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Plats  Lomma kommunhus, Önnerup   

Tid 2018-01-17, kl. 08:00-12:12 
 

 

Beslutande Anders Berngarn (M) 
Robert Wenglén (M) 
Remco Andersson (L) 
Lisa Bäck (S) 
Anders Widesjö (M) 
 

ordförande  
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ersätter Christian Idström (M) 
 

Övriga deltagare Jan Sohlmér 
Maria Franzén Waljenäs 
Marcus Nilsson  
Tove Dannestam 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

kommundirektör 
kommunsekreterare 
ekonomichef 
Utvecklingschef § 8 

Utses att justera Lisa Bäck  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-01-24 
 
 

 
 

Paragraf  
§§ 5-8 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Franzén Waljenäs 

 Ordförande   

  Anders Berngarn 
 Justerande  

 
 

  Lisa Bäck 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2018-01-17   

Paragrafer §§ 5-8   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-01-26 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-02-17 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 5   KS KF/2016:59 - 410 
 
 

Utvecklande av talan och angivande av skäl för prövningstillstånd 
avseende överklagan av mark- och miljödomstolens dom den 8 
november 2017 rörande lagligförklarande och tillstånd enligt 
miljöbalken för bibehållande, återställande och anläggande av vallar 
inom fastigheten Stora Habo 1:6, Lomma kommun 

 

 
Ärendebeskrivning 
Habo Golf AB, Örestads golfklubb, ansökte i oktober 2016 om tillstånd mm hos mark- 
och miljödomstolen för följande: 
 
‒ Lagligförklarande av befintliga vallar inom fastigheten. 
‒ Tätningsåtgärder av befintliga vallar där dessa har skadats 
‒ Återställning av befintlig vall på två delsträckor till nivån +1,6 meter 
‒ Anläggning av en ny vall i nordvästra delen av golfbanan med ett krön på nivån 

+1,6 meter 
‒ Stängning av förbindelsen mellan en damm på golfbanan och Höje å norra gren 

genom att anlägga en vall med ett krön på +1,6 meter  
‒ Dispens från det generella förbudet i Skåne mot markavvattning 
‒ För bevattningsändamål bortleda en volym av 1 800 m3 vatten per dygn, dock 

maximalt 75 000 m3 vatten per år (under perioden 1 maj till sista september) från 
Önnerupsbäcken till befintliga dammar på golfbanan 

‒ Avledning av vatten till Höje å i syfte att förhindra översvämning på golfbanan 
 

Mark- och miljödomstolen (MMD) har meddelat sin dom 2017-11-08. I denna dom 
lagligförklarar domstolen vallarna, ger dispens från markavvattningsförbudet samt 
biotopskyddet, ger tillstånd till vattenverksamheten med villkor, men avslår Habo golfs 
yrkande om bevattningsuttag från Höje å. 
 
Kommunstyrelsen har 2017-11-28 överklagat mark- och miljödomstolens dom. I 
samband med överklagandet har Lomma kommun begärt och beviljats anstånd att 
inkomma med utveckling av talan avseende överklagande samt skäl för att 
prövningstillstånd ska beviljas till och med den 19 januari 2018. 
 
Stadsarkitekt/tf. avdelningschef Lovisa Liljenström och miljöstrategisk samordnare 
Helena Björn redogör i skrivelse 2018-01-16 för förslag till utvecklande av talan och 
angivande av skäl för prövningstillstånd. 
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Beslutsunderlag 
‒ DOM från Mark- och miljödomstolen i Växjö daterad 2017-11-08 
‒ Skrivelse 2018 -01-16 stadsarkitekt/tf. avdelningschef planeringsavdelningen och 

miljöstrategisk samordnare 
‒ Bilaga: Foto taget av kustbevakningen sommaren 2007 
‒ Bilaga: Våtmarksområde enligt skånska rekognosceringskartan 1812–1820 
‒ Bilaga: Utlåtande från DHI Sverige avseende översvämningsutredningar i ansökan 

om invallningar vid golfbana i Lomma kommun, daterat 2018-01-16 
‒ Ansökan från Habo Golf AB om tillstånd för vattenverksamhet, daterad 2016-09-09   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Lomma kommun utvecklar talan och anger skäl för att prövningstillstånd ska 

beviljas i enlighet med bilaga. 
 
./. Bilaga. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 6   KS KF/2018:20 - 009 
 
 

Fastställande av kommunstyrelsens arbetsutskotts tidsplan för 
uppföljning av policydokument och verksamheter 2018 

 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till tidsplan för kommunstyrelsens arbetsutskotts uppföljning av 
policydokument och verksamheter år 2018. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts tidsplan för uppföljning av 

policydokument och verksamheter 2018 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer tidsplan för arbetsutskottets 

uppföljning av policydokument och verksamheter år 2018. 
 

./.  Bilaga. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 7   KS KF/2018:19 - 101 
 
 

Information om översyn av systemet för kommunalekonomisk 
utjämning 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Marcus Nilsson informerar om den pågående översynen av systemet för 
kommunalekonomisk utjämning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 8   KS KF/2018:18 - 012 
 
 

Information om utveckling av Styr- och kvalitetssystem för Lomma 
kommun och planering inför kommande visionsarbete 
 
 
Ärendebeskrivning 
Utvecklingschef Tove Dannestam informerar om utveckling av Styr- och 
kvalitetssystem för Lomma kommun och planering inför kommande visionsarbete. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2017-12-21 från utvecklingschefen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
 
______________________ 
 
Sändlista  
 


