
Nya avtal med Lomma Ridklubb

• Varför?
- ersätta tidigare otydliga avtal

- större utvecklingsmöjlighet av Habo-
fritidsområde

- LRK kan utveckla sin verksamhet

Dagordning
- Genomgång av föreslagna avtal

- Tidplan och beslutsordning

KFNAU Bilaga §61/20



Markbytesavtal

• Lilla Habo 3:9 (gul markering), 2,81 ha, som ägs av LRK 
byts mot 

• del av Lilla Habo 1:6 (röd markering, ca 2,81 ha), som 
förvärvats av kommunen från Lunds kommun

• Ingen köpeskilling

• Tillträde när samtliga avtal godkänts av KF, bygglov för 
ridhus beviljats och fastighetsbildning är klar. 

• Strandskydd (100 m från Höje å och dammar).

• Lilla Habo 3:9 – gammal lertäkt som använts som 
deponi, jordprover under riktvärdet för MKM men 
lokala föroreningar kan förekomma, inhomogen fyllning 
som kan orsaka sättningsrörelser, ej tät sluttäckning 
som bör kompletteras.

Nyttjanderättsavtal Lilla Habo 3:9

• För LRK, tills nytt ridhus uppförts, dock max 2 år.



LRK avser bygga ett nytt ridhus
• Förhandsbesked beviljat. 

• Dispens från landskapsbildsskyddet
erhållen.

• Avstyckning pågår – LST negativ i 
samråd och kan komma att överklaga 
förrättningen.

Rödstreckad linje = 
strandskyddsgräns



Lokalhyresavtal

• Hyra: 515 tkr/år
• Hyrestid: 10 år, prel. start 1 april 2021
• LRK ansvarar för drift, skötsel och underhåll 

av all mark och anläggningar förutom väg, 
parkering, el-, värme och ventilationssystem.

• Reglerar av LRK eventuella nya investeringar i 
anläggningen.

Avtal om verksamhetsstöd

• 475 tkr/år under 10 år

Överenskommelse om återbetalning

• Reglering av LRKs tidigare finansiella 
investeringar i anläggningen. 

• Lomma kommun återbetalar 1,4 mnkr till LRK



TIDPLAN Nämnd Behörig beslutsfattare

Lokalhyresavtal KFN har ej delegation att besluta om 
avtalet. 

Avtal om verksamhetsstöd Kultur- och fritid

Ök. återbetalning

Markbytesavtal KSAU 2021-01-20 KS 2021-01-27 KS

Nyttjanderättsavtal ” ” Mark- och exploateringsenheten

Kvarstår

- Samtliga avtal ska godkännas av 
kommunfullmäktige, prel. 2021-02-11. 

- Fastighetsbildning

- Bygglov ridhus – ansöks av LRK, insänds 
under v. 46.

LRK har signerat avtalen 2020-11-08.



• Habo fritidsområde, rödmarkerad del: 
ca 12 ha

• Lomma IP: 3,3 ha
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