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  PLANLEDNINGSGRUPPEN  2018-06-13 
 

PLG § 31 Dnr KS/KF 2018:23.105   
  
Närvarorätt 
 
Ärendebeskrivning 
Stephan Bösch från Ramböll är en av de konsulter som har tagit fram transportutred-
ningen för Lomma kommun.  
 
Planledningsgruppen beslutar följande: 
- Planledningsgruppen beslutar enhälligt att Stephan Bösch medges närvaro- och 

yttranderätt. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––  
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PLANLEDNINGSGRUPPEN  2018-06-13 
 

PLG § 32 Dnr KS/KF 2017:350.060 
  
Information om transportutredning för Lomma kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Under hösten 2017 upphandlades Ramböll som konsult för att genomföra en transport-
utredning för Lomma kommun. Utredningen ska utgöra underlag till den nya översikts-
planen som planeringsavdelningen har i uppdrag att ta fram. För att kunna ta ställning 
till åtgärder inom trafikområdet i den kommande översiktsplanen behöver Lomma kom-
mun genomföra en mer omfattande transportutredning som tittar brett på framtidens 
resande, färdmedel, kollektivtrafik, infrastruktur med mera. Syftet med transportutred-
ningen är att utgöra ett internt underlag till dessa ställningstaganden i översiktsplanen. 
Möjligheten ska finnas att Lomma kommun kan ta klivet och bli en fossilbränslefri kom-
mun inom transporter år 2040. Stephan Bösch berättade om arbetet som har omfattat 
hållbart resande och färdmedelsval, utformning av vägnät och färdmedel, infrastruktur 
för hållbar bränsleförsörjning, parkeringsnorm samt det yttre godsspårets sträckning. 
 
Planledningsgruppen beslutar följande: 
- Planledningsgruppen har tagit del av informationen. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––  
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2018-06-13 
 

PLG § 33 Dnr KS/KF 2015:305.212 
  
Beslut om aktualitetsförklaring av Lomma kommuns Översiktsplan 2010 
 
Ärendebeskrivning 
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar 
hela kommunens yta. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområ-
den samt den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Kommunfullmäk-
tige ska minst en gång per mandatperiod ta ställning till översiktsplanens aktualitet. Den 
nu gällande översiktsplanen, Översiktsplan 2010 för Lomma kommun, antogs av kom-
munfullmäktige den 10 februari 2011. Den gällande översiktsplanen arbetades fram un-
der åren 2007 – 2010. Förutsättningarna för översiktsplanen har förändrats inom flera 
områden sedan den förra planen utformades. Till exempel har ny lagstiftning tillkommit 
(ändringar i plan- och bygglagen med mera), och nya politiska ställningstaganden inom 
kommunen har skett. Den nya mandatperioden, som börjar i oktober 2018, kommer vi-
dare att inledas med att kommunfullmäktige ska ta fram ny vision och nya övergripande 
mål och riktlinjer för åren 2018-2022. I mars 2016 lämnade Länsstyrelsen en redogörelse 
kring översiktsplanens aktualitet och man bedömde då att kommunens översiktsplan 
inte längre är aktuell. Mot bakgrund av detta bör därför en ny översiktsplan tas fram.  
 
Samhällsplaneraren har lämnat förslag till yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen 2018-06-07. 
- Protokoll från kommunstyrelsen 2016-06-15 § 118. 
- Sammanfattande redogörelse inför Lomma kommuns beslut om översiktsplanens 

aktualitet. Länsstyrelsen 2016-03-30. 
 
Planledningsgruppen föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta  
följande: 
- Översiktsplan 2010 för Lomma kommun är i huvudsak fortfarande aktuell, men ny 

översiktsplan behöver tas fram för att långsiktigt uppfylla kraven på översiktspla-
nens aktualitet. 

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram en ny kom-
muntäckande översiktsplan med målet om antagande under nästa mandatperiod 
2018-2022. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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PLANLEDNINGSGRUPPEN    2018-06-13 
 

PLG § 34 Dnr KS/KF 2018:82.211 
 

Yttrande över Regional handlingsplan för grön infrastruktur 2019-2030 
 
Ärendebeskrivning 
Lomma kommun har från Länsstyrelsen i Skåne fått ett samrådsförslag till handlingsplan 
för grön infrastruktur. Framtagandet är ett regeringsuppdrag och syftet är att utgöra ett 
kunskaps- och planeringsunderlag på landskapsnivå för grön infrastruktur. Med grön in-
frastruktur avser man ett nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för väx-
ter och djur och till människors välbefinnande. Även vattenmiljöer ingår alltså i begrep-
pet. Lagrummet för att arbeta med åtgärder inom handlingsplanen är miljöbalkens 
hushållningsbestämmelser och de allmänna hänsynsreglerna som i planeringssamman-
hang kan användas i alla mark- och vattenanvändningsbeslut. Handlingsplanen består av 
tre delar: en introduktionsdel med läsanvisning, en del om insatsområden med åtgärder 
och en del med nulägesbeskrivning. Handlingsplanen är tänkt att gälla för perioden 
2019-2030. Under denna period kommer planen uppdateras två gånger: 2023 och 2027. 
Detta för att kunna utgå från de förutsättningar som följer av valen som sker 2022 och 
2026.  

 
Miljöstrategiska samordnaren har lämnat förslag på yttrande. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, 2018-05-25. 
- Följebrev från Länsstyrelsen 2018-04-05. 
- Svarsfil_GI_2018_Lomma. 
- Karta_LST_Lomma områden för Grön infrastruktur. 
- Handlingsplan för grön infrastruktur 2019-2030. Remissversion. 

 
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
-  Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 
Lomma kommun lämnar yttrande i enlighet med bilaga. 
 

./.                   Bilaga A, B. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2018-06-13 
 

PLG § 35 Dnr KS/KF 2018:46.432 
  

Yttrande över förslag till statlig Havsplan Östersjön 
 
Ärendebeskrivning 
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram samrådsförslag till statlig havsplanering av 
hela Sveriges kust. Framtagandet är ett led i det EU-direktiv om havsplanering som im-
plementerats i svensk lagstiftning. Planerna ska uppdateras vart åttonde år och nuva-
rande samråd följs i vinter av ett utställningssamråd. Havsplanerna ska träda i kraft 
2021. Kusten har delats in i tre områden, varav Östersjön är ett. Öresund ingår i detta. 
Stora delar av det utsända förslaget följer länsstyrelsens tidigare fördjupade underlag 
och förslag till havsplan men vissa ändringar förekommer. Det är viktigt att notera att 
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 pröv-
ning 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.  
 
Miljöstrategiska samordnaren har lämnat förslag på yttrande. 
 
Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen 2018-06-01. 
- Havsplan Östersjön. Havs- och vattenmyndigheten 2018-02-15. 

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

 
Kommunens havsområde omfattas av Ö289 tillsammans med området in till baslinjen 
(strandkant vi normalvattenstånd i detta fall). De statliga restriktioner som föreslås inom 
Ö289 omfattar Gn + Attraktiva livsmiljöer + Yrkesfiske, n beskrivs som att särskild hänsyn 
ska tas till höga naturvärden på grund av rev- och mjukbottenmiljö och lek-, däggdjurs- 
och fågelområde med särskilt hög miljöpåverkan. Lomma kommun har sedan 2010 en 
heltäckande kommunal havsplan i sin översiktsplan och den föreslagna statliga planen 
överensstämmer inte tillfredsställande med denna. En användning som N (”Område för 
natur, livskraftiga ekosystem och goda förutsättningar för arters och naturtypers utbred-
ning, långsiktiga överlevnad och förmåga till återhämtning är särskilt viktigt i naturom-
rådena”) hade bättre stämt med kommunens egen plan. Kommunens planering är gjord 
på gedigen ekosystembaserad planeringsgrund och ålgräsängarna i bukten hör till de 
allra finaste i landet (om inte i världen). Det är också värt att notera att riksintresset för 
yrkesfisket som idag finns i bukten har pekats ut utifrån att de är värdefulla uppväxtmil-
jöer för kommersiella fiskarter (de är alltså inte utpekade utifrån den definition som an-
vänds i legenden ”Område för yrkesfiske - för att kunna bedriva ett hållbart fiske behö-
ver yrkesfiskefartyg tillgång till fiskeområden och hamnar.”). Detta område ligger 
innanför statens planområde och definitionen av detta skapar en otydlighet gentemot 
definitionen i förslaget av ”n”. Vi vill påminna om att det som står i havsplaneför- 
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PLANLEDNINGSGRUPPEN  2018-06-13 
 

PLG § 35 (forts.)      Dnr KS/KF 2018:46.432 
 
ordningen 9 § samt i 3 § 2 c), att ”redogöra för andra allmänna intressen av väsentlig be-
tydelse, den nuvarande användningen av havsområdet och de planeringsförutsättningar 
i övrigt som planen tar hänsyn till” samt 10 § om att planen ska ha en ekosystemansats. 
Kommunens i dag befintliga plan få nog anses vara en planeringsförutsättning att ta hän-
syn till. 

 
Det finns en otydlighet kring intresseavvägningen inom område för användningen ”Ge-
nerell användning” samt ”Attraktiva livsmiljöer”. I beskrivningen av syftet med, och 
främsta uppgift för, havsplanerna står att det är att göra avvägningar mellan allmänna 
intressen. Så har inte skett för användningen ”attraktiva livsmiljöer” och resonemanget 
att samexistens ska ske är inte självklart. Därför är det viktigt att peka ut vilket allmänt 
intresse som ska få företräde när så behövs. 

 
Det är inte tydligt vilket målår som avses med havsplanen, hur länge sträcker sig plane-
ringshorisonten? 

 
Förslaget skiljer sig från Länsstyrelsen i Skånes fördjupade underlag med förslag till av-
vägningar såtillvida att detta förslag nu inte tar ställning mot vindkraft på Sjollen. Detta 
område ligger i Malmö kommun, men kommer att påverka Lomma kommun. För Lomma 
kommuns del innebär det att i princip hela utblicken över Öresund kommer att blocke-
ras av en vindkraftspark. Det lämpar sig knappast med lokalisering av vindkraftverk mitt i 
Öresund där sjöfarten är som intensivast och dessutom på en plats som är av yttersta 
vikt som ekologiskt område. Därför borde ett ställningstagande mot ytterligare havsba-
serad vindkraft i Öresund finnas i förslaget. 

 
Det är mycket olyckligt att möjlig sandutvinning vid Falsterbohalvön pekats ut. I dagslä-
get pågår ett intensivt arbete med att, tillsammans med Danmark, skydda Öresunds 
känsliga miljöer. Sandresursen är en sådan. Stark kritik har samtidigt riktats mot Dan-
mark från svenskt håll för deras sandutvinning i Öresund. Hela sandbalansen riskeras vil-
ket kan få konsekvenser för ytterligare erosion i systemet såväl som stora konsekvenser 
för ekosystemen. Eftersom utpekandet inte heller är konsekvensbedömt och inte defini-
erat för hur det kan användas så är detta utpekande mycket olämpligt. Ska resursutpe-
kandet finnas kvar i kartan kan det enbart vara kvar som en utpekad ackumulationsplats 
för sand. Annars görs planeringen i fel ordning. 

 
Det är anmärkningsvärt att planens MKB inte funnits med i samrådet. I sent skede har 
denna presenterats av länsstyrelsen för kommunen, någon handling har dock inte 
inkommit i skrivande stund. En MKB ska ske parallellt med planprocessen för att vara ett 
användbart verktyg. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2018-06-13 
 

PLG § 36 Dnr KS/KF 2017:287.212 
 

Yttrande över Lunds kommuns översiktsplan 
 
Ärendebeskrivning 
Lunds kommun ställer ut sin nya översiktsplan för granskning under tiden 3 maj till 4 juli 
2018. Samråd för Lunds översiktsplan hölls under hösten 2017 och Lomma kommun 
lämnade synpunkter på förslaget. Lomma kommun vidhöll då vikten av ett yttre gods-
spår utanför Lommas och Lunds tätort och önskade gärna ett mellankommunalt samar-
bete kring frågan framöver. Omvandlingen av verksamhetsområdet längs Fjelievägen var 
ett område där Lomma påminde om vikten av att inte försvåra de kopplingar som områ-
det har både utåt och in mot Lunds centrum. Vad gäller de gröna och blå frågorna så 
hade Lomma kommun synpunkter på att mycket grönyta inne i Lunds stad hårdgörs, vil-
ket innebär att en ökad mängd dagvatten att behöva tas om hand och hanteras istället 
för att tas upp av marken. Det saknades en redovisning hur vattenkvalitetsnormerna ska 
uppfyllas och kartmaterialet var väldigt översiktligt. Utställningsförslaget består av två 
delar, Del 1 Planstrategi samt Del 2 Markanvändning och hänsyn. Ambitionen är att 
Lunds kommun i första hand ska växa genom förtätning och i kollektivtrafiknära lägen 
och kommunens målsättning är att möjliggöra för 26 000 nya bostäder. Planförslaget 
innehåller förslag på mark- och vattenanvändning fram till 2040 samt en utblick som 
även visar på en riktning för utbyggnaden efter 2040.  
 
Samhällsplaneraren har lämnat förslag till yttrande. 
 
Beslutsunderlag  
- Skrivelse från planeringsavdelningen 2018-05-29. 
- Skrivelse från Lunds kommun 2018-05-02. 
- Plankarta, utställningsförslag april 2018. 
- Del 1 Planstrategi, utställningsförslag april 2018. 
- Del 2 Markanvändning och hänsyn, utställningsförslag april 2018. 
 
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
- Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 
Den nya version som presenteras är betydligt mer genomarbetad, lättläst och ger tydliga 
ställningstaganden. Det finns trots det en del kvarstående frågor från förra skedet. 
 
Översvämningsproblematik 
I planen saknas en hantering av de ytbehov på mark utanför staden som kommer att 
krävas för att hantera översvämningar framöver. Ställningstaganden som görs sker en-
bart för de områden som pekats ut för ny bebyggelse. Övriga ställningstaganden för att 
hantera översvämningsproblematiken handlar enbart om att säkra bebyggelse. En över-
siktsplan ska ju inte enbart se till behoven för att kunna skapa ny bebyggelse utan ska 
även hantera landskapet. Eftersom en stor del av Lunds kommuns vatten passerar 
Lomma kommun på sin väg till havet är detta mycket oroande då de negativa konse- 
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 PLANLEDNINGSGRUPPEN  2018-06-13 
 

PLG § 36 (forts.) Dnr KS/KF 2017:287.212 
 
kvenserna för Lomma kommun i så fall kommer att öka kraftigt framöver. Lomma kom-
mun kan inte vidta åtgärder inom egna gränser i tillräcklig omfattning, utan dessa åtgär-
der behöver ske så nära källan som möjligt, även i landskapet. 
 
Vattenkvalitetsnormer 
Det saknas en redovisning hur vattenkvalitetsnormerna ska uppfyllas, något som är 
grundläggande för att planen ska fylla sin funktion. I ställningstagandena för detta står 
endast att Lunds kommun aktivt ska verka för en förbättring av vattenkvaliteten i kom-
munens sjöar och vattendrag och verka för grundvatten av god kvalitet. Hur kommer 
planen att påverka miljökvalitetsnormerna för vatten? Detta är otydligt. Åter behöver 
det påtalas att Lommabukten påverkas av Lunds kommuns vattenutsläpp och att vatten-
kvaliteten i bukten är av största vikt även för lundaborna som är en stor andel av buk-
tens nyttjare. 
 
Yttre godsspår 
Det är viktigt och angeläget att Lunds kommun har kvar reservatet för ett yttre godsspår 
även i sitt utställningsförslag. Godstrafiken på järnväg behöver flyttas ut ur tätorterna 
för att minska buller, risker vid eventuella olyckor samt störningar i tågtrafiken. Lomma 
arbetar just nu med underlag till en ny översiktsplan och ser i samband med det över 
vårt förslag till sträckning för ett yttre godsspår. Lomma kommun ser gärna ett mellan-
kommunalt samarbete kring frågan framöver.  
 
Kollektivtrafik 
Det är positivt att Lunds kommun vill stärka stadsutvecklingen genom att använda kol-
lektivtrafiken och skapa starka kollektivtrafikstråk. Sträckorna till både Lomma och Bjär-
red är i planstrategin utpekade som sådana starka kollektivtrafikstråk och resandet från 
dessa båda orter är idag stort och ökar. Potential finns dessutom att flytta över ytterli-
gare resande från bil till kollektivtrafik. Med anledning av att de nordöstra delarna av 
Lund, Brunnshögsområdet mm, utvecklas till ett allt starkare verksamhetsområde, inte 
minst med etableringen av ESS och MAX IV, har Lomma kommun påtalat för Skånetrafi-
ken att det finnas goda skäl att förlänga busslinje 137, Bjärred - Lund, och busslinje 139, 
Lomma - Lund, från Universitetssjukhuset som idag är ändhållplats, upp mot Ideon och 
Brunnshög. Om dessa sträckor även prioriteras av Lunds kommun är det positivt också 
för resande från Lomma kommun. I Lomma kommuns översiktsplan finns en inriktning 
mot spårbunden kollektivtrafik från Bjärred mot Lund. I närtid ligger det närmast till 
hands att utveckla befintlig busstrafik, men på lång sikt kanske en spårvagn som kopplar 
på spårvägen inne i Lund, upp mot Brunnshög, hade varit en vision att arbeta mot.  
 
Cykel 
Det är positivt att Lund pekar ut både Lomma och Bjärred som orter dit huvudcykelstråk 
bör finnas. Ett samarbete kring detta är välkommet och potential finns att öka andelen 
cyklande arbetspendlare. 
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PLG § 36 (forts.) Dnr KS/KF 2017:287.212 
 
Nytt verksamhetsområde längs väg E6.02 
I de västra delarna av Lund, längs väg E6.02 inte långt från kommungränsen mot Lomma, 
föreslås ett nytt, relativt stort verksamhetsområde. Om området anläggs är det jord-
bruksmark som försvinner, en resurs som bör hanteras varsamt i planeringen. Det är 
också viktigt att eventuella nya verksamheter inte genererar störningar för närliggande 
Fjelie by vad gäller buller, trafik eller liknande.  Sammantaget bör dock Lunds kommun 
försöka minska eller omlokalisera hela eller delar av det planerade verksamhetsområdet 
till andra delar av kommunen.  
 
Vindkraft 
Lunds kommun listar ett antal ställningstaganden kring etablering av vindkraft. Lomma 
kommun menar att dialog och samråd med närliggande kommuner är en viktig del i pro-
cessen inför ett beslut om vindkraftsetableringar.  
 
Vägreservat mellan E6 och E22 
Den föreslagna vägen mellan E6 och E22 finns inte med i Lomma kommuns gällande 
översiktsplan och Lomma utreder inte heller en sådan sträckning i det arbete som nu på-
går inför framtagandet av en ny översiktsplan. Lomma kommun ser ingen vinning i dags-
läget av att anlägga en sådan väg, den skulle endast utgöra en ny ringled kring Lunds 
stad. Området i nordöstra delen av Lomma kommun är det enda i kommunen som är 
relativt opåverkat av infrastruktur samt utgörs av jordbruksmark som skulle fragmenti-
seras av en ny stor väg.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



Övriga frågor 1(2)

Remissinstans: SAKNAS! Skriv in remissinstansen på 
fliken 'Åtgärder'

Fråga Svar
1. Är det rätt utmaningar som identifierats i
beskrivningen av de olika insatsområdena?

Se övriga synpunkter

2. Är insatsområdena beskrivna på ett tydligt sätt?
Saknas något viktigt insatsområde?

Åtgärderna är inte kopplade till de identifierade 
utmaningarna. Skydd av områden ger förstås ett 
lokalt skydd mot t.ex. fysisk påverkan och överfiske 
beroende på föreskrifter. Utsläpp av näringsämnen 
och miljögifter kan ju dock inte direkt åtgärdas 
med hjälp av områdesskydd. Särskilt på regional 
nivå borde man väl även fokusera på 
påverkansfaktorer som bäst kan åtgärdas på just 
regional nivå. Se även resonemang under övriga 
synpunkter.

3. Är förslagen till värdetrakter rimliga? Saknas
något område? Bör några områden tas bort?

Se bifogad karta

4. Vilken vägledning behövs för arbetet med grön
infrastruktur?

Övriga synpunkter på handlingsplanen.

vägledningen behöver tas fram i en process

Definitionen av biologisk mångfald haltar något. 
Den beskrivs i dokumentet som ”Den rikedom av 
ekosystem, arter och gener som omger oss brukar 
benämnas biologisk mångfald.”  En mer 
heltäckande beskrivning är den som Centrum för 
biologisk mångfald vid SLU ger: ”Med biologisk 
mångfald menas den genetiska variationen hos 
individerna inom en art, variationen mellan olika 
arter och mellan olika naturtyper och landskap.” 
Denna definition ger en högre förståelse kring att 
såväl individer som vardagslandskap är viktiga 
komponenter för upprätthållandet av biologisk 
mångfald. Det är ibland svårt att förmedla till 
allmänhet, tjänstemän, politiker och markägare att 
även om man har mycket av något så kan det vara 
oerhört bevarandevärt i sin helhet och det är lätt 
att gå i fällan att man kan ha en form av ”djurparks- 
eller museumstänkande” kring landskapets ekologi 
(lite av det mesta räcker).

Det finns ett något glappande resonemang i planen. 
Vardagslandskapet definieras som, 
”Vardagslandskapet består av landskapet som ligger 
utanför de särskilt värdefulla eller skyddsvärda 
områdena, de s.k. värdetrakterna. 
Vardagslandskapet är ofta hårt brukat men har på 
många platser höga värden, bland annat i form av
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Övriga frågor 2(2)

isolerade värdekärnor för biologisk mångfald.” Hela 
syftet med föreliggande plan är att värna och 
utveckla fungerande ekosystem för 
ekosystemtjänsternas skull. Om detta ska ske på 
landskapsnivå så är ju bristanalysen av största vikt 
och hur man kan åtgärda platser där ekosystemen 
inte längre har den eftersträvade funktionen. Då är 
det viktigt att inte se vardagslandskapet som något 
statiskt utan ett landskap som har potential att bli 
mer ekologiskt hållbart med högre biologisk 
mångfald. Det står också i inledningstexterna att 
det är tanken. Flera av åtgärderna syftar också till 
detta och det är bra, men man ser inte tråden från 
definition och strategi till åtgärd. Sammanhangen 
borde tydliggöras, både i definitionen för 
vardagslandskapet, definitionen för gröna länkar 
samt även i slutligt utpekande av gröna länkar 
(själva syntesen egentligen) som nu fortfarande 
saknas. Hela syftet med handlingsplanen är ju att 
stärka landskapsambanden och det slutliga målet 
måste vara att landskapet med alla sina olika 
naturtyper har länkats. Därför blir det otydligt hur 
åtgärderna möter behovet för att nå detta mål och 
hur ska man då följa upp åtgärderna?

Det är välkommet att lst är mer närvarande i 
samordningen av det kommunövergripande arbetet 
i frågan. Vi saknar en åtgärd om samordning, 
erfarenhetsutbyte och informationsöverföring till 
andra berörda sektorer. Till exempel planering, 
exploatering, rättsväsende, privat sektor i form av t 
ex byggbolag och konsulter. 

Strandskyddet berörs inte alls i texten. 
Strandskyddet är en skyddsform som redan idag är 
en stor anledning till att det finns någon grön 
infrastruktur kvar över huvud taget på många 
platser. Det innebär ett automatiskt skydd för både 
limniska och marina miljöer i viss mån, men också 
de terrestra miljöer som ligger i kantzonerna till 
dessa.

Marina områden borde även ha med problematiken 
kring ökande tryck från vattenburen rekreation i 
identifierade utmaningar, antingen under ”buller” 
eller under ”fysisk påverkan”. Framför allt finns det 
en ständigt pågående konflikt i våra vatten med 
ökande användning av jetmotorer.

Svarsformen i en excellfil är problematisk för 
kommunen eftersom det ger en otydlighet i den 
politiska processen och i ärendehanteringen. 
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Def. enligt LST GI: "Förslaget till värdetrakter bygger på att det finns
 minst 10% värdekärnor och stödhabitat inom en sökradie på 1000
 meter samt att trakten totalt ska täcka minst 1000 hektar. Mindre
 områden är markerade som koncentrationer av värden (gråa ytor)."
Havet är exkluderat i GI.
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