhus och restaurang. Banan ligger i det öppna landskapet men gränsar till 
det mer uppvuxna Haboområdet. 

Utveckling: Kompensationsområde med förbättringskompensation. Här kan 
gemensamma utvecklingsprojekt stärka attraktiviteten och upplevelsevärdena 
för sport och friluftsliv genom att öka biologisk mångfald och andra 
landskapsvärden.

HABOLJUNG CAMPING

Befintliga värden: Haboljung camping är ett välbesökt fritidsområde med 
en vacker badstrand och olika aktiviteteter och möjlighet till camping i olika 
former. 

Stranden är populär bland traktens vind- och kitesurfare som har sitt 
klubbhus inom området. I anslutning till surfklubben finns också ett kafé samt 
minigolfbana, lekplats och fotbollsplan.

Utveckling: Bevara möjligheten till aktiviteter och camping. 

HABOOMRÅDET MED RESERVATEN

Befintliga värden: Större delen av Haboområdet är utpekat som riksintresse 
för friluftsliv. Här finns även natureservaten Haboljungs fure samt Haboljungs 
alkärr. I princip hela området ligger även inom landskapsbildsskydd vilket 
kräver särskild hänsyn i frågor om ljusföroreningar, byggnadshöjd, master 
och liknande anläggningar som påverkar utblickar i området. Haboområdet 
är värdefullt för rekreation och friluftsliv, det erbjuder en mängd möjligheter 
till aktiviteter exempelvis promenad, naturpedagogik, ridning, hundsport, 
scouting, motionslöpning och golf.

Utveckling: För att möta den ökade efterfrågan på idrottsytor planeras 
för en ny idrottsplats i Habo fritidsområde. Här finns även en pågående 
reservatsbildning i Kyrkfuret.

KUSTDAMMARNA

Befintliga värden: Naturreservatet består av två kustnära dammar som bildats 
efter avslutad lertäkt. Hela området är viktigt för fågellivet då det bidrar 
med skyddade platser längs med havet för rastande, övervintrande eller 
häckande fåglar. Dammarna har också stora rekreativa värden nära tätorten. 
Dammarna består av sötvatten och vattennivåerna regleras genom pumpning. 
Naturreservatet bildades 2020.

Utveckling: Här behöver delar av industrihistoriken mjukas upp och fler 
rekreativa målpunkter kan utvecklas i närområdet som ett komplement till 
sandstranden vid Lomma beach.
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HÖJE Å OCH DALGÅNGEN

Befintliga värden: Höje å erbjuder delvis goda rekreationsmöjligheter, men 
är också en typisk slättbygdså som fyller en viktig funktion som refug för 
flora och fauna. Delar av ån kan användas som kanotled. Området mellan 
Slättängsdammarna och Höjeå utgörs av naturreservat Pråmlyckan. Höje 
åns dalgång är utpekad som ett viktigt område i Länsstyrelsens rapport om 
tätortsnära natur och omfattas också av landskapsbildsskydd och strandskydd. 
Höje å och dalgången och delar av Pråmlyckan är utpekat som riksintresse för 
friluftsliv. Vattenrådet för Höje å har i 30 års tid arbetat för utvecklingen av ån 
med vattenrening, restaureringsprojekt samt utveckling för biologisk mångfald 
och friluftsliv.

Utveckling: En landskapsvårdsplan och ett åtgärdsprogram finns för hela 
ån och administreras genom vattenrådet i samverkan mellan deltagande 
kommuner där Lomma är en. En viktig ståndpunkt är fortfarande att man på 
sikt bör kunna vandra från Lomma till Häckeberga.

LOMMA NORRA BADPLATS

Befintliga värden: Lomma norra badplats är utpekat som riksintresse för 
friluftsliv. Badplatsen kallas även Lomma Beach och är en av Skånes mest 
välbesökta stränder med inbjudande bad och närhet till matställen och 
service. Folklivet längs stränderna fortsätter under varma dagar långt in på 
kvällarna. Ett nytt bostadsområde, Lomma hamn, med varierad bebyggelse 
har sedan 2006 växt fram norr om Höje å. Kajgatan, huvudstråket i Lomma 
hamn, omvandlas under sommaren till sommargågata och verksamheterna 
längs gatan flyttar ut sina serveringar på gatan. På stranden finns Foodtrucks, 
allmänna solfåtöljer och vollynät under sommaren. Det finns goda 
förutsättningar för vindsurfing, kitesurfing och Stand Up Paddleboarding. 
Området ingår i ett mycket populärt promenadstråk året om. Vegetationen 
kring sanddynerna består huvudsakligen av strandråg och vresros som hjälper 
till att binda sanden. Innanför stranden ligger Strandfuret, ett populärt 
strövområde. 

Utveckling: Bevara möjligheten till bad och vattensporter. Området 
knyts närmare centrum när de sista delarna mellan centrum och Lomma 
hamn byggs klart. Persontrafiken på Lommabanan medför större 
upptagningsområde som kan resa hållbart till Lomma beach. Området 
behöver även saneras från invasiva arter.

LOMMA HAMN

Befintliga värden: I Lomma finns en hamn för större och mindre fritidsbåtar. 
Båtlivet är främst koncentrerat till sommarhalvåret och bidrar till ett intensivt 
folkliv i hamnen. Badplatsen med T-bryggan är välbesökt och här finns kiosk, 
dusch och toaletter. Det finns även flytbrygga och en uppmärkt bana där man 
kan simma öppet vatten. Kring badplatsen breder ett grönområde ut sig med 
slingrande gångsystem och stora gräsytor. Vissa år fryser havet och dammarna 
till is och är då populära för skridskoåkning. Området ingår i ett mycket 
populärt promenadstråk året om. 

Utveckling: Planer finns på att ett mindre marint center ska växa fram. 
Centret ska omfatta både pedagogisk verksamhet och en matservering. I 
samband med klimatskyddet av Lomma centrum eftersträvas en utformning 
som tillför rekreativa värden. Persontrafiken på Lommabanan medför större 
upptagningsområde som kan resa hållbart till hamnen och T-bryggan.
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SÖDRA LOMMA STRAND/ STRANDHUSEN OCH 
STRANDPARKEN

Befintliga värden: Området är kuperat med kullar som förstärker inramningen 
av rummen. Bland kullarna finns en amfiteater och en populär lekplats. Ett 
cykel- och promenadstråk löper genom hela området från norr till söder som 
även Strandstråket och Skåneleden följer. Området gränsar i delar till det 
marina naturreservatet Strandhusens revlar.

Utveckling: Det finns goda möjligheter att utveckla området för biologisk 
mångfald och upplevelsevärden såväl som för motion, promenader och andra 
aktiviteter som passar det sjönära läget.

ALNARP

Befintliga värden: Utemiljön i Alnarp är i stora delar Allmänt tillgänglig och 
befintliga värden består av både bebyggelse och gröna värden. Befintlig 
bebyggelse håller en genomgående en hög arkitektonisk kvalitet. En stor del 
av de äldre institutionsbyggnaderna är uppförda i likartad stil, med fasader i 
gult tegel och höga tälttak och de sentida med gult fasadtegel men som lägre 
och flackare volymer. De senast tillkomna byggnaderna är uppförda i material 
som anspelar på karaktärsdrag hos det äldre byggnadsbeståndet men med 
moderna inslag. De gröna värdena byggs upp av olika parkdelar/miljöer, 
i söder finns den äldsta delen Alnarpsparken, en engelsk landskapspark 
med träd, gräsytor och slingrande gångar. Infogat i parken finns dels 
Sortimentsträdgårdarnas strukturerade ytor och i de norra ytterkanterna 
ligger de äldsta byggnaderna med tillhörande trädgårdar. Norrut från 
slottet finns en lång siktlinje fram till Pelousen (större gräsplan) och vidare 
norrut över fältet. I området nordöst om Sundsvägen finns byggnader 
samt dammen Plaskan, omslutna av gröna ytor och träd. Längs järnvägen i 
väster finns Alnarps Västerskog. Norra delen, norr om Växtskyddsvägen där 
utbyggnadsområdet ligger, utgörs framförallt av öppna fält avdelade med 
läplanteringar i form av trädrader eller jordvallar. 

Utveckling: Framgår i kapitlet Planförslag

ÖRESUNDSPARKEN/ NATURRESERVAT STRANDHUSENS 
REVLAR

Befintliga värden: Naturreservat Öresundsparken ligger söder om Lomma 
mellan stranden och Malmövägen. Naturreservatet används idag mest 
som strövområde och som en del av Strandstråket och Skåneleden. 
Närheten till havet och revlarnas värde som fågellokal är områdets största 
tillgång men även dess variation i växtlighet och struktur ger grunden till 
stort upplevelsevärde. Området gränsar till det marina naturreservatet 
Strandhusens revlar.

Utveckling: Området är under utveckling och har de senaste åren genomgått 
en del restaureringar där bland annat asfalt brutits upp, ny toalettanläggning 
byggts, ängar såtts in samt sanering av invasiva växter skett. Framöver 
kommer ytterligare anläggningar för friluftslivet att tillkomma med 
fågelgömsle och mötesplatser.

SÖDRA LOMMABUKTEN MED ALNARPS FÄLAD

Befintliga värden: Alnarps fälad består av Tågarps hed och Alnarps ängar. Det 
är naturområden med stort ekologiskt och kulturhistoriskt värde. Området 
är naturreservat med beträdnadsförbud under häckningssäsong och har 
beträdnadsförbud i vattnet året runt. Naturreservatet angränsar till det 
marina naturreservatet Strandhusens revlar. I den del av markerna som 
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ligger strax norr om naturreservatet finns även en skyttebana som bryter av 
betesmarkerna.

Utveckling: Området behöver bevakas så att invasiva växter ej får fäste. 
Det krävs också omfattande insatser för att minska nedskräpningen från 
närliggande industriområden.
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Kommunens 
ställningstaganden angående 
aktuella riksintressen

•	 Respekt kustzon utgörs av områden som inte är detaljplanelagda och 
är belägna inom:
- 500 meter in från nuvarande kustlinje, vilket motsvarar 

Lommabuktens erosionspåverkade
- Dessutom strandskyddets område i kommunen
- Dessutom områden som understiger tre meter över havet.

•	 I zonen som omfattas av respekt kustzon ska ingen ny 
bostadsbebyggelse eller samhällsviktig funktion utöver nödvändiga 
skyddsanläggningar tillkomma. Inte heller ska utveckling av nya 
bostäder ur annan bebyggelse tillåtas.

•	 Riksintresset för yrkesfisket ska säkras i kommunens fysiska 
planering. Åtgärder som hotar riksintresset ska förhindras 
genom de ställningstaganden som görs för havsplanering 
och åarnas åtgärdsprogram.

•	 Riksintresse för naturvården i området utmed Lödde å och i 
Lommabukten, säkerställs genom befintligt naturreservat och åtgärder 
enligt kommunens naturmiljöprogram.

•	 Riksintresse för friluftsliv bör anpassas till gällande detaljplaner i 
Lomma Hamn.

•	 Riksintresse för kulturmiljövård, för Borgeby och Alnarp, bör 
säkerställas genom detaljplan. 

•	 Den statliga havsplaneringen ska anpassas till kommunens 
ställningstaganden för havet.

•	 Riksintresse för kustzonen ska beaktas i samband 
med utbyggnad av kommunens tätorter. Ingen ny 
bostadsbebyggelse eller samhällsviktig funktion utöver 
nödvändiga skyddsanläggningar får tillkomma inom område 
för respekt kustzon. Ny bebyggelse ska förläggas inom de 
områden som är utpekade lämpliga för förtätning eller 
inom utpekade utbyggnadsområden.  

•	 Lomma kommun anser att det gods som transporteras 
på godsstråket genom Skåne (Lommabanan) ska flyttas 
ut till ett separat godsspår öster om E6:an. Detta är ett 
kommunalt ställningstagande som det inte finns något 
beslut om hos Trafikverket.

•	 I övrigt delar kommunen huvudsakligen länsstyrelsens 
uppfattning om de riksintressen som finns i kommunen. 
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Allmänna  
intressen
Enligt plan- och bygglagen (2 kap. 3§) krävs visad hänsyn för allmänna 
intressen i kommuners planeringsprocesser. Detta innefattar ekologisk, 
ekonomisk och social hållbarhet och ligger som grund för att skapa en god 
miljö som ska finnas kvar under lång tid. Ekologisk hållbarhet handlar om allt 
från att bevara de naturvärden som finns i kommunen och på ett hållbart sätt 
använda sig av de naturresurser som finns. Ekonomisk hållbarhet innebär 
bland annat att skapa goda ekonomiska förutsättningar för kommunen 
och dess invånare med allt det innebär, till exempel att tillgodose att det 
finns möjligheter till arbete eller pendling till arbete i annan kommun och 
förutsättningar för lokal handel. Den sociala aspekten av hållbarhet innefattar 
goda sociala förhållanden för alla invånare i kommunen, som att kunna 
tillgodose behovet för vård, utbildning, socialt stöd och rekreation. 

Att förhålla sig till de allmänna intressena bidrar till en god och hållbar 
levnadsmiljö, inte bara för kommunens medborgare, men även för djur- 
och växtliv nu och i framtiden. Detta kapitel kommer därför gå igenom de 
allmänna intressena, bland annat kommunens naturreservat, värdefulla 
kulturmiljöer, offentlig service, infrastruktur och teknisk försörjning. Hur 
Lomma kommun planerar för bostadsbyggandet samt för näringslivsutveckling 
finns att läsa i kapitlet Planförslag. 

Naturreservatet 
Saltsjöbadsparken,
Bjärred
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Naturreservatet
Domedejla mosse,
Borgeby

Gestaltad livsmiljö

Sedan 2018 finns ett nytt nationellt mål för arkitektur, form 
och design - Politik för gestaltad livsmiljö:

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt 
och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade 
livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka 
utvecklingen av den gemensamma miljön.

Den gestaltade livsmiljön berör flera politikområden. 
Det handlar om samhällsplanering, boende, kultur och 
konstnärlig gestaltning, miljö, sociala frågor, utbildning, 
forskning, transporter, handel samt tillgänglighets- och 
konsumentpolitik. Med detta tvärsektoriella perspektiv finns 
en helhetssyn på formandet av livsmiljön, där människan 
och människans behov är utgångspunkt för hur livsmiljön ska 
utformas. Det spänner över ett stort område och inbegriper 
såväl ny bebyggelse som befintlig, såväl hus som det 
gröna och mellanrummen. Skalan innefattar både de stora 
landskapen och de små detaljerna och allt däremellan, samt 
hela processen från översiktlig planering till genomförande 
och förvaltning. Politiken fokuserar på hur arkitektur, form 
och design på olika sätt formar samhället och invånarens 
vardag. Regeringens målsättning är ett samhällsbygge som 
sätter människan i centrum, där fler ska få leva och bo i 
inkluderande, väl gestaltade och långsiktigt hållbara miljöer. 

Arkitektur

Arkitektur är allt mänskligt byggande och formande av 
den fysiska miljön. I grunden handlar arkitektur om att 
definiera den fysiska miljön genom sekvenser och mönster 
av rum, baserat på relationen mellan människans behov och 
förutsättningarna på en plats. Arkitektur omfattar landskap, 
byggnader och anläggningar samt rummen inom och 
mellan dessa. Det handlar om det enskilda objektet och om 
samspelet mellan flera objekt samt helheten i städer, tätorter 
och landskap. Men arkitektur är också läran om formgivning 
av landskap, städer, byggnader och interiörer. Arkitektur är 
multidisciplinärt och består av tekniska, sociala, konstnärliga, 
ekonomiska och miljömässiga aspekter. 

Arkitektur inverkar på samhället, både konkret i utformandet 
av våra miljöer och mer subtilt i hur det formar samtidens 
attityder och människosyn. Det är en kollektiv produkt 
med stort samhällsekonomiskt värde som har stor bäring 
på människors livskvalitet. Väl gestaltade miljöer har enligt 
forskningen visat sig kunna skapa flera olika typer av värden. 
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Det påverkar handels- och funktionsvärden, symbol- och 
identitetsskapande värden men även sociala, miljömässiga och 
kulturella värden. Anstränger vi oss för att skapa god kvalitet 
kan vi med arkitektur medverka till en förbättrad livsmiljö, 
både för den enskilde och för samhället i stort.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att många av 
konkurrens- och tillväxtfrågorna är kopplade till arkitektonisk 
kvalitet i den fysiska miljön, som i sin tur bidrar till 
kommunens attraktivitet och förmåga att såväl behålla som att 
locka till sig nya invånare och företag. Ett kvalificerat arbete 
med arkitektur är också en grund för ett innovativt näringsliv 
som bidrar till styrkan i samhällsekonomin. Båda aspekterna 
har i förlängningen bäring även på regionens utveckling. 

Den bebyggelse som krävs för att hantera den pågående 
urbaniseringen och ökande befolkningen innebär stora 
förändringar av den gestaltade livsmiljön. Under en period när 
det finns ett stort behov av att kunna bygga bostäder snabbt 
och effektivt är det av stor vikt att de byggnader och miljöer 
som byggs och anläggs är hållbara och av hög arkitektonisk 
kvalitet eftersom de kommer att prägla våra miljöer under 
lång tid. 

HÅLLBARHET OCH KVALITET

Hållbarhet och kvalitet ska inte underställas kortsiktiga 
ekonomiska överväganden

Kvalitet i arkitektur, form och design handlar om att skapa 
värden, inte bara för beställaren och brukaren, utan även 
för det omgivande samhället och framtida generationer. 
Att värna om kvalitet är en ständigt närvarande utmaning 
i samhällsbygget, där många perspektiv måste samspela 
med varandra. Väl gestaltade och funktionella livsmiljöer, 
med framträdande estetiska och konstnärliga värden och 
beständiga material, ökar människors livskvalitet. 

Det som byggs och formges har inverkan på hur alla 
hållbarhetens dimensioner kan hanteras. Ett professionellt 
arbete med arkitektur stärker sammantaget förmågan att hitta 
lösningar på många av utmaningarna för att nå en hållbar 
samhällsutveckling – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. 
Gestaltningen av den byggda miljön är en fråga om jämlikhet 
i samhället. En omsorgsfull och långsiktig planering av städer 
och samhällen, både sett till den större helheten och till 
detaljerna, bidrar till att bygga ett samhälle för alla. En känsla 
av tillhörighet och stolthet över den gemensamma miljön 
skapar ett samhälle som håller ihop. 



113

A
ll

m
ä

n
n

a
  i

n
tr

e
ss

e
n

Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

•	 Hållbarhet och kvalitet ska inte underställas kortsiktiga 
ekonomiska överväganden

VÄRDEN TILLVARATAS OCH UTVECKLAS

Estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara 
och utvecklas

Ett samhälles historia och sammanhang är i stor utsträckning 
förkroppsligat i den byggda och gestaltade miljön. 
Kulturhistoriska värden behöver integreras och tas tillvara 
i samhällsbyggnadsprocesserna. Orternas identitet och 
historiska arv ska ligga till grund för samhällets fortsatta 
utveckling. Platsens karaktär ska tolkas och stärkas med 
medveten och omsorgsfull gestaltning med målsättningen att 
tillföra nya kvaliteter. 

Ett helhetsperspektiv på den gestaltade livsmiljön innefattar 
även förvaltning, underhåll och vård av den befintliga 
bebyggelsen. Många tidstypiska arkitektoniska detaljer och 
uttryck som tillsammans bildar staden blir inte föremål för 
bygglov, anmälan eller tillsyn. För att dessa kvaliteter ska 
uppskattas och tas tillvara krävs kunskap. Kommunen kan 
stimulera en god förvaltning genom att sprida information och 
kunskap om bebyggelsens värden till ägare. 

•	 Ny arkitektur ska förhålla sig till kulturhistorien, spegla 
vår nutid och stärka identiteten för framtiden. 

•	 Kommunens och kommundelarnas olika karaktärer ska 
tas till vara och utvecklas. 

•	 Ny arkitektur – byggnader, anläggningar och platser 
- ska omsorgsfullt integreras i befintlig miljö med 
utgångspunkt från platsens förutsättningar.

KUNSKAP OCH PÅVERKAN

Kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids

Gestaltningen av livsmiljön är ett mångfacetterat 
kunskapsområde. Bredden innebär att ingen enskild aktör har 
hela bilden. Det är därför viktigt att etablera och bibehålla 
en kreativ samverkan. Det är också viktigt att det förs ett 
offentligt samtal om vad som byggs och produceras, om hur 
våra samhällen, offentliga platser och bostäder gestaltas. 
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Tidig samverkan, debatt och dialog ökar förutsägbarheten 
för hur en ort utvecklas, då förutsättningar och begräsningar 
belyses tidigt och allsidigt. Genom att ta hjälp av medborgarna 
kan kommunen fånga upp viktiga frågeställningar och öka 
kvaliteten i planeringen samtidigt som man bygger tillit och 
ökar transparensen. Forskning visar att deltagande i olika 
sammanhang stärker sammanhållningen i samhället och kan 
bidra till ökad inkludering och ökat demokratiskt deltagande. 
Att arbeta med jämställdhet och jämlikhet handlar om att ta 
hänsyn till människors lika värde och mänskliga rättigheter och 
är ett lagkrav. 

Barns livschanser kan förbättras av att växa upp i en god 
bebyggd miljö och på motsvarande sätt försämras av att 
växa upp i en bristfällig. Barns och ungas bästa bör komma 
i främsta rummet vid beslut om den gestaltade livsmiljön 
som rör dem. Barn har ingen naturlig arena för påverkan av 
samhällsbyggandet. Barnperspektivet behöver tydligare föras 
in i samhällsplaneringen och den gestaltade livsmiljön behöver 
utformas för, med och av barn och unga.

•	 Kommunen ska aktivt bidra till levande dialog om god 
arkitektur och samhällsbyggnad med medborgare, 
politiker och andra samhällsaktörer.

•	 Kommunen ska aktivt bidra till kunskapsutbyte och 
utvecklat samarbete med akademi och näringsliv.

•	 Kommunen ska driva på utvecklingen och samtalet 
genom att arbeta med tillfällig arkitektur, konst, 
pilotprojekt, arkitekturtävlingar, innovationer och 
testbäddar. 

SAMARBETE OCH SAMVERKAN

Samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och 
internationellt. 

Många aktörer bär gemensamt ansvaret för den gestaltade 
livsmiljön. Det handlar bl.a. om kommuner, länsstyrelser, 
regioner, statliga myndigheter, företag och organisationer. 
Alla dessa aktörer bör eftersträva att utveckla samarbete och 
samverkan för att hantera den komplexitet som utvecklingen 
av den gestaltade livsmiljön innebär. 

Kommunerna har genom planmonopolet ansvar för den 
fysiska planeringen, men för att lyckas med uppdraget 
krävs en samplanering mellan bebyggelse, infrastruktur, 
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kollektivtrafik och grönstruktur som griper över administrativa 
gränser. Investeringar i trafikinfrastruktur är ofta föremål 
för samverkan mellan kommun och stat, även i de fall där 
kommunen är huvudman. Samverkan rör både planering 
och finansiering. I lagstiftningen för den fysiska planeringen 
regleras förhållandena mellan kommunal och statlig planering 
så att god samverkan ska åstadkommas. 

En globaliserad värld innebär samarbete, utbyte och kunskap 
även över nationsgränser. Både praktiskt kunskapsutbyte om 
stadsbyggnadsfrågor, material och nya tekniska lösningar, 
liksom ren inspiration är av högsta vikt för att kommunen 
ska kunna driva utveckling och vara ett föredöme i 
samhällsbyggnadsfrågor. 

•	 Kommunen ska aktivt bidra till kunskapsutbyte och 
utvecklat samarbete mellan olika samhällsaktörer på 
olika nivåer.

MILJÖER FÖR ALLA 

Miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla

Allmänna och offentliga platser är våra gemensamma 
vardagsrum där kvaliteten i arkitektur och stadsbyggnad 
kommer särskilt tydligt till uttryck. De är rum som alla har 
tillträde till och där alla kan träffas. Arkitektur påverkar hur 
och om människor kan mötas i staden och är därför också ett 
verktyg för att motverka segregation. En attraktiv stad har 
upplevelserika stadsrum, som gör det enkelt för medborgare 
att hitta sin plats i samhället och känna gemenskap. 

Samhället ska ge en fullgod livsmiljö för alla människor, med 
deras olika behov och möjligheter. Om det offentliga rummet 
och våra boendemiljöer är tillgängliga och användbara för alla, 
skapas möjligheter för alla medborgare att på lika villkor kunna 
arbeta, bo, studera och delta i olika aktiviteter i samhället. 
Barns livschanser kan förbättras av att växa upp i en god 
bebyggd miljö. Barnens lek- och uppväxtmiljöer ska gestaltas 
med omsorg, så att de bidrar med värden som trygghet, 
grönska och upplevelseglädje. Utformningen av våra offentliga 
miljöer behöver ske i en process med flera olika aktörer. Målet 
är en rikare livsmiljö där alla kan delta i utformningen och som 
säkerställer att miljöer, produkter och tjänster fungerar för 
personer i alla åldrar och med olika funktionsförmågor.

•	 Platser och stråk ska gestaltas så att de är tillgängliga 
för alla och bidrar till ett mer jämställt och jämlikt 
samhälle. 
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KOMMUNEN ÄR FÖREDÖME

Det offentliga agerar förebildligt

Utöver att vara beslutande i frågor om fysisk planering och 
bygglov agerar kommuner i flera andra roller. Både i rollen att 
utveckla och förvalta allmän platsmark, men även som byg-
gherre, fastighetsägare, markägare, förvaltare och hyresvärd 
har kommunen ansvar för utvecklingen av den gestaltade livs-
miljön. 

Visionen om kommunens fysiska utveckling behöver vara 
levande i hela PBL-kedjan: från översiktsplan till bygglov, 
startbesked och genomförande. Kommunens aktiva roll i hela 
processen är central för att kunna säkra de långsiktigt hållbara 
arkitektoniska värdena. Kommunen bör också agera föredöm-
ligt som beställare i skapandet av offentliga miljöer, i byggande 
och förvaltning - för att utforma och förvalta livsmiljöer med 
allsidig hållbarhet och hög kvalitet. Kommunen har också ett 
särskilt ansvar att agera som förebild vid skapandet av allmän-
na platser och vid lokalisering av kommunala verksamheter. 

Offentliga aktörer kan gå före och visa framkomliga vägar för 
nytänkande. Innovationer är nödvändiga för en hållbar utveck-
ling och stärker såväl offentliga verksamheter som de företag 
som levererar varor och tjänster till verksamheten. 

•	 Kommunen ska i sina olika roller inom området 
gestaltad livsmiljö agera förebildligt och nytänkande.

 

Organisation för god arkitektur

För att ta tillvara potentialen i arkitektur krävs förmåga att 
anlägga tvärsektoriella perspektiv och att se till helheten. I 
stor utsträckning handlar detta om att i dialog och kreativa 
processer hantera målkonflikter. Rätt kompetens behöver 
därför finnas generellt tillgänglig i hela PBL- kedjan, vilket 
kräver kontinuerlig tillgång på olika kompetenser i den egna 
organisationen. Stark kommunal samhällsbyggnadskompetens 
handlar inte bara om kompetens inom arkitektur, utan 
även om kompetens inom ekonomi, teknik, miljöstrategi, 
juridik och kulturmiljöfrågor med mera. Den egna interna 
kompetensen krävs för att den egna organisationen ska ha 
tillräcklig kunskap för att peka ut riktning och för att kunna 
driva utvecklingen framåt. För att behålla initiativet och 
säkra långsiktiga värden måste kommunen vara en aktiv 
processledare som koordinerar olika aktörer och kompetenser 
under hela plan- och byggprocessen. Detta förutsätter ett 
väl fungerande samarbete och ett tvärsektoriellt arbetssätt 
mellan kommunens förvaltningar och politiska nämnder.



117

A
ll

m
ä

n
n

a
  i

n
tr

e
ss

e
n

Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

En förutsättning för att kunna utveckla den egna 
organisationens syn på vad som är god samhällsbyggnad 
är det pågående samtalet där tankar och idéer kan bytas 
och där kompetens från olika steg, roller och professioner i 
samhällsbygget möts. Det levande samtalet är också ett sätt 
att skapa och förankra en gemensam målbild. 

•	 Kommunen ska aktivt verka för kunskapsbyggandet 
inom arkitektur internt och externt.

•	 Kommunen ska agera som förebild genom att skapa 
god arkitektur i rollen som i planerande, byggande och 
förvaltande aktör. 

•	 Värderosverktyget bör utvecklas och användas i 
alla samhällsbyggnadsprojekt oavsett skala - som 
tydliggörare, analysverktyg och katalysator för 
förbättring.

Samhällsplanering

Att skapa god arkitektur och goda livsmiljöer och komplext 
och kräver uthållighet. Med tydliga visioner och förankrade 
prioriteringar är det lättare att lyckas. Projekt som har haft 
en grundlig process i tidigt skede tenderar att generera högre 
kvalitet och bli mer lyckade. Det är därför viktigt att det finns 
utrymme att göra grundliga analyser och formulera tydliga 
visioner och strategier i de tidiga skedena. 

Översiktsplanen är ett politiskt instrument och utgör 
kommunernas strategiska plan för att styra kommunens 
långsiktiga utveckling i en hållbar riktning. Med en 
genomarbetad översiktsplan som är väl förankrad 
inom den kommunala organisationen, med tydliga mål, 
ställningstaganden, strategier och vägval kan kommunen 
skapa handlingskraft och en gemensam vision och färdriktning 
framåt som förenar och kraftsamlar - både internt inom 
kommunen och externt mot civilsamhället och det privata. 

Kärnan i den översiktliga planeringen är att väga olika 
allmänna intressen mot varandra och ta ställning i frågor kring 
hur olika platser ska utvecklas eller bevaras. Gestaltandet i 
den övergripande skalan handlar om hur olika funktioner, 
stråk och platser rumsligt lokaliseras och kopplas samman. 
Beroende på hur de övergripande fysiska strukturerna formas 
läggs grunden för vilka värden och kvaliteter som kan uppnås 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt. På den översiktliga nivån 
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handlar det om att ha en balansgång mellan att inte styra 
arkitektur- och gestaltningsfrågorna för mycket då det kan 
påverka kreativiteten och utesluta goda lösningar i ett senare 
skede, men att inte heller ha för generella formuleringar som 
kan tolkas på många olika sätt. Uppföljning är en viktig del i att 
hålla dialogen levande kring arkitekturfrågorna och är också 
viktigt för att kunna utvärdera och förbättra.  Uppföljningen 
bör ske minst vart fjärde år i samband med att översiktsplanen 
ska aktualitetsförklaras. 

•	 Styrdokumenten ska så långt möjligt tas fram i 
tvärsektoriella grupper för att möjliggöra ökad kvalitet 
och förankring

Myndighetsrollen

Byggnadsnämnden är en politiskt styrd organisation, men 
i rollen av myndighetsutövare enligt PBL är verksamheten 
reglerad i enlighet med lagstiftningen. I byggnadsnämndens 
roll ligger också att se till att andra kommunala förvaltningar 
och byggprojekt följer PBL:s bestämmelser. 

Byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur samt 
en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö 
och ska enligt lagstiftningen ha minst en person med 
arkitektutbildning till sin hjälp. De skrivningar och begrepp 
som rör arkitektur och gestaltning återfinns bland de allmänna 
intressena i PBL. 

Det går inte att enbart genom detaljplaner och lagstiftning 
åstadkomma god arkitektur. Det är främst via kreativitet, 
kunskap, dialog och samförstånd som de riktigt goda 
exemplen ritas fram och genomförs. I det enskilda bygglovet 
är det mest avgörande för det arkitektoniska slutresultatet 
huruvida byggherren och byggnadsnämnden har någorlunda 
samma målbild och förstår och tillämpar lagstiftningen och 
planbestämmelser på ett likartat sätt. 

•	 Det ska finnas god kunskap och samverkan kring 
gestaltningsfrågor och kulturmiljö i hela PBL-kedjan.  
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Kommunen som markägare

Att bedriva en aktiv markpolitik är en viktig del av 
den kommunala rollen. Kommunalt markägarskap 
ger betydligt större möjligheter att kunna arbeta 
strategiskt med arkitektur- och kvalitetsfrågor och 
hålla samman processen från vision till faktiskt 
genomförande. Strategisk och värdeinriktad 
markanvisning av den kommunalt ägda marken är ett 
effektivt verktyg för att styra bebyggelseutvecklingen 
för att uppfylla kommunens vision, mål och program. 
Lomma kommun äger förhållandevis lite mark, 
vilket påverkar kommunens möjligheter att styra 
utvecklingen, och behöver därför arbeta för att öka 
markinnehavet över tid. 

•	 Kommunen ska arbeta aktivt, strategiskt och långsiktigt 
för att utöka det egna markinnehavet.

•	 Kommunen ska vara förebild vid markanvisning 
och försäljning. Hållbarhet och långsiktiga värden 
ska prioriteras framför kortsiktiga ekonomiska 
överväganden.

Kommunen som byggherre och förvaltare

Kommunen äger, förvaltar och ansvarar för gestaltningen av 
den mark som utgör allmän plats, till exempel parker, torg 
och gator. Kommunen äger och förvaltar även byggnader 
och anläggningar som skolor, bibliotek och idrottsplatser. I 
utformningen av nya miljöer och i förvaltningen av befintliga 
har kommunen möjlighet att vara en förebild.

Såväl allmänna platser som annan bebyggelse kan 
vara föremål för offentlig upphandling. Ett medvetet 
upphandlingsförfarande är grundläggande för att säkra kvalitet 
och hållbarhet och kan främja effektivitet och utveckling 
genom införande av innovationer och nya lösningar. 
De samhällsekonomiska vinsterna av god arkitektur är på lång 
sikt mycket stora men på kort sikt är de måttliga. God arkitek-
tur behöver inte vara dyrare än annan arkitektur, men goda 
material- och konstruktionsval kan innebära en högre byggko-
stnad. Kostnaderna är dock generellt initiala, och i en nuvärde-
beräkning får de stort genomslag på nettoeffekten. 

Livscykelanalyser behöver göras redan i projekteringsfasen 
eftersom man då har störst möjlighet att påverka och föreslå 
miljöförbättringar genom att jämföra olika konstruktionslösn-
ingar och materialval, men bör även användas på all befintlig 
bebyggelse för att bättre avgöra hur den bör förvaltas.
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Kommunen har bolagiserat vissa delar av sin verksamhet. Des-
sa förbund/ bolag har stor strategisk betydelse för att kunna 
förverkliga kommunens övergripande arkitektoniska vision och 
har också inflytande på kvaliteten i gestaltning av allmänna 
platser i kommunen. Genom till exempel ägardirektiv kan 
kommunen ha ett inflytande över bolagens verksamhet.

Kommunen förvaltar många byggnader av stor betydelse för 
kommuninvånarna och är även huvudman och förvaltare 
av flertalet allmänna och offentliga platser. Kommunen är 
därmed en viktigaste förvaltarna av bebyggelsen i en kom-
mun. Innan ett projekt övergår i förvaltningsfasen behöver 
det finnas utarbetade underhålls- och förvaltningsplaner, 
men även dokumentation om projektets initiala vision och 
tanke. Framgångsfaktorer kan vara att vid upphandling, inves-
teringsbeslut eller andra strategiska tillfällen ha förberett för 
efterkommande förvaltning. Genom att ta med detta som krit-
erium korrigeras även synen på projektkostnaden.

•	 Kommunens egna byggnader och offentliga rum ska 
skapas i välfungerande designprocesser, som bidrar 
till strategiska helhetslösningar, god arkitektur, ökad 
inkludering och ökat demokratiskt deltagande.

•	 Kommunen ska vara ett föredöme som beställare av 
offentliga miljöer, i byggande och i förvaltning, med 
syfte att utforma och förvalta livsmiljöer med allsidig 
hållbarhet och god arkitektur.

•	 Livscykelanalyser och underhålls- och 
förvaltningsplaner bör tas fram för såväl ny som 
befintlig bebyggelse 
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Natur, vatten och övriga 
naturresurser

Stöd i planering och tillstånd
För att underlätta planering och utveckling av kommunens natur- och 
grönområden har kommunen upprättat både ett Naturmiljöprogram, som 
i uppdaterad form antagits av kommunfullmäktige 2018, och ett Marint 
naturmiljöprogram som antagits av kommunfullmäktige 2010. Här finns 
fördjupningar av allt som nämns i detta kapitel. Båda programmen fungerar 
bland annat som planeringsunderlag och vägledning vid översiktlig planering, 
detaljplanering, bygglovshantering och annan lovgivning. 

Naturen och landskapet
För att behålla Lommas attraktionskraft och starka kvaliteter som 
boendekommun behöver skydd och utveckling av natur- och grönområden 
vara högt prioriterat. Detta bidrar också till miljömålens, Agenda 2030-målens 
uppfyllande samt Sveriges åtagande genom konventionen för biologisk 
mångfald.

LOMMABUKTEN, ÅARNA OCH DAMMARNA

Kommunen domineras av den långa kuststräcka som omfattar Lommabukten. 
Bukten utgör ett stort grundområde i Öresund som är betydelsefullt ur fiskeri- 
och marinbiologisk synvinkel. Bukten med sina sandrevlar och ålgräsängar är 
också ett viktigt område för fåglar.

Genom slättlandskapet slingrar sig åar och bäckar, på sina ställen kantade 
av våtmarker och fuktängar. Inom kommunens område finns inga sjöar. 
Däremot finns det ett flertal dammar som är kvarlevor från tegelbrukens 
tid, de utgör till viss del en ersättning för de våtmarksområden som bredde 
ut sig innan det industrialiserade jordbruket. Dammarna och våtmarkerna 
minskar näringstillförseln till åar och bäckar och i slutändan Lommabukten 
och Öresund. De utgör även viktiga livsmiljöer för växter och djur, men bidrar 
också till att minska översvämningar. 

•	 Åtgärdsprogrammen för Höje å och Kävlingeån ska fullföljas. 
•	 Å-landskapen ska utvecklas till gagn för rekreationsmöjligheter utan 

att biologiska värden påverkas negativt.

GRUNDVATTEN

Grundvattnet är en viktig naturresurs och en del i vattnets kretslopp. 
Grundvattnet bildas av nederbörd som går ner i marken och når ner till 
grundvattenzonen. I denna zon är alla hålrum, porer, i jord och/eller 
berg vattenfyllda. Grundvattnet rör sig långsamt genom jordlagren och 
berggrunden för att slutligen rinna ut i sjöar, hav och vattendrag igen. 
Grundvattnet kan vara några veckor eller flera tusen år gammalt beroende på 
uppbyggnaden och mäktigheten i grundvattenlagren. Grundvattentillgången 
i Lomma är mycket god och en av Sveriges största förekomster, 
Alnarpsströmmen, löper i stort sett under hela kommunen. Kvaliteten 
på grundvatten kan påverkas av saltvatteninträngning, jordbruk, trafik, 
exploatering och förorenade områden. 

•	 Kommunen ska verka för att Alnarpströmmen finns kvar som resurs 
för framtiden. 
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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, 
avrinningsområden. I enlighet med vattendirektivet ska vattenförvaltningen 
ske inom avrinningsområden och i samverkan med alla berörda aktörer. För 
genomförandet av vattendirektivet svarar i Sverige fem vattenmyndigheter i 
lika många vattendistrikt. 

Lomma kommun tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt och har del i tre större 
avrinningsområden (Höje å, Kävlingeån/Löddeån och Alnarpsån). Dessa är i sin 
tur uppdelade i sammanlagt 14 stycken vattenförekomster med både yt- och 
grundvatten. Se karta ”Statusklassning vatten” i kapitel ”Miljökvalitetsnormer 
och andra miljöfaktorer”. Målsättningarna i enlighet med vattendirektivet 
för kommunen är att alla åarna och Lommabukten ska uppnå god kemisk 
och ekologisk status till år 2027 och att allt grundvatten ska bibehålla god 
kvantitativ och god kemisk status till år 2021. Efter detta påbörjas en ny 
förvaltningscykel med nya mål och åtgärder som kommunen delvis genomför i 
samverkan med vattenråden för åarna.

Kommunen har skyldighet att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten 
uppfylls och normerna ska iakttas vid all planering. Miljökvalitetsnormerna 
gäller för de 14 vattenförekomster som finns i Lomma kommun. Genom 
ett aktivt tillsynsarbete ska kommunen verka för att gällande föreskrifter 
följs och att miljökvalitetsnormerna uppfylls. Om frågorna kommer i tidigt 
skede i planeringsprocessen är mycket vunnet. Kommunens medlemskap i 
vattenråd och andra vattensamarbeten för att bidra till åtgärder som minskar 
de diffusa utsläppen via dagvatten, markavvattning och annan ytavrinning 
bidrar också till att normerna så småningom kan komma att uppnås. 
Genom dessa samarbeten genomförs årligen åtgärder för våra vattendrag 
och i slutändan Lommabukten. Detta är en ständigt pågående process. 
Åtgärderna spänner från anläggande av våtmarker, översvämningsytor och 
fördröjningsdammar till stråk och friluftslivsåtgärder i anslutning till vattnen. 
På så sätt kan man se vattenrådens åtgärdsprogram som kommunens största 
landsbygdsprojekt. De har också bäring på landskapsnivå och behöver 
därför synliggöras i översiktsplanen. En annan aspekt är att åtgärderna 
också görs för förbättrad vattenkvalitet och minskad övergödning vilken i 
sin tur krävs enligt vattendirektivet. Ny exploatering får inte heller bidra 
till försämrad vattenkvalitet enligt samma lagstiftning. Fortsatt arbete 
med åtgärdsprogrammen ska fullföljas av kommunen genom internt 
arbete och genom vattenråden. Kommunens vattenarbete synliggörs på 
www.vattenatlas.se som är en karttjänst framtagen i syfte att lätt kunna 
kommunicera vattenfrågornas betydelse i planering, tillsyn och lovgivning 
samt klimatanpassning.

DET ÖPPNA LANDSKAPET

På land domineras Lomma av ett slättlandskap som är tydligt formats av 
människan sedan lång tid tillbaks. Vid havet ligger både i norr och söder 
betade strandängar med mycket lång historia. Insprängt i odlingslandskapet 
ligger våtmarker och mossar, åkerholmar och mindre trädmiljöer, gravhögar, 
märgelgravar, alléer och pilevallar. Dessa landskapselement är viktiga för 
landskapsbilden och utgör mycket viktiga livsmiljöer för växter, insekter, fåglar 
och vilt.
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JORDBRUKSMARKEN

Det öppna jordbrukslandskapet, beläget på en del av den vidsträckta 
Lundaslätten, är en fullåkersbygd och präglas av storskalig drift med stora 
sammanhängande fält och få inslag av grönytor och naturmark. Kartan 
Åkerklassning visar de olika bördighetszonerna i Lomma kommun, där 10 är 
den bördigaste jorden. Större delen av åkerjorden består av lera med mycket 
hög avkastningsförmåga; bördighetsklasserna 9+ och 10+. Detta innebär att 
en stor del av marken i Lomma kommun tillhör väldens mest produktiva. 
Odlingslandskapet i den nordvästra delen av kommunen, norr om Bjärred/
Borgeby, avviker från ovan beskrivna mönster. Här övergår leran i mer sandiga 
jordarter, och marken har följaktligen något lägre bördighet. 

•	 Eftersom jordbruksmarken är av nationellt intresse ska exploatering i 
möjligaste mån undvikas på denna mark.

TILLGÄNGLIGHET OCH ÖKAD KVALITET I NATUR- OCH 
GRÖNOMRÅDEN

Tillgängligheten till natur- och grönområden är viktig för att de ska fylla 
en funktion i människors vardag. Kommunen ska arbeta aktivt för att höja 
kvaliteten på natur- och grönområden. Hit hör även å-dalarna som ska 
utvecklas till gagn för friluftslivet utan att biologiska värden påverkas negativt. 
För att ge bättre tillgänglighet, upplevelsevärden och livsmiljöer för djur 
och växter behöver man genom olika åtgärder öka, återskapa och nyskapa 
naturvärden. 

EKOLOGISKT KÄNSLIGA OMRÅDEN

Bevarandet av biologisk mångfald kräver kunskap om hur olika biotoper och 
miljöer reagerar på störningar. Områden skiljer sig åt i sin förmåga att stå 
emot och återhämta sig från påverkan. Miljöbalken 3 kap § 3 anger att ”Mark- 
och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön”. Ekologisk 
känslighet är ett begrepp som utgår från ett områdes ekologiska funktion och 
känslighet för påverkan. Påverkan som förstör den ekologiska funktionen på 
områden kan vara föroreningar som orsakar övergödning eller förgiftning, 
hydrologisk påverkan genom dikning, uppdämning eller muddring, mekanisk 
påverkan av maskiner, klimatförändring, introduktion av främmande arter 
eller slitage och störningar från friluftsliv. 

Reträttområden
Hela Lommabuktens kuststräcka och grunda bottnar är att betrakta som 
mycket känslig ur ekologisk synvinkel. Området kan definieras som ner till tre 
meters djup i bukten och upp till fyra meters höjd på land. Inom detta område 
kommer klimatförändringen att få genomslag innan år 2100. Detta sker dels 
genom havsnivåhöjningen och dels genom erosionens påverkan på kusten. 
För att säkra kommunens allra viktigaste naturtyper såsom strandängar och 
ålgräsängar krävs därför reträttområden som säkerställer att grunda vatten- 
och landområden kommer att finnas kvar. För naturlig utbredning av dessa se 
kartan ”Kompensationsområden och reträttvägar för natur”.

EKOSYSTEMTJÄNSTER

Begreppet ekosystemtjänster kan sammanfattas som direkta eller indirekta 
produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som 
bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Dessa tjänster genereras genom många 
olika processer i ekosystemen. Reglering av lokalklimat och vattenflöden, 
skydd mot erosion och häftiga översvämningar, nedbrytning av giftiga 
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! Naturö i odlingslandskapet

Vattendrag



128

A
llm

ä
n

n
a

  in
tre

sse
n

Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

substanser, pollinering, bevarande av genetisk information, syreproduktion, 
upptag av koldioxid, luft- och vattenrening samt underhåll av markbördighet 
är alla exempel på sådana tjänster som kan utföras i ett jordbrukslandskap 
som det som återfinns i Lomma kommun. För att upprätthålla ekosystemens 
funktioner och långsiktiga bärförmåga krävs hänsyn till såväl arters som 
individers livsmiljöer, både i vardagslandskapet och i de mer känsliga 
naturmiljöerna. 

GRÖNA STRÅK OCH EKOLOGISKA KORRIDORER

Gröna stråk och ekologiska korridorer kan beskrivas som infrastruktur av natur 
i landskapet som är sammankopplade genom bebyggelse och åker. De utgör i 
många fall en grön länk till större naturområden och underlättar både för djur 
och växter att förflytta och sprida sig mellan områden och i landskapet.

Den stora strukturomvandling som jordbrukslandskapet genomgått under 
de senaste 150 åren med utdikningar och rationaliseringar har medfört 
omfattande förändringar i landskapet. Detta har bland annat fått den 
negativa effekten att den biologiska mångfalden har minskat och därmed att 
landskapets motståndskraft mot förändringar har minskat. Fragmentering 
av livsmiljöer leder till mindre områden och ökad isolering. Arter har svårt 
att sprida sig mellan områden och risken för utdöende ökar. Om man 
istället arbetar för att öka den sammanhängande gröna infrastrukturen 
kan man med relativt små medel skapa förutsättningar för ökad biologisk 
mångfald, rekreation i landskapet och ett landskap som bidrar med fler 
ekosystemtjänster.

För att återskapa ekosystemtjänster i landskapet, utan att göra avkall 
på produktionskapaciteten i jordbruket, kan man utöka obrukade ytor i 
slättlandskapet, ytor som kan ges flera. Dessa kan utgöras av exempelvis 
våtmarker, kantzoner, buskiga bryn, bioträdor, åkerholmar, enstaka träd, 
märgelgravar, blommande vägrenar, markvägar och gröna obrukade stråk 
och ägogränser. Alla dessa bidrar till att öka den biologiska mångfalden och 
skapa utrymme för landskapets ekosystemtjänster. Genom att öka dessa 
obrukade ytor kan även produktionen i jordbruket öka genom bland annat 
ökad pollinering och en bättre reglering av landskapets vattenrenande, 
vattenhållande och vattenreglerande funktioner. Detta landskapsperspektiv 
passar även in på arbetet med skydd och bevarande av natur och biologisk 
mångfald. 

•	 Befintliga ekologiska korridorer ska värnas och nya skapas där så är 
lämpligt.

I kommunen finns idag större sammanhängande gröna stråk och ekologiska 
korridorer framför allt längs å-dalarna och delar av stranden. Många av de 
befintliga gröna stråken slutar dock antingen i en barriär som omöjliggör 
vidare förflyttning, till exempel järnväg eller motorväg, eller upphör, som i en 
åker. Minst lika viktigt som att utöka de gröna stråken är det att öka kvaliteten 
samt i möjligaste mån undanröja barriärer och att sammanlänka redan 
befintliga stråk, även över kommungränser. Vid exploatering är det viktigt 
att värna stråken och helst skapa nya där så behövs. De större barriärerna 
behöver också undanröjas när ombyggnationer sker i framtiden av exempelvis 
motorväg och järnväg och nya barriärer ska inte skapas. På så sätt kan man 
göra verkliga vinster för biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster. I 
kartan ”Ekologiska korridorer samt gröna och blå strukturer” är befintliga 
barriärer, gröna stråk och ekologiska korridorer, samt förslag på tillkommande 
gröna stråk och ekologiska korridorer utpekade. 
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NATURRESURSBALANSERING OCH OMRÅDEN FÖR 
KOMPENSERING

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 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 senast 2018 ska alla myndighetsbeslut som påverkar ekosystemtjänster 
negativt synliggöra en förlust. 

Lomma kommun har historiskt arbetat framgångsrikt med 
balanseringsprincipen och miljökompensation. Politiska beslut har 
tagits att bortfall av naturresurser vid exploatering i möjligaste mån ska 
kompenseras. Kommunstyrelsen tydliggjorde även arbetssättet kring 
kompensation 2014 med två beslut, dels att miljövärdesbedömningen 
ska ingå som en del av detaljplanearbetet, och dels att en rutin för 
miljövärdesbedömning och kompensation ska gälla vid alla exploateringar. 
I första hand ska detta ske i eller i närheten av det område som berörs 
men om detta inte är tillräckligt eller möjligt kan kompensation ske på 
andra platser. I dessa områden kan underskott från flera olika projekt 
kompenseras för att få större sammanhängande naturområden som i 
regel är belägna i närheten av tätorterna för att även kunna utnyttjas som 
rekreationsområden. I planförslaget pekas två sorters kompensationsområden 
ut, ”omvandlingskompensation” och ”förbättringskompensation”. 
Omvandlingskompensation är områden där markanvändningen ändras för 
att öka de ekologiska och landskapsmässiga kvalitéerna. Till exempel kan 
viss åkermark omvandlas till äng eller skogsmark och mångfunktion ska 
alltid eftersträvas. Ett exempel på mångfunktion kan vara områden för att 
hantera vatten och översvämningar som också kan kombineras med friluftsliv 
och biologisk mångfald. Dessa områden är oftast också mindre lämpliga för 
exploatering eller odling. Områden där kompensation sker genom nyskapande 
av natur ska på sikt bli naturreservat för att säkra kompensationen.

Ett annat sätt att arbeta med kompensation kan vara att utveckla områden 
som idag är gröna men har låg kvalitet på ekosystemtjänster. De kan till 
exempel vara otillgängliga för friluftslivet, ha låg biologisk mångfald eller låga 
upplevelsevärden. Då kan man arbeta med kvalitetshöjande åtgärder för att 
öka ekosystemtjänsternas kvalitet. Dessa utpekade områden betecknas som 
förbättringskompensation i kartan ”Kompensationsområden och reträttvägar 
för natur” samt i Plankartan. Områden som är skyddade på annat sätt, till 
exempel genom strandskydd eller biotopskydd kan också ofta utvecklas på ett 
positivt sätt genom åtgärder eller skötsel. Fortsatt ska miljövärdesbedömning 
ingå som en del av detaljplanearbetet, balanseringsprincipen ska tillämpas 
och kompensation kan då komma att behöva ske vid exploatering. 
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•	 Områden för kompensation ska pekas ut i översiktsplanen. Dels för 
nyskapande av natur och dels för befintliga grön- och naturområden 
där kompensation kan ske genom kvalitetshöjning. 

•	 Miljövärdesbedömning ska ingå som en del av detaljplanearbetet. Bal-
anseringsprincipen ska tillämpas och kompensation kan då komma att 
behöva ske vid exploatering.

Skyddad natur
KONVENTIONEN OM BIOLOGISK MÅNGFALD

Konventionen om biologisk mångfald ratificerades av Sverige 1993. 
Konventionen innebär att alla måste bidra till att biologisk mångfald kan 
bevaras, att nyttjande sker på ett hållbart sätt samt att nyttan ska fördelas, 
även för kommande generationer. Till konventionen är en strategisk plan 
kopplad som omfattar 20 operativa mål. Dessa går ut på att angripa de 
bakomliggande orsakerna till förlusten av biologisk mångfald, minska de 
direkta hoten, gynna ett hållbart nyttjande, förstärka möjligheten att dra 
nytta av biologisk mångfald och ekosystemtjänsterna, samt att förstärka 
genomförandet av konventionen. Ett sätt är att skydda natur och arters 
livsmiljöer.

RIKSINTRESSEN OCH NATURA 2000-OMRÅDEN

Lommabuktens norra del är klassad som riksintresse för yrkesfisket, och 
området kring Löddeåns mynning och Kävlingeåns/Löddeåns dalgång är 
klassat som riksintresse för naturvård samt riksintresse för friluftsliv. Höje åns 
dalgång samt delar av skogsområdet och kusten mellan Lomma och Habo 
Ljung är också klassat som riksintresse för friluftslivet. Hela kommunens 
del av Lommabukten och landområdet fram till motorvägen i öster ingår i 
riksintresse för kustzonen.

Inom naturvårdsarbetet i EU har man antagit två särskilda direktiv för att 
bevara den biologiska mångfalden – fågelskyddsdirektivet (79/409/EEG) 
och habitatdirektivet (92/43/EEG). Alla medlemsländer i EU är skyldiga att 
garantera god bevarandestatus för de arter och habitat som anges i dessa 
direktiv. Ett nätverk av skyddsvärda områden för dessa arter och habitat har 
skapats i EU:s medlemsländer, områdena kallas Natura 2000-områden. Inom 
Lomma kommun finns två Natura 2000-områden (se karta ”Skyddad natur”).

STRANDSKYDD

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för friluftslivet vid 
våra kuster, sjöar och vattendrag och att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet. Strandskyddet regleras främst i Miljöbalken kapitel 7. Endast om 
särskilda skäl föreligger får dispens ges. Om sådana särskilda skäl föreligger 
ska ändå det område som ligger mellan strandlinjen och anläggningen inte 
omfattas av dispensen, detta för att säkerställa fri passage för allmänheten 
och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 

LANDSKAPSBILDSSKYDD

Landskapsbildsskyddet infördes innan riksintressen fanns för att skydda stora 
områden från större påverkan eller förändring. Det var framför allt de visuella 
upplevelsevärdena i landskapet som man önskade skydda. Trots att begreppet 
inte finns med i nu gällande miljöbalk gäller bestämmelserna fortfarande och 
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reglerar framförallt bebyggelse inom områden med landskapsbildsskydd. 
Landskapsbildsskyddet betraktas som ett skydd enligt Miljöbalken kapitel 7. 
Höje ås dalgång, norr om tätorten Lomma, omfattas av landskapsbildsskydd.

NATURRESERVAT OCH BIOTOPSKYDD 

Miljöbalken kap 7 innehåller bestämmelser om olika former av områdesskydd. 
Nationalparker och naturreservat används för att skydda mark- eller 
vattenområden med höga naturvärden och värna om den biologiska 
mångfalden. Biotopskyddsområde är en annan form av områdesskydd där 
mindre områden som utgör livsmiljöer för hotade djur- och växtarter eller 
som annars är särskilt skyddsvärda får förklaras som biotopskyddsområde. 
Generellt biotopskydd som alltid gäller är idag utpekat för alléer och 
trädrader, pilevallar, stenmurar, källor med omgivande våtmark i 
jordbrukslandskap, åkerholmar, odlingsrösen, småvatten och våtmarker i 
jordbruksmark.

•	 Pågående naturreservatsbildningar ska fullföljas.
•	 Lomma ängar ska bli naturreservat.
•	 Oskarsfridsdammarna ska bli naturreservat.
•	 Plommonskogen ska på sikt bli naturreservat.

RÖDLISTADE ARTER OCH ARTER SOM OMFATTAS AV 
ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN

SLU Artdatabanken tar fram Sveriges nationella rödlista på uppdrag av 
Naturvårdsverket. Rödlistan är en nationell sammanställning över vilka 
arter som minskar i antal eller utbredning, och den ligger ofta till grund vid 
bedömningar av om arter bör fridlysas eller inte. 

Vissa djur och växter kan fridlysas med stöd av artskyddsförordningen. 
Alla Sveriges orkidéer, groddjur, kräldjur, fladdermöss och vilda fåglar är 
fridlysta. Ytterligare växt- och djurarter kan vara fridlysta och det innebär att 
organismen och deras boplatser eller andra livsmiljöer inte får förstöras. Detta 
kan ha stor bäring på var det är lämpligt med förändrad markanvändning för 
till exempel områden för exploatering.

ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HOTADE ARTER OCH KOMMUNENS 
ANSVARSARTER

För ca 200 av Sveriges hotade arter har eller kommer så kallade 
åtgärdsprogram att tas fram. Det är inte bara hotstatusen som vägts in 
vid urvalet utan även möjligheten att göra riktade åtgärder samt Sveriges 
internationella åtaganden. Lomma kommun berörs i dagsläget av ca 20 
åtgärdsprogram.

Länsstyrelsen i Skåne har pekat ut ansvarsarter för varje kommun som 
anses särskilt viktiga att främja för varje lokal nivå i länet. Lomma har tio 
ansvarsarter: strandfräne, borstriska, gulbrämad flugsvamp, rödbrun rottryffel, 
brokig strömvapenfluga, svartorange vapenfluga, stillfröjordloppa, skrattmås, 
backsvala och skäggmes.

NATURRESERVAT OCH NATURA 2000-OMRÅDEN I LOMMA 
KOMMUN

Löddeåns mynning

Vid Kävlingeåns/Löddeåns utlopp till Lommabukten ligger naturreservatet 
Löddeåns mynning. Området är också Natura 2000-område inom 
fågelskyddsdirektivet. Området blev statligt naturreservat 1970 och består 
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av flera beteshagar och två större sammanhängande vassområden vid 
Löddeåns mynning. De fuktiga betesängarna hyser en rik flora med många av 
de saltkrävande strandängsarterna representerade. Fågellivet i området är 
mycket rikt.

Flädierev 

Det marina naturreservatet Flädierev sträcker sig cirka 2,5 kilometer ut i havet 
från Gyllins ängar i Bjärred, som ligger i norra delen av Lomma kommun. 
Området angränsar till det statliga reservatet Löddeåns mynning. Inom 
reservatet finns det bottnar med den hotade naturtypen ålgräsängar, som 
har en unik ekologisk roll i svenska hav. De är viktiga livsmiljöer för marina 
växter och djur och fungerar också som barnkammare för bland annat torsk. 
Områdesskyddet har en potential att stärka den biologiska mångfalden och 
hindra den pågående trivialiseringen av bottenfaunan och på så vis även 
förbättra förutsättningar för fisk och fågelliv. Reservatet bildades 2018.  

Domedejla mosse

Domedejla mosse är ett litet skogs- och våtmarksområde som ligger i den 
västra delen av Borgeby. Naturtypen är unik i området med sin näringsrika 
kärrmiljö. Området är vildvuxet och har i stort sett utvecklats fritt. Det 
kommunala reservatet bildades 2001 för att skydda områdets värde 
som rekreationsområde för närboende och för att bevara botaniska och 
ornitologiska värden.

Bjärreds saltsjöbad

Naturreservatet Bjärreds saltsjöbad utgörs till stor del av en äldre park som 
anlades vid sekelskiftet 1900. Området är mycket populärt för rekreation och 
rymmer ett flertal möjligheter till aktiviteter. Det växer stora bokar i större 
delen av reservatet. Längs med stranden finns det en mer blandad vegetation. 
I området finns vidkroniga flerstammiga bokar som utgör levnadsmiljö för 
flera arter som tillexempel lavar, insekter och fladdermöss. Naturreservatet 
Bjärred saltsjöbad är ett välkänt område och dess högvuxna bokskog utgör ett 
viktigt landmärke som även minner om parkens tidigare historia. Reservatet 
bildades 2018. 

Alkärret i Haboljung

Alkärret i Haboljung ligger norr om Lomma tätort och har höga naturvärden. 
Naturreservatet innehåller en mosaikartad miljö med dungar, ängar, busksnår 
och våta partier med både öppna vattenspeglar och mer igenväxta våtmarker. 
I området finns det ett rikt växtliv och man har hittat runt 225 olika arter av 
kärlväxter. Många människor rör sig i området för att bland annat komma 
ner till stranden. Alskogen utgör även ett viktigt inslag för strandstråket som 
sträcker sig utmed kusten. Naturreservatet bildades 2015. 

Haboljungs Fure

Naturreservatet Haboljungs Fure är ett av Lomma kommuns största 
skogsområden. Trädbeståndet har inte gallrats eller skötts i någon större 
omfattning sedan 1950-talet, vilket har bidragit till att stora delar av skogen 
har träd som är ca 60 år. Det har observerat över 200 fågelarter i området, 
bland annat tre arter av hackspett. Området har höga biologiska och 
rekreativa värden. Naturreservatet bildades 2015. 

Kustdammarna

Naturreservatet består av två kustnära dammar som bildats efter avslutad 
lertäkt. Hela området är viktigt för fågellivet då det bidrar med skyddade 
platser längs med havet för rastande, övervintrande eller häckande fåglar. 
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Dammarna har också av stor betydelse för rekreativa värden nära tätorten. 
Dammarna består av sötvatten och vattennivåerna regleras genom pumpning. 
Naturreservatet bildades 2020.

Pråmlyckan

Naturreservatet Pråmlyckan är en viktig ekologisk länk mellan två andra 
av kommunens naturreservat, Slättängsdammarna och Haboljungs Fure. 
Området är ett gammalt industriområde där naturen har fått ta över, vilket 
bidragit till en speciell landskapstyp där gamla industrilämningar samsas 
med naturlig vegetation. Vegetationen är relativt ung med främst blandad 
lövskog men också halvöppna områden med hög markflora och spridda 
buskar.  Naturreservatet är en viktig tillgång till Höje ås djurliv. Pråmlyckan är 
också viktig som ett tätortsnära naturområde som används för promenad och 
fritidshusområde. Naturreservatet bildades 2019. 

Slättängsdammarna

Det kommunala naturreservatet ”Slättängsdammarna” bildades 2008 för 
att skydda och bevara ett område av stort biologiskt och kulturhistoriskt 
värde. Området domineras av dammar som är rester av gamla lertäkter. 
Runt dammarna finns en frodig träd- och buskvegetation med bland annat 
en hagtornsskog. Slättängsområdet har en rik fladdermusfauna och är ett 
viktigt område för rastande och övervintrande fåglar. Det är också ett viktigt 
tätortsnära naturområde.

Östra dammarna

Östra dammen är en vattenfylld före detta lertäkt nordost om Lomma tätort. 
Den stora dammen är sedan 1982 ett statligt naturreservat som skyddades 
i första hand för sitt rika och värdefulla fågelliv. Fiskbeståndet i den stora 
dammen är rikt. Området har både stort ornitologiskt värde och betydelse 
för faunan i övrigt samt stor betydelse som närrekreationsområde. Området 
utökades 2013 och övertogs i sin helhet av kommunen.

Strandhusens revlar 

Strandhusens revlar och dess övriga havsområde har särskilt stor betydelse 
för Lommabuktens fågelliv, i och med revlarnas sällsynt höga kvalitet och den 
omfattande angränsningen till skyddad natur i södra Lommabukten. Det finns 
även områden med ålgräsängar i naturreservatet som är viktiga livsmiljöer 
för marina växter och djur. Det marina naturreservatet har en potential att 
stärka den biologiska mångfalden och hindra den pågående trivialiseringen av 
bottenfaunan och på så vis även förbättra förutsättningar för fisk och fågelliv. 
Reservatet bildades 2018.  

Öresundsparken

Naturreservat Öresundsparken, precis söder om Lomma tätort, angränsar till 
naturreservaten Strandhusens revlar samt Södra Lommabukten med Tågarps 
hed. Naturvärdena är stora i det heterogena området som har en tydlig 
prägel av havet. Stranden har en naturlig utformning och rumsbildningen 
av öppna gräsmarker mellan dungar av buskar och träd ger det en viss 
karaktär av forna betesmarker. Den stora variationen av naturtyper gör att 
det råder en stor artrikedom av växter. Detta och det mycket rika fågellivet 
som går att observera ifrån platsen gör området mycket värdefullt för fina 
naturupplevelser och naturpedagogik. Naturreservatet bildades 2017.
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Södra Lommabukten med Tågarps hed och Alnarps fälad

Lommabuktens södra del med tillhörande strandängar är naturreservat sedan 
2008. Delar av området är också klassat som Natura 2000-område inom 
både fågelskyddsdirektivet och habitatdirektivet. Det är ett kustlandskap 
med traditionellt hävdade, havsvattenpåverkade strandängar, öppna sand- 
och stenstränder och grunda havsområden med ålgräsbestånd och revlar. 
Revlarna ute i bukten är viktiga födo- och rastplatser för fåglar.

Andra särskilda utpekanden av värdefulla 
miljöer på land och i vatten
I Lomma kommun finns 26 områden, inklusive naturreservaten ovan, som är 
utpekade som värdefulla naturområden i kommunens naturmiljöprogram. 
Värderingen av områdena sker utifrån Lomma kommuns naturförutsättningar 
och klassificeringen kan därför skilja sig från områdesvärderingen i länets 
naturvårsprogram. Naturområdena är indelade i kategorierna: Synnerligen 
värdefulla naturområden, Mycket värdefulla naturområden och Värdefulla 
naturområden.  Bedömningen av naturområden baseras på värdet området 
utgör för biologisk mångfald och vilka ekosystemtjänster som finns på platsen.  

De skyddsvärda naturmiljöer som finns i kommunen ska säkerställas. Hit 
hör biotoper som är viktiga för den biologiska mångfalden och friluftslivet 
och som idag saknar skötselplaner. Kommunen ska medverka till en 
biotoputveckling i kommunen i avsikt att skapa ett rikare och mer varierat 
biologiskt liv i såväl tätorter som det öppna odlingslandskapet, och därmed 
minska den ekologiska känsligheten. De områden på land som klassats som 
särskilt värdefulla naturområden i Naturmiljöprogrammet och ännu inte har 
någon form av skydd, men som ska få det är Augustenborg (interimistiskt 
förbud), Kyrkfuret (interimistiskt förbud), Plommonskogen (intermistiskt 
förbud), Lomma ängar och Oskarsfridsdammarna. Omvandlingen av 
Plommonskogen ska samordnas med projektet och utbyggnaden av Bjärreds 
vångar.

Länsstyrelsen i Skåne län har i sitt naturvårdsprogram pekat ut områden 
med biologiska, geologiska, odlingslandskaps- och friluftslivsmässiga värden. 
Kävlingeåns/Löddeåns dalgång, Höje ås dalgång samt strandzonen från 
Öresundsparken och söderut är utpekade som klass I-områden (särskilt 
höga naturvärden), områden kring lerdammarna, inklusive fyrkants- och 
trekantsdammen som klass II (mycket höga naturvärden). Kävlingeåns/
Löddeåns mynning är också utpekat som nationellt särskilt värdefullt vatten 
och Kävlingeån/Löddeån i sin helhet som regionalt särskilt värdefullt vatten av 
Länsstyrelsen i Skåne. 

Region Skånes program Grönstruktur i Skåne – strategier för en utvecklad grön 
struktur från 2012 visar bland annat en samlad bild över ekologiska strukturer 
i Skåne med syftet att visa viktiga områden för biologisk mångfald. I Lomma 
kommun finns följande ekologiska strukturer utpekade: Höjeå, Löddeån/
Kävlingån, Södra Lomma bukten och runt Alnarpsparken. För ekologiska stråk 
med utvecklingspotential finns också Löddeån/Kävlingeån. Lommabukten och 
området runt Haboljung är utpekade som grönområden och stråk med stora 
rekreations- och naturvärden. Området runt Haboljung samt Strandstråket 
längs Lommabukten är även utpekade som friluftslivsområden av regional 
betydelse. 
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Kulturmiljö

Kulturmiljön är vår livsmiljö. Den utgörs av alla byggnader, vägar, grönytor, 
spår, lämningar med mera som människan skapat genom tiderna. Kulturmiljön 
ger oss förståelse för hur människan levt och verkat samt varför städer och 
landsbygd ser ut som de gör idag. I ett läge då utbyggnadstrycket är stort är 
det extra angeläget att ha kunskap om vad som skapar bygdens, ortens eller 
områdenas karaktär och vilka värden som ska värnas i arbetet i kommunens 
fortsatta utveckling.

Lomma kommun bildades 1963 genom sammanslagning av Lomma köping 
och Flädie storkommun. Kommunen karaktäriseras av sitt läge vid havet, 
jordbrukslandskapet och kommunikationslederna som skär genom landskapet 
i nord-sydlig riktning. Historiskt sett har jordbruk och tegelindustri varit de 
mest betydelsefulla näringarna, vilket speglas i de kulturmiljöer som finns i 
kommunen. Både Lödde å och Höje å, flyter genom och har sina utlopp inom 
kommunen. 

De största tätorterna i kommunen är Lomma och Bjärred, två samhällen 
med olika karaktär och olika bakgrund. Lomma har rötter i medeltiden, 
men utvecklades främst i samband med tegel- och cementindustrin i slutet 
av 1800-talet och början av 1900-talet. Bjärreds historia är kortare och 
är kopplad till det bad- och semesterliv som etablerades på platsen kring 
sekelskiftet 1900. Fjelie och Flädie, belägna mellan Bjärred och Lund, är 
medeltida kyrkbyar som kommit att förändras i och med järnvägarnas 
dragning. I Flädie finns spåren av ett tidigare stationssamhälle kvar. Borgeby 
samhälle, norr om Bjärred, började växa fram under slutet av 1800-talet 
i samband med laga skiftet i socknen, som splittrade den gamla byn vid 
Borgeby kyrka och slott. Habo Ljung, vid kusten norr om Lomma, uppstod som 
ett sommarstugesamhälle på 1930-talet.

Värdefulla kategorier och områden
TEGLET OCH TEGELINDUSTRIN

Den betydelsefulla tegelindustrin avspeglar sig i Lommas kulturmiljöer på 
flera sätt. Industribebyggelsen är till stora delar försvunnen idag, vilket gör att 
det som finns kvar är särskilt värdefullt att bevara. Stora, sammanhängande 
områden med tegelarbetarebostäder från tiden kring sekelskiftet 1900 
finns dock bevarade i kommunen och utgör unika bebyggelsemiljöer. Vidare 
avspeglar sig teglets betydelse för Lomma i byggnadstraditionen. En stor 
del av byggnaderna i kommunen har fasader i lokalt tillverkat tegel. Det 
gula teglet är dominerande. Rött tegel, som tillverkades i Kanik, är vanligt 
främst i Bjärred. Även cementindustrin med produkten Eternit har lämnat 
spår i bebyggelsen. Detta kan ses på äldre bebyggelse eftersom Eternit förr 
användes i stor utsträckning som takmaterial.

De idag vattenfyllda lertäkterna som bland annat återfinns i norra Lomma är 
en kulturhistoriskt värdefull lämning efter tegelindustrin.

Tegelugn,
Bjersunds 
tegelbruk,
Bjärred
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NÄRHETEN TILL HAVET

Många kulturmiljöer i Lomma har en koppling till havet, mer eller mindre 
direkt. Det var havet som under 1900-talets första hälft drog semesterfirande 
stadsbor till Bjärred och Habo Ljung, vilket kom att prägla bebyggelsen på 
dessa orter. Vid kusten och utmed Höje å finns hoddor som används och 
använts av fiskare. Bryggor och båtar kantar kusten på flera ställen. För 
arbetarna längs med Strandvägen i Lomma var fisket en viktig binäring, och 
tomterna där sträcker sig långsmala ner mot havet.

SKIFTESLANDSKAPET

Den karaktäristiska blockformiga och rätlinjiga struktur som går igen i 
landskapets fastighetsstrukturer, vägnät, och markanvändning är ett arv 
från enskiftet vid 1800-talets början. Enskiftets syfte var att varje enskild 
gård skulle tilldelas sammanhängande ägor, vilket ofta medförde att gården 
flyttades ut från bytomten och placerades centralt på de nya samlade ägorna. 
På flera håll vittnar gårdar, som nu ligger omgärdade av yngre bebyggelse, om 
det tidigare landskapet. Större träd i det utpräglade jordbrukslandskapet är 
ofta spår av utflyttade gårdslägen.

Byarna som skiftades ut kom dock i de flesta fall att leva kvar då bygdens 
centrala och gemensamma funktioner samlades på eller i anslutning till 
bytomterna. Bykaraktären är här i de flesta fall tydlig än idag.

VÄGAR

Vägnätet i Lomma kommun domineras av enskiftets rätlinjiga vägar 
och 1900-talets motorvägar och trafikleder, men rester av medeltidens 
terränganpassade byvägar finns också bevarade. Vägarnas utformning och 
vägnätets struktur återspeglar det samtida samhällets ekonomi och tekniska 
nivå.

SLOTTEN ALNARP OCH BORGEBY

Lomma kommun har två slottsanläggningar som har legat länge på samma 
plats. Alnarps gods är känt sedan 1100-talet och har varit i både kyrkans och 
adelns ägo. Alnarp har bebyggts främst under 1800-1900-talen och utgör 
något av ett miniatyrsamhälle, med bostäder och institutionsbyggnader av 
genomgående hög arkitektonisk kvalitet. Under 1800-talets senare hälft 
ökade behovet av teoretiskt utbildad personal inom lantbruket och för att 
tillgodose behovet av utbildning inrättades 1858 Alnarps lantbruksinstitut. 
Alnarp är idag en del av Sveriges Lantbruksuniversitet och utemiljön med den 
stora parken är värdefull. 

Borgeby slott är strategiskt placerat, där vattenvägar och landvägar en gång 
korsades. Slottet har anor långt bakåt i tiden. Här anlade kung Harald Blåtand 
kring år 980 en så kallad ”trelleborg”, en ringborg med uppgift att vara 
administrativt och militärt centrum i området. Såväl Borgeby som Alnarp är 
förklarade som byggnadsminnen. 

BEBYGGELSE

Bebyggelse och bebyggelsemiljöer som framträder som karaktäristiska 
och värdefulla kategorier i Lomma kommun är bebyggelse på de gamla 
bytomterna, skiftesgårdar, gathus, tät arbetarbebyggelse från sekelskiftet 
1900, praktfulla villor från samma tid, byggnader med sommarstugekaraktär, 
områden av egnahemskaraktär från 1920-50-talen, lummig villastad 
med mycket grönska i gaturummet, enhetliga småhusområden från 
1950-1970-talen och nyckelbyggnader som skolor, järnvägsstationer med 
mera.
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Riksintressen
Lomma kommun berörs av två områden som pekats ut som riksintressen för 
kulturmiljövården. Det ena är området kring Borgeby slott (Löddeköpinge-
Stävie-Borgeby M:K 44), det andra är området kring Alnarp (Alnarp-Burlöv 
M:K 77. Läs mer om dessa under kapitlet Riksintressen. 

Regionala intressen
I länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Skåne pekas för kulturmiljön 
viktiga stråk och områden ut ur ett regionalt perspektiv. Följande områden 
och stråk i Lomma kommun är utpekade som regionalt intressanta ur 
kulturmiljösynpunkt.

SKÅNELINJEN PER ALBIN-LINJEN 

Skånelinjen, eller Per Albin-linjen som den också kallas efter dåvarande 
statsministern Per Albin Hansson, började byggas år 1939 och skulle fungera 
som en befästningslinje längs den södra kusten. Skånelinjen sträckte sig 
från Båstad till Vieryd och skulle förhindra mindre båtar, sjöstridsvagnar 
och trupper att nå land. Värnen i Skånelinjen var avsedda för flankerande 
eldgivning, det vill säga längs med stranden. Endast ett fåtal hade 
skjutmöjligheter ut mot vattnet. Åren 1939 och 1940 byggdes här över 
1 000 betongvärn av olika typer, de flesta genomförda av entreprenörer. 
Anordningar för närförsvar, skydd och hinder byggdes av trupperna. Det rådde 
stor tidspress, andra världskriget hade börjat och inga kostnadsbegränsningar 
rådde. Grundlinjen stod färdig hösten 1940 medan byggande och förstärkning 
av skyddsrum, taggtrådshinder och eldställningar fortsatte under hela kriget. 
Sträckan längs med Lommabukten blev inte utbyggd med permanenta värn 
eftersom man ansåg att en landstigning var osannolik vid en så långgrund del 
av kusten. 

LÖDDE Å 

Lödde ås sanka strandängar utnyttjades för bete under mycket lång tid. Det är 
av stort värde att denna hävd fortgår. Därtill finns flera anläggningar som visar 
hur vattenkraften utnyttjats för olika processer och i de flesta fall varit direkt 
avgörande för verksamhetens lokalisering. Detta gäller särskilt de vattendrivna 
kvarnarna och de tidiga industrisamhällena. Verksamheter direkt relaterade 
till Lödde å har ett särskilt värde i detta sammanhang och är av största 
betydelse för upplevelsen och förståelsen av landskapet.

BJERSUNDS TEGELBRUK

Söder om Bjärreds tätort ligger före detta Bjersunds tegelbruk från mitten 
av 1800-talet. Tegeltillverkningen har haft lång kontinuitet och betydelse i 
området på grund av lerans kvalitet och stora tillgång. Tegelbruket drevs med 
ångkraft, som kom att bli början på den industrialisering som präglade slutet 
av 1800-talet. 

Synliga spår efter tillverkningen består av en tegelugn, så kallad valvugn, 
torklada, kolkällare och bostadshus för arbetare och tegelmästare. 
Användandet av en valvugn innebar periodisk drift, det vill säga att den var 
tvungen att svalna mellan bränningarna. Bruket var i drift under cirka 30 år 
men då den moderna tekniken infördes, med nya ringugnar som kunde hållas 
i drift utan avbrott, hade bruket svårt att hävda sig i konkurrensen.
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BORGEBY-LÖDDEKÖPINGE-HÖG-STÄVIE

Fornlämningar och det rika utgrävningsmaterial som finns från området 
illustrerar Lödde ås centrala roll i landskapet allt sedan stenålder. 
Strandängarna visar en landskapstyp som var vanlig i Skåne under äldre tid. 
Borgeby slott är en av de få medeltidsborgarna som inte förändrats genom 
senare seklers ombyggnader. Ekonomilängorna från 1700-talet har i princip 
bibehållit sitt ursprungliga utseende. 

Det av storgodsdrift präglade landskapet med fornlämningar, kyrkomiljö och 
bebyggelse är av stor betydelse.

BOMHÖG-HJÄRUP-UPPÅKRA

Mellan Lomma, Åkarp och Lund utbreder sig ett flackt odlingslandskap som 
är kännetecknande för den landskapstyp som uppstod i samband med skiftet 
under 1800-talet med utflyttade gårdar omgivna av sina ägor. Ägogränser och 
vägar markeras av alléer och trädrader. Flera av gårdarna bevarar ett äldre 
byggnadsskick och har en bibehållen fyrlängad plan. Förutsättningarna för 
ett tidigt åkerbruk har här varit mycket goda. Den stora gravhögen Bomhög 
norr om Svanetorp tillhör bronsåldern. Vid utgrävningar i närheten har 
boplatslämningar och en brandgrav från yngre bronsålder påvisats.

FJELIE-LAXMANS ÅKARP

Området är beläget i nordöstra delen av Lomma kommun. Fornlämningarna, 
bland annat flera gravhögar och rester av en gånggrift, visar att trakten 
tidigt togs i anspråk. Landskapet norr om Fjelie är präglat av jordbruk där 
vidsträckta åkrar bryts i svagt markerade svackor och kullar. Utflyttningen 
av gårdar i samband med skiftet 1803-1804 medförde stora omvandlingar 
av landskapet med bland annat ett rätvinkligt vägnät och anläggande av 
alléer. Före skiftena fanns det fyra gårdar i Laxmans Åkarp och 28 i Fjelie. 
Både Fjelie och Laxmans Åkarp, där bytomterna ligger centralt placerade 
mellan vångarna, har en tydlig koppling till slättens större byar i fråga om 
markanvändning och bebyggelsens placering. De skiljer sig således från de 
övriga byarna i kommunen där byvångarna var avlånga och var placerade 
mellan bytomterna och Lommabuktens kust.

Fjelie kyrkby bevarar delvis sin långsträckta form från tiden före skiftet. 
Kyrkan, som ligger öppet i byns norra del, är en romansk anläggning från 
1100-talet med väl bibehållen medeltida karaktär. Det breda västtornet med 
emporvåning kan tyda på att kyrkan anlagts av en storman. Anläggandet 
av Nya kyrkogården 1908 visar den ökade efterfrågan på nya gravplatser. 
Enligt traditionellt mönster ligger prästgården, den nuvarande byggd 
på 1930-talet i villastil, samt skolhus i nära anslutning till kyrkan. Byns 
övriga bebyggelse består av äldre gatuhus, enstaka kvarliggande gårdar 
med moderniserade byggnader och modernare villor. Det i sen tid till 
bostad ombyggda stationshuset i byns östra del erinrar om den numera 
nedlagda badortsjärnvägen mellan Lund och Bjärred. Samtliga stationer och 
banvaktsstugor utmed linjen uppfördes i trä i gemensam stil. 
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FLÄDIE

Flädie ligger mitt i ett landskap präglat av jordbruk, öster om Bjärred. Flädie 
gamla kyrka byggdes på 1100-talet men revs 1886 då man ansåg att den var 
för liten och inte kunde rymma den växande folkmängden, som berodde på 
industrialisering och förbättrad avkastning från jordbruket. Den nya kyrkan 
stod färdig 1888 och i murarna finns murrester från den medeltida kyrkan. 
Den rika tillgången på tegel hade säkert betydelse för kyrkans utformning. 
Efterfrågan på nya gravplatser speglas i utbyggnaden av kyrkogården 
1932. Järnvägslinjen Malmö-Billesholm öppnades 1886 och ett stationshus 
byggdes i Flädie 1885. Längs järnvägen anlades nya stationer kring vilka 
samhällen växte upp. Järnvägens tillkomst i Flädie bröt dock inte upp det 
gamla bebyggelsecentrumet förrän i början av 1910-talet. Järnvägen blev 
viktig för bettransporter från Flädie till Arlövs sockerbruk och i stationens 
närhet uppstod industriell verksamhet samt administrativ och servicemässig 
bebyggelse. I anslutning till stationen byggdes en lantmannahandel men också 
en smedja och ett mejeri. Vid sidan om de större gårdarna uppfördes även ett 
antal gatuhus längs byvägarna. 

I Flädies utkant finns en fyrlängad korsvirkesgård fortfarande på ursprunglig 
plats efter enskiftet under 1800-talets första årtionden. Andra rester av äldre 
odlingsmönster är att Flädie är ett exempel på by med särskild ängsvång, som 
inte följde det tresäde som gällde för andra vångar. Möllan i Flädie är idag den 
enda kvarvarande vindmöllan i Lomma kommun. Tidigare har här funnits sju 
vindmöllor. Möllan uppfördes 1848 och byggdes med tegelfot i två våningar. 
Under 1950-talet började den drivas med elektricitet men 1972 avvecklades 
verksamheten. 

LOMMA 

Lomma ligger vid mynningen av Höje å, vilket troligen var en gynnsam 
plats under vikingatid eller tidig medeltid med möjlighet till jakt, fiske 
och transporter. Tegelkyrkan i Lomma byggdes 1871-1873 och ersatte 
en medeltida anläggning som visade sig vara för liten och otidsenlig när 
befolkningen ökade till följd av förbättrat jordbruk, industrietableringar och 
bättre levnadsförhållanden. År 1960 tillkom församlingshemmet på Skolgatan, 
ritat av Tage Møller. Kyrkogården utvidgades och förändrades under 
1900-talet. Det modernt utformade gravkapellet i gult tegel och svart skiffer, 
med fasaden mot Höje å i glas, tillkom 1964. Prästgården fungerade även som 
disponentvilla till det intilliggande AB Lomma tegelfabrik. Bredvid ligger två 
byskolor, den ena i rött tegel från 1822 och den andra i gult tegel från mitten 
av 1800-talet. Vid kyrkan finns även den fyrlängade Kommungården och ett 
ålderdomshem från 1920- eller 1930-talet.

Med järnvägens etablering 1886, Malmö-Billesholm, kom ortens centrum att 
förskjutas söder ut. Kring stationsbyggnaden uppfördes industriell verksamhet 
blandat med handel och bostäder. Arbetarebebyggelse uppfördes främst 
utmed Strandvägen men även utmed andra viktiga landsvägar. I området 
uppfördes även missionshus och epidemisjukhus från 1893. Den senare 
byggnaden har under åren används för många ändamål bland annat som 
kommunhus. Den nuvarande Vinstorpskolans äldsta delar uppfördes 1885-
1886 i gult tegel. År 1927 uppfördes ytterligare en skolbyggnad, också den 
i gult tegel. Industrin, med tegelbruken som dominerande verksamhet, var 
avgörande för Lommas utveckling under 1900-talet. Spår som vattenfyllda 
täkter men också valet av byggnadsmaterial visar detta. 
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Förutom järnvägen var hamnen viktig för industrin. En utlastningslada i 
tegel från 1800-talets senare hälft är vad som finns kvar av landets första 
cementfabrik, Skånska Cementaktiebolaget. Tullvaktstugan i hamnen tillkom 
då Skånska Cementaktiebolaget höll tullaren med hus då hamnen var 
privatägd. En annan industri som var viktig för orten var Skandinaviska Eternit 
AB. Idag finns endast huvudkontorsbyggnaden kvar. Spår av eternitfabrikens 
verksamhet finns bevarad, inte minst i Lomma tätort, i många hus med 
fasader klädda i eternit eller tak belagda med eternitplattor. 

Vid industrietableringen kring sekelskiftet 1900 uppfördes Kraften, en 
transformatorstation från 1908. Byggnaden är kvadratisk med fasader i rött 
tegel. Till industrierna fanns även en stark arbetarrörelse knuten. Folkets hus 
uppfördes 1898 och kom att bli en viktig samlingsplats för arbetarna, både 
som möteslokal och som en plats för rekreation och nöje. Byggnaden byggdes 
sedan om och till flera gånger under 1900-talet. I byggnaden fanns även under 
vissa perioder biograf, servering och ölkafé. Uthuset från 1910 i kalksandsten 
användes som hönshus och svinstall men också som arrestlokal och toaletter. 
Dansrotundans nuvarande utseende är från 1930-talet. Tillbyggnaden med 
entré, garderob och toaletter gjordes 1947. 

Runt sekelskiftet 1900 byggdes villor för välbärgade familjer, bland annat 
utmed Allégatan och på södra sidan om landsvägen till Karstorp. Både 
sommarvillor och åretruntboende skapades och storlek och stil varierade. 
Gemensamt är dock de stora tomterna. Under 1920-talet började 
uppförandet av egna hem, framför allt finns en homogen bebyggelse kring 
Storgatan. Utbyggnaden av egnahem fortsatte under 1930- och 1940-talen 
bland annat vid Linnéavägen. Intilliggande Pilängsskolan uppfördes 1952 i gult 
tegel. Villor och radhus byggdes under 1940- och 1950-talen i en rätvinklig 
stadsplan öster om järnvägen. I ytterkanten av Lomma tillkom grupphus på 
1960- och 1970-talen. I slutet av 1960-talet uppfördes även Centrumhuset, 
som skulle samla handel och andra verksamheter som tidigare låg utmed 
gamla huvudgatan Strandvägen. Det centrumhuset revs 2010 och under 
åren efter byggdes nya hus med affärslokaler i bottenvåningen och bostäder 
ovanpå. 

Allteftersom bebyggelsen i Lomma expanderat har enstaka gårdar omringats 
av senare bebyggelse. Flera av gårdarna finns dock bevarade.
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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 om de kulturhistoriska värdena 
vid sammanvägningen av intressena i plan- och bygglovshantering. Det ska 
dessutom fungera som en inspiration för kommuninvånarna att ta reda 
på mer om sin kulturmiljö. Genom att en samlad bedömning gjorts av 
kommunens kulturmiljöer kan exempelvis bygglovsärenden bedömas på 
likvärdiga grunder. För fastighetsägare innebär det också en större tydlighet i 
beslutsprocessen.

Den första delen av kulturmiljöprogrammet innehåller en översikt av 
kommunens kulturhistoriska utveckling och en omfattande inventering 
av all bebyggelse i kommunen uppförd år 1960 eller tidigare. Även viss 
bebyggelse uppförd senare än 1960 finns med i inventeringen. Dessutom 
ingår ett åtgärdsprogram samt broschyrer för fastighetsägare. Alla 
delarna i programmet finns på kommunens hemsida www.lomma.se/
kulturmiljoprogram. 

•	 Kommunens kulturmiljöprogram ska vara vägledande bland annat vid 
detaljplanläggning och bygglovsprövning.

•	 Kommunen ska verka för att information om god byggnadsvård förm-
edlas, för att bidra till att byggnader och gårdsmiljöer ingår i ett vack-
ert och levande kulturlandskap.

•	 Det öppna landskapets karaktär ska bevaras. Nya byggnader och an-
dra anläggningar ska prövas restriktivt och medges endast om de kan 
anpassas till landskapets karaktär.

•	 Kulturlandskapet bör i största möjliga utsträckning bevaras och i vissa 
fall återskapas.

•	 Trädrader, alléer och småbiotoper i landskapet är skyddade miljöer 
och ska vid behov kompletteras och återplanteras. Nyplantering av 
gran bör undvikas.
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Näringsliv och högre 
utbildning

Det finns många framförallt mindre företag i Lomma kommun. 
Nyföretagandet har de senaste åren varit bland det högsta i landet. I 
genomsnitt har det startats 173 nya företag per år de fyra senaste åren. 
Merparten av kommunens företag är en- eller fåmansföretag som fördelar 
sig på ett antal olika branscher. Nio av tio företag klassas som mikroföretag 
med färre än tio anställda. Branscherna som dominerar är företags- och 
konsulttjänster samt verksamheter inom juridik, ekonomi, vetenskap och 
teknik. Soloföretagen dominerar i kommunen, 65 procent av kommunens 
registrerade företag har 0 - 1 anställd. Av de större arbetsgivarna finns endast 
några få som har sitt huvudkontor i kommunen.

Med kommunens gynnsamma läge finns en stor efterfrågan på mark från 
bland annat logistikföretag och större butikskedjor, men även efterfrågan på 
lokaler är relativt stor. 

Befintliga verksamhetsområden
I Lomma kommun finns idag fyra stora verksamhetsområden; tre i Lomma 
tätort och ett i Borgeby. 

NORR VINSTORP 

På området finns runt 80 företag etablerade, däribland ett privatägt 
företagshotell. Området innehåller flera industrier med tillverkning av 
bland annat plastgranulat, medicinsk utrustning, vattenreningssystem och 
plåtindustri. Det finns ingen tillgänglig kommunalägd mark för byggnation på 
området men viss förtätning på privatägd mark är möjlig. På lång sikt anser 
kommunen att området, i de delar där det är möjligt, ska kunna omvandlas till 
bostäder. 

FÄLADSMARKEN 

Cirka 15 företag har byggt, köpt eller reserverat mark för etablering. Området 
har en profil av tillverkning och viss handel. Dominerande på området är 
Kraftringen med kraftvärmeverket och BESIKTA bilprovning. Det finns ingen 
tillgänglig mark för ytterligare byggnation på området.

NIANS VERKSAMHETSOMRÅDE 

Verksamhetsområdet ägs av fem privata fastighetsägare. De avser att uppföra 
verksamhetslokaler för lättare produktion av trycksaker, friskvård/gym, 
padelbanor, restauranger, handel, showroom och husbilsförsäljning. Av det 
ursprungliga området på 65 000 kvadratmeter blir det verksamhet på cirka 35 
000 kvadratmeter. På resterande delar har kommunen uppfört en ny förskola 
och Skanska har byggt fem flerbostadshus med hyresrätt.  

BORGEBY VERKSAMHETSOMRÅDE

Området har en intressant blandning av lättare tillverkning, service och 
handel. På området har cirka 20 företag byggt, köpt eller reserverat mark för 
etablering. All mark är såld eller reserverad.

Växtodl ing 
Biotronen SLU, 
Alnarp
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ALNARP

SLU Alnarp har cirka 450 anställda och är med det Lomma kommuns näst 
största arbetsgivare. Lantbruksuniversitetet har runt 1 200 studenter 
som utbildar sig till hortonomer, landskapsarkitekter, lantmästare, 
landskapsingenjörer och trädgårdsingenjörer. Flera företag är etablerade 
i Alnarpsområdet, till största delen inom till universitetet relaterade 
verksamheter men här finns även eventbolag, restaurang och juristbyrå. 

Handel och service 
BJÄRRED

Kommunen vill arbeta för en utveckling av Bjärredsstråket, som ska sträcka 
sig längs Västkustvägen från sommarkiosken till Borgeby verksamhetsområde. 
Längs sträckan behöver olika insatser göras för att skapa ett sammanhängande 
stråk. Bjärred centrum har en stark dagligvaruhandel. Centrumbyggnaden 
behöver dock göras mer inbjudande för att locka kunderna till spontanhandel 
för övriga butiker. Liksom i Lomma är utbudet på sällanköpsvaror mycket 
begränsat, lokalbrist är en orsak till det, men även närheten till stora 
köpcentra, Nova Lund och Center Syd.

Borgeby verksamhetsområde har etablerat sig med stark sällanköpshandel. 
Ytterligare verksamheter är planerade på området, vilket kommer att ha en 
blandad karaktär av handel, service och tillverkning.  

LOMMA 

För att utveckla näringslivet i Lomma tätort vill kommunen binda samman 
Lommastråket, från Centrumtorget via biblioteket till piren och från 
biblioteket till småbåtshamnen. Med ny infrastruktur och nya byggnader 
för både handel, service och boende i Lomma Hamn och Lomma centrum 
öppnas en mängd möjligheter för olika typer av verksamheter inom framför 
allt service och handel, men även upplevelser. Med det nya centrum (där 
även Lomma Hamns handel och service inkluderas) som planeras och 
byggs i Lomma kommer handelsytan att fördubblas. Ett varierat utbud med 
dagligvaruhandel, sällanköpshandel, kaféer och restauranger ger Lomma en 
attraktivitet som shopping- och upplevelseort. Målet är att invånarna ska 
kunna utföra fler av sina ärenden på hemorten istället för att behöva åka 
utanför kommunen.  

Besöksnäring
Det finns en god potential att utveckla Lomma kommun som destination och 
att stärka besöksnäringen. Lomma kommun har ett fördelaktigt läge vid havet, 
lättillgängliga naturområden och närhet till storstäderna i regionen. Ett antal 
besöksmål finns redan, vilka kan utvecklas och marknadsföras ytterligare. 
Dessutom kan nya skapas för att stärka Lomma kommun som en attraktiv 
destination.

Pendling
Dagbefolkningen, de personer som arbetar i kommunen oavsett boendeort, 
finns främst inom branscherna tjänster och handel. Drygt 3 800 personer 
pendlar in till Lomma för att arbeta, runt 8 700 invånare i kommunen pendlar 
till annan kommun för att arbeta. För att ändra det pendlingsmönstret vill 
kommunen etablera nya arbetstillfällen som matchar invånarnas kompetens 
på de verksamhetsområden som pekas ut i planen. 
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Areella näringar
Jordbruk och fiske är viktiga näringar inom kommunen. Spannmålsodling är 
dominerande, djurhållning sker i relativt ringa omfattning. Olika former av 
försöksverksamhet bedrivs vid Alnarp och vid Borgeby gård. Yrkesfisket är ett 
karaktärsskapande inslag i hamnen och verksamheten är viktig att slå vakt om. 
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Offentlig Service

Kommunens förvaltningar finns samlade i kommunhuset i Lomma. I Lomma 
finns också bland annat bibliotek, vårdcentral, tandläkare, apotek och polis. 
Utveckling av Lomma centrum sker i samverkan med berörda näringsidkare. 
Bibliotek, vårdcentral, tandläkare, apotek med mera finns även i Bjärreds 
centrum.

Utveckling inom fritid och kultur
Inom kommunen finns en mängd olika anläggningar för fritid och kultur. Inom 
kulturområdet finns, förutom biblioteken i Lomma och Bjärred exempelvis 
Medborgarhuset, Kulturboxen och Hörsalen i Bjärred, Folkets hus och 
Dansrotundan i Lomma. Många skollokaler används även för kulturella 
aktiviteter. Lokaler för fritidsaktiviteter redovisas i kapitlet om rekreation och 
fritid. Behovet av lokaler och andra anläggningar för kultur och fritid växer i 
takt med befolkningsutvecklingen.

Utveckling inom förskola och skola
Det finns 21 förskolor och 11 grundskolor i kommunen. I södra kommundelen 
finns 13 förskolor (varav tre fristående förskolor) och sex grundskolor. I 
norra kommundelen finns åtta förskolor (varav två fristående förskolor) 
och fem grundskolor (varav en fristående grundskola). Den fristående 
grundskolan, som är lokaliserad i Borgeby i norra kommundelen, erbjuder 
utbildningsplatser för elever från förskoleklass till och med årskurs 
9. Kommunen har ingen gymnasieskola. Öppen förskola finns i båda 
kommundelarna. 

Under planperioden 2020–2030 visar befolkningsprognosen i för- och 
grundskolan (åldrarna 1–15 år) sammantaget en ökning av antalet barn de 
första åren i planperioden. Därefter ser antalet ut att minska.

FÖRSKOLA

I södra kommundelen bedöms antalet barn i förskoleåldern variera med 
30–40 stycken i förhållande till år 2020. I slutet av planperioden visar 
befolkningsprognosen drygt 100 barn färre än år 2020. Lerviks förskola, med 
åtta avdelningar, öppnade i slutet av förra planperioden.

I norra kommundelen visar befolkningsprognosen att antalet barn minskar 
i början av perioden. Därefter bedöms antalet barn i förskoleåldern 
komma att öka. Under de sista åren i planperioden förväntas antalet barn 
återigen minska. I norra kommundelen planeras att en ny förskola med 
åtta avdelningar ska stå klar i mitten av planperioden. När de förskolor som 
nämnts i texten har öppnat anser kommunen att behovet av lokaler, under 
planperioden, i båda kommundelarna är tillgodosett. 

GRUNDSKOLA

I södra kommundelen visar prognosen en ökning av antalet barn de 
första åren och därefter en minskning. I norra kommundelen visar 
befolkningsprognosen en nedgång i elevantalet under i stort sett hela 
planperioden.

Första etappen av Pilängskolans nya lokaler har tagits i drift i slutet av förra 
planperioden. En ny mellanstadiebyggnad i Allé/Pilängsområdet planeras att 
vara klar 2022. 

Höje å och
Lomma Bibl iotek
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Undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa har utökats. Utökningen innebär 
ytterligare behov av idrottshallar och en kartläggning av lokalbehovet har 
genomförts. Kartläggningen är sammanvägd med de lokalbehov som finns 
i kommunens föreningar. För att tillgodose det akuta lokalbehovet uttrycks 
behov av en fullstor idrottshall i Bjärehovsområdet (2024) och en fullstor 
idrottshall i Allé/Pilängsområdet (2025). Ytterligare en idrottshall kommer att 
uppföras vid Rutsborgskolan (2022).

När hela den nybyggda Pilängskolan, mellanstadiesbyggnaden i Allé/
Pilängsområdet samt de nya idrottshallarna tas i drift anser kommunen att 
behovet av lokaler för grundskolan, under planperioden, är tillgodosett i båda 
kommundelarna.

I södra kommundelen ska en grundsärskola etableras. Grundsärskolan 
planeras starta höstterminen 2022 i nya lokaler på Karstorpsområdet.

GYMNASIESKOLA

Under hela planperioden visar prognosen en ökning av elever i åldrarna 
16-19 år. År 2030 bedöms antalet personer i åldersgruppen vara cirka 480 
fler än prognosen visar för 2020. Elever i gymnasieåldern går ofta i skola 
antingen i Lund eller Malmö. Kommunen har ingen egen gymnasieskola men 
förutsättningarna för ett eventuellt framtida gymnasium i Lomma kommun 
utreds. 

Utveckling inom socialtjänsten
Utifrån Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) har kommunen ansvar för verksamheter och boende 
för personer med funktionshinder, äldre personer samt personer som av 
andra anledningar är i behov av stöd eller boende genom socialtjänsten. 

I dagsläget har socialnämnden sammantaget 159 vårdboendelägenheter 
för äldre fördelat på fyra särskilda boenden och motsvarande 15 lägenheter 
fördelat på tre gruppbostäder enligt LSS. Ett tidigare HVB-hem har nyligen 
omvandlats till åtta servicelägenheter enligt LSS. Tre av kommunens särskilda 
boenden är belägna i den södra kommundelen och ett i den norra. Vad gäller 
gruppbostäder enligt LSS finns två av dem i den norra kommundelen. 

Socialförvaltningen tar varje år fram en särskild bostads- och 
lokalförsörjningsplan för sitt verksamhetsområde. Enligt befolkningsprognosen 
är stora ökningar att vänta i de äldre befolkningsgrupperna och troligen blir 
ökningen störst i den södra kommundelen i den tidiga delen av planperioden. 
I kommunen som helhet är de största ökningarna att vänta i den äldsta 
gruppen, 85 år och äldre. En fortsatt ökning av den äldre befolkningen gör 
att efterfrågan av platser på särskilt boende kommer fortsätta vara stor. 
Bedömningen är att tre nya boenden behöver byggas i kommunen innan 
2030. 

Behovet av nybyggnation av gruppbostad enligt LSS baseras på samtliga 
kända brukare med behov enligt LSS samt förväntad befolkningsökning. 
Bedömningen är att två gruppbostäder behöver byggas innan 2030 för att 
tillgodose behovet. 

Ökningen av äldre innevånare och invånare med särskilda behov ställer krav 
på god tillgänglighet i offentliga miljöer och väl utbyggd kollektivtrafik samt 
samhällsservice i övrigt. 
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Mark för kommunal service 
Behovet av kommunal service och tillkommande verksamhetslokaler efter 
planperioden påverkas av hur många bostäder som byggs per år och när 
under planperioden de blir klara. Det behov av lokaler som kan behövas efter 
2030 måste utredas separat.

•	 Vid utveckling av nya bostadsområden ska behovet av mark för kom-
munal verksamhet bedömas.
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Rekreation och fritid

Områden för rekreation och fritid
LÖDDE Å OCH DALGÅNGEN

Lödde å är den sista delen av Kävlingeån, innan denna når Öresund. Ån är 
känd för sina bestånd av stora gäddor och abborrar, som fiskas framför allt i 
åns nedre delar. I och längs med ån finns mycket viktiga livsmiljöer för många 
djur och växter och mynningsområdets land-och vattenmiljöer är skyddad 
natur. Ån är del av riksintresset för naturvård och är utpekad och prioriterad 
som nationellt och regionalt särskilt värdefullt vatten av Länsstyrelsen, 
Naturvårdsverket, dåvarande Fiskeriverket och Riksantikvarieämbetet. Lödde 
å och dalgången är även utpekade som riksintresse för friluftsliv.

ÖVERGÅNG ÖVER LÖDDE Å

För att utveckla friluftslivet och rekreationsmöjligheterna vill Lomma 
kommun skapa en förbindelse över Lödde å. Området både söder och 
norr om Lödde å är ett populärt rekreationsområde och med en möjlighet 
att korsa ån skulle längre sträckor att röra sig göras tillgängliga och knytas 
samman med både Skåneleden och Sydkustleden. En övergång över ån med 
tillhörande anslutningspunkter behöver noggranna utredningar inför en 
eventuell tillståndsansökan för att säkerställa att riksintresset eller Natura 
2000-området inte skadas.

•	 Lomma kommun ska arbeta för en övergång över Lödde å väster om 
E6:an

LÖDDESNÄS

Strandpromenaden utmed Öresund som norrut övergår i naturreservat 
Lödde åns mynning södra är ett uppskattat promenadstråk. Promenaden går 
genom naturområdet Gyllins ängar och passerar det marina naturreservatet 
Flädierev. I området finns stora naturvärden och det är ett viktigt friluftsstråk 
och ska bevaras som sådant. Naturreservatet är utpekat som riksintresse för 
både naturvård och friluftsliv. 

DOMEDEJLA MOSSE

Naturreservat Domedejla mosse är ett skogs- och våtmarksområde mellan 
Bjärreds samhälle och Borgeby. Området består av vildvuxen skog, ängsytor 
och mindre vattensamlingar. I början av 1900-talet fanns här en liten grund 
sjö, som försvann när området dikades ut under 1930-talet. Området 
fungerar som en grön lunga och är ett populärt gångstråk och används för 
naturpedagogik. 

FRITIDSOMRÅDE BORGEBY 

Området är en samlingsplats för olika frilufts- och idrottsgrupper och har 
stor social betydelse. Inom området finns Friluftsfrämjandet aktiva på Otto 
Pers Gård, Lomma Bjärreds Tennisklubb som bedriver tennisverksamhet 
i tennishallen och fotbollsverksamhet (Bjärreds IF och Borgeby FK) på 
idrottsplatsen med olika naturgräsplaner samt en konstgräsanläggning. I 
sporthallen har handbollsklubben Ankaret sin verksamhet. I området finns 
även löpslingor, hinderbana, grillplatser och beachhandbollsplan. 

Lödde å •	 Borgeby idrottsområde ska kunna utvecklas framöver. 
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HABOOMRÅDET

Huvuddelen av Haboområdet ligger mellan Södra Västkustvägen, Lerbäcks 
väg, järnvägen och Höje å. Området väster om Södra Västkustvägen 
innefattar naturreservat Alkärret i Habo Ljung samt Habo Ljungs camping. 
Strandområdet ner till piren vid hamnutloppet räknas i vissa sammanhang 
som en del av Haboområdet. På andra sidan Södra västkustvägen finns 
naturreservat Habo Ljungs fure samt det föreslagna naturreservatet Kyrkfuret. 

Större delen av Haboområdet är utpekat som riksintresse för friluftsliv. I 
princip hela området ligger även inom landskapsbildsskydd vilket kräver 
särskild hänsyn i frågor om ljusföroreningar, byggnadshöjd, master och 
liknande anläggningar som påverkar utblickar i området. Haboområdet är 
värdefullt för rekreation och friluftsliv, det erbjuder en mängd möjligheter 
till aktiviteter exempelvis promenad, naturpedagogik, ridning, hundsport, 
scouting, motionslöpning och golf.

Habo gård finns i området och är en plats för rekreation och rehabilitering. I 
den sydligaste delen av Haboområdet finns en båtuppställningsplats. 

Ny idrottsplats

För att möta den ökade efterfrågan på idrottsytor planeras för en ny 
idrottsplats i Habo fritidsområde. Behovet som finns är av två fullstora 
fotbollsplaner varav en är matchutrustad med läktare. Även ett större 
fotbollsfält behövs motsvarande fyra fotbollsplaner med flexibla 
träningsplaner samt faciliteter för friidrott behövs. Den nya anläggningen 
ska även omfatta omklädning, kansli och konferenslokaler för föreningar. 
Önskemål finns också om styrketräningslokaler och en mindre idrottshall 
för till exempel kampsport. Nya anläggningar behöver tillkomma i harmoni 
med de speciella förutsättningar som råder med landskapsbildsskydd och 
omkringliggande naturområden där många andra föreningar nyttjar områdena 
på grund av det ostörda sammanhanget.

•	 Förutsättningarna för att utveckla Haboområdet för fritids- och re-
kreationsändamål ska fortsatt utredas. 

HÖJE Å OCH DALGÅNGEN

Höje å erbjuder goda rekreationsmöjligheter. Delar av ån kan användas 
som kanotled. Lomma kommun samarbetar sedan flera årtionden med 
kommuner och andra intressenter i Höje å vattenråd. Vattenrådet hanterar 
åtgärdsprogram, söker externa medel och arbetar med informationsinsatser, 
friluftsliv och landsbygdsutveckling i ett vattensammanhang. Lomma 
kommun är sedan starten ordförande i denna grupp. Området mellan 
Slättängsdammarna och Höjeå utgörs av naturreservat Pråmlyckan. Höje 
åns dalgång är utpekad som ett viktigt område i Länsstyrelsens rapport om 
tätortsnära natur och omfattas också av landskapsbildsskydd och strandskydd. 
Höje å och dalgången och delar av Pråmlyckan är utpekat som riksintresse för 
friluftsliv. 

•	 Å-landskapen ska utvecklas till gagn för rekreationsmöjligheter utan 
att biologiska värden påverkas negativt.

SLÄTTÄNGSDAMMARNA OCH ÖSTRA DAMMEN

Naturreservaten Slättängsdammarna och Östra Dammen är viktiga tätortsnära 
natur- och kulturområden. I områdena finns goda möjligheter till rekreation 
med iordningställda stigar och rastplatser. Dammarna är fiskrika, och fiske 
är delvis tillåtet i Östra Dammen samt i Slättängsdammen (den östligaste 
av dammarna i Slättängsområdet) om man har fiskekort. Framför allt 
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Slättängsdammarna är ett viktigt utflyktsmål för skolor och förskolor som 
har möjlighet att använda det västra området som utomhusklassrum. I Stora 
Brohusdammen i reservat Slättängsdammarna finns en håvningsbrygga för att 
utforska djur i vattnet.

STRANDHUSEN OCH STRANDPARKEN

Norr om Öresundsparken ligger Strandhusen och Strandparken. Området 
sträcker sig från bebyggelsen vid Strandvägen i söder till dammarna vid 
Seglaregatans västra förlängning. Området är kuperat med kullar och åsar som 
förstärker inramningen av rummen. Bland kullarna finns en amfiteater och 
en populär lekplats. Ett cykel- och promenadstråk går genom hela området 
från norr till söder där även Strandstråket och Skåneleden går. Tre dammar, 
förbundna med varandra skiljer bebyggelsen längs Höje å från Strandparken. 
På vintern används en av dammarna som skridskobana. Det finns goda 
möjligheter att utveckla området inom motion, promenader och andra 
aktiviteter som passar det sjönära läget. 

ÖRESUNDSPARKEN

Naturreservat Öresundsparken ligger söder om Lomma mellan stranden och 
Malmövägen. Området är en del av Lommas södra entré. Naturreservatet 
används idag mest som strövområde och som en del av Strandstråket 
och Skåneleden. Närheten till havet och revlarnas värde som fågellokal är 
områdets största tillgång men även dess variation i växtlighet och struktur ger 
grunden till stort upplevelsevärde. 

ALNARPSPARKEN

Alnarpsparken anlades i sin nuvarande form 1878. Dessförinnan utgjordes 
den av en almskog. Parken fick sin karaktär av ”engelsk landskapspark”, ett 
uttryck som fortfarande är bestående i större delen av parken. Alnarpsparken 
är ett populärt utflyktsmål med stort rekreations- och friluftsvärde för 
kommuninvånare och besökare. Parken är välbesökt av både förskolor, skolor 
och föreningar. Ur dendrologisk (dendrologi = läran om träd) synpunkt är 
den landets bästa. Utbudet av trädarter och sorter är imponerande stort, 
inte minst sedan det nya sortimentet av träd och buskar anlades i mitten av 
70-talet. Parken tillhör staten och ingår i Sverige lantbruksuniversitets (SLU) 
verksamhetsområde. Det är av stort värde att den även i fortsättningen kan 
vara tillgänglig för allmänheten. Lomma kommun utreder tillsammans med 
SLU möjligheten till utvecklande av fritidsaktiviteter i området.

SÖDRA LOMMABUKTEN MED ALNARPS FÄLAD 

Alnarps fälad består av Tågarps hed och Alnarps ängar. Det är naturområden 
med stort ekologiskt och kulturhistoriskt värde. Området är naturreservat 
med beträdnadsförbud under häckningssäsong och har beträdnadsförbud i 
vattnet året runt. Naturreservatet angränsar till det marina naturreservatet 
Strandhusens revlar.  

SPILLEPENGS FRITIDSOMRÅDE

Spillepeng är en konstgjord halvö där den yttersta delen av området är 
Sysavs avfallsanläggning och den inre delen utgör fritidsområdet. Området är 
beläget vid Öresund med utsikt över Lommabukten och strandängen Tågarps 
hed. I norr avgränsas området av Kalinaån och i söder av Sege å. Spillepengs 
fritidsområde är ett rekreationsområde med varierande natur, elljusspår, 
mountainbikebana och utegym. Kommunerna Malmö, Burlöv och Lomma 
angränsar till Spillepeng. Tillsammans med Sysav har kommunerna bildat 
Stiftelsen Spillepeng som ansvarar för området. 
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TÄTORTSNÄRA PARKER

Det är viktigt att allmänheten har tillgång till grönområden och ett tätortsnära 
landskap med höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden. I Lomma 
kommun finns det flera parker och grönområden som skapar en vacker 
och skön utemiljö med varierande uttryck. Parkerna och grönområdena 
i kommunen bidrar till kommuninvånarnas tillgång till tätortsnära natur. 
Några av kommunens större parker och grönområden är Löddesnäsparken, 
Bjärehovsparken, Fladängsparken och Pilängsparken. 

•	 Kommunen ska medverka till att markområden för rekreation och 
naturupplevelser inom och i anslutning till tätorterna utökas. 

Bad och rörligt friluftsliv
LÅNGA BRYGGAN I BJÄRRED

Bjärred har en historia som fashionabel badort för borgare från Lund från 
sekelskiftet 1900. I dag utnyttjas badplatsen av både kommuninvånare och 
turister. Karaktären av bad- och friluftsliv är tydlig med viktiga beståndsdelar 
som till exempel Långa bryggan, som har ett kulturhistoriskt värde, 
kallbadhus, lekplats och grillplats. 

HABOOMRÅDET, BAD OCH CAMPING

Området begränsas i söder av piren, i norr av bebyggelsen i Habo Ljung 
och i öster av Södra Västkustvägen mot Bjärred. Området erbjuder 
friluftsmöjligheter med bad och camping som viktiga aktiviteter. Utvecklingen 
av Habo Ljungs camping ska ske i samklang med de natur- och friluftsintressen 
som finns i detta område. Den västra delen av Haboområdet, i sin helhet, 
erbjuder fina möjligheter till naturupplevelser. Området är utpekat som 
riksintresse för friluftsliv. 

LOMMA NORRA BADPLATS

Norr om Höje å finns en av Skånes mest välbesökta stränder med inbjudande 
bad och närhet till matställen och service. Söder om Höje ås utlopp finns 
småbåtshamnen som under sommaren sjuder av liv. Innanför stranden ligger 
Strandfuret, ett populärt strövområde. Lomma norra badplats är utpekat som 
riksintresse för friluftsliv. 

HAMNHUSEN I LOMMA

Badplatsen med T-bryggan är en av Lommas mest välbesökta badplatser 
med närhet till både centrum, busshållplatser och det sommartid livfulla 
hamnområdet. I anslutning till badplatsen ligger Lomma småbåtshamn som 
årligen gästas av tusentals seglare och turister. Kring badplatsen breder ett 
grönområde ut sig med slingrande gångsystem och stora gräsytor. 

VATTENSPORT

Kitesurfing, vindsurfing, vattenskidåkning, öppet vatten och stand up paddle 
är exempel på vattensporter som är populära i Lomma kommun. Lomma 
kommun ska verka för att förutsättningar ska finnas för dessa vattensporter 
inom hänsynsområden för bad- och friluftsliv. 

GÄSTHAMN

I Lomma finns en hamn för större och mindre fritidsbåtar. Större delen av 
hamnen arrenderas av Lommabuktens seglarklubb (LBS) som ansvarar för 
uthyrning av de flesta båtplatserna samt gästplatser.
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RIDLEDER

I Habo Ljungs fure, med utgångspunkt från områdets ridanläggning, finns 
ridleder som genomkorsar furet. Ridlederna knyter därefter an till Habo Ljung 
och går förbi bebyggelsen och vidare norrut mot Bjärreds östra delar. 

CYKELLEDER

Cykelvägarna i kommunen är en viktig del för att förbättra folkhälsan. Gång- 
och cykelvägar finns mellan tätorterna Lomma och Bjärred. Från Bjärred 
går en gång- och cykelväg till Lund via Flädie och Fjelie, och en annan till 
Löddeköpinge via Borgeby. Söderut från Lomma går en gång- och cykelväg 
längs kusten till Malmö via Arlöv och en annan via Alnarp till Arlöv. Från 
Lomma finns även gång- och cykelvägar österut till Lund via Värpinge, till 
Hjärup och till Åkarp via Alnarp. 

Sydkustleden

I juni 2019 invigdes Sydkustleden i Lomma kommun. Den sträcker sig 
genom samtliga kustkommuner från Simrishamn till Helsingborg. Sträckan 
genom Lomma kommun är cirka 18 kilometer lång och går på befintliga 
cykelvägar från Spillepeng i söder till Lödde å i norr. Sydkustleden binder 
ihop Kattegattleden (Göteborg-Helsingborg) och Sydostleden (Växjö-
Simrishamn). De tre lederna utgör tillsammans en sträcka på cirka 90 mil 
cykling. Sydkustleden är främst tänkt för turism och rekreationscykling och 
inte arbetspendling.

PROMENADSTRÅK OCH VANDRINGSLEDER

I kommunen finns många möjligheter till upplevelser för gående i olika 
omfattning och med varierande tillgänglighet.

Strandstråket

Lomma kommun har utvecklat ett strandstråk längs hela kusten från 
fritidsområdet Spillepeng i söder till Lödde å i norr. Syftet är främst att öka 
tillgängligheten till det kustnära området och att skapa promenadmöjligheter 
längs hela sträckan. Strandstråket är utpekat som ett viktigt 
rekreationsområde i Länsstyrelsens rapport om tätortsnära natur. Själva 
stråket är ett gång- och promenadstråk där standarden är i huvudsak gångväg 
eller stig.

Höjeåstråket

I den gällande landskapsvårdsplanen för Höje å är fem stråk eller beträdor 
föreslagna i kommunen. Från Fjelie by till Fels mosse, Lomma-Värpinge, 
Flädie-Önnerup-Habo, Flädie tegelbruk och banvall, samt Flädie längs med 
väg 16. En del av sträckan vid Habo dammar kommer att ha en utformning 
med hög tillgänglighet. Statliga medel har erhållits för att skapa delar av detta 
stråk. Det långsiktiga målet för Höjeåstråket är att det ska vara möjligt att 
vandra hela vägen från Lomma till Häckeberga i Lunds kommun. 

Skåneleden

Skåneleden omfattar mer än 100 mil av vandringsleder genom Skånes vackra 
natur- och kulturlandskap. Leden består av fem delleder som länkas samman 
i ett ledsystem över stora delar av Skåne. Öresundsleden är den delled som 
sträcker sig genom Lomma kommun, från Utvälinge i norr till Falsterbonäset 
i söder. Etapperna i Lomma kommun går från Löddeköpinge genom Bjärred 
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och Lomma till Spillepeng och är markerad med orange ledbrickor. Vid Långa 
bryggan i Bjärred och nedanför biblioteket i Lomma finns informationstavlor 
om leden.

•	 Möjligheterna att anlägga rekreationsstråk genom det öppna jord-
brukslandskapet ska tillvaratas i den mån detta inte står i konflikt med 
djur- och växtliv. 

•	 Kommunen ska fortsatt verka för utveckling av vandrings-, löpar-, 
-cykel, - rid och vattenleder genom kommunen med utökad tillgäng-
lighet och standard. 

Gröna stråk, beträdor och ”Gröna slingor”

De gröna stråken i Lomma kommun går huvudsakligen längs med strandzonen 
samt Lödde å och Höje å med dalgångar. Dessa gröna stråk kan bindas 
samman med så kallade beträdor, gräsremsor i åkerlandskapet som får 
beträdas av allmänheten. Här finns också stora möjligheter att samordna 
åtgärder mot översvämningar och vattenkvalitetshöjande åtgärder med 
rekreationsintressen och åtgärder för att gynna biologisk mångfald. Åtgärder 
för att förbättra och utveckla gröna stråk i kommunen förutsätter ett intresse 
från markägare och en samsyn kring hur landskap och produktionsmål kan 
gynnas av effekterna av dessa åtgärder. 

Friluftsfrämjandet i Bjerred-Lomma har tagit fram tre promenadslingor, 
så kallade ”Gröna slingor”, i Bjärreds tätorts gröna miljöer. Här finns även 
information om natur och kultur i Bjärred med omnejd.

Anläggningar för rekreation och fritid
STÖRRE IDROTTSANLÄGGNINGAR

Större framtida idrottsanläggningar avses i första hand lokaliseras till 
Haboområdet öster om Västkustvägen och Fritidsområde Borgeby. 
Haboområdet föreslås att ses i ett större perspektiv när det gäller utvecklingen 
av detsamma. En möjlig omfördelning av ”aktivitetsytorna” till förmån för ett 
eventuellt framtida mer sammanhållet idrotts- och fritidsområde diskuteras. 

Lomma idrottsplats har två konstgräsplaner. Här finns också klubbhus, 
omklädningslokaler, gräsplaner samt anläggning för friidrott. På lång sikt, 10 år 
eller mera, kan fotbollsverksamheten komma att flytta över till Haboområdet.  

Fritidsområde Borgeby har två konstgräsplaner, förutsättningar för friidrott, 
löparslingor, beachandboll, hinderbana, utegym, grillplatser samt en 
idrottshall. 

För både Haboområdet och Borgebyområdet finns diskussioner kring rena 
aktivitetsytor men också kopplingar till angränsande naturområden med 
exempelvis olika spår och leder.

STÖRRE IDROTTSHALLAR

Kommunens större idrottshallar, Pilängshallarna, Bjärehovshallen, 
Rutsborgshallen och Slättängshallen fyller en viktig funktion för skola och 
föreningsliv. Hallarnas placering i anslutning till skolområdena gör dem 
lättanvända för skolans räkning och fungerar bra även för föreningslivet. 
Hallarnas användning kvälls- och helgtid är mycket omfattande och ett stort 
antal olika aktiviteter utövas där. Det är främst det organiserade föreningslivet 
som får tillgång till de stora idrottshallarna för träning, arrangemang och 
matcher. I Lomma tätort i direkt anslutning till Pilängshallarna finns även 
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en simhall. Framtidens stora idrottshallar kan med fördel lokaliseras till ett 
skolområde då effektivt nyttjande både dagtid och kvällstid är att föredra. 
Diskussioner förs om en ny hall i Lomma tätort och en på Rutsborgsområdet i 
Borgeby.

MINDRE IDROTTSHALLAR, MINDRE IDROTTSPLATSER

Kommunens mindre idrottshallar är belägna vid Alfredshällskolan, 
Vinstorpskolan, Karstorpsskolan och Löddesnässkolan. De mindre 
idrottsanläggningarna är Lomma IP, Pilängsområdets fotbollsplan och 
tillhörande gräsytor samt de anordningar som finns där för friidrottsändamål, 
Karstorpskolans gräsplan och friidrottsanläggning samt Bjärehovskolans 
och Löddesnässkolans skolidrottsplatser. Dessa anläggningar används av 
skola, fritids och föreningsliv i stor utsträckning. Deras placering i närheten 
av skolmiljöer gör dem användbara för dessa grupper på ett enkelt sätt. 
Idrottsanläggningarna utomhus används under perioden april–oktober och de 
mindre idrottshallarna främst september–maj. Båda anläggningstyperna är 
viktiga för det organiserade föreningslivet. Mindre idrottshallar nyttjas också 
till viss del av privatpersoner och andra hyresgäster.

Framtidens diskussioner om de mindre idrottshallarnas och de mindre 
idrottsplatsernas utformning och placering är viktig för det organiserade 
fritidslivet men också för spontana eller nya fritidsaktiviteters framväxt.

Utöver ovanstående finns även utegym och parkourbanor. 

Spontanidrott
Aktivitetsytor i form av bollplaner, gräsytor, löpslingor och liknande finns 
ofta i boendemiljön. Deras placering och utformning utgår ofta inte från det 
organiserade föreningslivets behov och behöver inte heller så göra. 

Tillgänglighet
Kommunen kännetecknas av ett aktiv fritidsliv. Detta medför förväntningar 
på möjlighet till friluftsliv och rekreation. Fritids-, idrotts- och 
rekreationsanläggningar behöver därför vara tillgängliga för alla oavsett ålder 
eller funktionsnedsättning. Framtida behov av lokaler och andra anläggningar 
för kultur och fritid behöver växa i takt med att befolkningen växer.
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Infrastruktur

Lomma kommun strävar mot ett fossilbränslefritt samhälle och ska därför 
ta hänsyn till regionala trafikstrategier och stimulera kollektivtrafikresandet. 
Kommunen arbetar för detta genom utbyggnad av Lommabanan, busstrafiken 
och E6.02 (Flädie-Lund). Omkringliggande städer, dit många av Lomma 
kommuns invånare arbetspendlar, arbetar för att minska inkommande 
bilism, vilket kommer att ha effekt på bilismen även i Lomma kommun. 
Därför vill Lomma kommun stimulera och prioritera gång och cykling. 
Ökad gång- och cykeltrafik är även bra för barns rörelsefrihet, för trygghet, 
minskade bullernivåer och den allmänna hälsan för alla kommunens invånare. 
Kommunen ska sträva mot att reducera fordonstrafiken i de två tätorterna 
Lomma och Bjärred. Kommunen arbetar också med en uppdatering av den 
gällande parkeringsnormen. Fokus i det arbetet är att minska bilberoendet 
genom mobilitetspaket som incitament för byggherrar/exploatörer att 
minska bilberoendet i nya bostadsområden. Avslutningsvis ska Trafikverkets 
arbetsstrategi med fyrstegsprincipen, där stegen tänk om, optimera, bygg om 
och bygg nytt, vara vägledande i arbetet med infrastruktur. 

Hållbart resande
I kartan Resande med kollektivtrafik och cykel visas möjligheterna till ett 
hållbart resande för invånarna i Lomma kommun och omlandet. Hela Lomma 
tätort ligger inom tre kilometer från tågstationen i Lomma och närheten till 
andra stationer är mycket god. Kartan visar också de möjligheter som finns 
att kombinera resande med tåg, buss och cykel. Förslaget till prioriterat 
huvudcykelnät syns också på kartan för att visa på den framtidsbild som 
kommunen arbetar för. I dagsläget finns regionala cykelvägar i samma sträckor 
som det föreslagna prioriterade huvudcykelnätet vilket gör kombinationsresor 
med kollektivtrafik och cykel möjliga redan idag. 

Stationsläge Lomma
Persontrafiken på Lommabanan öppnade i december 2020. Området 
ligger centralt i Lomma tätort och har potential att utvecklas till ett mindre 
resecentrum. Kopplingen till Lomma centrum några hundra meter väster 
ut är mycket viktig. Andra viktiga frågor att ta hänsyn till är ombyggnad av 
kommunhuset, vad som ska hända med det gamla stationshuset samt den 
före detta Vinstorpsskolan strax väster om stationsområdet.   

Stationsläge Flädie
Trafikverket bygger och finansierar en planskild korsning mellan väg 913 och 
Lommabanan samt förlängning av mötesspåret genom Flädie. I samband med 
detta byggs även ny cykelväg i samma sträckning. Lomma kommun har avtalat 
med Trafikverket om en tågstation i Flädie i samband med ombyggnationen. 
En station i Flädie är viktig för resandet i den norra delen av kommunen och 
kommer att ge en snabb och hållbar resa in till Malmö. För stationsläget 
planerar kommunen två perronger norr om väg 913, en pendlarparkering 
väster om stationsläget och en gång- och cykelbro över väg 913. Dessutom 
planeras för anslutningsvägar. Att snabbt kunna byta mellan buss och tåg är 
en central och viktig faktor i planeringen. Skånetrafiken har aviserat att linje 
134 som idag trafikerar sträckan Löddeköpinge-Bjärred-Malmö kan omvandlas 
till en matarbuss som i och med att tågstationen öppnar, får denna som 
ändhållplats. En sådan matarbuss skulle även stå och invänta försenade tåg så 

Stationsområdet,
Lomma
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att resenärerna inte blir utan busskoppling när de kliver av tåget. Prognosen 
för öppnandet av persontrafik för stationsläge Flädie samt färdigställande av 
planskildheten är 2026.

Stationsläge Alnarp
Lomma kommun vill möjliggöra för en ny tågstation i Alnarp i samband med 
att Lommabanan byggs om med nya och längre mötesspår för att kunna 
klara halvtimmestrafik. Ett nytt mötesspår är planerat till Alnarp. Förslaget 
är att det blir perronger strax norr om Sundsvägen och på båda sidor om 
spåren. Dagens plankorsning på Sundsvägen stängs och ersätts av en gång- 
och cykeltunnel som också blir en förbindelse mellan perrongerna. Biltrafik 
kommer därför inte kunna korsa spåren. Prognosen för öppnandet av 
persontrafik för stationsläge Alnarp är 2026. 

•	 Tågstationer ska etableras i Flädie och Alnarp. Halvtimmestrafik ska 
införas på Lommabanan. 

Kollektivtrafikreservat
Lomma kommun väljer i den här översiktsplanen att ta bort det spårreservat 
som har funnits med i tidigare översiktsplaner. Kommunen anser att bygga 
ett spårbundet kollektivtrafikstråk mellan Bjärred och Lomma inte längre 
kan motiveras, eftersom när persontrafik införs på Lommabanan, är det inte 
samhällsekonomiskt lönsamt att ha två parallella spårsystem. Kommunen 
vill ändå behålla sträckan som en väg markerad som viktig för busstrafiken 
längs med kusten. Kommunen har i en avsiktsförklaring med Skånetrafiken 
kommit överens om att skapa ett starkt busstråk längs med kusten och på den 
sträckan är kollektivtrafikens framkomlighet viktig.  

Prioriterat huvudcykelnät
Lomma kommun vill främja cyklingen både inom kommunen och över 
kommungränserna. Ett snabbcykelstråk ska därför skapas i nordsydlig riktning 
genom kommunen. Sträckan går från kommungränsen i söder, genom Lomma, 
mellan Lomma och Bjärred och genom Bjärred och Borgeby. Cykeln ska 
vara det prioriterade transportsättet längs Västkustvägen och det ska tydligt 
framgå i gestaltningen. Det andra prioriterade snabbcykelstråket ska sträcka 
sig från Bjärreds vångar till Flädie station längs norra sidan av väg 913. Det 
tredje prioriterade stråket är sträckan Lomma–Lund. 

Det finns en rad funktionskrav för ett sådant snabbcykeltråk. Det ska vara 
möjligt att enkelt köra om långsammare cyklister, cykeln bör prioriteras i 
korsningar och, där det är möjligt, att cykeltrafiken helst ska vara separerad 
från övriga trafikslag och gärna belyst. Det är av vikt att man även i 
cykelplaneringen tänker differentierat vad gäller cykelvägar på samma sätt 
som bilvägar har olika funktioner: motorväg, huvudled, villagata. 

FÖRSTA STRÄCKAN

Ett arbete med att skapa ett supercykelstråk på sträckan Lomma – Malmö 
pågår under ledning av Region Skåne. Invigning kan förhoppningsvis ske år 
2023 men de åtgärder för förbättrad framkomlighet som ska göras inom 
Lomma kommun skedde under 2020 fortsätter 2021. Även sträckorna Bjärred-
Lomma, Bjärred-Lund och Lomma-Lund har inventerats inom Region Skånes 
arbete med Supercykelstråk. Tillsammans med Region Skåne och övriga 
väghållare kommer en plan tas fram för hur arbetet med de tre kommande 
sträckorna ska gå vidare. 

•	 Ett prioriterat och strategiskt huvudcykelnät ska byggas i kommunen. 
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E6:an
Trafikverket har i sin genomförandeplan för åren 2019-2024 angett att E6:an 
mellan trafikplats Lomma och trafikplats Alnarp ska byggas ut till sex filer 
åren 2023-2024. Idag sker det många olyckor på motorvägen och det uppstår 
köer i rusningstrafik, vilket även får konsekvenser för närliggande vägnät. 
Kollektivtrafikens destinationer fungerar inte heller för alla och såväl bil- som 
lastbilstrafik ser inte ut att minska, även om den möjligtvis inte kommer öka 
lika snabbt. Nackdelen är att forskning visar att en utbyggnad endast leder till 
ökad biltrafik som på tämligen kort sikt leder till nya trafikproblem. Lomma 
kommun vill verka för ett omgående omkörningsförbud för lastbilstrafiken 
och stödjer Trafikverkets förslag på en utbyggnad. I och med Trafikverkets 
ställningstagande för en utbyggnad till sex filer mellan trafikplats Lomma och 
trafikplats Alnarp, anser Lomma kommun att ett utökat bullerskydd behöver 
anläggas.
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Teknisk försörjning

Översiktsplanen ska medverka till att kommunens invånare, i kommunen 
verksamma företag och institutioner samt kommunala förvaltningar kan 
tillförsäkras en god teknisk service. Planen ska vidare stödja en successiv 
övergång till ett samhälle som baserar sin energianvändning på förnybara 
energikällor. Enligt kommunens Energi- och klimatplan (2021-2025) ska 
kommunen medverka till att minska klimatpåverkan och energiförbrukningen. 

Elförsörjning
En förväntad befolkningsökning och ökad elektrifiering i samhället, med en 
ökning av eldrivna fordon och maskiner, ställer allt större krav på produktion 
och distribution av el. Lomma kommun tillhör Sveriges södra elområde, 
där förbrukningen är ungefär fyra gånger större än produktionen och en 
säkerställd eldistribution är därmed en nödvändighet. Inom kommunens 
Energi- och klimatplan finns flera åtgärder för att minska, effektivisera och 
miljöanpassa energinyttjandet. Bland annat ska möjligheten att anlägga en 
större anläggning för produktion av förnybar energi (exempelvis solcellspark) 
utredas (2024). En ökad lokalproduktion av el inom Lomma kommun kan på 
lång sikt minska sårbarheten och beroendet av externa elproducenter och 
distributörer samtidigt som det bidrar till minskad klimatpåverkan.

•	 Kommunen ska verka för att anlägga en eller flera större energianläg-
gningar med förnybar energiproduktion inom kommunen. 

ENERGIBESPARING – EL

Lomma kommun arbetar aktivt med att minska elförbrukningen samt 
negativa miljöeffekter från elproduktionen genom flera ställningstaganden 
i kommunens energi- och klimatplan. Kommunorganisationen köper bland 
annat enbart in ursprungsmärkt fossilbränslefri el och vid anläggning av 
nya kommunala byggnader krävs solcellsanläggning samt att kraven för 
miljöcertifieringen miljöbyggnad silver ska uppfyllas.  

Solkraft

Lomma kommun bidrar till en ökning av lokalproducerad solkraftsel genom 
att i samverkan med kraftbolag informera och underlätta för kommuninvånare 
och företag. Inom kommunens energi och klimatplan finns krav på att nya 
kommunala byggnader ska ha solceller (minst 12% av byggnadsarean, 
dock minst 10 kW), och att kommunen ska verka för installation av 
solcellsanläggning även på befintliga byggnader. 

Vindkraft

Inom kommunen finns sex storskaliga vindkraftsverk nordöst om Fjelie. 
I enlighet med kommunens utredning av förutsättningarna för vindkraft 
är anläggningen av storskalig vindkraft inom Lomma kommun kraftigt 
begränsad av bland annat befintlig och planerad bebyggelse, riksintressen, 
naturvärden och infrastruktursatsningar. Kommunfullmäktige antog 2004 en 
vindkraftspolicy och kommunen har år 2009, inför föregående översiktsplan, 
tagit fram en vindkraftsutredning. Utredningen visar att hela Lomma kommun 
generellt sett inte lämpar sig för anläggning av storskalig vindkraft. Inom 
Energi- och klimatplanen för Lomma kommun (2021-2025) ingår det som 

Laddning av elbi l
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åtgärd att ta fram en ny vindkraftsutredning (2024) samt en politiskt antagen 
vindkraftspolicy (2025). Se även ställningstaganden mot havsbaserad vindkraft 
i styckena Kustvattenanvändning och Havsplanering. 

•	 Etablering av storskaliga vindkraftverk ska alltid föregås av planprövn-
ing. Kommunen tar ställning mot etablering av storskalig vindkraft 
inom de områden som har angivits som olämpliga i vindkraftsutred-
ningen. Utredningen och vindkraftspolicyn ska uppdateras under 
planperioden.

ELDISTRIBUTÖRER 

Transmissionsnätet inom Lomma kommun ägs av Svenska kraftnät, Kraftringen 
nät AB och E.ON. Svenska kraftnät är ägare av stamnätsledningen på 400 
kV som sträcker sig från Barsebäck (Kävlinge kommun) till Sege (Burlövs 
kommun). Elförsörjningen av Lomma kommun från regionnätet sker via två av 
E.ONs större regionnätsledningar. I den norra kommundelen finns en dubbel 
130 kV-ledning (som löper parallellt med Svenska kraftnäts 400 kV-ledning) 
som matar E.ONs fördelningsstation i Borgeby. I den södra kommundelen 
finns en ledning på 50 kV som matar Kraftringens mottagningsstation ”Lomma 
södra”. Gällande distributionsnätet så äger E.ON lokalnätet i Borgeby och 
norra delen av Bjärred medan resterande lokalnät i Lomma kommun ägs 
av Kraftringen. Kraftringen Nät AB har rättighet och skyldighet att bygga 
ut elnätet inom det koncessionsområde Energimarknadsinspektionen har 
beslutat åt bolaget inom Lomma kommun. I enlighet med nedanstående 
ställningstagande verkar kommunen för markförläggning av de tre stora 
kraftledningarna samt omläggning i norra kommundelen. För detta 
krävs fördjupad utredning och i dagsläget finns inga sådana planer från 
kraftledningsägarna.

•	 Kommunen ska verka för att de tre stora kraftledningarna markför-
läggs och att en omläggning sker i den norra kommundelen.

Värmeförsörjning
ENERGIBESPARING – VÄRME

Produktionsanläggningar för fjärrvärmedistribution finns i Lomma och Bjärred. 
Båda anläggningarna ägs och drivs av Kraftringen AB som ägs av kommunerna 
Lomma, Lund, Eslöv och Hörby. Under vinterperioden kan en överföring av 
värme ske till fjärrvärmenätet i Lund från produktionsanläggningen Återbruket 
i Lomma. Under revisionsstopp av Återbruket sker istället en överföring av 
hetvatten till Lomma från Kraftringens produktionsenheter i Lund och Eslöv. 

•	 Behov av markreservation för eventuellt tillkommande energiförsörjn-
ingssystem ska utredas.

Fjärrvärme

Lomma kommun arbetar aktivt med att minska energiförbrukningen till 
värme samt negativa miljöeffekter från värmeproduktion. Detta görs bland 
annat genom flera ställningstaganden i kommunens energi- och klimatplan. 
Stegvis har fossila bränslen fasats ut från fjärrvärmeproduktionen som under 
2018 blev 100 procent fossilbränslefri. Fjärrvärmeverket i Bjärred är gasdrivet 
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och använder biogas som energikälla medan fjärrvärmeproduktionen 
för Lomma huvudsakligen sker i det biobränsleeldade kraftvärmeverket 
Återbruket i Lomma som fungerar som baslastanläggning. Även Kraftringens 
produktionsenheter i Lund och Eslöv är biobränsleeldade. Kraftringen planerar 
för en ny överföringsledning för fjärrvärme i kommunen. 

Geotermi – Alnarpsströmmen

Alnarpsströmmen är en lokal energiresurs där grundvattentemperaturen 
håller 9-10 ᵒC vid 70 meters djup året runt. Då grundvattnet har en långsam 
strömningshastighet på några tiotal meter per år är förutsättningarna goda 
för att pumpa ner och lagra överbliven restvärme i grundvattenakvifären och 
nyttja den vid behov. Akademiska hus har genomfört provborrningar för att 
påbörja värmelagring och senare utvinning från grundvattnet. Projektet som 
beräknas vara färdigt under 2021 innefattar sex varma och sex kalla brunnar 
sammankopplade med värmepumpsanläggning ovan mark. Värme och kyla 
kommer att produceras hållbart och säsongslagras mellan årstiderna genom 
att nyttja grundvattnet och berggrunden för lagring. Detta kommer ersätta 
stora delar av fjärrvärmen och delar av den kyla som idag produceras med 
kylkompressorer lokalt i byggnaderna i Alnarp. 

Drivmedel
Både inom kommunkoncernen och i kommunen som geografisk enhet är 
transporter den största källan till utsläpp av växthusgaser (information 
saknas dock gällande kommunspecifika utsläpp från anläggningsarbeten och 
konsumtion).  

•	 Infrastrukturen för miljövänlig tankning ska utvecklas för att öka möj-
ligheten att ha miljöbilar inom kommunen som geografisk enhet. 

ENERGIBESPARING – DRIVMEDEL

Energi- och klimatplanen för Lomma kommun anger flera mål och åtgärder 
gällande minskning av fossila bränslen. I kommunens resepolicy som antogs 
av kommunfullmäktige 2018 anges att säkerhet, miljö och samhällsförebild i 
arbetet med minskad klimatpåverkan prioriteras högre än kostnadseffektivitet 
vid tjänsteresor, och att bilar i första hand ska köras på förnybara bränslen. 
Kommunens upphandlingspolicy anger att särskilt fokus ska tas till 
miljöhänsyn vid inköp av drivmedel, fordon och transporter. 

El

El utgör ett av de miljövänligaste drivmedlen. I nuläget genererar 
produktionen av elfordon ökade utsläpp av växthusgaser i jämförelse med 
konventionella fordon, men även om hela livscykeln inkluderas så släpper 
elfordon som drivs på grön el ut betydligt mindre än fossilbränsledrivna 
fordon. Rena elbilar och laddhybrider klassas som miljöbilar. I Lomma 
kommun finns laddstolpar på åtta olika ställen med totalt 19 parkeringsplatser 
för laddning. Lomma kommun har samverkat till installationen av laddstolpar 
på två ställen som vardera har två laddplatser.  

Biogas

Biogas utgör ett av de miljövänligaste drivmedlen och gasbilar klassas som 
miljöbilar. Det finns i dagsläget inga tankställen för biogas inom Lomma 
kommun. Närmaste tankställen finns vid Gunnesbo i Lunds kommun 
samt vid Spillepengen i Malmö stad. Båda ligger drygt två kilometer från 
kommungränsen och knappt en mil ifrån Lomma eller Bjärreds centrum. 
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Övriga förnybara drivmedel

Övriga förnybara drivmedel innefattar etanol (E85), hydrogenerade 
vegetabiliska oljor (HVO), biodiesel (FAME) samt vätgas. E85 går att tanka 
på bensinstation vid Prästbergarondellen och HVO samt FAME finns på 
bensinstation vid trafikplats Flädie. Bilar som drivs på dessa bränslen klassas 
inte som miljöbilar. De fordon som kan drivas på HVO eller FAME är till stor 
del vanliga dieselbilar. Vätgas som drivmedel är under utveckling och bilar 
som drivs på vätgas klassas som miljöbilar.

Fossila drivmedel

Inom Lomma kommun finns två bemannade och tre obemannade stationer 
för bensin och diesel.

Vattenhantering
Tillväxttakten i Lomma kommun gör att det kan bli aktuellt med ytterligare 
eller större VA-ledningar för dagvatten, dricksvatten och spillvatten. Behovet 
av markreservation för eventuellt tillkommande VA-system ska utredas i 
enlighet med nedanstående. 

•	 Behov av markreservation för eventuellt tillkommande VA-system ska 
utredas.

DAGVATTEN

Idag växer bebyggelsemiljöer i snabb takt samtidigt med pågående 
klimatförändringar så som ökad nederbörd, vilket ställer stora krav på hur 
dagvattnet ska hanteras. VA SYD ansvarar för ledningsnätet i kommunen. 
Mottagarna av dagvatten i kommunen är Höje å, Lödde å och Öresund. Det 
är väsentligt med lokalt dagvattenomhändertagande för att bland annat 
minska översvämningsrisken i åarna samt för att rena flödet av dagvatten ut 
i den biologiskt värdefulla och känsliga Lommabukten. Dagvattenhantering 
ger möjlighet till mångfunktionella och estetiskt tilltalande ytor. En öppen 
dagvattenhantering ger kommunen möjlighet att skapa ytor som ger ett 
mervärde samt som skapar förutsättningar för ytterligare ekosystemtjänster. 
Ett förslag på Dagvattenpolicy för Lomma kommun har tagits fram för 
att ge stöd i att skapa och säkerställa en hållbar och klimatanpassad 
dagvattenhantering. Behovet av markreservation för eventuellt tillkommande 
VA-system ska utredas i enlighet med ställningstagande ovan.

•	 Dagvatten ska tas om hand och fördröjas så nära källan som möjligt.

•	 För att minska omfattningen av översvämningar samt spridningen av 
föroreningar i dagvatten ska kommunen anlägga dammar och andra 
tekniska lösningar som mångfunktionella ytor.

•	 Lämpliga grönstrukturer och övriga markområden ska pekas ut och 
säkras som tillfälliga översvämningsytor.

DRICKSVATTEN

Sydvatten producerar dricksvattnet för Lomma kommun. De levererar till 
VA SYD som är huvudman för kommunens vattenhantering och ansvarar 
för kommunens dricksvattenförsörjning. Det finns två matningar till 
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Lomma från Sydvattens system, därtill finns en reservledning från Burlöv-
Malmö. Ledningsnäten är sammankopplade för att möjliggöra alternativa 
leveransvägar. Totalt levererar Sydvatten ungefär 1,5 miljoner kubikmeter per 
år till kommunen. Inom kommunen finns ingen egen dricksvattenproduktion. 
I kommunen saknar cirka 30 hushåll kommunalt vatten, men ambitionen är 
att fler ska ansluta sig till det kommunala nätet. Behovet av markreservation 
för eventuellt tillkommande VA-system ska utredas i enlighet med 
ställningstagande ovan.  

SPILLVATTEN

Lomma kommun är en flack kustkommun vilket innebär ett stort antal 
pumpningar av spillvattnet. VA SYD sköter spillvattenhanteringen i Lomma 
kommun. Upptagningsområdet för Borgeby avloppsreningsverk innefattar 
Bjärred, Borgeby, Flädie och Fjelie samt närliggande landsbygd. Borgeby 
avloppsreningsverk (B-verksamhet), ligger ca 1,5 km nordost från Borgeby 
tätort. På grund av risk för smitta, lukt och buller så är det inte lämpligt att 
bygga nära reningsverket. Avloppsvattnet från resterande delar av Lomma 
kommun (vilket innefattar Lomma, Habo Ljung, Alnarp och landsbygden i 
den södra kommundelen) överförs till Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö 
kommun där kapacitetsgränsen som tillståndet medger snart är uppnådd. 
Mark för utökning och skydd av befintligt reningsverk i Borgeby alternativt 
nytt reningsverk kan komma att behövas på grund av nya utbyggnadsområden 
samt havsnivåhöjning. Tillväxttakten gör även att, utöver nedanstående 
markreservation för avloppstunnel, ska behovet av markreservation för 
ytterligare tillkommande VA-system utredas i enlighet med ställningstagande 
ovan. VA SYD planerar anläggning av ny avloppstransport mellan Lund och 
Malmö via en cirka tre meter bred spillvattenledning. Ledningen planernas 
vara cirka 30 meter djup, och den kommer installeras via borrning som utgår 
ifrån vertikalschakt. Två av dessa schakt planeras inom Lomma kommun och 
de är placerade där reservatet för spillvattenledning byter riktning (se karta 
Teknisk försörjning). Markanspråket från ytan är begränsat till schakten, 
vid varje schakt kommer det krävas ungefär 30 meter radie från schaktets 
centrum vid anläggningsskedet och 15 meter radie vid drift. Reservatet som 
är 30 meter brett innefattar skyddszon för ledningen samt markytan som 
tas i anspråk av schakten. Fastställande av reservat, ansökan av ledningsrätt 
och miljökonsekvensbeskrivning ska genomföras av ledningsägaren VA SYD 
och hänskjuts till senare planeringsfas (enligt preliminär bedömning krävs ej 
åtgärder). 

•	 Det ska utredas om mark för utökning och skydd av befintligt renings-
verk i Borgeby, nytt reningsverk eller en annan teknisk lösning behövs.

•	 Mark reserveras för spillvattenledning.

HAVSBASERADE RENINGSVERK

I kustvattenplaneringen finns marina verksamhetsområden utpekade. 
Dessa områden har testats för externa marina reningsverk i form av 
blåmusselodlingar. Detta har under förra planperioden skett som pilotförsök i 
det södra marina verksamhetsområdet och en metod som gör det möjligt att 
odla blåmusslor i ett strömmande sund utvecklades. Tekniker som denna kan 
framöver användas som storskaliga externa reningsverk för att ytterligare rena 
vattnet i Lommabukten. 
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EROSIONSSKYDD

Kusterna runt Lommabukten är i varierande grad utsatt för erosion i en 
naturlig process. Stora problem kan uppstå om strandnära bebyggelse eller 
infrastruktur hotas. Detta kan komma att tillta i takt med förändrad kustlinje 
som följd av exempelvis utbyggnader i havet, klimatförändringens påverkan 
på havsnivån och väderförhållanden samt tillkomst av hårda strukturer av 
olika anledningar. Stranderosion i Lommabukten sker inte kontinuerligt 
utan den största skadan sker under höst- och vinterstormarna då höga 
vågor i kombination med högt vattentillstånd eroderar strandbrinken och 
förflyttar sand vid kusten. De södra och norra delarna av kommunen har 
mera långgrunda och flacka stränder vilket medför att erosionen inte är lika 
stor som i den mellersta kommundelen.  Hur kusten har förändrats över tid 
har analyserats av SGU och stranderosionen längs Skånes kust visas digitalt 
på deras hemsida. Underlagsmaterial och ett åtgärdsprogram finns också i 
Kustzonsprogram för Lomma kommun som antogs av kommunfullmäktige 
2019. 

Idag är cirka 3,3 kilometer (varav ca 700 meter på privatägd mark) av 
kommunens 13 kilometer långa kuststräcka erosionsskyddad. Det finns såväl 
privata som kommunägda skydd längs kuststräckan men kommunal planering 
för uppgradering sker enbart för de kommunägda skydden. Områden där 
behovet av erosionsskydd är som störst syns i kartan Teknisk försörjning och 
där syns även vilka skydd som är kommunägda. 

På kommunägd mark finns i huvudsak tre typer av erosionsskydd; nätkorgar 
med sten, kullersten och betonghålsten. På privat mark förekommer 
erosionsskydd med olika typer av murar och kullersten. Strandfodring, där ny 
sand förs på, är en teknik som i övriga Europa används mer som ett alternativ 
till hårda erosionsskydd av sten och betong. Tillsammans med etablering 
av strandvegetation som ger ett skydd mot vinderosion kan strandfodring 
skydda och reparera stränder som är påverkade av kusterosion. Ett projekt 
pågår för att byta ut hårda konstruktioner och säkra en del av kuststräckan i 
Bjärred med mjukt skydd och strandfordring. På sikt kan detta komma att bli 
en mer använd metod i kommunen på de platser där marginalerna på land är 
tillräckligt stora. Vid strandfodring i Lommabukten är det viktigt att sand inte 
hämtas från vattenområden med revlar i bukten eftersom det då finns risk att 
sandrevlar försvinner. Detta skulle medföra att erosionen ökar då revlarnas 
funktion som vågdämpare försvinner. Det skulle även ha en stor påverkan på 
arter och ekosystem. 

•	 Åtgärder mot kusterosion ska vidtas med hänsyn till ekologiska värden 
och till rekreation.

•	 Täktverksamhet i Lommabukten bör ej förekomma.

•	 Erosionsskydd som kan påverka de biologiska värdena negativt ska ej 
byggas ute i vattnet.
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Kretslopp, avfall och upplag
KRETSLOPP OCH AVFALL

Genom att verka för att utveckla cirkulär ekonomi ska inflödet och utflödet 
till och från produktåtervinningscykeln minska. Detta innebär att ökat 
samnyttjande, återbruk och återvinning leder till minskad förbrukning av 
naturresurser och energi samt att avfallsmängder minskas. Ökad cirkulär 
ekonomi hanteras inom kommunens kretsloppsplan samt energi- och 
klimatplan. Åtgärder i dessa innefattar bland annat ökad återvinning och 
återanvändning samt översiktlig bedömning av energi- och klimatpåverkan 
i tidigt planskede. Kommunen ansvarar för insamling av hushållsavfall, 
och har vid upphandlingen av ett koncessionsavtal lagt över utförandet av 
avfallshanteringen till Sysav (Sydskånes avfallsaktiebolag). Upphandlade 
underentreprenörer utför den fastighetsnära insamlingen av mat-, rest-, 
trädgårds- och grovavfall, samt tidningar och förpackningar på uppdrag av 
producenterna. Matavfall och restavfall samlas tillsammans med tidningar 
och förpackningar in fastighetsnära genom två kärl uppdelade på fyra 
fraktioner. Sysav tar emot mat- och restavfall, restavfallet energiåtervinns 
till fjärrvärme och el, och matavfallet förbehandlas av Sysav inför biologisk 
produktion av  biogödsel och biogas på annan anläggning. Förpacknings- 
och tidningsinsamlingen (FTI) tar hand om och återvinner tidningarna och 
förpackningarna. Dessa kan även lämnas på återvinningsstationer som 
finns på flera platser i kommunen. Alla invånare i Lomma kommun kan 
även lämna sitt hushållsavfall, utom mat- och restavfall, på någon av Sysavs 
återvinningscentraler. Sysav ansvarar för återvinningen av materialet så långt 
det är möjligt. 

•	 Lomma kommun ska i tätortsutvecklingen verka för att främja cirkulär 
ekonomi.

Kretsloppsplan
Kommunen har tillsammans med Sysav och de övriga ägarkommunerna ett 
gemensamt avfallsplaneringsarbete, i form av en gemensam kretsloppsplan: ” 
Från avfall till resurs – gemensam kretsloppsplan 2021- 2030” med tillhörande 
mål för avfallshanteringen. Målen syftar bland annat till att skapa en hållbar 
resursanvändning där avfall förebyggs, material och produkter stannar i 
kretsloppet och avfall ses som en resurs. Syftet med planen är även att skapa 
ett brett engagemang för avfallsfrågor och att inspirera till handlingar som 
bidrar till kretsloppsplanens mål. Ett framgångsrikt arbete uppnås när alla 
samverkar och samarbetar, både mellan kommuner och inom kommunen. 
Inom kommunen måste medborgare, företag, organisationer och kommunens 
egna verksamheter och bolag vara delaktiga. För ett lyckat arbete krävs bland 
annat kommunikation, teknikutveckling och fysisk planering.

MARK FÖR UPPLAG AV MASSOR

Inom Lomma kommun saknas permanenta platser avsedda för tillfälligt 
eller långvarigt upplag av schakt-, fyll-, och muddermassor, tång och 
grönavfall, samt bergkross, sten och sand till anläggning och byggnation. I 
planförslaget har ytor för tillfälligt och permanent upplag pekats ut. Utpekade 
tillkommande platser för upplag har bedömts lämpliga med hänsyn till goda 
vägförbindelser, närhet till aktuella verksamheter och med god marginal till 
områden med bebyggelse eller höga naturvärden. Utpekade platser innebär 
att upplagsyta kan tillkomma inom närområdet, exakt placering ska utredas 
i samband med anläggning. Tillfälligt och permanent upplag av massor kan 
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omfattas av anmälningsplikt och tillståndsplikt, detta ska hanteras i samband 
med anläggning av upplagsplats samt vid upplag. Platsen för tillfälligt upplag i 
sydöstra Bjärred innefattar tillfällig lagring av grönavfall. Platserna för tillfälligt 
upplag öster om Kustdammarna samt vid Trafikplats Flädie innefattar tillfällig 
lagring av schakt-, fyll- och muddermassor, samt tång och grönavfall. Platsen 
för deponi och tillfälligt upplag nära Återbruket, öster om Lilla Lomma, 
innefattar deponi och tillfällig lagring av schakt-, fyll-, muddermassor och 
grönavfall, samt tillfällig förvaring av bergkross, sten och sand till anläggning 
och byggnation. Deponi ska planeras och genomföras på ett sätt som 
långsiktigt ökar naturvärdena (ekosystemtjänsterna), genom exempelvis 
nyskapade naturmiljöer eller upprätthållande av artrik ruderatmark.

•	 Mark för upplag av schakt-, fyll-, och muddermassor samt tång och 
grönavfall ska reserveras i både norra och södra kommundelarna.

IT-infrastruktur
Regeringens mål till 2020 var att 95% av Sveriges hushåll skall ha tillgång 
till 100 mbit/s bredband. För Lomma så har bara 95% av hushållen tillgång 
till fiber, antalet hushåll och arbetsställen som har anslutit sig är 85%. 
Regeringens mål är därmed nått, men det är inte alla som ansluter sig via 
fiber. Lomma kommuns läge i regionen innebär att täckningen av mobilnätet 
är mycket god. I stort sett hela kommunens landbaserade yta har mycket god 
täckning med 4G, de områden som inte har mycket god täckning har god 
täckning. Detta gör att fiber ej är nödvändigt för samtliga, att ta ställning kring 
utveckling av ett fibernät riskerar därför att bli en ineffektiv satsning. Speciellt 
med tanke på utbyggnaden av kommande 5G nät som kommer innebära 
fler hushåll med 100 mbit/s. Kommunens infrastruktur inom IT består av 
ett fibernät och lokala bredbandsnät så kallade LAN i de olika byggnaderna 
vilka ansluter alla kommunens verksamheter. Nätet används enbart för 
kommunens egna verksamheter och förser omkring 1 300 datorer och 3 700 
Ipads/chromebooks med kommunikationslösningar och verksamhetssystem. 
Kommunen arbetar i nära samarbete med olika organisationer, exempelvis 
Sambruk, för att dra nytta av gemensamma lösningar för att utveckla 
kommunen.

Riktlinjer för placering av master och 
antenner
I kommunen finns det riktlinjer antagna för placering av master och 
antenner. Av riktlinjerna framgår att nya master ska prövas restriktivt 
och i första hand ska befintliga master användas. Nya master ska i första 
hand tillkomma inom planlagt industriområde, i anslutning till befintlig 
industriell anläggning eller inom kraftledningsområde. Nya master ska 
lokaliseras så att de kan samutnyttjas av flera operatörer. Nya master ska 
inte tillåtas inom naturreservat, Natura 2000-, byggnadsminnes- eller 
strandskyddat område. Nya master ska prövas synnerligen restriktivt inom 
områden som är riksintresse för kulturmiljö eller naturvård eller som har 
landskapsbildsskydd, samt tätortsnära rekreationsområden och utbyggnads- 
eller utvecklingsområden för bostäder enligt översiktsplanen.
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Miljökvalitetsnormer 
och andra 
Kapitlet omfattar den miljölagstiftning som är relevant i översiktlig planering. 
Det kan handla om att undvika att placera bostäder på platser som är 
skadliga för människors hälsa på grund av buller, förorening eller annan risk. 
Det kan också handla om att undvika skada på miljön och helst eftersträva 
en förbättrad miljö när en förändrad markanvändning kommer till stånd. 
Viktiga aspekter för att minska negativ påverkan på människa och miljö är 
lokalisering av miljöstörande verksamheter, utsläpp till mark, vatten och luft 
från både bostäder, verksamheter och transporter. Det är också en viktig 
planeringsförutsättning att enligt gällande lagstiftning får en detaljplan eller 
verksamhet inte komma till stånd om den bidrar till att en miljökvalitetsnorm 
överskrids.

Buller
Buller definieras som oönskat ljud och uppfattas olika från person till person 
och varierar med tiden på dygnet. Buller som är skadligt för människors hälsa 
och som inte är tillfälligt anses som en olägenhet enligt miljöbalken. För att 
bedöma om buller är en olägenhet eller inte, finns framtagna riktvärden. 
Att människor upplever att de blir störda innebär inte nödvändigtvis att 
bullerriktvärdena överskrids. För befintlig bebyggelse gäller bland annat 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus. De allmänna råden 
gäller för bostadsrum i permanentbostäder och fritidshus samt för lokaler 
för undervisning, vård eller annat omhändertagande och sovrum i tillfälligt 
boende.

Trafiken på våra vägar och järnvägar är en stor bullerkälla. De största 
trafikbullerkällorna i kommunen är E6:an och järnvägen. Det förekommer 
även bullerproblem kring mindre vägar. Främst finns dessa problem inne i 
Lomma och Bjärred samt utmed Västkustvägen mellan tätorterna. Vid vissa 
tillfällen påverkas kommunen även av flygbuller kopplat till flygningar till och 
från Kastrup.

Buller från verksamheter som bedrivs på verksamhetsområden i kommunen 
kan, liksom trafiken, föranleda att gällande riktvärden överskrids. För minskad 
störning av planerad och befintlig bebyggelse föreslås ett verksamhetsområde 
att på sikt upphöra, och en verksamhet ändras till ej miljöstörande 
verksamhet.

Kommunen arbetar aktivt med att utreda och förebygga olägenheter från 
buller genom tillsyn av miljöfarliga verksamheter, uppföljning av inkomna 
klagomål och genom strategisk samhällsplanering. För att få mer kunskap om 
bullerförhållandena i kommunen görs även bullerinventeringar. 

Miljökvalitetsnormer 
och andra miljöfaktorer

Järnväg

•	 Förutsättningar för att hålla buller inom gällande riktlinjer ska sär-
skilt belysas vid planläggning av utpekade områden för bostäder eller 
verksamhetsområden.

•	 Lomma kommun ska verka för att begränsa och åtgärda problem 
med buller från väg-, spår- och flygtrafik så att gällande riktvärden för 
buller inte överskrids. 
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Ljusföroreningar
När vi lyser upp miljön runtomkring oss på olika sätt och stör nattmörkret med 
ljus så kan man kalla detta för ljusföroreningar. Tidigare uppmärksammades 
detta framför allt som ett estetiskt problem eller ett problem för 
verksamheter som var beroende av mörker, exempelvis astronomisk 
forskning. Sedan flera år har dock problemet kraftigt eskalerat, delvis på grund 
av ny teknik som gör det billigt att låta artificiellt ljus spridas över en allt större 
del av dygnet, över större områden och med allt mer dagsljusliknande ”vitt” 
ljus. Detta påverkar människor, djur och växter på ett negativt sätt då mörkret 
krävs för att upprätthålla vår biologiska rytm. Detta kan påverka människors 
hälsa och djurs överlevnad och på senare år visar forskning på ett samband 
mellan den stora insektsdöden och ökande ljusföroreningar, vilket kan få 
enorma ekologiska konsekvenser på sikt. I landskapet behöver man tänka 
på detta när anläggningar med stora krav på belysning ska upprättas. Det är 
också viktigt i samhällsplaneringen att undvika alltför mycket fragmentering av 
områden med mörker.

Utsläpp till luft
Försämrad luftkvalitet beror på att oönskade föroreningar och partiklar 
släpps ut i luften. Ursprunget till sådana utsläpp kan vara hushåll, trafik- och 
transportsektor, uppvärmning och industriprocesser. Dessa föroreningar och 
partiklar är förenade med negativa miljö- och hälsoeffekter och vissa är även 
sjukdoms- och cancerframkallande. 

I Lomma kommun finns idag ytterst få punktutsläpp av luftföroreningar. 
De källor som främst inverkar på luftkvaliteten är vägtrafiken och olika 
uppvärmningsanläggningar. I likhet med resten av sydvästra Skåne berörs 
kommunen av utsläpp från Malmö, Köpenhamn och kontinenten. I och med 
närheten till kontinenten är bakgrundsvärdena för bland annat kvävedioxid 
och partikelutsläpp relativt höga i Skåne jämfört med i övriga landet.

Vägtrafik ger upphov till luftföroreningar i form av skadliga partiklar och 
diverse skadliga ämnen, till exempel kväveoxider, svaveldioxid och VOC 
(flyktiga organiska ämnen). Under inverkan av solljus bildas även marknära 
ozon, som en sekundär förorening av vägtrafikens luftutsläpp. 

I områden med villabebyggelse i Lomma kommun förekommer vedeldning 
i relativt stor omfattning. Röken från vedeldning innehåller partiklar, vilka 
kan bidra till problem för omgivningen. Utsläppen från vedeldning, från 
kaminer och andra så kallade lokaleldstäder, beror i stor utsträckning på 
eldningsanordning, kvalitet på veden och eldningstekniken. Störningar till 
följd av vedeldning hanteras av kommunens miljöenhet. Inom tätbebyggda 
områden får vedeldning endast ske som trivseleldning.

Alla kommuner har skyldighet att kontrollera och ha kunskap om kommunens 
utomhusluft samt se till att miljökvalitetsnormerna inte överskrids. Normerna 
syftar till att skydda människors hälsa och miljön. Av de mätningar som 
utfördes 2016 framgår att det, med begränsat dataunderlag, generellt 
sett anses vara god luftkvalitet i kommunen. Av utredningen kunde det 
konstateras att E6:an är en stor källa till luftföroreningar i Lomma kommun. 
Från och med 2017 är kommunen en del av Skånes luftvårdsförbunds 
program för samordnad kontroll av luftkvalitet och miljökvalitetsnormer 
för utomhusluft i Skåne. Resultat från mätningar rapporteras årligen till 
Naturvårdsverket. Beräkningar genom emissionsdata och spridningsmodeller 
från 2017 visar på värden under miljökvalitetsnormerna.
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Utsläpp till vatten
I december 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 som kartlagts och klassificerats sedan 2006. 

Lomma kommun har sammanlagt 14 vattenförekomster fördelade över 
kategorierna kustvatten, vattendrag och grundvatten. Lommabukten 
har delats in i två kustvattenförekomster. Bland vattendragen har man 
pekat ut sex vattenförekomster. Höje å utgör tre av dessa och biflödet 
Önnerupsbäcken utgör en egen. Kävlingeån och Alnarpsån utgör därutöver 
var sin vattenförekomst. I kommunen finns också sex grundvattenförekomster. 
Alla vattenförekomster har statusklassificerats och fått kvalitetskraven 
för miljökvalitetsnormerna satta och tidsfristerna bestämda, för 
statusklassificeringen se karta ”Statusklassning vatten”. Som exempel kan 
nämnas Kävlingeån och Höje å som har tidsfrist att uppnå god ekologisk 
status till år 2021. Den främsta orsaken till tidsfristen är fysisk påverkan 
och tillförsel av näringsämnen. Både Kävlingeån och Höje å är i stora delar 
föremål för diknings- och rensningsverksamhet. De består på en del sträckor 
av exempelvis kulvertar vilket medför negativ påverkan på den biologiska 
mångfalden genom att vattenlevande djur och växters livsmiljö förstörs. Åarna 
mottar förorenande ämnen från reningsverk, bebyggelse, vägar, lantbruk och 
andra verksamheter. Kvalitetskravet är att Kävlingeån och Höje å ska uppnå 
god ekologisk status innan år 2027. Lommabukten är statusklassificerad 
som måttlig ekologisk status vilket i sin tur hänger ihop med utsläppen från 
åarna i stor utsträckning. Kvalitetskravet är att Lommabukten ska uppnå god 
ekologisk status innan år 2027.

Grundvattenförekomsten Alnarpsströmmen bedöms ha god kvantitativ 
och kemisk status. Statusen för Lommas övriga grundvattenförekomster 
har i brist på undersökningar bedömts som god fram till att ny information 
framkommer.  Kommunen ska aktivt verka för att utsläppen av övergödande 
ämnen eller andra miljöskadliga ämnen till vatten minimeras, och att god 
ekologisk och kemisk status respektive god kemisk och kvantitativ status 
uppnås i alla kommunens vattenförekomster. Detta görs genom att fullfölja 
åtgärdsprogrammen och se till att nya verksamheter och exploateringar 
helst förbättrar, men i alla fall inte ytterligare försämrar vattenkvaliteten 
i vattenförekomsterna. I övrigt behöver kommunen aktivt arbeta för att 
påverka andra kommuner i samma riktning till exempel genom samverkan 
för att minimera utsläpp från exploateringar och stora verksamheter som 
Sjölundaverket, Sysav och Copenhagen Malmö port så långt rimligt.

•	 Åtgärdsprogrammen för Höje å och Kävlingeån ska fullföljas. 
•	 Ny exploatering ska inte försämra vattenkvaliteten i vattenförekom-

sterna.
•	 Negativ påverkan på Lommabuktens vattenkvalitet från Sjölundaver-

kets utsläpp ska minimeras så långt rimligt.
•	 Negativ påverkan på Lommabuktens vattenkvalitet från Sysav och 

verksamheter i Copenhagen Malmö port ska minimeras så långt rim-
ligt. 
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ENSKILDA AVLOPP

Avloppsvatten från hushåll och enskilda avloppsanläggningar innehåller 
bland annat bakterier och näringsämnen. Enligt 9 kap 7 § miljöbalken ska 
avloppsvatten renas eller tas omhand så att det inte uppstår olägenhet 
för människors hälsa eller miljön. Enligt 12 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) är det förbjudet att släppa ut 
avloppsvatten som inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljare. 
Kraven på en reningsanläggning ställs i relation till vad mottagande 
recipient förväntas klara av, vilket benämns som skyddsnivåer. Ett områdes 
skyddsbehov varierar ur både hälso- och miljöskyddsperspektiv bland annat 
på grund av störningskänslighet och ekologisk status. Normal skyddsnivå är 
grundkravet för vad alla avloppssystem ska klara av. I känsligare och/eller mer 
påverkade områden ställs hårdare reningskrav. Området placeras då i hög 
skyddsnivå.

Under 2016 utfördes en inventering i Lomma kommun gällande andelen 
enskilda avlopp och dess utformningar. Sedan dess har kommunen byggt ut 
det kommunala avloppsnätet och på så sätt gett möjlighet till fler att koppla 
upp sig. I Lomma kommun finns cirka trettio enskilda avlopp vilket är få i 
jämförelse med andra kommuner med jämförbart invånarantal. En del av 
de enskilda avloppen uppfyller dock inte kraven i gällande lagstiftning och 
hanteras som tillsynsobjekt inom Miljö- och byggnadsnämnden. Ambitionen 
är att så många fastigheter med enskilda avlopp som möjligt ska anslutas 
till avloppsnätet, i dagsläget har nästan hälften av de enskilda avloppen en 
planerad anslutning och övriga är i princip alla godkända eller ej i bruk.

LANTBRUK

Det finns ett 40-tal lantbruk i kommunen som genom utsläpp av 
näringsämnen och bekämpningsmedel kan förorena yt- och grundvatten. 
Utsläppen kommer från växtodling och djurhållning. Från djurhållningen 
(mestadels hästverksamheter) uppkommer gödsel som vid eventuell felaktig 
hantering bidrar till utsläpp av näringsämnen till vatten, i kommunen finns 
dock enbart mindre anläggningar. Inom växtodlingen används gödsel och 
andra näringsämnestillsatser som gödning och jordförbättringsmedel, och 
bekämpningsmedel används för att bekämpa svamp, ogräs och skadedjur. 
Bekämpningsmedel och näringsämnen sprids till omgivande vattendrag 
och grundvattnet på flera sätt. Det kan till exempel ske genom ytavrinning 
eller med vinden. Bekämpningsmedel och näringsämnen kan orsaka 
oönskade skador på växt- och djurliv. Tillförsel av näringsämnen kan leda 
till övergödning med algblomning och andra olägenheter som följd. För 
att minska negativ miljöpåverkan finns föreskrifter gällande yrkesmässig 
hantering och spridning av både näringsämnen och bekämpningsmedel. 
Många lantbrukare arbetar också för att minska utsläppen ytterligare genom 
frivilliga åtaganden, exempelvis genom ”Greppa näringen” eller genom att 
helt undvika bekämpningsmedel.

Genom ett aktivt tillsynsarbete ska kommunen verka för att gällande 
föreskrifter följs och att miljökvalitetsnormerna uppfylls. Kommunen är 
också medlem i flera vattenråd och andra vattensamarbeten för att bidra till 
åtgärder som minskar de diffusa utsläppen som sker via dagvattenutsläpp 
och annan ytavrinning (se mer om detta i kapitlet Natur, vatten och övriga 
naturresurser). Kravställning på mark som arrenderas ut av kommunen ska 
verka för förbättrad vattenkvalitet.

Oaktsamhet och olyckor är bidragande orsaker till att yt- och grundvatten 
förorenas. Det kan handla om felaktig hantering eller förvaring av kemikalier 
vid en industri eller en olycka vid transport av farligt gods. Kommunen 
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arbetar förebyggande genom tillsyn för att olyckor med förorening av yt- 
och grundvatten ska undvikas. Om olyckan ändå är framme samarbetar 
miljökontoret med räddningstjänst och kustbevakning för att minimera 
skadeverkningarna på miljön. 

Radon och andra källor till strålning
Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas, som bildas när det radioaktiva 
grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas 
radioaktiva metallatomer. Radon finns överallt i mark, luft och vatten. 
Marken är den vanligaste radonkällan och i vissa marktyper i jorden, särskilt 
alunskiffer, förekommer höga halter radon. Radon kan orsaka hälsoproblem 
vid exponering över längre tid, till exempel om radon förorenar inomhusluften 
genom läckage från marken eller byggnadsmaterial.

Under 2008 gav kommunen SGU i uppdrag att utföra en geologisk 
undersökning gällande radonrisken i marken i kommunen. Undersökningen 
visar att kommunen ligger i ett låg- till normalriskområde och därmed är 
risken lägre 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, se geologisk information i kartorna 
”Grundvatten” och ”Jordart”. Inget område har bedömts som högriskområde.  
Då all mark innehåller radon blir det då avgörande med byggnadstekniken och 
hur stora otätheterna i grunden mot marken är. Om mycket luft från marken 
kommer in räcker den radonhalt som finns i mark som är lågriskområde för 
radon mycket väl till för att radonhalten i inomhusluften ska komma upp 
i nivåer långt över rikt- och gränsvärden för radon i bostäder och i andra 
byggnader. Om det vid grävnings- och schaktarbetet påträffas alunskiffer i mer 
betydande mängd i jordlagren utgör dock detta ett högriskområde. 

Då många byggnadsmaterial är baserade på sten (till exempel betong, 
tegel, lättbetong) kan radon även avges från husens material. 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 1929-1974.

En annan källa till strålning i kommunen är kraftledningar. Då rör det sig 
om icke-joniserad strålning och denna misstänks ge upphov till bland annat 
barnleukemi. Kraftledningar behandlas i avsnittet om teknisk försörjning. 

•	 För placering av exempelvis bostäder, lekplatser eller arbetsplatser i 
närheten av kraftledningar ska kommunen följa kunskapsläget och de 
rekommendationer som följer med detta. Försiktighetsprincipen ska 
användas.

Förorenad mark
Lomma 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 ibland vara ett hinder för 
samhällsutvecklingen. Ett antal förorenade områden har efterbehandlats och 
andra är under utredning. 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 10 kap miljöbalken.  

Länsstyrelsen och kommunerna arbetar med att kartlägga mark i länet som 
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befaras vara förorenad av både pågående och nedlagda verksamheter, karta 
”Utfylld mark och potentiellt förorenade områden”. 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. Kommunen har även tagit fram en handlingsplan vars första etapp 
slutförs under 2021 och innebär att samtliga potentiellt förorenade områden 
riskklassas. 

Arbetet med etapp två kommer att innebära att de objekt som klassats i 
riskklass 1 (mycket stor risk) eller 2 (stor risk) prioriteras med hänsyn till 
följande parametrar: 

- Nära ytvatten
- Närhet till bostäder och skolor där det är många människor i rörelse
- Område med översvämningsrisk
- Område nära natur med högt skyddsvärde
- Pågående verksamheter

De prioriterade objekten genomgår en ansvarskontroll och därefter ställs 
krav på en MIFO fas 2 utredning vilket innebär att provtagning sker för att 
bedöma faktisk föroreningsnivå samt spridning. Vid behov har Miljö- och 
byggnadsnämnden möjlighet att ställa krav på avhjälpandeåtgärder.

I samband med planläggning för nya bostäder krävs en utredning om 
eventuell förekomst av föroreningar i marken, samt om det tidigare funnits 
någon form av miljöfarlig verksamhet på platsen. Omfattningen av en 
sådan utredning beror på den tidigare verksamhetens omfattning och 
användningsområde.  

På flera platser i kommunen har avfall deponerats, 22 deponier har 
identifierats genom inventering. 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 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 dessa restriktioner för markanvändning fortsatt 
beaktas eftersom det på andra ställen finns problem med gasbildning och 
bärighet i materialet. I takt med klimatförändringens påverkan kommer nya 
risker att uppstå när deponier och annan förorenad mark kan komma att 
översvämmas eller utsättas för annan fysisk påverkan.
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Invasiva arter
En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt 
ursprungliga utbredningsområde, sprider sig av egen kraft och som orsakar 
skada på ekosystem och därmed även ekonomisk skada. Invasiva arter 
bedöms vara ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden. Inom 
EU-länderna beräknas invasiva arter orsakar skador för minst 12–20 miljarder 
euro per år (IEEP 2019). 

EU-förordningen (1143/2014) om förebyggande och hantering av introduktion 
och spridning av invasiva främmande arter finns sedan 1 januari 2015, med 
syfte att skydda miljön och samhället mot utbredningen och skadorna av 
invasiva främmande arter. En ny svensk förordning om invasiva främmande 
arter som trädde i kraft den första januari 2019, fördelar ansvar och uppgifter 
i arbetet mellan flera myndigheter. Sveriges nationella förordning (SFS 
2018:1939) om invasiva främmande arter kompletterar EU-förordningen. 

I Lomma kommun finns i dagsläget flera invasiva arter, både på land 
och i havet. De större bestånd som identifierats på land syns på kartan 
”Miljö- och riskfaktorer”. Det finns konkreta politiskt beslutade åtgärder 
i ”Naturmiljöprogram för Lomma kommun, 2018–2025” som syftar till 
att utrota eller reducera förekomsten av invasiva arter i kommunen. En 
handlingsplan är framtagen för landlevande växter för att kunna arbeta 
strukturerat med frågorna. I dagsläget pågår insatser för att motverka 
utbredningen av gudaträd (inga kända förekomster kvar), jättebalsamin, 
jätteloka, jätteslide, parkslide, pestskråp, robinia, snöbär, tysklönn och vresros. 
På sikt är målsättningen att utrota dessa växter från kommunen, men arbetet 
är mångårigt. Av största vikt är att alla som arbetar med masshantering, 
markbearbetning, växthantering samt grönyteskötsel är medvetna om 
problematiken och inte sprider bestånden ytterligare. Jordmassor med 
fragment av invasiva arter klassas som riskavfall.

Då Sverige går mot ett varmare klimat på grund av klimatförändringar riskerar 
fler invasiva arter att få fäste i kommunen. 

Miljöstörande verksamheter
Miljöstörande verksamhet förknippas oftast med stora industrier. Lomma har 
idag endast ett fåtal sådana. Även mindre verksamheter kan dock 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.

Miljöfarliga 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 eller motverka att verksamheten medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Åtgärderna som myndigheterna 
kan kräva måste dock vara rimliga. Vid rimlighetsbedömningen ska beaktas 
nyttan med skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 
kostnaderna för sådana åtgärder. Rimlighetsbedömningen får aldrig leda 
till att en miljökvalitetsnorm överskrids. Placeringen av nya verksamheter 
ska ske så att inte störningar eller risk för hälsa och miljö uppkommer. Vid 
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lokaliseringsprövningen tas även transporter till och från verksamheten med i 
bedömningen.

Sysav:s avfallsanläggning på Spillepengen finns i klass A men ligger inte i 
Lomma kommun, här finns enbart delar av den gamla avslutade deponin. 
Det finns tre B-verksamheter, 20 C- verksamheter och runt 60 övriga 
verksamheter. De tre B- verksamheterna är Lomma Hårdkrom AB på Norr 
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 Kanik gamla tegelbruk omvandlas till lättare industri.

•	 Inom kommunen finns ingen lämplig plats för tillståndspliktig verk-
samhet (A- och B-anläggning enligt miljöbalken). Undantaget är 
platsnödvändiga samhällsviktiga funktioner.

•	 Det befintliga tankstället vid Lundavägen, Bjärred, ska på sikt avveck-
las. 
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Transporter av farligt gods
Väg E6 är klassificerad som en primär led för transporter med farligt gods. 
Trafiken ökar generellt på hela vägnätet, men utvecklingen är speciellt 
kraftig på E6 mellan Malmö och Löddeköpinge och E22 mellan Malmö och 
Gårdstånga. Sträckan mellan Malmö och Helsingborg trafikeras av 40 000–50 
000 fordon per dygn. Enligt Trafikverket är avsnittet mellan trafikplatserna 
Lomma och Alnarp den mest trafikerade motorvägssträckan i Skåne. 
Lastbilstrafiken på E6 vid Lomma har ökat och är nu av en sådan omfattning 
att lastbilarna i princip tar i anspråk ett eget körfält under maxtimmen. 
Andelen lastbilstransporter är enligt Trafikverket cirka 20 procent av den 
totala trafikmängden och av dessa uppskattas andelen fordon med farligt gods 
till cirka 20-30 procent. 

E6:an korsar förutom känsliga friluftsområden och värdefulla vattendrag 
ett stort grund-vattenmagasin, Alnarpsströmmen. Dessa bör skyddas mot 
föroreningar. Farligt gods transporteras även på Lommabanan. I dagsläget 
trafikeras banan av cirka 20-25 godståg per dygn.

Kommunen har en räddningstjänst som är dimensionerad för att själva 
kunna klara de vardagsolyckor som inträffar i kommunen. För att hantera de 
händelser där den egna räddningstjänstens resurser inte räcker till finns en 
välutvecklad samverkan med andra skånska räddningstjänster.

Öresund är ett kraftigt trafikerat sund med en stor del transporter av farligt 
gods. Miljöriskerna i samband med en olycka till havs är stora. Oljeutsläpp 
är exempelvis ett av de största hoten mot det marina livet i Öresund. 
En tredjedel av alla oljetransporter i Östersjön sker med enkelskroviga 
fartyg, vilka innebär en mycket större risk för oljeutsläpp vid kollisioner, 
grundstötningar och andra olyckor. Vid en fartygsolycka i Öresund kan 
oljeutsläpp komma att driva in till kommunens kust och hota bland annat det 
rika fågellivet.

Kustbevakningen ansvarar för beredskap och åtgärder vid eventuella olyckor 
till havs. Vid oljeutsläpp ansvarar räddningstjänsten i det akuta skedet för 
saneringsåtgärder av den olja som flyter i land längs kusten. I nästa steg är 
kommunen ansvarig.

•	 Vid all nyetablering närmare transportvägar för farligt gods än 
avstånden i RIKTSAM ska en särskild riskutredning utföras och 
nödvändiga åtgärder vidtas.
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Räddningstjänsten
Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller 
kommunerna ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor 
för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön.

Räddningstjänsten i Lomma bedrivs av Staffanstorps kommun sedan 
2006 via ett civilrättsligt avtal. Den lokala utryckningsstyrkan består 
av fem deltidsbrandmän som finns i fyra skiftlag. En viktig komponent 
i utryckningsstyrkan är de offensiva enheterna som består av mindre 
bandfordon som deltidsbrandmännen har med sig både på arbetsplatsen och 
vid bostaden. Detta upplägg ger snabba insatser till olyckorna.

Verksamheten styrs dels via lagen, dels via det handlingsprogram för 
verksamheten som finns antaget av kommunfullmäktige, Handlingsprogram 
Lomma kommun 2015-2018 enligt lagen om skydd mot olyckor. 

Krisberedskap
I samband med varje ny mandatperiod ska kommunerna kartlägga sina 
sårbarheter och vilka risker som kan komma att drabba de kommunala 
verksamheterna. Kartläggningen görs i en så kallad risk- och sårbarhetsanalys 
(RSA) vilken tar sikte på hur väl kommunen kan upprätthålla samhällsviktig 
verksamhet under kris. Kravet att genomföra en RSA finns i Lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (även kallad LEH). Syftet är att få fram en konkret 
åtgärdsplan för att reducera uppenbara sårbarheter i verksamheternas 
åtaganden.

I SKL:s och MSB:s Överenskommelse om kommunens arbete med 
krisberedskap 2019-2022, som förtydligar kommunernas arbete med bland 
annat risk- och sårbarhetsanalys, står det att kommunerna ska:

- Bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys som avser det 
geografiska områdesansvaret, kommunens organisation, samt berörda 
kommunala bolag och kommunalförbund.

- Använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i planering 
och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt 
bedriva samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan att hantera 
extraordinära händelser.

- Efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering, både med 
avseende på kommunens verksamhetsansvar och det geografiska 
områdesansvaret. Underlaget ska användas i arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalys.

Dessa punkter innebär i korthet att kommunerna ska använda sin RSA för att 
säkerställa ett fungerande beredskapsarbete innan, under och efter inträffad 
händelse. 

Räddningstjänsten 
på Vinstorpsvägen, 
Lomma

Beredskap och  
säkerhet
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I Lomma kommun finns en krisledningsplan som är en övergripande plan för 
hur Lomma kommun ska hantera extraordinära händelser och övriga typer 
av kriser och händelser som avviker från kommunens normala verksamhet. 
Utöver denna plan finns reglemente för krisledningsnämnd. Ytterligare 
stöd för krisledningsarbetet finns i form av instruktioner och checklistor för 
den centrala krisledningsorganisationens olika funktioner och ska hållas 
uppdaterade och löpande revideras under ansvar av säkerhetschefen.

Övergripande syfte med Lomma kommuns krisledningsplan är att säkerställa 
att Lomma kommun har en god krishanteringsförmåga i händelse av kris eller 
hot om kris och att man på bästa sätt ska kunna bibehålla funktionalitet i 
kommunens samhällsviktiga verksamhet. Planen syftar vidare till att förtydliga 
de ansvarsförhållanden som gäller vid kris inom kommunen och beskriver hur 
förvaltningar och verksamheter ska få centralt stöd i händelse av kris eller 
hot om kris om de inte har förmåga att hantera händelsen inom den egna 
organisationen.

Krisledningsplanen är en strategi för Lomma kommuns övergripande 
krishantering och är styrande för hur kommunen på central nivå organiserar, 
leder, samordnar, samverkar och kommunicerar vid en kris eller hot om kris.

Trygghet
Kommunen ska verka för att skapa en trygg och säker miljö för 
kommuninvånare, anställda och andra som berörs av kommunens 
verksamheter. Detta ska uppnås genom att:

- Beakta säkerheten i all planering och samhällsutveckling.
- Vid all planering och samhällsutveckling ska målet vara att skapa 

miljöer som motverkar otrygghet.
- Alla miljöer där barn vistas, i våra bostadsområden, förskole-, skol-, 

trafik- och fritidsmiljöer, ska vara utformade så att de bidrar till social 
trygghet.

- Planera för en god trafikmiljö.
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Anpassning till ett 
förändrat klimat

Utmaningar väntar
Människans utsläpp av bland annat växthusgaser påverkar vårt klimat på 
jorden. De två senaste årtiondena har globalt sett varit de varmaste under 
de senaste hundra åren och av de 20 varmaste åren någonsin uppmätta har 
19 inträffat sedan år 2000. Den globala genomsnittstemperaturen 2020 
var 14,9 ᵒC vilket innebär en temperaturökning på 1,2 ᵒC i jämförelse 
med förindustriell tid. Under perioden 1960–2020 har framför allt 
vintertemperaturerna ökat i Nordeuropa medan sommartemperaturerna 
har ökat i Sydeuropa. I Nordeuropa har nederbörden ökat, medan delar av 
Sydeuropa har blivit torrare. I framtiden har vi att vänta liknande men än mer 
extrema förändringar. 

I Lomma kommuns Energi- och klimatplan behandlas hur kommunen ska 
bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar. Samtidigt som vi minskar 
våra utsläpp måste vi också börja anpassa oss till de förändringar vi vet 
kommer. För Lomma kommuns del bedöms klimatförändringen innebära 
höjda havsvattennivåer, höjda grundvattennivåer, ökad erosion, ökade 
nederbördsmängder, mer extremt väder med ökade översvämningsrisker och 
längre torrperioder med ökande sättningsrisker som följd. Många av dessa 
händelser ser vi redan idag. 

KOMMUNENS KUSTZONSPROGRAM GER STÖD I 
PLANERINGEN

För att underlätta planering, utveckling och att tydliggöra ansvarsområden 
av kommunens klimatanpassningsarbete har kommunen upprättat ett 
Kustzonsprogram som antagits av kommunfullmäktige 2019. 

SCENARIER FÖR FRAMTIDENS KLIMAT

Projektioner för framtidens klimat baseras på ett flertal klimatmodeller som 
i sin tur utgår från olika utsläppsscenarier. Det utsläppsscenario som ligger 
närmast de hittills uppmätta trenderna i koncentration av växthusgaser är det 
som kallas ”RCP8.5”. Enligt FN:s internationella expertpanel för klimatfrågor 
(IPCC) ger detta scenario en global årsmedeltemperaturökning med 2,8–5,4 
ᵒC under nuvarande sekel. De största temperaturökningarna i Europa 
kommer att ske över Skandinavien och nordöstra Europa under vintern och 
över Sydeuropa under sommaren. Detta kommer att innebära stora negativa 
effekter på ekosystem, samhällsbyggande, jordbruk, kultur och ekonomi både 
globalt och lokalt. Redan nu syns effekter av klimatförändringen i samhälle 
och natur. 

I Lomma beräknas årsmedeltemperaturen öka med 4,4 ᵒC och 
årsmedelnederbörden beräknas öka med 25 procent under nuvarande 
sekel. De mest påtagliga klimatförändringarna i Lomma kommer då att ske 
vintertid med en ökning av vinterns medeltemperatur med 5,5 ᵒC och en 
ökning av vinterns nederbörd med 58 procent. Även antalet dagar med kraftig 
nederbörd och skyfall blir fler. Därmed ökar avrinningen i vattendragen och 
höga flöden blir vanligare vilket i sin tur får många konsekvenser. Samtidigt 
som nederbörden ökar, så ökar även avdunstningen på grund av högre 
temperaturer vilket kan leda till ökad sommartorka i södra Sverige. 

Piren i 
Lomma hamn
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Medelhavsvattenståndet förväntas stiga med 0,6 – 1,10 meter till år 2100 
(relativt RH 2000). Det går heller inte att utesluta risken att den globala 
medelhavsnivån kan höjas upp till 2 meter fram till 2100, även om det 
kvarstår stora osäkerheter i prognosen. Havsnivån och grundvattennivån i 
havsnära lägen kommer att fortsätta stiga under lång tid efter 2100 även om 
Parisavtalet nås med stora utsläppsminskningar. Havsnivån kan komma att nå 
upp till 5,4 meter redan vid 2300. Den stigande havsnivån märks redan nu och 
enligt IPCC steg den globala havsnivån med ungefär 16 cm under perioden 
1902-2015. Under 2006-2015 var den genomsnittliga havsnivåökningen 
3,6 mm/år och höjningen sker inte i ett jämnt förlopp. Samtidigt ökar 
också frekvensen av högvattenstånd och möjligtvis även varigheten.  Detta 
medför också att de högsta högvattenstånden behöver beräknas även 
med hänsyn taget till vinduppstuvning, våguppsköljningseffekter samt 
uppdämningseffekter från åarna i kombination med sannolikhetsanalyser för 
att få ett korrekt underlag för kritiska höjder.

ÖVERSVÄMNINGSKARTERING

Lomma kommun har låtit genomföra flera detaljerade 
översvämningskarteringar av Höje å med Önnerupsbäcken, kusten, samt 
delar av Kävlingeåns dalgång. Syftet har varit att få bättre kunskap om 
vilka områden i kommunen som sannolikt kommer att drabbas av stigande 
havsnivåer och ökande flöden i framför allt Höje ås avrinningsområde inom 
kommunen. Även en kombination av ökat flöde och höjd havsnivå har 
modellerats. Till detta har även modellerats vilka områden som översvämmas 
vid vissa nivåer och flöden och där vattnet sedan inte rinner undan efter 
att vattnet drar sig tillbaka (instängda områden). Vid ett 100-årsflöde eller 
snarare ett flöde med 100 års återkomsttid* i Höje å, i kombination dels med 
dagens medelvattenstånd, dels med ett prognosticerat medelvattenstånd år 
2100 längs Lommakusten, så översvämmas ett område norr om Lomma tätort 
(se översvämningsscenario I respektive II), men befintliga fysiska skydd klarar 
denna temporära vattennivåhöjning.

Resultaten från simuleringen av ett framtida 30-årsflöde i Höje å i kombination 
med år 2100 års prognosticerade medelhögvattenstånd i havet kan ses i 
översvämningsscenario III. Modelleringarna visar att vattnet till stor del 
tränger in via Höje å och översvämmar låglänta områden utmed ån och även 
vissa befintliga fysiska skydd. Även låglänta områden utmed Kävlingeån blir 
översvämmade. 

Översvämningsscenario IV visar hur utbredningen av vattnet täcker stora delar 
av landskapet när ett prognosticerat 100års-högvattenstånd i havet tar sig in 
via Höje å i kombination med att ån förser de nedre delarna med ett framtida 
30-årsflöde. Inga befintliga fysiska skydd klarar detta scenario.

HOTBILD

Stora delar av Lomma kommun är låglänt landskap (se Höjdkarta). Samtidigt 
finns det en lång kuststräcka och två stora vattendrag vars avrinningsområden 
avvattnar stora delar av Skåne. De hot som klimatförändringen kan 
förväntas utgöra är därför framför allt översvämningsrelaterade och kan 
påverka samhällsstrukturer i kommunen som bebyggelse, infrastruktur 
och kommunikation, vattenförsörjning och avloppshantering samt 
energiförsörjning. I ett längre perspektiv finns även aspekter att beakta som 
hälsofrågor och effekter på naturmiljö och ekosystem. 

* För att tydliggöra sannolikheten av olika händelser brukar man använda 
begreppet återkomsttid. Med det menas att en specifik händelse i genomsnitt 
inträffar eller överträffas en gång under den angivna tidsperioden.
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Kävlingeån (Lödde å), som är Skånes näst största vattendrag, utgör ingen 
större risk i kommunen. Detta beror på att det inte finns så mycket bebyggelse 
i ådalen. Ådalen har mer naturlig karaktär och de dagvattenutsläpp som sker 
är i dimension för vad vattendraget kan ta emot i de nedre delarna. På sikt 
kommer dock ådalen att bli påverkad av den permanenta havsnivåhöjningen.

Höje å, som rinner genom Lomma tätort, är en mindre å, men är i princip 
ensam mottagare för Staffanstorps och Lunds kommuners dag- och 
renade spillvatten. Spillvattnet har sitt ursprung i vattenområden utanför 
avrinningsområdet (Bolmen, Vombsjön, Ringsjön). Ån ligger dessutom i ett 
flackt landskap och har historiskt rätats och fysiskt förändrats för att avvattna 
det bördiga jordbrukslandskapet. Detta gör att vid höga nederbördsmängder 
kan ån på kort tid få mycket höga flöden. 

Lommabukten och Öresund är dessutom kustvatten med speciella 
förutsättningar. En stor del av Östersjöns vatten passerar här, och vid vissa 
väderlekar kan havsvattennivån stiga mycket snabbt. Havets nivå ger även en 
dämningseffekt uppströms i åarna.

Det är inte enbart vattennivåerna som kan orsaka problem vid 
översvämningar. Översvämning kan också innebära markförändringar, med 
exempelvis ökande skredrisker och ökande sättningsrisk för byggnader och 
andra konstruktioner till följd. Det kan också finnas ras- och skredrisker i 
närheten av åarna.

SÅRBARHET OCH SAMHÄLLSVIKTIGA FUNKTIONER

För att tydliggöra sårbarheten i samhället av olika händelser använder man 
begreppet samhällsviktig funktion för de anläggningar man måste skydda för 
att samhället ska kunna hjälpa till eller för att undvika mycket stor skada för 
lång tid framöver. Förutom den tekniska infrastrukturen finns framför allt ett 
avloppsreningsverk och flera kustnära avloppspumpstationer, utöver detta 
inga andra samhällsviktiga funktioner som exempelvis sjukhus. 

VEM HAR ANSVARET?

Flera aktörer delar på ansvaret för anpassning till ett förändrat klimat. 
Såväl privata aktörer som kommun, region och stat har ansvarsområden. 
Nyligen är Boverket utsett att som statlig myndighet samordna de övriga 
cirka 16 statliga myndigheter som har ansvar inom klimatanpassningens 
områden. Den enskilde har ett stort egenansvar i att skydda sin egendom från 
klimatförändringarnas effekter. De statliga och kommunala ansvarsområdena 
angående kustzons- och klimatanpassningsfrågor sträcker sig över flera 
sektorer och aktörer och är minst sagt komplexa. Det finns idag ingen 
enskild lagstiftning som direkt styr klimatanpassningsarbetet, däremot 
finns det lagrum som berör klimatanpassningen på olika sätt. Kommunens 
arbete med klimatanpassning sträcker sig därför över flera förvaltningar och 
politikerområden (se vidare Kustzonsprogram för Lomma kommun).
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Åtgärder
Endast de åtgärder som tar mark i anspråk i landskapsskala redovisas här i 
översiktsplanen på kartorna ”Naturbaserade åtgärder för klimatanpassning” 
och ”Övriga åtgärder för klimatanpassning”. Även andra ställningstaganden 
finns och redovisas under rubriken ”Övriga ställningstaganden för anpassning 
till ett förändrat klimat” längre fram i texten.

SKYDD

• Nödvändiga klima-
tanpassningsåtgärder 
ska vidtas för att 
minimera skador på 
naturmiljön och andra 
allmänna intressen, 
människors hälsa och 
säkerhet. 

• I de fall där klimatan-
passningsåtgärder 
måste vidtas, ska 
detta i först hand ske 
samordnat med när-
liggande fastigheter 
och utan negativ 
påverkan på vare sig 
omgivningen eller na-
tur- och kulturvärden.

Som beskrivits ovan ligger hela Lomma kommun långt ner i 
avrinningsområdenas vattensystem. Översvämningar som inte beror på högt 
havsvattenstånd kan bero på att stora mängder vatten kommer på kort tid, 
men även på att marken inte kan ta emot och infiltrera vatten. Lerjordar 
uppvisar, efter långa perioder med regn eller vid snösmältning efter tjäle, 
ungefär samma vatteninfiltrerande förmåga som en asfaltsyta. För att öka 
landskapets vattenhållande förmåga behövs därför fler ytor för vatten. 
Detta kan ske antingen genom att nyskapa översvämningsytor, meandringar 
i åarna, dammar eller öka mängden beväxta ytor (se karta ”Naturbaserade 
åtgärder för klimatanpassning”, se även teknisk försörjning om dagvatten). 
Större vattenutjämningsprojekt ska förläggas på marknivåer över högsta 
högvattenstånd i havet och åtgärder som syftar till att öka vattenflödet i 
ytvattenförekomsternas avrinningsområden ska undvikas. Av detta skäl 
behöver arbete ske över kommungränserna och fördröjningskapacitet 
behöver finnas uppströms Lommas kommungräns för att minska 
översvämningsriskerna från åarna.

Skredrisker, förutom erosion, kan framför allt uppstå i områden nära åarna. 
Därför är det viktigt att undvika tillkommande bebyggelse eller samhällsviktig 
infrastruktur i ådalarna.

De områden som pekats ut för kompensation samt ekologiska korridorer 
(se vidare om detta begrepp under kapitlet ”Natur, vatten och övriga 
naturresurser”) ska bistå med ekosystemtjänster för att underlätta 
klimatanpassning. För att skapa beväxta ytor i landskapet och öka den 
vattenhållande förmågan utan att göra avkall på produktionskapaciteten 
i jordbruket kan man utöka de ytor som kan ges flera funktioner i 
slättlandskapet. Dessa obrukade småytor i jordbrukslandskapet kan vara 
exempelvis våtmarker, kantzoner, buskiga ägogränser och bryn, bioträdor, 
åkerholmar, träd, märgelgravar, beväxta vägrenar, markvägar och gröna 
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obrukade stråk. På samma sätt ska alla åtgärder för anpassning till ett 
förändrat klimat göras med mångfunktion, både inom tätbebyggelse och i 
landskapet. 

I sista hand kan skyddsvallar behöva byggas för att framför allt skydda 
befintliga allmänna värden. I södra Lomma tätort förslås en utvidgning 
av reservatet för skyddsvall mot havet. I Borgeby reserveras mark för ett 
skyddsområde runt avloppsreningsverket.

EROSIONSSKYDD

Erosion av sand vid våra kuster är en naturlig process. Erosionen i Lommabukten 
har dock förändrats på grund av utbyggnaden av Malmö hamn och Spillepeng. 
En höjning av havsnivån på grund av klimatförändringar kommer att ytterligare 
öka problemen med stranderosion längs kustzonen i Lomma. Stranderosion i 
Lommabukten sker inte kontinuerligt utan den största skadan sker under höst- 
och vinterstormarna då höga vågor i kombination med högt vattentillstånd 
eroderar strandbrinken och förflyttar sand vid kusten. De södra och norra 
delarna av kommunen har mera långgrunda och flacka stränder vilket medför 
att erosionen inte är lika stor som i den mellersta kommundelen. Sanden till 
åtgärder för strandfodring sker genom sandåterföring.

Skyddsåtgärder mot erosion behandlas i kapitlet ”Teknisk försörjning”.

RETRÄTTOMRÅDEN

Hela Lommabuktens kuststräcka och grunda bottnar är att betrakta som 
mycket känsliga ur ekologisk synvinkel. Denna känsliga natur kan definieras 
som området ner till tre meters djup i bukten och upp till 4 meters höjd på 
land. Inom detta område kommer klimatförändringen att få genomslag innan 
år 2100, dels genom havsnivåhöjningen, dels genom erosionens påverkan 
på kusten. För att säkra kommunens allra viktigaste naturtyper såsom 
strandängar och ålgräsängar ska därför erosions- och översvämningsprocesser 
tillåtas på kustavsnitt utan samhällsviktiga funktioner. Därmed behöver 
reträttområden identifieras som innebär att grunda vatten- och landområden 
på sikt kommer att förändras till natur, för utbredning av dessa se kartan 
”Naturbaserade åtgärder för klimatanpassning”. Vissa av dessa områden 
inåt land kommer att kunna fortsätta användas som odlingsmark eller 
rekreationsområden under viss tid framöver, men i takt med att havet och 
grundvattennivåerna stiger så kommer de mest låglänta områdena att 
översvämmas permanent.
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ÖVRIGA STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR ANPASSNING TILL ETT 
FÖRÄNDRAT KLIMAT

Bebyggelse

• Nya bebyggelseom-
råden får enbart 
tillkomma på mark 
som ligger på lägst 
3 meters höjd över 
havet.

• Ny bebyggelse får ej 
tillkomma inom 50 
från platser med ras- 
och skredrisk.

• Ny bebyggelse får 
enbart tillkomma på 
platser där möjlighet 
att ge skydd mot 
klimatförändringens 
effekter de närmsta 
100 åren kan ske.

• Bebyggelse får enbart 
tillkomma där tillfarts-
vägar och övrig tving-
ande teknisk försörjn-
ing kan säkras mot 
klimatförändringens 
effekter de närmsta 
100 åren.

• Vid prövning enligt 
PBL kap 2 ska kom-
munen väga in kli-
matförändringens 
effekter de närmsta 
100 åren.

Respekt kustzon

Kustområdet utmed Lommabukten påverkas redan idag av 
klimatförändringen. Enligt nuvarande forskningsläge så kommer hela området 
ner till tre meters djup i bukten och upp till fyra meters höjd på land att 
påverkas av klimatförändringen innan år 2100. Detta eftersom vattenregimen 
ändras i detta område så som redovisas ovan, dels genom havsnivåhöjningen 
dels genom erosionens påverkan på kusten. Även skredrisker i ådalarna 
behöver beaktas. För att hantera dessa aspekter behöver en zonering göras 
för att säkerställa att kustområdet har de marginaler som krävs framöver, 
vilket även stämmer väl överens med Riksintresse kustzon som tas upp i 
kapitlet om Riksintressen. En zon som omfattar ett flertal kriterier pekas 
därför ut som ”Respekt kustzon”. Denna zon utgörs av områden som inte är 
detaljplanelagda och är belägna inom:

- 500 meter in från nuvarande kustlinje, vilket motsvarar Lomma-
buktens erosionspåverkade område längs hela kusten som ej kan 
skyddas med allmänna medel.

- Dessutom strandskyddets område i kommunen.
- Dessutom områden som understiger 3 meter över havet. 

Särskilda regler behöver appliceras inom denna zon för att säkra både 
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allmänna och enskilda intressen. Utöver vad som listas i ovanstående texter 
gäller då även att:

- I zonen som omfattas av Respekt kustzon ska ingen ny bostads-
bebyggelse eller samhällsviktig funktion utöver nödvändiga 
skyddsanläggningar tillkomma. Inte heller ska utveckling av nya 
bostäder ur annan bebyggelse tillåtas.

Dagvatten- och flödeshantering

Kommunen samarbetar i en tvärkommunal dagvattengrupp i Höje å vattenråd 
med Staffanstorps kommun, Lunds kommun och VA SYD kring de frågor 
som rör utsläppsmängd av vatten till Höje å. Såväl åtgärder som syftar till att 
reducera de mängder som släpps ut idag, som åtgärder för att fördröja vattnet 
i å-fåran behandlas här genom Höje å vattenråd. 

Lomma kommun är också på tröskeln till att anta en dagvattenpolicy där ett 
regelverk för lämpliga arbetssätt antas. Lokal fördröjning av dagvatten måste 
öka även inom redan exploaterade områden. Det är av absolut nödvändighet 
att all fördröjning av vatten sker så högt upp i vattensystemen och så nära 
vattnets ursprung som möjligt i alla system. Det är endast genom att vara 
konsekvent i dessa frågor som resultat kan uppnås. Detta ska vara en 
förutsättning vid all ny exploatering för att inte ge kostnader i nästa skede.
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Kommunens 
ställningstaganden 
samlade

Kommunens  
ställningstaganden 
samlade

Piren i 
Lomma hamn
Långa bryggan,
Bjärred

Planstrategi
•	 Vi växer flerkärnigt med två jämbördiga men inbördes olika 

tätortskluster, Lomma/Alnarp och Bjärred/Flädie.  
Vi växer stadigt och balanserat relativt omgivande städer och tätorter. 
När vi växer utvecklar vi befintliga villasamhällen till moderna tätorter 
med småstadskaraktär, med utgångspunkt i befintliga värden och 
karaktärer. 

•	 Vi fokuserar på att samla, förtäta och förädla bebyggelse i strategiska, 
kollektivtrafiknära lägen. Vi bygger så för att få bästa möjliga 
förutsättningar för stadsliv, service, rekreation, hållbart resande samt 
framtida helhetslösningar för energi- och klimatutmaningar. 

•	 Vi eftersträvar ett brett, blandat bostadsutbud både i kommunen som 
helhet och i de olika kommundelarna, för att kunna möta efterfrågan 
i alla skeden av livet och skapa goda förutsättningar för social och 
miljömässig hållbarhet. 

•	 Vi utvecklar en infrastruktur av mötesplatser och stråk anpassad till 
människors skala och villkor som gör det attraktivt att gå, cykla och röra 
sig ute i samhället. 

•	 Vi verkar för att fler kunskapsintensiva företag, som matchar 
befolkningens kompetensprofil, etableras i kommunen. 

•	 Vi utökar och sammanlänkar de gröna stråken och naturmiljöerna i 
landskapet. På så sätt kan vi öka landskapets vattenhållande förmåga, 
möjligheterna till rekreation samt möjligheterna för djur och växter att 
överleva, förflytta och sprida sig i landskapet. Vi låter vattnet ta plats 
och skapa mervärden. 

•	 Vi skapar skyddsvall, samarbetar för att fördröja vatten uppströms och 
utvecklar ett system av ytor som tillåts översvämmas tillfälligt, för att 
skydda det allmänna mot klimatförändringens följder. 

•	 Vi värnar havet, kusten, naturen, åkerlandskapet och utblickarna 
för kommande generationer, då dessa värden är oumbärliga för 
kommunens attraktivitet. 

•	 Vi genomför samtliga åtgärder med fokus på helhet och långsiktiga 
värden, på mark som med sina naturliga förutsättningar är varaktigt 
lämpad för ändamålet.

Tätorts- och landsbygdsutveckling
•	 Kommunen ska bedriva ett tvärsektoriellt utvecklingsarbete kring 

livsmiljö, attraktivitet, besöksnäring, varumärke och kommunikation.
•	 Kommunen ska ha fokus på att attrahera människor och få dem att 

mötas genom att utveckla kommunens sociala och urbana kapital. 
•	 Kommunen ska verka för ett samhälle där det är högt i tak, tryggt och 

inkluderande.
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•	 Kommunen ska utveckla de större tätorternas identitet, stärka stråken 
samt utveckla viktiga platser för att skapa bättre förutsättningar för 
stadsliv. 

•	 Kommunen ska verka för att samla centrumverksamheter i centrala 
lägen och undvika externetableringar. 

•	 Våra gemensamma rum ska vara utformade efter den oskyddade 
trafikantens villkor och skala.

•	 Gång- och cykeltrafik ska i högre grad prioriteras inom tätorterna. 
•	 Kommunen ska arbeta med parkering och mobilitetslösningar utifrån 

ett modernt angreppssätt för att hitta rätt tillgänglighetsnivå utan att 
bilarna dikterar villkoren. 

•	 Kommunen ska arbeta medvetet med arkitekturverktyget för att öka 
kvalitén i stadsrummen. Ny bebyggelse ska vara av hög arkitektonisk 
kvalitet och tillföra nya värden. 

Lokalisering av ny bebyggelse
•	 Tillkommande bebyggelse bör utföras som förtätning, på redan 

ianspråktagen mark, inom område utpekat för prövning av förtätning 
eller inom utpekade utbyggnadsområden. Övrig bebyggelse får ej 
omvandlas till bostadsbebyggelse utanför ovan nämnda områden. 

•	 Vid placering av erosionsskydd ska hänsyn tas till ekologiska aspekter, 
rekreativa aspekter samt till skyddsaspekter.

•	 Ny bebyggelse får enbart tillkomma på platser där möjlighet att ge 
skydd mot klimatförändringens effekter de närmsta 100 åren kan ske.

•	 Bebyggelse får enbart tillkomma där tillfartsvägar och övrig tvingande 
teknisk försörjning kan säkras mot klimatförändringens effekter de 
närmsta 100 åren.

•	 Vid prövning enligt PBL kap 2 ska kommunen väga in 
klimatförändringens effekter de närmsta 100 åren.

•	 Nya bebyggelseområden får enbart tillkomma på mark som ligger på 
lägst tre meters höjd över havet.

•	 Respekt kustzon utgörs av områden som inte är detaljplanelagda och 
är belägna inom:
- 500 meter in från nuvarande kustlinje, vilket motsvarar 

Lommabuktens erosionspåverkade
- Dessutom strandskyddets område i kommunen
- Dessutom områden som understiger tre meter över havet. 

•	 I zonen som omfattas av respekt kustzon ska ingen ny 
bostadsbebyggelse eller samhällsviktig funktion utöver nödvändiga 
skyddsanläggningar tillkomma. Inte heller ska utveckling av nya 
bostäder ur annan bebyggelse tillåtas.

•	 För att värna befintlig ortsindelning och utblickarna ska ingen ny 
bebyggelse tillkomma längs kusten mellan Haboljung och Bjärred.

•	 Verksamheter som är olämpliga ur miljö- eller säkerhetssynpunkt ska 
flyttas från tätbebyggda områden. 

•	 Kommunen ska aktivt verka för att utsläppen till vatten av övergödande 
ämnen eller andra miljöskadliga ämnen minimeras och att god 
ekologisk och kemisk status respektive god kemisk och kvantitativ 
status uppnås i alla kommunens vattenförekomster. 

•	 Ny exploatering ska inte försämra vattenkvaliteten i 
vattenförekomsterna.
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•	 Miljövärdesbedömning ska ingå som en del av detaljplanearbetet. 
Balanseringsprincipen ska tillämpas och kompensation kan då komma 
att behöva ske vid exploatering. 

Befolkningsutveckling 
•	 Kommunens planering ska inriktas mot en befolkningstillväxt med i 

genomsnitt 1,5 procent per år.
•	 Kommunen ska särskilt uppmärksamma särskilda gruppers behov av 

bostad (studenter, unga vuxna och äldre) och verka för att deras behov 
blir tillgodosedda. 

•	 Kommunen ska verka för att minst 10 procent av tillkommande 
bostäder upplåts med hyresrätt.

•	 Lomma kommun är beredd att pröva möjligheten till förtätning inom 
områden som visas på kartan ”Område för prövning av förtätning” 
genom detaljplan. 

Förändrad markanvändning 
verksamhetsområden

•	 Inom kommunen finns ingen lämplig plats för tillståndspliktig 
verksamhet (A- och B-anläggning enligt miljöbalken). Undantaget är 
platsnödvändiga samhällsviktiga funktioner.

•	 Enbart verksamheter med begränsad omgivningspåverkan får 
lokaliseras i kommunen. 

Utveckling av tätorter och byar
•	 Ny bebyggelse bör inte tillkomma utanför detaljplanelagt område i 

Flädie under planperioden.
•	 Ny bebyggelse bör inte tillkomma i Fjelie under planperioden.

Utveckling av näringsliv och verksamheter
•	 Att fler kunskapsintensiva och innovationsdrivna företag, som verkar 

för en hållbar utveckling, ska etablera sig inom kommunen.
•	 Att antalet arbetstillfällen ökar i befintliga företag och att 

verksamheterna blir än mer hållbara.
•	 Att samarbetet mellan näringsliv, akademi och det offentliga fördjupas 

för att bidra till att öka antalet gröna innovationer.
•	 Att kommunen blir ett geografiskt kluster för gröna företag som 

arbetar för en hållbar utveckling.
•	 Att Lomma kommun etableras som ett nationellt centrum för 

hållbarhet och grön tillväxt.
•	 Inom kommunen finns ingen lämplig plats för tillståndspliktig 

verksamhet (A- och B-anläggning enligt miljöbalken). Undantaget är 
platsnödvändiga samhällsviktiga funktioner.
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Hänsynsområde landsbygd
•	 Exploatering av jordbruksmark ska undvikas, större exploatering 

utanför förtätningsgräns (se karta Område för prövning av förtätning) 
får enbart ske inom översiktsplanen utpekade områden. 

•	 En eller flera större energianläggningar med förnybar 
energiproduktion inom kommunen kan undantas från 
ställningstagandet att exploatering av jordbruksmark ska undvikas. 
Av vikt är att dessa anläggningar inte stör siktlinjerna i det öppna 
landskapet. 

•	 Jordbruksföretagandet bör ges hög prioritet på landsbygden och dess 
utvecklingsbehov bör prioriteras.

•	 Slättens karaktärselement är viktiga och bör bevaras.
•	 Gröna rekreationsytor ska skapas i eller i nära anslutning till Fjelie och 

Flädie. 
•	 Stora anläggningar bör undvikas på landsbygden då slättlandskapet 

är känsligt för storskaliga anläggningar, då de kan bli mycket 
dominerande visuellt. 

•	 Ny bostadsbebyggelse på landsbygden ska undvikas 

Riksintressen
•	 Respekt kustzon utgörs av områden som inte är detaljplanelagda och 

är belägna inom:
- 500 meter in från nuvarande kustlinje, vilket motsvarar 

Lommabuktens erosionspåverkade kuststräcka i hela kommunen 
som inte kan skyddas med allmänna medel.

- Dessutom strandskyddets område i kommunen
- Dessutom områden som understiger tre meter över havet.

•	 I zonen som omfattas av respekt kustzon ska ingen ny 
bostadsbebyggelse eller samhällsviktig funktion utöver nödvändiga 
skyddsanläggningar tillkomma. Inte heller ska utveckling av nya 
bostäder ur annan bebyggelse tillåtas.

•	 Riksintresset för yrkesfisket ska säkras i kommunens fysiska 
planering. Åtgärder som hotar riksintresset ska förhindras 
genom de ställningstaganden som görs för havsplanering 
och åarnas åtgärdsprogram.

•	 Riksintresse för naturvården i området utmed Lödde å och i 
Lommabukten, säkerställs genom befintligt naturreservat och åtgärder 
enligt kommunens naturmiljöprogram.

•	 Riksintresse för friluftsliv bör anpassas till gällande detaljplaner i 
Lomma Hamn.

•	 Riksintresse för kulturmiljövård, för Borgeby och Alnarp, bör 
säkerställas genom detaljplan. 

•	 Den statliga havsplaneringen ska anpassas till kommunens 
ställningstaganden för havet.

•	 Riksintresse för kustzonen ska beaktas i samband 
med utbyggnad av kommunens tätorter. Ingen ny 
bostadsbebyggelse eller samhällsviktig funktion utöver 
nödvändiga skyddsanläggningar får tillkomma inom område 
för respekt kustzon. Ny bebyggelse ska förläggas inom de 
områden som är utpekade lämpliga för förtätning eller 
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inom utpekade utbyggnadsområden.  
•	 Lomma kommun anser att det gods som transporteras 

på godsstråket genom Skåne (Lommabanan) ska flyttas 
ut till ett separat godsspår öster om E6:an. Detta är ett 
kommunalt ställningstagande som det inte finns något 
beslut om hos Trafikverket.

•	 I övrigt delar kommunen huvudsakligen länsstyrelsens 
uppfattning om de riksintressen som finns i kommunen. 

Havsplanering
•	 Åtgärder mot kusterosion ska vidtas med hänsyn till ekologiska värden 

och till rekreation.

•	 Täktverksamhet i Lommabukten bör ej förekomma.

•	 Vindkraft till havs får ej förekomma.

•	 Erosionsskydd som kan påverka de biologiska värdena negativt ska ej 
byggas ute i vattnet.

Gestaltad livsmiljö
•	 Hållbarhet och kvalitet ska inte underställas kortsiktiga 

ekonomiska överväganden.
•	 Ny arkitektur ska förhålla sig till kulturhistorien, spegla 

vår nutid och stärka identiteten för framtiden. 
•	 Kommunens och kommundelarnas olika karaktärer ska 

tas till vara och utvecklas. 
•	 Ny arkitektur – byggnader, anläggningar och platser 

- ska omsorgsfullt integreras i befintlig miljö med 
utgångspunkt från platsens förutsättningar.

•	 Kommunen ska aktivt bidra till levande dialog om god 
arkitektur och samhällsbyggnad med medborgare, 
politiker och andra samhällsaktörer.

•	 Kommunen ska aktivt bidra till kunskapsutbyte och 
utvecklat samarbete med akademi och näringsliv.

•	 Kommunen ska driva på utvecklingen och samtalet 
genom att arbeta med tillfällig arkitektur, konst, 
pilotprojekt, arkitekturtävlingar, innovationer och 
testbäddar. 

•	 Kommunen ska aktivt bidra till kunskapsutbyte och 
utvecklat samarbete mellan olika samhällsaktörer på 
olika nivåer.

•	 Platser och stråk ska gestaltas så att de är tillgängliga för 
alla och bidrar till ett mer jämställt och jämlikt samhälle. 

•	 Kommunen ska i sina olika roller inom området gestaltad 
livsmiljö agera förebildligt och nytänkande.

•	 Kommunen ska aktivt verka för kunskapsbyggandet inom 
arkitektur internt och externt.

•	 Kommunen ska agera som förebild genom att skapa 
god arkitektur i rollen som i planerande, byggande och 
förvaltande aktör. 

•	 Värderosverktyget bör utvecklas och användas i 
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alla samhällsbyggnadsprojekt oavsett skala - som 
tydliggörare, analysverktyg och katalysator för 
förbättring.

•	 Styrdokumenten ska så långt möjligt tas fram i 
tvärsektoriella grupper för att möjliggöra ökad kvalitet 
och förankring.

•	 Det ska finnas god kunskap och samverkan kring 
gestaltningsfrågor och kulturmiljö i hela PBL-kedjan.  

•	 Kommunen ska arbeta aktivt, strategiskt och långsiktigt 
för att utöka det egna markinnehavet.

•	 Kommunen ska vara förebild vid markanvisning och 
försäljning. Hållbarhet och långsiktiga värden ska 
prioriteras framför kortsiktiga ekonomiska överväganden.

•	 Kommunens egna byggnader och offentliga rum ska 
skapas i välfungerande designprocesser, som bidrar 
till strategiska helhetslösningar, god arkitektur, ökad 
inkludering och ökat demokratiskt deltagande.

•	 Kommunen ska vara ett föredöme som beställare av 
offentliga miljöer, i byggande och i förvaltning, med 
syfte att utforma och förvalta livsmiljöer med allsidig 
hållbarhet och god arkitektur.

•	 Livscykelanalyser och underhålls- och förvaltningsplaner 
bör tas fram för såväl ny som befintlig bebyggelse.

Natur, vatten och övriga naturresurser
•	 Åtgärdsprogrammen för Höje å och Kävlingeån ska 

fullföljas. 

•	 Å-landskapen ska utvecklas till gagn för 
rekreationsmöjligheter utan att biologiska värden 
påverkas negativt.

•	 Kommunen ska fortsatt verka för att Alnarpsströmmen 
finns kvar som resurs för framtiden. 

•	 Eftersom jordbruksmarken är av nationellt intresse ska exploatering i 
möjligaste mån undvikas på denna mark.

•	  Befintliga ekologiska korridorer ska värnas och nya skapas där så är 
lämpligt.

•	 Områden där kompensation sker genom nyskapande 
av natur ska på sikt bli naturreservat för att säkra 
kompensationen.

•	 Miljövärdesbedömning ska ingå som en del av 
detaljplanearbetet. Balanseringsprincipen ska tillämpas 
och kompensation kan då komma att behöva ske vid 
exploatering.

•	 Pågående naturreservatsbildningar ska fullföljas.

•	 Lomma ängar ska bli naturreservat.

•	 Oskarsfridsdammarna ska bli naturreservat.

•	 Plommonskogen ska på sikt bli naturreservat. 
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Kulturmiljö
•	 Kommunens kulturmiljöprogram ska vara vägledande bland annat vid 

detaljplanläggning och bygglovsprövning.
•	 Kommunen ska verka för att information om god byggnadsvård 

förmedlas, för att bidra till att byggnader och gårdsmiljöer ingår i ett 
vackert och levande kulturlandskap.

•	 Det öppna landskapets karaktär ska bevaras. Nya byggnader och andra 
anläggningar ska prövas restriktivt och medges endast om de kan 
anpassas till landskapets karaktär.

•	 Kulturlandskapet bör i största möjliga utsträckning bevaras och i vissa 
fall återskapas.

•	 Trädrader, alléer och småbiotoper i landskapet är skyddade miljöer 
och ska vid behov kompletteras och återplanteras. Nyplantering av 
gran bör undvikas.

Offentlig service
•	 Vid utveckling av nya bostadsområden ska behovet av mark för 

kommunal verksamhet bedömas.

Rekreation och fritid
•	 Lomma kommun ska arbeta för en övergång över Lödde å väster om 

E6:an.
•	 Borgeby idrottsområde ska kunna utvecklas framöver. 
•	 Förutsättningarna för att utveckla Haboområdet för fritids- och 

rekreationsändamål ska fortsatt utredas. 
•	 Å-landskapen ska utvecklas till gagn för rekreationsmöjligheter utan att 

biologiska värden påverkas negativt.
•	 Kommunen ska medverka till att markområden för rekreation och 

naturupplevelser inom och i anslutning till tätorterna utökas. 
•	 Möjligheterna att anlägga rekreationsstråk genom det öppna 

jordbrukslandskapet ska tillvaratas i den mån detta inte står i konflikt 
med djur- och växtliv. 

•	 Kommunen ska fortsatt verka för utveckling av vandrings-, löpar-, 
-cykel, - rid och vattenleder genom kommunen med utökad 
tillgänglighet och standard. 

Infrastruktur
•	 Tågstationer ska etableras i Flädie och Alnarp. Halvtimmestrafik ska 

införas på Lommabanan. 
•	 Ett prioriterat och strategiskt huvudcykelnät ska byggas i kommunen. 
•	 Lomma kommun ska verka för en om- och tillbyggnad av trafikplats 

Lomma.
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Teknisk försörjning
•	 Kommunen ska verka för att anlägga en eller flera större 

energianläggningar med förnybar energiproduktion inom kommunen. 

•	 Etablering av storskaliga vindkraftverk ska alltid föregås av 
planprövning. Kommunen tar ställning mot etablering av storskalig 
vindkraft inom de områden som har angivits som olämpliga i 
vindkraftsutredningen. Utredningen och vindkraftspolicyn ska 
uppdateras under planperioden.

•	 Kommunen ska verka för att de tre stora kraftledningarna markförläggs 
och att en omläggning sker i den norra kommundelen.

•	 Behov av markreservation för eventuellt tillkommande ener-
giförsörjningssystem ska utredas.

•	 Infrastrukturen för miljövänlig tankning ska utvecklas för att öka 
möjligheten att ha miljöbilar inom kommunen som geografisk enhet. 

•	 Behov av markreservation för eventuellt tillkommande VA-system ska 
utredas.

•	 Dagvatten ska tas om hand och fördröjas så nära källan som möjligt.

•	 För att minska omfattningen av översvämningar samt spridningen av 
föroreningar i dagvatten ska kommunen anlägga dammar och andra 
tekniska lösningar som mångfunktionella ytor.

•	 Lämpliga grönstrukturer och övriga markområden ska pekas ut och 
säkras som tillfälliga översvämningsytor.

•	 Det ska utredas om mark för utökning och skydd av befintligt 
reningsverk i Borgeby, nytt reningsverk eller en annan teknisk lösning 
behövs.

•	 Mark reserveras för spillvattenledning.

•	 Åtgärder mot kusterosion ska vidtas med hänsyn till ekologiska värden 
och till rekreation.

•	 Täktverksamhet i Lommabukten bör ej förekomma.

•	 Erosionsskydd som kan påverka de biologiska värdena negativt ska ej 
byggas ute i vattnet.

•	 Lomma kommun ska i tätortsutvecklingen verka för att främja cirkulär 
ekonomi.

•	 Mark för upplag av schakt-, fyll-, och muddermassor samt tång och 
grönavfall ska reserveras i både norra och södra kommundelarna.
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Miljökvalitetsnormer
•	 Förutsättningar för att hålla buller inom gällande riktlinjer ska 

särskilt belysas vid planläggning av utpekade områden för bostäder.

•	 Lomma kommun ska verka för att begränsa och åtgärda problem med 
buller från väg-, spår- och flygtrafik så att gällande riktvärden för buller 
inte överskrids. 

•	 Vid all nyetablering närmare än avstånden i RIKTSAM ska en särskild 
riskutredning utföras och nödvändiga åtgärder vidtas.

•	 Åtgärdsprogrammen för Höje å och Kävlingeån ska fullföljas. 

•	 Ny exploatering ska inte försämra vattenkvaliteten i 
vattenförekomsterna.

•	 Negativ påverkan på Lommabuktens vattenkvalitet från 
Sjölundaverkets utsläpp ska minimeras så långt rimligt.

•	 Negativ påverkan på Lommabuktens vattenkvalitet från Sysav och 
verksamheter i Copenhagen Malmö port ska minimeras så långt 
rimligt. 

•	 För placering av exempelvis bostäder, lekplatser eller arbetsplatser i 
närheten av kraftledningar ska kommunen följa kunskapsläget och de 
rekommendationer som följer med detta. Försiktighetsprincipen ska 
användas.

•	 Det befintliga tankstället vid Lundavägen, Bjärred, ska på sikt 
avvecklas. 

•	 Inom kommunen finns ingen lämplig plats för tillståndspliktig 
verksamhet (A- och B-anläggning enligt miljöbalken). Undantaget är 
platsnödvändiga samhällsviktiga funktioner.

Anpassning till ett förändrat klimat
•	 Kommunen ska arbeta för att minimera sin egen påverkan på 

klimatförändringen så väl som konsekvenserna av denna.

•	 Nödvändiga klimatanpassningsåtgärder ska vidtas för att minimera 
skador på naturmiljön och andra allmänna intressen, människors 
hälsa och säkerhet. Detta ska i möjligaste mån ske utan negativ 
påverkan på natur- och kulturvärden.

•	 I de fall där klimatanpassningsåtgärder måste vidtas, ska detta i först 
hand ske samordnat med närliggande fastigheter och utan negativ 
påverkan på vare sig omgivningen eller natur- och kulturvärden.



213

K
o

m
m

u
n

e
n

s 
st

ä
ll

n
in

g
st

a
g

a
n

d
e

n
 s

a
m

la
d

e

Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

•	 I första hand ska åtgärder för anpassning till ett förändrat klimat 
göras med mångfunktion, både inom tätbebyggelse och i landskapet. 

•	 Översvämnings- och erosionsprocesser kan tillåtas på kustavsnitt utan 
samhällsviktiga funktioner. 

•	 Nödvändiga klimatanpassnings- och skyddsåtgärder bör vidtas där 
allmänna intressen hotas.

•	 Vid placering av erosionsskydd ska hänsyn tas till ekologiska aspekter, 
rekreativa aspekter samt till skyddsaspekter.

•	 Nödvändiga reträttvägar för naturtyper som riskerar att försvinna på 
grund av klimatförändringen ska reserveras i planeringen. 

•	 Nya bebyggelseområden får enbart tillkomma på mark som ligger på 
lägst 3 meters höjd över havet.

•	 Ny bebyggelse får enbart tillkomma på platser där 
möjlighet att ge skydd mot klimatförändringens effekter 
de närmsta 100 åren kan ske.

•	 Bebyggelse får enbart tillkomma där tillfartsvägar och övrig tvingande 
teknisk försörjning kan säkras mot klimatförändringens effekter de 
närmsta 100 åren.

•	 Vid prövning enligt PBL KAP 2 ska kommunen väga in 
klimatförändringens effekter de närmaste 100 åren.

•	 Respekt kustzon utgörs av områden som inte är detaljplanelagda och 
är belägna inom:
- 500 meter in från nuvarande kustlinje, vilket motsvarar 

Lommabuktens erosionspåverkade kuststräcka i hela kommunen 
som inte kan skyddas med allmänna medel. 

- Dessutom strandskyddets område i kommunen
- Dessutom områden som understiger tre meter över havet.

•	 I zonen som omfattas av Respekt kustzon ska ingen ny 
bostadsbebyggelse eller samhällsviktig funktion utöver nödvändiga 
skyddsanläggningar tillkomma.  Inte heller ska utveckling av nya 
bostäder ur annan bebyggelse tillåtas.

•	 Större vattenutjämningsprojekt ska förläggas på marknivåer över 
högsta högvattenstånd i havet.

•	 Åtgärder som syftar till att öka vattenflödet i ytvattenförekomsternas 
avrinningsområden bör undvikas. 

•	 Inom redan exploaterade områden ska lokal fördröjning av dagvatten 
öka.

•	 Fördröjning av vatten bör ske högt upp i vattensystemen och nära 
vattnets ursprung. 
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Piren i 
Lomma hamn
Naturreservatet 
Strandhusens  
revlar

För närvarande håller Lomma kommun på att ta fram en ny översiktsplan 
för kommunens utveckling fram till år 2030. För översiktsplanen har en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättats för att bedöma planens effekter och 
miljökonsekvenser. 

För att utvärdera och jämföra planförslagets miljöpåverkan har en modell 
använts som baseras på intensiteten och utbredningen av påverkan på 
miljöeffekterna för respektive planområde. Miljöpåverkan från planerade 
förändringar i markanvändning bedöms och sammanfattats i följande steg:

1. Miljöpåverkan på respektive miljöeffekt bedöms först separat i 
utbyggnadsområdesspecifika beskrivningar. Där beskrivs eventuell 
negativ och positiv påverkan på respektive miljöeffekt samt kopplingen 
till miljökvalitetsmål, hållbarhetsmål, riksintressen och annan 
miljöhänsyn. Miljöpåverkan beskrivs utifrån dess intensitet (hur 
allvarlig den är) samt vilken utbredning (yta i area och exempelvis hur 
många som påverkas) den har. Miljökonsekvensen bedöms sedan med 
en faktor -3 till +3.  

2. Miljökonsekvensen beskrivs för respektive markanvändningskategori 
(exempelvis för samtliga utbyggnadsområden bostäder). 

3. Översiktsplanens totala miljökonsekvens beskrivs sammanfattande.
4. Miljöpåverkan från planförslaget jämförs med nollalternativet.

I miljökonsekvensbeskrivningen jämförs miljöpåverkan från det föreslagna 
planalternativet med nollalternativet. Fokus i bedömningen av nollalternativet 
ligger på de skillnader som finns i nollalternativet jämfört med planförslaget.

Översiktsplanens effekter och konsekvenser 
på miljökvalitetsmål
Översiktsplanen bedöms kunna motverka miljökvalitetsmålet ”Ett rikt 
odlingslandskap”, då jordbruksmark med högt brukningsvärde tas i anspråk 
för exploatering. Om jordbruksmark ska exploateras, bör det ske först 
efter noga överväganden kring jordbruksmarkens brukningsvärde, en 
bedömning om det är ett väsentligt samhällsintresse som ska ta marken i 
anspråk, och om att det går att lokalisera det väsentliga samhällsintresset 
på någon annan plats. Hänsyn ska även tas till jordbruksmarkens biologiska 
produktionsvärden och odlingslandskapets kulturmiljövärden. I föreliggande 
miljökonsekvensbeskrivning har en översiktlig analys utförts för respektive 
utbyggnadsområde, för att se om det är möjligt att jordbruksmark tas 
i anspråk. Analysen visar att det i de flesta fall kan vara rimligt, och att 
exploateringen ligger i linje med ett väsentligt samhällsintresse. I samband 
med detaljplaneläggning bör dock vidare analys genomföras. 

Översiktsplanen bedöms motverka miljökvalitetsmålet ”Ett rikt djur- och 
växtliv” mot bakgrund av att en ny exploatering i stort sett alltid medför en 
negativ påverkan på flora och fauna, speciellt när icke bebyggda och orörda 
områden tas i anspråk. Lomma kommun arbetar med balanseringsprincipen 
och miljökompensation. Det har tagits politiska beslut om att bortfall 

Sammanfattning av 
miljökonsekvens- 
beskrivning
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av naturresurser vid exploatering i möjligaste mån ska kompenseras. 
Kommunstyrelsen tydliggjorde även arbetssättet kring kompensation år 
2014 med två beslut, dels att miljövärdesbedömningen ska ingå som en del 
av detaljplanearbetet och dels att en rutin för miljövärdesbedömning och 
kompensation ska gälla vid alla exploateringar. I första hand ska detta ske i 
eller i närheten av det område som berörs men om detta inte är tillräckligt 
eller möjligt kan kompensation ske på andra platser. Mot bakgrund av 
ovanstående resonemang, bedöms inte översiktsplanen motverka miljömålet 
”Ett rikt växt- och djurliv.  

I vissa fall kan miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” motverkas, genom 
att exploatering alltid leder till en ökad trafik, med ökade bullerstörningar 
som följd. Då åtgärder kan genomföras, och då översiktsplanen föreslår goda 
möjligheter till kollektivtrafik, bedöms inte miljömålet motverkas. 

För övrigt bedöms översiktsplanen och dess ställningstaganden medverka till 
att miljökvalitetsmålen uppfylls. 

Översiktsplanens effekter och konsekvenser 
på miljökvalitetsnormerna
MILJÖKVALITETSNORMERNA FÖR VATTEN OCH 
VATTENFÖREKOMST

En utbyggnad av de utbyggnadsområden som anges i översiktsplanen 
innebär att andelen hårdgjord yta ökar inom kommunens gränser. En högre 
andel hårdgjord yta innebär ökad mängd av dagvatten, vilket medför en 
risk för översvämning i lågpunkter, både i och utanför utvecklingsområdet. 
En utbyggnad av bostäder bedöms inte vara av sådan karaktär att risk finns 
för att miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenförekomst motverkas. 
En utbyggnad av verksamhetsområden kan medverka till svårigheter att 
miljökvalitetsnormerna inte uppnås, då dagvattnet kan vara förorenat av 
verksamheten. Dock kan åtgärder genomföras, såsom dagvattendammar, 
reningsmagasin etcetera. I samband med att detaljplan upprättas bör en 
dagvattenutredning utföras som beräknar flöden och föroreningsmängder. 
Om åtgärder blir aktuella, bör dessa säkerställas i kommande detaljplan. 

Dessutom omfattas miljökvalitetsnormerna av försämringsförbudet (5 kap. 7 § 
MB), vilket innebär att en myndighet eller kommun inte får tillåta:

•	 att en verksamhet eller åtgärd påbörjas eller ändras på ett sätt som 
äventyrar möjligheterna att följa en miljökvalitetsnorm som avser 
vattenmiljö, eller

•	 försämrar vattenmiljön i strid med en sådan norm

Med utgångspunkt från ovanstående bedöms inte översiktsplanen motverka 
miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenförekomst. 

MILJÖKVALITETSNORMERNA FÖR BULLER

En full utbyggnad enligt översiktsplanen kan medföra att gällande riktvärden 
från trafikbuller kan komma att överskridas för både ny och befintlig 
bebyggelse. Bullerskyddsåtgärder kan behöva uppföras. I samband med 
detaljplaneläggning bör detaljerade bullerberäkningar utföras, och förslag på 
bullerskyddsåtgärder tas fram. Om bullerskyddsåtgärder erfordras, bör dessa 
säkerställas i planhandlingarna.  
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MILJÖKVALITETSNORMERNA FÖR LUFT

I dagsläget överskrids inte miljökvalitetsnormerna (MKN) för luft inom Lomma 
kommun. En full utbyggnad av översiktsplaneförslaget bedöms inte medverka 
till att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids. 

MILJÖKVALITETSNORMERNA FÖR FISK OCH MUSSELVATTEN

Berörs ej.

Översiktsplanens effekter och konsekvenser 
på riksintressen
Översiktsplanen bedöms vara i linje med riksintressenas syften, och bedöms 
inte påverka något av de utpekade riksintresseområdena inom kommunens 
gränser negativt, utan snarare bidra till att förstärka riksintresseområdets 
position och värde. I samband med en exploatering anger översiktsplanen 
att stor hänsyn avses tas till natur- och kulturvärden, och att detta ska följas 
upp i kommande planeringsprocess. Två riksintresseområden bedöms särskilt 
beröras av översiktsplanen, riksintresse för kustzonen samt riksintresse för 
kommunikationer, Malmö hamn.

En stor del av översiktsplanens utvecklingsområden berör riksintresseområdet 
för kustzonen. För dessa riksintressen finns bestämmelser i miljöbalken för 
när en exploatering får uppföras som kan påverka riksintresseområdet. En 
exploatering som berör riksintresseområdet får endast uppföras om det gäller 
följande: 

•	 utveckling av befintliga tätorter,
•	 utveckling av det lokala näringslivet,
•	 utförande av anläggningar som behövs för totalförsvaret, eller
•	 om det finns särskilda skäl, utvinning av riksintressanta fyndigheter av 

ämnen eller material.

Dessutom gäller att exploateringen inte får medföra påtaglig skada på 
områdets natur- och kulturvärden. 

Hänsyn till riksintresseområdet har tagits i översiktsplanen genom att 
samtliga utvecklingsområden utgör en förtätning av befintliga orter samt att 
hänsyn ska tas till områdenas natur- och kulturvärden vid en exploatering. I 
översiktsplanen föreslås även en zon som benämns ”Respekt kustzon”. I zonen 
avses ingen ny bostadsbebyggelse eller samhällsviktig funktion tillkomma, 
utan här ska riksintresset för kustzonen tillgodoses och spela huvudroll. 
Översiktsplanen bedöms medföra omfattande positiva konsekvenser för 
riksintresseområdet.

I översiktsplanen har en farled för sjöfart pekats ut som säkerställer 
infarten till riksintresset Malmö hamn. Genom säkerställande medverkar 
översiktsplanen till omfattande positiva konsekvenser för riksintresseområdet. 
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Samlad bedömning av översiktsplanens 
effekter och konsekvenser
SAMLAD BEDÖMNING

En samlad bedömning av effekter och konsekvenser visar att för nästan alla 
miljöaspekter i 6 kap MB medför översiktsplaneförslaget i huvudsak positiva 
miljökonsekvenser. Den allra största positiva miljökonsekvensen uppstår för 
aspekten Befolkning och hälsa.

För aspekten Djur eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap MB och 
biologisk mångfald i övrigt, bedöms negativa miljökonsekvenser uppstå. 
Detta är dock inte speciellt ovanligt då det i princip alltid uppstår negativa 
konsekvenser för flora och fauna när ett oexploaterat område tas i anspråk 
för utbyggnad. Dock bedöms inte den negativa påverkan vara så stor, då 
kommunen använder sig av balanseringsprincipen. Det innebär att kommunen 
på något sätt ska kompensera för de naturresurser som tas i anspråk vid 
en utbyggnad. Mot bakgrund av detta föreslås i översiktsplanen ett antal 
kompensationsytor (nio kompensationsområden med en total yta på cirka 210 
ha).

Förutom områden för kompensation föreslås även åtta naturreservat bildas 
(totalt cirka 122 ha) samt ett antal ekologiska korridorer. Föreliggande 
kompensationsåtgärder bedöms vara tillräckliga för att kompensera för de 
ytor som tas i anspråk för utbyggnad enligt översiktsplaneförslaget.

Dessutom verkar kompensationsåtgärderna även positivt för människors hälsa 
genom ökade rekreationsmöjligheter.

Sammanlagt bedöms översiktsplaneföreslaget totalt sett medföra 
övervägande positiva miljökonsekvenser.

JÄMFÖRELSE MED NOLLALTERANTIVET

Vid en jämförelse mellan översiktsplaneförslaget och nollalternativet bedöms 
översiktsplaneförslaget bidra till en något högre positiv konsekvens än 
nollalternativet. Skillnaden är dock liten, men avgörande är den något högre 
exploateringsgraden på en mindre markyta och att kollektivtrafiknära lägen 
prioriteras, vilket gör att översiktsplaneförslaget är mer resurseffektivt än 
nollalternativet.
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Samrådsyttrande för Översiktsplan 2020,  
Lomma kommun 
Kommunens dnr KF/KS 2018:184.212 
 

Redogörelse för ärendet 

Lomma kommun har remitterat förslag till Översiktsplan 2020, Lomma kommun, här 
hänvisad till som ÖP Lomma. Gällande kommunövergripande översiktsplan antogs 
2011. Det finns tre gällande fördjupningar av översiktsplanen, FÖP Lomma tätort som 
antogs 2003 och FÖP Kustzonen som antogs 2006 samt FÖP Bjärred-Borgeby som antogs 
1999. Samtliga fördjupningar kommer enligt handlingarna att upphöra att gälla vid 
antagandet av ÖP Lomma. 
 
Kommunen har tidigare utgått från att Lomma tätort är kommunens huvudort. 
Framöver eftersträvas istället två olika, men likvärdiga och stadigt växande tätorter. 
Detta innebär att kommunen växer flerkärnigt med ett tätortskluster i södra 
kommundelen bestående av Lomma och Alnarp och ett tätortskluster i norra 
kommundelen bestående av Bjärred, Borgeby och Flädie. 
 
Planeringshorisont för ÖP Lomma är 10 år. I en kompletterande karta visas den 
långsiktiga utvecklingsstrategin för bebyggelse, infrastruktur och naturvärden efter 
år 2030. Länsstyrelsen och Lomma kommun har haft planmöten inför framtagandet 
av förslaget och Länsstyrelsen välkomnar fortsatt dialog. 

Aktuella lagrum 
Enligt 3 kap. 10 § Plan- och bygglagen (PBL 2010:900)) ska länsstyrelsen under 
samrådet särskilt: 

1. ta till vara och samordna statens intressen, 
2. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om 

sådana allmänna intressen enligt 2 kap. PBL som hänsyn bör tas till vid beslut 
om användningen av mark- och vattenområden, 
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3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken (MB) tillgodoses, att 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs och att redovisningen av områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är förenlig med 7 kap. 18 e § 
första stycket MB, 

4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som 
angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och 

5. verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion. 

 
Nedan följer en summering av det som översiktsplanen ska uppfylla enligt gällande 
lagstiftning;  
 
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska 
användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
Kommunen ska i planen redovisa sin bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 
kap. PBL ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användningen av mark- och 
vattenområden kommer att tillgodoses. I redovisningen ska riksintressen enligt 3 
och 4 kap. MB anges särskilt. Vidare ska det i planen redovisas hur kommunen i den 
fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med 
relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en 
hållbar utveckling inom kommunen och hur kommunen avser att tillgodose det 
långsiktiga behovet av bostäder. Översiktsplanen ska utformas så att innebörden och 
konsekvenserna av den tydligt framgår. 

Länsstyrelsens synpunkter i sammanfattning 
Länsstyrelsen är mycket positiv till kommunens höga ambition avseende frågor som 
rör havsområdet, översvämningshantering, naturvärden och rekreativa värden.  
 
Länsstyrelsen tar endast ställning till förslag som kommunen bedömer kan 
genomföras inom planperioden. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) 
Länsstyrelsen konstaterar att det finns information om förutsättningar och 
ställningstaganden i MKB:n som behöver framgå som vägledning i själva 
planhandlingen. I det fortsatta arbetet efterlyser Länsstyrelsen också att de åtgärder 
som föreslås i MKB:n tydligt återknyts till vägledningen i planen.  
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Inför utställning  
Länsstyrelsen anser att ÖP Lomma inför utställningen framförallt behöver 
kompletteras och utvecklas utifrån följande fokusfrågor; 

− Redovisning av hur riksintressen för högexploaterad kust, kulturmiljö och 
för kommunikationer ska tillgodoses utifrån föreslagen mark- och 
vattenanvändning.  

− Tydliggöra vad som utgör markanspråk för att möta kommunens 
bostadsförsörjningsansvar samt tydliggöra det utpekade behovet av mark för 
verksamheter. 

− Tydliggöra motivet och konsekvenserna för att ta oexploaterad 
jordbruksmark i anspråk i översiktsplanen.  

Länsstyrelsens synpunkter 
RRiikkssiinnttrreesssseenn  

Planering i eller i anslutning till ett riksintresse måste ske med utgångspunkt i de 
värden som riksintresset representerar. Riksintressena och deras värdebeskrivning 
anger förutsättningarna för vad som är möjligt att göra på platsen. Översiktsplanen 
ska ge vägledning för efterkommande beslut om planläggning, bygglov och 
tillståndsprövning. Hur riksintressena ska tillgodoses, dvs hur den mark- och 
vattenanvändning som föreslås kan genomföras utan påtaglig skada på riksintressenas 
värden måste framgå. Länsstyrelsen menar att den bedömningen måste ske för varje 
geografisk plats. Om detta inte framgår av översiktsplanen innebär det att frågan 
kvarstår att pröva vid kommande planläggning och prövningar.  
 
I sammanhanget påminner Länsstyrelsen om att det är de utpekade värdena som 
utgör ett riksintresse, inte dess avgränsning. Det innebär att åtgärder även utanför 
ett område utpekat som riksintresse kan påverka riksintressevärdena negativt. 
Utöver de ovan nämnda synpunkterna som gäller för samtliga berörda riksintresse 
lämnas här några områdesspecifika kommentarer; 
 
Riksintresse för högexploaterad kust (4 kap. 4§ MB) 
Hela västra Lomma kommun väster om väg E6 omfattas av riksintresse för 
högexploaterad kust. Länsstyrelsen påminner om att det är de samlade natur- och 
kulturvärdena som utgör riksintresset och att det är påverkan och risken för påtaglig 
skada av en åtgärd på de samlade värdena inom kustlandskapet som måste bedömas.  
Kommunen har i ÖP Lomma pekat ut markområden som benämns Respekt kustzon, 
inom vilka ingen ny bostadsbebyggelse får tillkomma eller samhällsviktig funktion 
uppföras. Omvandling till bostäder av befintligt bebyggelsebestånd får inte heller 
ske. Bestämmelserna syftar till att tillgodose riksintresset genom att hantera framtida 
exploateringar, landskapsförändringar, slitage och störningar samt buller inom 



221

Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030

 

   YYTTTTRRAANNDDEE  
    

4(19) 

2020-06-29 
  

Dnr 401-13378-2020 
    

    

 

 

området. Kommunen anger att mark inom Respekt kustzon utgörs av områden som 
inte är detaljplanelagda och är belägna inom: 

− 500 meter in från nuvarande kustlinje, vilket motsvarar Lommabuktens 
erosionspåverkade zon 

− Strandskyddets område i kommunen 
− Områden som understiger tre meter över havet. 

 
Länsstyrelsen anser att kommunen har tagit ett lovvärt helhetsgrepp om 
kustområdet genom att i ÖP Lomma ange riktlinjer inför kommande planläggning och 
lovgivning inom Respekt kustzon. Samtidigt är kopplingen mellan riksintressets värden 
och riktlinjerna otydlig. Även säkerställandet av riksintressets värden är otydligt för 
de områden som ligger utanför det föreslagna området Respekt kustzon. Länsstyrelsen 
menar att kopplingen mellan riksintressets värden och vägledning inför kommande 
prövningar behöver tydliggöras både inom och utanför Respekt kustzon. 
 
Vidare bör ÖP Lomma kompletteras med de ställningstaganden som återfinns i 
MKB:n avseende kommunens syn på var anspråk för undantag görs för 
tätortsutveckling 4 kap. 1 § andra stycket MB i relation till riksintresse 
högexploaterade kust. Om kommunen vill hänvisa till undantagsregeln i 4 kap.1 § 
andra stycket MB, menar Länsstyrelsen att detta tydligt måste framgå av ÖP Lomma. 
Det vill säga om kommunen bedömer att en föreslagen utbyggnad utgör utveckling 
av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. Enligt prop. 1985/86:3 omfattar 
en sådan utveckling förändringar av bebyggelse och anläggningar som behövs med 
hänsyn till normal befolkningsutveckling, förändringar i bostadsstandarden, behovet 
av trafikleder, grönområden, service, sysselsättning etc. De slutsatser och 
ställningstagande som planen ska vara vägledande för måste återfinnas i 
översiktsplanen, inte enbart i MKB. Vad gäller föreslagen ny bebyggelse i Borgeby 
och Alnarp och ny mark för verksamheter i Borgeby konstaterar Länsstyrelsen att 
det av handlingarna inte framgår om dessa utbyggnadsområden bedöms omfattas av 
undantagsregeln. Om undantagsregeln inte kan tillämpas behöver kommunen visa 
att föreslagen utbyggnad inte riskerar att skada de samlade natur- och kulturvärdena 
inom kustlandskapet.  
 
Natura 2000 (4 kap. 8§ MB)  
Länsstyrelsen konstaterar att kommunens ställningstagande för hur Natura 2000-
områden ska säkerställas saknas i ÖP Lomma. Delar av bevarandeplanerna för de 
Natura 2000-områden som berörs av föreslagna utbyggnadsområden bör lyftas in i 
ÖP Lomma, det gäller särskilt delar av områdesbeskrivningarna liksom de 
identifierade hot som kan påverka Natura 2000-området negativt. En tidig 
bedömning av om ÖP Lomma riskerar att påverka området eller inte bör göras i 
MKB:n och om risk för påverkan föreligger bör detta utredas vidare. 
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Länsstyrelsen uppmärksammar kommunen på att den föreslagna övergången över 
Lödde å kan påverka Natura2000-området Löddeåns mynnning, som är utpekat enligt 
fågeldirektivet (SPA). Området är känsligt framförallt ur fågelperspektiv och en 
eventuell koppling kommer att behöva utredas, vilket bör framgå av handlingarna.  
 
Riksintresse för yrkesfisket (3 kap. 5§) 
Länsstyrelsen bedömer att kommunen i ÖP Lomma tillgodoser riksintresset. 
 
Riksintresse för naturvården (3 kap. 6§ MB) 
Länsstyrelsen uppmärksammar kommunen på att den föreslagna övergången över 
Lödde å kan påverka riksintresse för naturvård, Kuststräckan Häljarp-Lomma med 
inland, som också sammanfaller med Natura 2000-området Löddeåns mynnning. 
Området är känsligt framförallt ur fågelperspektiv och en eventuell koppling 
kommer att behöva utredas noga, vilket bör framgå av handlingarna.  
 
Riksintresse för kulturmiljövården (3 kap. 6§ MB) 
ÖP Lomma pekar ut verksamhetsområden och ytor för bostadsutbyggnad och 
förtätning inom riksintresse Alnarp [M76]. Länsstyrelsen är positiv till att ”gröna” 
verksamheter föreslås utvecklas inom området men ÖP Lomma ger inte stöd för hur 
de riksintressanta värdena ska tas tillvara. 
 
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen väljer att förtydliga riksintressets värden 
samt hur de ska beaktas tillsammans med kulturhistorisk expertis till 
utställningsskedet. Länsstyrelsen ser fram emot en sådan komplettering och vill 
flagga för att det är viktigt att det finns utrymme i processen för att inarbeta de 
resultat som framkommer både i kartavgränsningar och i vägledningar.  
 
Länsstyrelsen konstaterar att det föreslagna verksamhetsområdet nordost om 
Borgeby kan påverka det närliggande riksintresset Löddeköpinge - Stävie - Borgeby 
[M44]. ÖP Lomma bör kompletteras med ställningstaganden kring hur riksintresset 
ska tillgodoses. 
 
I kapitlet Riksintressen är det önskvärt att det tydligare framgår vilka texter som är 
fastställda av Riksantikvarieämbetet och vilka som är kommunens 
ställningstaganden. Den formella motivtexten behöver vara utläsbar. Som exempel 
överensstämmer det som står under beskrivning för Löddeköpinge - Stävie - Borgeby 
[M44] med riksintressets motivering, men för Alnarp [M 76] överensstämmer det 
inte. Länsstyrelsen anser att ordet ”beskrivning” bör ersättas av det formella 
begreppet ”Motivering”. 
 
Riksintresse anläggningar för kommunikationer (3 kap. 8 § MB) 
Länsstyrelsen bedömer att riksintresse farled, Malmö redd-Oljehamnen, säkerställs 
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men anser att riksintresset bör beskrivas i handlingarna under rubriken 
Riksintressen. 
 
Länsstyrelsen menar att det i ÖP Lomma saknas redogörelser för hur kommunen 
avser att säkerställa funktionen för de väganläggningar som är av riksintresse i 
kommunen, väg E6, E6.02, exempelvis där nya verksamhetsområden och 
översvämningsområde föreslås intill väg E6. Likaså saknas en redogörelse för hur 
kommunen avser att säkerställa funktionen för den järnvägsanläggning som är av 
riksintresse i kommunen, Godsstråket (Lommabanan). Länsstyrelsen menar att 
kommunens ställningstagande avseende Godsstråket (Lommabanan) inte säkerställer 
riksintresset och att det tydligt bör framgå att kommunens ställningstagande är ett 
kommunalt önskemål samt hur det är förankrat med berörda kommuner. 
 
Riksintresse friluftsliv (3 kap.  6 § MB) 
Länsstyrelsen bedömer att de två berörda riksintressena, FM 09 Kävlingeån från 
Vombsjön till Bjärred och FM 14 Höje å från Genarp till Lomma tillgodoses. För FM 14 
anges att riksintresset bör anpassas till gällande detaljplaner i Lomma hamn. ÖP 
Lomma bör förtydliga på vilket sätt kommunen menar att riksintresset bör anpassas. 

RRiisskk  fföörr  öövveerrssvväämmnniinngg,,  rraass,,  sskkrreedd  oocchh  eerroossiioonn  
Risk för översvämning 
Länsstyrelsen menar att kommunens vägledning för att minska risken för 
översvämning idag och i ett förändrat klimat innebär som helhet goda 
förutsättningar för att ny bebyggelse inte etableras i riskområden. De åtgärder som 
redovisas har också en tydlig prioriteringsordning, vilket underlättar vägledningen 
för de prövningsprocesser som kan bli aktuella.  
 
Den förändrade markanvändning som föreslås i planen innebär i de flesta fall att 
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till risken 
för översvämning. För vissa områden kan det krävas ytterligare utredningar vid 
kommande planarbete och lokaliseringsprövning. Länsstyrelsen bedömer att det för 
följande områden krävs vidare utredning för att bedöma risken för översvämning:  

− Trädgårdsstaden är delvis beläget på låglänt mark som kan komma att påverkas 
av stigande havsnivå.  

− Inom Bjärreds vångar finns lågpunkter som behöver uppmärksammas vid 
lokaliseringsprövning.  

− Verksamhetsområde Malmövägen är delvis beläget inom ett dikningsföretags 
båtnadsområde vilket innebär att risken för översvämning bl. a är kopplad 
till dikets möjlighet att avleda vatten.  
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Stigande hav 
I ÖP Lomma anges att lägsta nivå för ny bebyggelse ska vara minst tre meter över 
havet. Länsstyrelsen bedömer att denna nivå i de flesta fall inte är tillräcklig. Då 
havets medelvattennivå kan stiga 1,1 m enligt RCP 8.5 till år 2100 enligt IPCC och 
högsta beräknade havsvattenstånd för station Barsebäck, har beräknats till 1,91 m 
enligt SMHI, saknas marginaler för vinduppstuvning och vågpåverkan i detta 
tidsperspektiv. Kommunen anger att tidsperspektivet är 100 år i planeringen men 
klimatscenarier för år 2100 förefaller ha använts i analyser. När ny bebyggelse och 
infrastruktur planeras är det enligt Länsstyrelsens uppfattning rimligt att ta höjd för 
ett längre tidsperspektiv än år 2100 eftersom havsnivåerna kommer att fortsätta 
stiga. Under 2019 har IPCC också tagit fram scenarier för stigande medelvattennivå 
fram till år 2300. Det är också viktigt att ha med sig att IPCC:s klimatscenarier inte 
kan betraktas som värsta scenario. Exempelvis anger amerikanska motsvarigheten 
till SMHI, Noaa, att det är 17% sannolikhet att havets medelvattennivå kan stiga mer 
än 1 m fram till år 2100 enligt klimatscenario RCP 8,5. Länsstyrelsen anser att det 
är lämpligt att lokaliseringsprövningen använder sig av försiktighetsprincipen och 
beaktar bebyggelsens förväntade livslängd, scenarier för havsnivåer enligt RCP 8.5 
och värre samt till kombinationseffekter av vinduppstuvning, vågpåverkan, 
vattennivåer i vattendrag och regnhändelser. 
 
Översvämningsdirektivet 
Länsstyrelsen påminner om att delar av Lomma kommun är utpekat som ett område 
med betydande översvämningsrisk enligt översvämningsdirektivet. Detta innebär att 
Länsstyrelsen kommer att ta fram riskhanteringsplaner med syfte att minska 
översvämningsriskerna i dessa områden. Länsstyrelsen kommer att kontakta 
kommunen för vidare dialog.  
 
Skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder 
Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin syn på risken för skador på den byggda 
miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är 
klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra.  
 
I ÖP Lomma redovisas ett flertal konkreta förslag som innebär att markområden 
reserveras för att uppnå målen med att minska de klimatrelaterade riskerna, främst 
erosion och översvämning. Plankartan redovisar reservat för skyddsvall, 
skyddsområde för reningsverk samt fördröjningsdammar för dagvatten.  
 
Länsstyrelsen erinrar om att skyddsåtgärder är vattenverksamheter som prövas 
enligt miljöbalken. Det framgår inte tydligt av ÖP Lomma vilka effekter som dessa 
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åtgärder kan ha för att minska översvämningsriskerna i ett förändrat klimat. MKB:n 
tar inte heller upp konsekvenserna av dessa skyddsåtgärder. Då de har som syfte att 
skydda befintlig bebyggelse och inte är en förutsättning för ny bebyggelse är det inte 
nödvändigt att i nuläget precisera, effektbeskriva och konsekvensbeskriva åtgärderna 
Om skyddsåtgärder är en förutsättning för ny bebyggelse behöver kommunen visa 
att åtgärderna är genomförbara vid planläggningen. 
 
I ÖP Lomma föreslås också förebyggande åtgärder som innebär att effekterna av ett 
förändrat klimat förmodas minska. Bland sådana goda exempel kan nämnas 
reträttvägar för natur, samt översvämningsområden och användning respekt kustzon 
på plankartan.  
 
Risk för ras och skred 
Länsstyrelsen saknar ställningstaganden kring ras och skredrisker. Inom kommunen 
finns områden med lermark som kan ha förutsättningar för skred, särskilt i närhet 
till vattendrag och ur ett klimatförändringsperspektiv. ÖP Lomma bör ge vägledning 
även i de frågorna. Länsstyrelsen rekommenderar Vägledning ras, skred och erosion (se 
länk nedan) och tillhörande kartvisningstjänst. Särskilt rekommenderas SGU:s karta 
”Förutsättningar för skred i finkornig jordart” som ett lämpligt underlag för 
översiktsplanering och vid strategiska val av lämplig markanvändning.  
http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-vagledning/sgi-v1.pdf 
https://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/ 
 
Risk för erosion 
Länsstyrelsen konstaterar att ÖP Lomma väl beskriver dagens problem och de ökade 
risker för erosion som kan förväntas i framtiden. Såväl befintliga som planerade 
erosionsskydd redovisas på kartor. Vägledningen avseende erosionsskydd är också 
tydlig med att erosionsskydd inte bör påverka motstående natur- och 
rekreationsvärden negativt samt att kustprocesser ska få verka i kustavsnitt utan 
samhällsviktiga funktioner.  
 
Länsstyrelsen noterar att det kan finnas outnyttjade byggrätter inom risk för erosion 
i kommunen. Länsstyrelsen vill i sammanhanget påminna om skyldigheten för 
kommunen att i ett sådant fall där det är klarlagt att marken är olämplig utifrån ett 
riskperspektiv besluta om anstånd i bygglovsärendet och därefter vidta åtgärder för 
att upphäva detaljplanen. När detaljplaners genomförandetid har gått ut har 
kommunen rätt att upphäva, ersätta eller ändra planen även om berörda 
fastighetsägare motsätter sig det. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
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Länsstyrelsen konstaterar att på den nivå som är möjlig för en översiktsplan 
redovisar ÖP Lomma förtjänstfullt både gällande vattenförekomster och planförslagets 
möjligheter att med hjälp av föreslagna försiktighetsmått och förebyggande åtgärder 
följa miljökvalitetsnormerna.   
 
Miljökvalitetsnormer för luft 
Lomma kommun har ett stort bilberoende och en målsättning i ÖP Lomma är att 
minska det. Malmö stad har utmaningar för att innehålla miljökvalitetsnormerna för 
luft vilket gör det särskilt angeläget att redovisa kommunens strategi för hantering 
av miljökvalitetsnormerna för luft. Länsstyrelsen efterlyser kommunens bedömning 
av hur ÖP Lomma bidrar till att miljökvalitetsnormerna för luft i Malmö stad kan 
följas. ÖP Lomma anger att Malmö är en av de städer som en stor del av Lommas 
invånare pendlar till.  

HHäällssaa  oocchh  ssääkkeerrhheett    

Av ÖP Lomma framgår att hela Lommas tätort är utpekad som möjligt 
förtätningsområde. I detta sammanhang vill Länsstyrelsen lyfta att Lomma 
hårdkrom, som ligger i verksamhetsområdet Norr Vinstorp, är en B-verksamhet 
som i sitt tillstånd ges möjlighet till betydligt större produktion än dagens. 
Verksamheten kan även bli aktuell att klassa som Sevesoverksamhet. Länsstyrelsen 
menar att det är viktigt att ÖP Lomma ger en förutsägbarhet för verksamhetsutövaren 
och hur dennes verksamhet och eventuella planer på förnyade miljötillstånd kan 
påverkas. ÖP Lomma anger att det inom kommunen inte finns lämplig plats för 
tillkommande, enligt miljöbalken, tillståndspliktig verksamhet (A- och B-
anläggning). Om detta gäller också vid utökning eller omlokalisering av befintliga 
verksamheter framgår inte. 
 
Borgeby avloppsreningsverk (B-verksamhet), ligger ca 1,5 km nordost från Borgeby 
tätort. Länsstyrelsen menar att på grund av risk för smitta, lukt och buller så är det 
inte lämpligt att bygga nära reningsverket vilket bör framgå av ÖP Lomma. 
Kommunen pekar i ÖP Lomma ut ett skyddsområde runt verket då det i framtiden 
kan bli aktuellt att skydda anläggningen från grund av stigande hav. Länsstyrelsen vill 
i sammanhanget också lyfta vikten av att möjliggöra för en utökning av 
verksamheten på sikt både avseende miljötillstånd och ändrade behov av 
markanspråk.  
 
Risk för olyckor 
I kapitlet om Beredskap och säkerhet beskrivs kommunens krisberedskap. 
Länsstyrelsen saknar dock vägledning i ÖP Lomma avseende risk för olycka, både från 
väg och järnväg samt från verksamheter. Länsstyrelsen vill påtala att kommunen 
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behöver väga in konsekvenser av olyckor, även där de kvantitativt bedöms ha en låg 
sannolikhet. 
 
Varje kommun är skyldig att ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet 
och räddningstjänst enligt Lagen om skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet och 
kommunens övriga arbete enligt lag om skydd mot olyckor kan vara ett viktigt 
underlag i arbetet med översiktsplaneringen.  
 
Föroreningar 
ÖP Lomma kan med fördel kompletteras med en geografisk redovisning av 
inventerade eller identifierade misstänkta förorenade områden och deponier samt 
vägledning för risker och för hur områdena bör hanteras, såväl inom befintlig 
markanvändning som i områden där ny markanvändningen föreslås.  
 
Länsstyrelsen menar att ÖP Lomma särskilt behöver kompletteras med vägledning för 
Trädgårdsstaden och i utbyggnadsområde för bostäder i Alnarp som kan beröras av 
förorenad mark.  
 
Farligt gods 
Av ÖP Lomma framgår att kommunen anser att godstransporter ska flyttas från 
Lommabanan till ett nytt yttre godsspår, Länsstyrelsen menar att det bör framgå att 
detta inte är aktuellt för Trafikverket då behovet av en ny järnväg inte finns. Inför 
utställningen bör ÖP Lomma kompletteras med ställningstagande kring hur 
kommunen avser att hantera de riskfrågor som är kopplade till transporter av farligt 
gods på såväl Godsstråket som på väg E6. 
  
Buller 
ÖP Lomma anger att ett verksamhetsområde föreslås upphöra samt att två 
verksamhetsområde föreslås ändras till användningen lättare industri för att minska 
bullerstörning av befintlig och ny bebyggelse (s.122). Vilka tre områden detta berör 
behöver förtydligas, av kartan på s. 25 framgår att ett av områdena gäller 
verksamhetsområdet Kanik. 
  
SSaammoorrddnniinngg  mmeellllaann  kkoommmmuunneerr  
Avloppsreningsverk 
Upptagningsområdet för Borgeby avloppsreningsverk innefattar Bjärred, Borgeby, 
Flädie och Fjelie. Resterande delar av Lomma kommuns avloppsvatten överförs till 
Sjölunda avloppsreningsverk där det bör uppmärksammas att den kapacitet 
tillståndet medger snart är uppnådd. Avseende Sjölunda avloppsreningsverks 
kapacitet förutsätter Länsstyrelsen att nödvändiga politiska beslut tas inom VASYD 
för att utvecklingen i ÖP Lomma och grannkommunerna ska kunna förverkligas. 
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Cykelvägar 
Lomma ÖP beskriver att föreslagna nya cykelvägar är av stor vikt för att öka 
cyklingen i kommunen och att det är viktigt med samarbete över 
kommungränserna. Länsstyrelsen efterlyser en redovisning av status för detta 
samarbete och konstaterar samtidigt att cykelmöjligheter genom Lomma kommun 
är av stor vikt också för grannkommunernas möjligheter till cykelpendling och 
rekreation.  

Länsstyrelsens råd 
MMiilljjöökkoonnsseekkvveennssbbeesskkrriivvnniinngg    

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) ska identifiera och beskriva 
miljöförhållandena som kan komma att påverkas betydligt, relevanta miljöproblem 
som har samband med naturområden som avses i 7 kap miljöbalken (MB) eller ett 
annat område av särskild betydelse för miljön samt hur relevanta miljökvalitetsmål 
och andra miljöhänsyn beaktas i planen.  MKB ska redovisa de i planförslaget gjorda 
valen i förhållande till möjliga alternativ, samt jämfört med ett realistiskt 
nollalternativ.  
 
Förutsättningar och ställningstaganden 
Återkommande återfinns förutsättningar och ställningstaganden i MKB som saknas i 
planbeskrivningen. Förutsättningar och ställningstaganden som är av vikt för planen 
bör lyftas in i ÖP Lomma. Ett exempel på detta är delar av avsnittet i MKB som 
behandlar riksintresse högexploaterad kust.  
 
Kulturmiljövärden 
I MKB:n anges att Bjärred och Borgeby historiskt sett har uppfattats som två separata 
orter med olika karaktärer. Kommunen anger att orternas karaktärer ska bevaras 
trots att de föreslås växa ihop. Länsstyrelsen saknar övergripande riktlinjer i ÖP 
Lomma för hur detta ska kunna genomföras. Att den historiska bebyggelsestrukturen 
förändras, anser Länsstyrelsen bör tas upp som en negativ konsekvens i MKB:n.  
 
Länsstyrelsen menar att de landskapsanalyser som hänvisas till i MKB:n bör väga in 
ett kulturhistoriskt perspektiv på landskapet. 
 
Nya delar i ÖP-processen 
På sidan 106 i MKB nämns den kommande processen. Det bör förtydligas vad som 
gäller enligt PBL sedan 1 april 2020, då ett antal förändringar i 3 kap. PBL infördes, 
bland annat i syfte att stärka en kontinuerlig, framåtsyftande och aktuell 
översiktsplanering. I detta blir planeringsstrategin det centrala, nya verktyget. 
Lagändringarna syftar också till att översiktsplanen i högre grad än tidigare ska 
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underlätta för efterföljande planering och prövning med ökat fokus på 
markanvändningskartan och tydliga ställningstaganden.       

ÖÖvveerrssiikkttssppllaanneennss  kkoopppplliinngg  ttiillll  nnaattiioonneellllaa  oocchh  rreeggiioonnaallaa  mmååll,,  ppllaanneerr  oocchh  pprrooggrraamm  

Kommunen ska i översiktsplanen redovisa hur kommunen i den fysiska planeringen 
avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och 
regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom 
kommunen. ÖP Lomma beskriver Agenda 2030, barnkonventionen och behovet av 
tillgänglighet som viktiga utgångspunkter för arbetet. Länsstyrelsen konstaterar att 
ÖP Lomma har bäring på flera mål t.ex. de nationella friluftsmålen, de nationella 
jämställdhetsmålen och folkhälsomålen. Länsstyrelsen uppmanar kommunen att i 
handlingarna synliggöra hur ÖP Lomma tar hänsyn till sådana mål, planer och 
program som kommunen bedömer har betydelse för en hållbar utveckling inom 
kommunen.  
 
BBeehhoovv  aavv  mmaarrkk  fföörr  bboossttääddeerr  oocchh  vveerrkkssaammhheetteerr    

Enligt 4 § BFL, Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska 
kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen vara vägledande vid tillämpningen av 
2 kap. 3 § 5 punkt PBL. Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet är ett 
allmänt intresse i PBL och kommunens riktlinjer ska därför vara ett underlag för att 
kunna motivera varför ny mark tas i anspråk i bland annat översiktsplaneringen. 
 
Länsstyrelsen konstaterar att ÖP Lomma saknar koppling till sina framtagna riktlinjer 
för bostadsförsörjning men samtidigt att kommunens riktlinjer inte lever upp till 
lagens krav. Därför rekommenderar Länsstyrelsen kommunen att ta fram nya 
riktlinjer för bostadsförsörjning och låta dessa utgöra grunden för de det behov av 
mark för bostadsbebyggelse som pekas ut i ÖP Lomma. Länsstyrelsen menar att nya 
riktlinjer för bostadsförsörjningen behöver finnas innan kommunen går vidare med 
ÖP Lomma. Länsstyrelsen har kännedom om att kommunen har påbörjat arbetet med 
att ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjningen och välkomnar en fortsatt dialog.  
 
Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att använda statistik uppdelat på kvinnor 
och män i de nya riktlinjerna för bostadsförsörjningen för att synliggöra kvinnor och 
mäns likheter och skillnader på bostadsmarknaden. Länsstyrelsen rekommenderar: 
Boverkets webbhandbok om riktlinjer 
https://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/  
Länsstyrelsen har även samlat information om bostadsförsörjning och goda exempel 
på riktlinjer för bostadsförsörjning på https://www.lansstyrelsen.se/skane/stat-
och-kommun/samhallsbyggnad/boende/bostadsforsorjning.html  
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IIaannsspprrååkkttaaggaannddee  aavv  jjoorrddbbrruukkssmmaarrkk    

Det ligger i Länsstyrelsen uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag. 
Detta har bl.a. inneburit ett tydligt ställningstagande för en begränsad exploatering 
av jordbruksmark, samt ett mer effektivt utnyttjande av den mark som ändå 
exploateras. Hållbara transporter i Skåne och Hushållning med Skånes mark-och 
vattenresurser är två av de fem största utmaningarna för miljöarbetet i länet (Skånska 
åtgärder för miljömålen, Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2016-2020 
(Länsstyrelsen Skåne 2016:16). 
 
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunens ambition att spara jordbruksmark men 
efterlyser inför utställningen kommunens motiv för behovet av att ta jordbruksmark 
i anspråk där så sker. Detta för att visa hur man avser att följa bestämmelserna i 
miljöbalken, dvs kommunens bedömning av att exploateringen av jordbruksmark 
utgör ett väsentligt samhällsintresse enligt 3 kap. 4 § MB. Länsstyrelsen menar att 
det bör framgå hur kommunen avser att bebygga och använda den oexploaterade 
mark som man anser är motiverad att ta i anspråk så att de kan ske på ett långsiktigt 
hållbart sätt för att följa nationella och regionala mål. Länsstyrelsen rekommenderar 
att kommunens ställningstagande och motiv förtydligas i ÖP Lomma.  
 
ÖP Lomma anger ett mål om 1 500 bostäder på 10 år. Men sammanlagt ger 
utbyggnadsområdena ca 1 850 bostäder, och då är Trädgårdsstaden, där planläggning 
pågår, inte medräknat. Dessutom anges att förtätning är huvudfokus, men hur 
många bostäder som skulle kunna genomföras med förtätning anges inte. ÖP Lomma 
pekar istället ut uppemot 25 procent fler bostäder i planen än beräknat på 
jordbruksmark. Med verksamhetsområden inkluderade ianspråktar ÖP Lomma nästan 
100 hektar jordbruksmark. 
 
Av MKB:n framgår det att verksamhetsområde för Borgeby och Vinstorp är 
ersättningsmark för de verksamheter inom det centrala verksamhetsområdet Norr 
Vinstorp i Lomma tätort, som kommunen på sikt vill omvandla till bostäder. Då 
detta är ett motiv för att jordbruksmarken tas i anspråk bör kommunen visa hur det 
säkerställs att det blir just dessa verksamheter som ges möjlighet att flytta till de nya 
verksamhetsområdena. För Lomma kommuns del handlar även all föreslagen 
infrastruktur att jordbruksmark tas i anspråk vilket på motsvarande sätt som ovan 
måste motiveras. 

LLaannddssbbyyggddeenn 
Det är positivt att landsbygden och landskapets olika värden tas upp till diskussion i 
ÖP Lomma och att förändrad markanvändningen föreslås för att utöka naturmark och 
bidra till rekreation i ett landskap med mycket liten andel allemansrättsliga 
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områden. Jordbrukslandskapets känsliga läge nära kusten och dess konsekvenser 
diskuteras också på olika ställen i ÖP Lomma. Ju mer kunskap och samverkan mellan 
inblandade aktörer desto bättre resultat långsiktigt för alla inblandade. 
 
Länsstyrelsen ser dock behov av förtydligande av ÖP Lommas vägledning för ny 
bebyggelse på landsbygden. Den vägledning som återfinns i MKB:n bör lyftas in i 
planhandlingen. Exempelvis anger MKB:n att ”Det öppna landskapets karaktär ska 
bevaras. Nya byggnader och andra anläggningar ska prövas restriktivt och medges 
endast om de kan anpassas till landskapets karaktär” men i planhandlingens 
vägledning för landsbygden, under rubriken Bebyggelse och Natur återfinns inte detta 
ställningstagande. 
  
HHaavvssoommrrååddeett  

Länsstyrelsen bedömer att de användningar som ÖP Lomma anger för havsområdet är 
förenliga med Havs- och vattenmyndighetens förslag till statliga havsplaner. Havs- 
och vattenmyndigheten anger användning Gn inom den del av kommunens 
vattenområde där statlig planering överlappar med kommunal planering. Den 
statliga planeringen innebär här att ingen särskild användning har företräde och att 
särskild hänsyn ska tas till höga naturvärden vid planering, tillståndsgivning och 
förvaltning. Kommunens förslag på användning preciserar och förtydligar på en lokal 
nivå, vilket Havs- och vattenmyndigheten inte har möjlighet till. Kommunens 
planering är enligt Länsstyrelsens bedömning ett gott exempel på hur kommunal 
och statlig planering kan samverka. 

HHåållllbbaarraa  ttrraannssppoorrtteerr  oocchh  iinnffrraassttrruukkttuurr  

ÖP Lomma anger som en av kommunens planstrategier att ”Vi fokuserar på att samla, 
förtäta och förädla bebyggelse i strategiska, kollektivtrafiknära lägen.” vidare 
konstateras att ”Vi behöver bygga ett samhälle som gör det enkelt att resa kollektivt, 
att cykla och gå.” Bilberoendet i kommunen ska minska och fokus ligger på 
förtätning, men ÖP Lomma har istället fokus på nya utbyggnadsområden, som i sig 
själva rymmer alla de bostäder som kommunen har som mål att bygga. Länsstyrelsen 
anser att ÖP Lomma med fördel kan redovisa hur resefördelningen inom kommunen 
ser ut idag och vad kommunens målsättning är för en förändrad resefördelning vid 
planperiodens slut.  
 
I december 2020 kommer en tågstation med bland annat halvtimmestrafik Kävlinge-
Malmö öppnas i Lomma och år 2026 planeras stationer i Alnarp och Flädie att öppna 
för persontrafik. En viktig fråga blir då hur nya bostäder kan dra nytta av dessa nya 
stationer, samt hur kommunen underlättar för de redan boende att cykla, gå eller 
åka kollektivt. 
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Utifrån ÖP Lommas samrådshandling menar Länsstyrelsen att risken är stor att 
bilberoendet fortsätter att öka i kommunen. För utbyggnadsområdena i 
Lomma/Alnarp anger ÖP Lomma specifikt att det är fokus på att minska 
bilberoendet, men anger det inte för utbyggnadsområdena i det norra tätortsklustret 
Bjärred och Borgeby, som ändå anges vara kollektivtrafiknära med anledning av den 
kommande stationen i Flädie. Länsstyrelsen menar att det är tveksamt hur stark 
kopplingen till den nya stationen blir bli då avståndet är närmre 3 kilometer.  
 
ÖP Lomma saknar ett resonemang kring det mellankommunala perspektivet på 
åtgärder för att öka kollektivtrafikresandet och cykling, beskrivningar av 
kommunens kopplingar norrut med busslinjer såväl som pendeltåg och 
cykelkopplingar saknas. Handlingarna skulle med fördel kunna visa samtliga 
befintliga huvudcykelstråk i karta tillsammans med busshållplatser och tågstationer 
inom och i anslutande kommuner för att åskådliggöra bytesmöjligheter och 
kopplingspunkter. Resonemang kring ytterligare åtgärder som kan användas för att 
också dämpa bilberoendet saknas. Länsstyrelsen ser dock mycket positivt på att 
kommunens parkeringsnorm ska ses över i detta syfte, det kan vara ett av flera 
verktyg för att dämpa bilberoendet i nya utbyggnadsområden.  
 
ÖP Lomma kan med fördel redovisa planerad cykelväg som ska koppla det Bjärred och 
de nya utbyggnadsområdena till Flädie station. Denna cykelväg finns med i RTI och 
alltså finansierad. ÖP Lomma kan med fördel förtydligas avseende vad det föreslagna 
kollektiv-trafikreservatet innebär i praktiken.  
 
Länsstyrelsen menar att ÖP Lomma bör kompletteras med en inriktning utifrån 
fyrstegsprincipen i infrastrukturplanering. Fyrstegsprincipen innebär att planeringen 
tar avstamp i att i första hand lösa behov och brister genom påverkan av transportsätt 
eller förbättring av befintlig infrastruktur före nybyggnation av infrastruktur. 
 
SSoocciiaall  hhåållllbbaarrhheett  

Länsstyrelsen ser positivt på att ÖP Lomma tidigt lyfter fram barnkonventionen och 
de globala målen i översiktsplanen. De globala delmål som handlar om biosfären 
genomsyrar tydligt handlingarna, och Länsstyrelsen bedömer att förslagen också har 
bäring de mer socialt inriktade målen. Exempelvis kommer ökade 
rekreationsmöjligheter för fler med närmre ut i natur, ökade möjligheter att gå och 
cykla, samt ett helhetsgrepp om klimatanpassning gynna en bred del av kommunens 
befolkning. I stort saknas dock ett tydligt avstamp i de Agenda 2030-mål som 
handlar om folkhälso-, jämställdhets och rättighetsperspektiv. ÖP Lomma saknar 
också en social konsekvensanalys. 
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Översiktsplanen är kommunens viktigaste och mest långsiktiga strategi när det gäller 
användningen av mark- och vattenområden samt hur den bebyggda miljön ska 
utvecklas och bevaras. Beslut om hur mark ska användas grundlägger många villkor 
som styr kvinnors, mäns, flickors och pojkars liv och vardag. Därför är det viktigt att 
kommunen integrerar de sociala perspektiven, jämställdhet, folkhälsa, tillgänglighet 
och barnrätt, i samhällsplaneringen. ÖP Lomma kan med fördel kompletteras med en 
beskrivning av vilken kunskap om olika målgruppers behov och situation som 
Lomma kommun samlar in och arbetar efter och om det finns ett jämställdhets- och 
rättighetsperspektiv (barn, personer med funktionsnedsättning, minoriteter med 
flera) i arbetet med att skapa trygghet i kommunens verksamheter och offentliga 
miljöer. Länsstyrelsen rekommenderar: 

− Länsstyrelsernas metodstöd för ett rättighetsbaserat arbetssätt 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.5bc4a6f51627e68be133cd39/
1526068596390/MR-metodstod-for-rattighetsbaserat-arbetssatt-webb.pdf 

− Länsstyrelsen Skånes vägledning för jämställd fysisk planering 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.691fcf616219e10e93aa509/1
526067927741/vagledning_jamstalldhet_fysisk_planering-2016.pdf 

HHäännssyynn  ttiillll  kkuullttuurrmmiilljjöövväärrddeenn    

Länsstyrelsen menar att ÖP Lomma generellt är konkret och har tydliga 
ställningstaganden som kan ge god vägledning för kommande prövningar avseende 
kulturmiljövärden. Kommunen har också ett bra planeringsunderlag i form av ett 
kommunövergripande kulturmiljöprogram som ger ställningstagandena i ÖP Lomma 
stöd, dock saknas övergripande riktlinjer i ÖP Lomma för hur orterna Bjärreds och 
Borgebys karaktärer ska bevaras trots att de föreslås växa ihop.   

OOmmrrååddeesssskkyydddd  eennlliiggtt  mmiilljjööbbaallkkeenn  
Naturreservat 
ÖP Lomma saknar en redogörelse för följande naturreservat: 

− Plommonskogen, bildat 2020, kommunalt beslut om interimistiska 
bestämmelser. 

− Augustenborg, kommunalt beslut om interimistiska bestämmelser. 
− Följande nya naturreservat har beslutats men är överklagade: 
− Kyrkfuret, kommunalt beslut om interimistiska bestämmelser. 
− Kustdammarna, nytt kommunalt naturreservat. 

 
Länsstyrelsen konstaterar kort att kartorna som illustrerar naturreservaten på sid 25, 
78 och 79, inte helt stämmer överens. På kartan på sidan 25 bör det tydliggöras om 
det är planerade naturreservat eller befintliga som illustreras och skrafferingen på 
området vid Lilla Lomma stämmer inte med teckenförklaringen. 
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Biotopskydd och artskydd 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att föreslagna nya 
utbyggnadsområden, bland annat Bjärreds vångar, kan komma att beröra generella 
biotopskyddsområden. Kommunen bör i ett tidigt skede beakta och ta hänsyn till 
dessa. Det är angeläget att tydliggöra detta ifall genomförandet är beroende av att 
dispenser beviljas. 
  
Vidare bör artskyddsfrågan klargöras och vid behov utredas för samtliga nya 
exploateringsområden som föreslås, och MKB bör upprättas i de fall där föreslagen 
exploatering berör hotade arter. ÖP Lomma bör också kompletteras med en generell 
text avseende rödlistade arter samt arter som omfattas av artskyddsförordningen. En 
beskrivning av kommunens ansvarsarter är välkommet.  

ÖÖvvrriiggaa  ssyynnppuunnkktteerr      
 
Elektronisk kommunikation 
Länsstyrelsen konstaterar att ett avsnitt om elektronisk kommunikation saknas i ÖP 
Lomma. Under rubriken Teknisk försörjning står det mycket litet om tillgång till 
digital infrastruktur eller elektronisk kommunikation. Länsstyrelsen konstaterar att 
av Lomma kommuns hushåll utanför tätort har mindre än 50 procent tillgänglighet 
till snabbt bredband via fiber. Snabbt bredband är en viktig samhällsfunktion och bör 
finnas med i samrådshandlingen för att ta upp robusthet och redundans och 
kopplingen till service och även kris och beredskap. 
 
Vägledning 
Länsstyrelsen konstaterar att handlingarna kan förtydligas med vägledning för 
befintlig bebyggelse, vägledning för kulturmiljöaspekter i Bjärred och Borgeby samt 
tydliggörande på plankartan avseende vilka utpekade områden som föreslås 
respektive är befintliga. Skyddsområde för gasledning och kraftledning bör också 
finnas med, liksom vägledning för landsbygden. 
 
Samrådsområden för högre objekt   
Länsstyrelsen konstaterar att uppgifterna under rubriken Totalförsvaret på sidan 57 
bör förtydligas. Texten anger att ”Hela landet är samrådsområde för objekt högre än 
20 meter”, den bör förtydligas med att det för civil luftfart gäller att alla objekt som 
konstverk, master, torn, pyloner, hus etc. som är högre än 20 meter över 
omgivande mark eller vattenytan på svenskt territorium eller territorialvatten ska 
remitteras till Luftfartsverket. För Försvarsmakten gäller 45 meter innanför 
sammanhållen bebyggelse och 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse.  
 
Vindkraft 
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I ÖP Lomma anges att ”Kommunen tar ställning mot etablering av vindkraft inom de 
områden som angivits som olämpliga i vindkraftsutredningen. Utredningen ska 
uppdateras under planperioden”. Länsstyrelsen konstaterar att det är lämpligt att 
arbeta in vilka dessa områden är i planhandlingarna och eventuell ny vägledning. 
 
Invasiva arter 
Länsstyrelsen ser positivt på att invasiva arter tagits med i kartan över risk och att 
problematiken beskrivs i ÖP Lomma.  
 
Huvudmannaskap 
Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att redovisa om det är aktuellt att 
tillämpa enskilt huvudmannaskap i någon del av kommunen, och de särskilda skälen 
för detta. 
 
Kraftledning 
ÖP Lomma anger att kommunen ska verka för att Svenska kraftnäts ledning 
markförläggs i den norra delen av kommunen. Länsstyrelsen konstaterar att det inte 
finns några planer på det vilket med fördel kan framgå av handlingarna.  
 
Infrastruktur 
I kartan för långsiktig utbyggnadsstrategi saknas de snabbcykelvägar som föreslås. 
 
På plankartan saknas stationsläget i Lommas tätort. På sidan 111 kan kartan med 
fördel förtydligas då den visar både förutsättningar idag, exempelvis busslinjerna, 
tillsammans med de nya stationslägen som planeras öppna år 2026.  

Remisshantering 
Länsstyrelsen har i detta ärende hört följande myndigheter: 

− Energimyndigheten (inga synpunkter) 
− Försvarsmakten (med anledning av Covid-19 har Försvarsmakten behövt 

göra prioriteringar bland inkomna ärenden och har i nuläget inte kunnat 
prioritera att svara på remissen. Länsstyrelsen kommer att skicka ärendet på 
remiss till Försvarsmakten i det kommande utställningsskedet.) 

− Havs- och vattenmyndigheten (synpunkter inkommit) 
− Luftfartsverket (synpunkter inkommit) 
− Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (inte inkommit) 
− Post- och telestyrelsen (inte inkommit) 
− Sjöfartsverket (inga synpunkter på förslaget) 
− Skogsstyrelsen (synpunkter inkommit) 
− Statens geologiska undersökning (avstår att yttra sig) 
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− Statens geotekniska institut (synpunkter inkommit) 
− Svenska kraftnät (synpunkter inkommit) 
− Trafikverket (synpunkter inkommit) 
− Lantmäteriet (synpunkter inkommit) 

 
De yttranden från ovanstående myndigheter som inte redan skickats till kommunen 
för kännedom översänds till kommunen, då de innehåller information som inte 
tagits upp i detta yttrande som kan vara till nytta för kommunen. 

Beslutande 
Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektör Ola Melin. I den slutliga 
handläggningen har tf enhetschef Hanne Romanus deltagit. Planhandläggare Minna 
Hatti har varit föredragande. 
 
Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift. 
 
Ola Melin     

Minna Hatti 
 

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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