
ÖVERSIKTSPLAN
2020 

Utställningsförslag 2021-05-18

 
Miljökonsekvensbeskrivning

Bilaga 1



2

 Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

Politisk styrgrupp:  Planledningsgruppen i Lomma kommun 

Arbetsgrupp ÖP:  Lovisa Liljenberg, planeringschef/stadsarkitekt 
   Helena Björn, miljöstrategisk samordnare   
   Adam Bahr, miljöstrateg 
   Ulrika Håkansson Ström, samhällsplanerare 
   John Wadbro, planarkitekt 
   Linnea Qvarnström, samordnare ÖP/DP 
   Åsa Cornander, planerings- och trafikingenjör 
   Gladys Fuentes, arkitekt

Arbetsgrupp         
miljöbedömning ÖP:  John Wadbro        
   Adam Bahr 
   Jessica Andersson, senior utredare (WSP Sverige AB)

Specialistkompetens       
Kulturmiiljöfrågor: Carita Melchert (Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige) 
   Lena Hector (Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige)

Ortofoto:  Lomma kommun

Kartproduktion:  William Walker, GIS-ingenjör 
   Sophie Rudbäck, GIS-ingenjör



3

Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning  



4

 Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

Sammanfattning Översiktsplan 2020 6
Planstrategi 6
Planförslag 6
Riksintressen 10
Mellankommunala intressen 12
Havsplanering 12
Allmänna intressen 12
MKN och andra miljöfaktorer 12
Beredskap och säkerhet 12
Anpassning till ett förändrat klimat 12

Bakgrund 16
Bakgrund sedan ÖP 2010 16

Lokala händelser 16
Havsplanering 16
Händelser i omvärlden 16
ÖP 2010 genomfört i överrensstämmelse med plan 18
Lokala styrdokument och översiktligt studerade områden 19
Behovsanalys bostäder, service och grönområden 25

Befintliga miljöproblem 28
Buller 28
Utsläpp till luft 28
Utsläpp till vatten 28
Radon och andra källor till strålning 29
Förorenad mark 29
Invasiva arter 30
Miljöstörande verksamheter 30

Metod 31
Process 31
Avgränsningar 31
Nollalternativ 32
Miljöbedömning av planförslag 33

Nollalternativ 34

Planförslag och dess konsekvenser 35
Utbyggnadsområden Bostäder 35

Lomma Trädgårdsstaden 35

Planförslag och dess konsekvenser 36
Bjärreds Vångar 41
Borgeby 48
Alnarp 55

Verksamhetsområden 62

Malmövägen 62

Verksamhetsområde omvandling till lättare industri  69

Verksamhetsområde Kanik 69

Verksamhetsområde – Gröna näringar  73

Alnarp – Gröna näringar 73
Alnarp Campus utveckling 78

Verksamhetsområde blå näringar 83

Lommabukten – Blå näringar 83

Innehållsförteckning



5

Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning  

Innehållsförteckning
Landbaserade hänsynsområden 86

Respekt kustzon 86
Hänsyn landsbygd 88

Gröna och blå infrastrukturer 91

Grön infrastruktur 91
Blå infrastruktur  94

Kustvattenanvändning 97

Övrig ändrad markanvändning 100

Riktlinjer och ställningstaganden 105

Planstrategi 105
Tätorts- och landsbygdsutveckling 106
Lokalisering av ny bebyggelse 107
Befolkningsutveckling 108
Förändrad markanvändning verksamhetsområden 109
Utveckling av tätorter och byar 109
Utveckling av näringsliv och verksamheter 109
Hänsynsområde landsbygden 110
Riksintressen 111
Havsplanering 112
Natur, vatten och övriga naturresurser 112
Kulturmiljö 113
Offentlig service 114
Rekreation och fritid 114
Infrastruktur 115
Teknisk försörjning 115
Miljökvalitetsnormer 117
Anpassning till ett förändrat klimat 118

Ställningstaganden utöver ändrad markanvändning 120

Hänskjutning till framtida bedömning 121

Samlad bedömning 122

Samlad bedömning av översiktsplaneförslaget 122
Jämförelse med nollalternativet 122
Sammanfattande bedömning 125

Jämförelse mellan plan-förslaget och 
nollalternativet 126
Konsekvensbeskrivning av nollalternativet, jämfört med planförslaget 126

Övervakning och uppföljning 127
Aktualitetsprövning 127
Uppföljning 127

Sammanfattning 128
Översiktsplanens effekter och konsekvenser på miljökvalitetsmål 128
Översiktsplanens effekter och konsekvenser på miljökvalitetsnormerna 129
Översiktsplanens effekter och konsekvenser på riksintressen 130
Samlad bedömning av översiktsplanens effekter och konsekvenser 130

Avslutande reflektioner 132
Utvecklingspotential 132



6

S
a

m
m

a
n

fa
ttn

in
g

 Ö
ve

rsiktsp
la

n
 2

0
2

0

Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

Sammanfattning 
Översiktsplan 2020
Översiktsplanen är ett övergripande och strategiskt dokument som redogör den önskvärda långsiktiga 
utvecklingen beträffande mark- och vattenanvändningen inom kommunens geografiska område. 

Vid framtagandet av en ny översiktsplan har Lomma kommun använt sig av en planstrategi som 
visar på inriktningen under planperioden; syftet är att bygga ett hållbart och attraktivt samhälle med 
utgångspunkt från kommunens vision och befintliga förutsättningar och kvaliteter. 

Planstrategi
•	 Vi växer flerkärnigt med två jämbördiga men inbördes olika tätortskluster, Lomma/Alnarp 

och Bjärred/Borgeby. 
•	 Vi växer stadigt och balanserat relativt omgivande städer och tätorter. När vi växer 

omdanar 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 för att optimera förutsättningarna för stadsliv, service, rekreation, hållbart resande 
samt framtida helhetslösningar på energi och klimatutmaningar.

•	 Vi eftersträvar ett brett, blandat bostadsutbud både i kommunen som helhet som 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 för att 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 resurser 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.

•	 Lomma kommun eftersträvar två 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. 

Planförslag
Plankartan visar förändrad och bibehållen mark- och vattenanvändning under perioden fram till 2030. 
Kommunens ställningstagande i olika frågor finns redovisade i respektive kapitel i översiktsplanen, 
dessa ställningstaganden har ofta en påverkan på förändringar av mark- och vattenanvändningen, 
varför de ska ses som ett komplement till plankartan vid denna typ av prövningar, samtliga 
ställningstagande finns även samlade i ett kapitel kallat Kommunens samlade ställningstagande. 

Förändringar som kommunen ser som möjliga på längre sikt, efter 2030, redovisas på kartan 
Långsiktig utvecklingsstrategi, denna miljöbedöms inte utan visar snarare på potentiell utveckling 
efter 2030.
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Plankartan (från Översiktsplan för Lomma kommun 2020) visar planförslaget.
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Beskrivning av landområden utpekade i plankartan

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. 

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

RESPEKT KUSTZON
I zonen som omfattas av Respekt kustzon ska ingen ny bostadsbebyggelse eller samhällsviktig funktion 
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.

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. 

EKOLOGISK KORRIDOR
För att öka landskapets vattenhållande förmåga, öka möjligheterna för djur 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, 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. 



9

Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

S
a

m
m

a
n

fa
tt

n
in

g
 Ö

ve
rs

ik
ts

p
la

n
 2

0
2

0

KOMPENSATIONSOMRÅDEN
Lomma kommun har beslutat att bortfall av naturresurser vid exploatering ska balanseras. 
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. 

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 FÖR DAGVATTEN
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 framförallt i uppströms liggande kommuner och så nära källan som möjligt. I sista hand kan 
fördröjningsdammar och översvämningsområden utnyttjas inom kommunens gränser.

HÄNSYNSOMRÅDE  -  HÖGA MARINA NATURVÄRDEN
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.

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 3 
meters djup. Båtliv, windsurfing och kitesurfing ska samordnas med bad och annat friluftsliv.

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, 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.

SKYDDSOMRÅDE RENINGSVERK
Reningsverket ligger lågt och kring detta reserveras mark för skyddsåtgärder.

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, två schakt planeras inom kommunen (där 
reservatet ändrar riktning på plankartan). Markanspråket från ytan är begränsad till dessa schakt.

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. 
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

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

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.  

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.

TÅGSTATION
Tillkommande tågstation etapp ett av Lommabanan öppnar Lomma station i december år 2020. 
Lomma kommun har avtalat med Trafikverket om att öppna tågstationer i Flädie och Alnarp år 2026. 

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

Kommunens Samlade Ställningstaganden

De ställningstaganden som görs i översiktsplanen har till syfte att styra mark- och vattenanvändningen 
i önskad riktning, de ska därmed ses som ett komplement till det som redovisas i plankartan. 
Samtliga ställningstaganden är redovisade i översiktsplanens kapitel ”Kommunens ställningstaganden 
samlade”, och de som har en påverkan på mark- och vattenanvändningen återfinns även i detta 
dokuments kapitel ”Riktlinjer och ställningstaganden”, där de även miljöbedöms.

Riksintressen
Lomma kommun berörs av ett flertal riksintressen, värdebeskrivning och motivering återges i sin 
helhet i översiktsplanen. Kommunen har valt att hantera dessa genom att anpassa planförslaget så att 
påverkan på riksintressen längst möjligt ska undvikas, för de fall kommunen sett risk för påverkan till 
följd av förändrad mark- och vattenanvändning, har denna minimerats genom de ställningstaganden 
kommunen gör i översiktsplanen. Vissa riksintressen har utretts djupare:

Riksintresse kustzon 

har kommunen valt att peka ut ett geografiskt område som kallas ”respekt kustzon”, detta utgörs av 
områden som inte är detaljplanelagda och är belägna inom:

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

• strandskyddets område i kommunen.
• områden som understiger 3 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 bostadsbebyggelse eller samhällsviktig 

funktion tillkomma. Bostadsbebyggelse får inte heller omvandlas från annan bebyggelse. 
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Kartan (från Översiktsplan för Lomma kommun 2020) visar fördelningen av riksintressen inom kommunen..
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

Riksintresse Kulturmiljö -Alnarp (M 77)

För att Riksintresset Alnarp (M 77). ej ska påverkas negativt av den i planförslaget föreslagna 
exploateringen, har kommunen arbetat tillsammans med KULTUREN i Lund fram krav och riktlinjer för 
den föreslagna exploateringen. Översiktsplanen har kompletterats med dessa till utställningen.

Mellankommunala intressen
Kapitlet redovisar infrastruktur som sträcker sig över kommunens gränser, kommunen uttrycker här 
även önskemål om gränsöverskridande samarbete med både grannkommuner och infrastrukturägare.

Havsplanering
Kapitlet beskriver vilka användningar som kommunen bedömt som lämpliga inom kommunens vatten. 
Två nya marina naturreservat bildats i enlighet med ÖP2010, kapitlet berättar även om införandet av 
statliga havsplaner och att kommunen är oenig med Havs- och vattenmyndigheten beträffande vissa 
skrivningar som medför att både vindkraft, täkter och annan industriell verksamhet kan rymmas i 
Lommabukten vilket strider mot kommunens kustvattenplan.

Allmänna intressen
Kapitlet utgör i stort en nulägesbeskrivning av värden inom kategorierna: Natur, vatten och övriga 
naturresurser; Kulturmiljö; Näringsliv och högre utbildning; Offentlig service; Rekreation och fritid; 
Infrastruktur och Teknisk försörjning värda att bevara, samt i vissa fall rekommendationer på insatser 
för att värdena bevaras eller utvecklas på bästa sätt 

MKN och andra miljöfaktorer
Kapitlet omfattar den de risker som behandlas i miljölagstiftning och återfinns inom kommunens 
gränser som är relevant i översiktlig planering. Dessa utgör planeringsförutsättningar som behöver 
beaktas i det vidare arbetet så att ingen verksamhet kommer till stånd som kan bidrar till att en 
miljökvalitetsnorm överskrids.

Beredskap och säkerhet
Kapitlet beskriver kommunens trygghets och krisberedskapsarbete

Anpassning till ett förändrat klimat
Kapitlet behandlar de utmaningar som väntar till följd av ett förändrat klimat, samt tydliggör vad 
kommunen avser göra för att minska riskerna för den miljön, både den bebyggda och den naturliga.

Åtgärder och skydd 
Endast de åtgärder som tar mark i anspråk i landskapsskala redovisas i översiktsplanen på kartorna 
”Naturbaserade åtgärder för klimatanpassning” samt ”Övriga åtgärder för klimatanpassning”. 
Även andra ställningstaganden finns och redovisas under rubriken ”Övriga ställningstaganden för 
anpassning till ett förändrat klimat” längre fram i texten. 

•	 Nödvändiga klimatanpassningsåtgärder ska vidtas för att minimera skador på naturmiljön och 
andra allmänna intressen, människors hälsa och säkerhet. 

•	 I de fall där klimatanpassningsåtgärder måste vidtas för att endast skydda enskild egendom, 
ska detta i först hand ske samordnat med näraliggande fastigheter och utan negativ påverkan 
på vare sig omgivningen eller natur- och kulturvärden. 
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Bebyggelse 

•	 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 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 och dels genom erosionens 
påverkan på kusten. 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 Lommabuktens erosionspåverkade 
område längs hela kusten som ej kan skyddas med allmänna medel. 

•	 strandskyddets område i kommunen. 
•	 områden som understiger 3 meter över havet. 

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

•	 I zonen som omfattas av respekt kustzon ska ingen ny bostadsbebyggelse eller samhällsviktig 
funktion tillkomma. Inte heller ska utveckling av nya bostäder ur annan bebyggelse tillåtas.
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

Kartan (från Översiktsplan för Lomma kommun 2020) visar klimatanpassningsåtgärder baserade på gröna och 
blå strukturer.
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Kartan (från Översiktsplan för Lomma kommun 2020) visar klimatanpassningsåtgärder som ej är baserade på 
gröna och blå strukturer.
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

Bakgrund
Bakgrund sedan ÖP 2010
Lokala händelser
I detta stycke behandlas övergripande lokala händelser med stor påverkan på den fysiska planeringen

Persontågtrafik på Lommabanan

Lommabanan öppnar för persontågtrafik i december 2020 med ett stationsläge i Lomma, avtal finns 
med Trafikverket om att öppna även 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 gick 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 s.k. 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.

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. Regeringen har tillsatt en delegation som ska ta fram en övergripande 
handlingsplan för genomförandet i Sverige samt gett uppdrag till ett åttiotal svenska myndigheter att 
bidra med underlagsmaterial. Bland myndigheterna ingår de myndigheter som är målansvariga för 
miljömålssystemet.

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 
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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 
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 måste 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, beträffande Alnarpsområdet skrevs i utredningen följande (s 27):

Del av Alnarp 1:1 och del av Alnarp 1:60 
Lomma kommun, Akademiska hus AB och SLU har ett kontinuerligt samarbete kring Alnarpsområdets 
utveckling. För några månader sedan skrev alla parter under en avsiktsförklaring. Den innebär 
framför allt att de är överens om att göra en översiktlig studie av utvecklingen av området kring den 
nya tågstationen i Alnarp. Exploateringen avser till största delen ny bostadsbebyggelse. Processen 
kommer sannolikt att ta tid, eftersom marken är högvärdig jordbruksmark, av riksintresse för 
kustzonen och av riksintresse för kulturmiljövården.
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ÖP 2010 genomfört i överrensstämmelse med plan
Sedan föregående översiktsplan (ÖP 2010) antogs av kommunfullmäktige 2011-02-10 har några av 
de utpekade åtgärderna genomförts, då 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, i vissa fall har det handlat om förtätningar 
inom befintliga områden - skola vårdboende, samt en omvandling av en bensinstation till 
idrottshall.

Trafik-Infrastruktur

•	 Persontågtrafik på Lommabanan, med ett stopp vid Lomma Station, öppnar för trafik 
december 2020.

•	 Tankställe i anslutning vid trafikplats Flädie.

Grön Blå Infrastruktur

Erosionsskydd förstärks under 2020–2021 vid 4kantsdammen (norr om Lomma), och norr 
Öresundsvägen i Bjärred.

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

Naturreservatsbildningar

Av nedanstående reservatsbildningar har Öresundsparken pekats ut som lämpligt naturreservat 
i föregående översiktsplan. Det angavs även att Fels mosse och Augustenborg var lämplig. 
Augustenborg är även i denna översiktsplan utpekat som lämpligt område, och naturreservatsbildning 
är pågående. De marina naturreservaten Flädie rev och Strandhusens revlar pekades i föregående 
översiktsplan ut som områden med höga naturvärden och det angavs att de ska värnas för 
naturvärdena. Flera av områdena för de övriga reservatsbildningarna fanns angivna i ett tidigare 
naturmiljöprogram dit översiktsplanen hänvisar för naturvärdena i dessa.

2013  Kommunalt naturreservat Östra dammarna (24,3 ha), utökning och omvandling av 
tidigare statligt reservat på 14 ha.

2015 Kommunalt naturreservat Alkärret i Haboljung (9,1 ha).

2015 Kommunalt naturreservat Haboljungs fure (31,6 ha).

2017 Kommunalt naturreservat Öresundsparken (8,5 ha).

2018 Kommunalt naturreservat Bjärreds saltsjöbad (4,9 ha).

2019 Kommunalt marint naturreservat Flädie rev (180,5 ha).

2019 Kommunalt marint naturreservat Strandhusens revlar (345,4 ha).

2019 Kommunalt naturreservat Pråmlyckan (7,4 ha).

2020 Kommunalt naturreservat Kustdammarna (20,7 ha).
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F ö r t ä t n i n g s s t u d i e  B j ä r r e d / B o r g e b y  -  1 91 8  -  F ö r t ä t n i n g s s t u d i e  B j ä r r e d / B o r g e b y

FÖRTÄTNINGSOMRÅDEN

Med de öppna markytorna som grund har 40 möjliga 
förtätningsområden valts ut. Grönområden, mindre grönytor och 
områden som planerats för annan användning har valts bort, liksom 
planerade grönstråk och strandskyddade områden. Ett par områden 
med omvandlingsbar beyggelse har tillkommit.

På följande sidor beskrivs områdena utifrån begreppen 
förtätningsfrihet, förtätningsutrymme och förtätningstryck, varefter 
en samlad bedömning görs utifrån följande skala:
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FÖRTÄTNINGSOMRÅDEN

Med de öppna markytorna som grund har 40 möjliga 
förtätningsområden valts ut. Grönområden, mindre grönytor och 
områden som planerats för annan användning har valts bort, liksom 
planerade grönstråk och strandskyddade områden. Ett par områden 
med omvandlingsbar beyggelse har tillkommit.

På följande sidor beskrivs områdena utifrån begreppen 
förtätningsfrihet, förtätningsutrymme och förtätningstryck, varefter 
en samlad bedömning görs utifrån följande skala:
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Karta från förtätningsstudie Bjärred/Borgeby som 
påvisar möjliga förtätningsområden.

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. Efter det har bland annat 
bryggor anlagts och ängsflora såtts in. I nuläget har 2,8 ha 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

Kollektivtrafik påfart E6

Upphävande av detaljplan med olämplig byggrätt invid Höje Å

Ny Skola i Södra Lomma

Planläggning för hyresrätter i Nordöstra Lomma, inom område tidigare planlagt för Verksamheter

Etablering av verksamheter vid Borgeby Verksamhetsområde, och (Nians verksamhetsområde 
nordöstra Lomma)

Lokala styrdokument och översiktligt studerade områden
I arbetsprocessen med den övergripande fysiska planeringen har sedan förra översiktsplanen antogs 
ett flertal områden studerats, av dessa har endast de som bedömts som lämpliga och troliga att 
utföras under översiktsplanens planperiod om tio år tagits med. Områden med en potential att 
ändras i den på planperioden följande 10–årsperioden återfinns schematiskt i visionskartan. Direkt 
olämpliga områden har försetts med spärr för exploatering, främst genom de olika riktlinjer och 
ställningstaganden som finns i översiktsplanen.

Nedan följer en kortfattad beskrivning i kronologisk ordning av de övergripande förändringar 
som studerats och sektors planer som tagits fram inom ramen för kommunens översiktliga 
planeringsarbete.

2013

Planprogram för Lomma stationsområde
Planprogram för Lomma Stationsområde 
(2013-04-22), i processen skedde ett förnyat 
samråd då förändring genomfördes genom att 
föreslagen underfart under järnvägen flyttas från 
Industrigatan till Vinstorpsvägen, detta möjliggör 
en samlad kollektivtrafiknod med tågstation och 
busshållplatser.

Föreslagna förändringar är genomförda.

Förtätningsstudie Bjärred/Borgeby
Som en del i utvecklingen av den norra 
kommundelen togs en förtätningsstudie fram 
under 2013. I studien pekades 40 möjliga 
förtätningsområden ut (Atkins 2013-12-18).

ÖP2020 tillåter generellt förtätning inom befintlig 
struktur, se särskild karta i planförslaget, vissa 
av de större föreslagna förändringarna finns 
inarbetade i planförslaget, någon mindre 
förtätning har prövats.
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PLANPROGRAM FÖR PRÅMLYCKAN-LINDSTRÖMS

Antaget av kommunfullmäktige 2015-11-19
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Lomma 22:11

LIndströms VVS

Föreslagen markanvändning

Karta från Planprogram för Pråmlyckan-Lindströms. Utpekade 
exploateringsområden i programmet är ej med i Översiktsplan 2020 för 
Lomma kommun.

2014

Miljömål för Lomma kommun 2014–2020
Den 20 mars 2014 antog kommunfullmäktige ett miljömålsprogram för Lomma kommun som styr 
kommunens arbete med att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen. Handlingen innefattar 
specifika ställningstaganden för dokumentet, men det uppdateras även med ställningstaganden 
från andra handlingar som styr kommunens miljömålsarbete. Ett nytt miljömålsprogram är under 
utveckling parallellt med framtagande av översiktsplanen.

Utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby – fördjupning av översiktsplanen
Den fördjupade översiktsplanen godkändes 2014-11-19 av kommunstyrelsen för utställning. 
Fördjupningen har aldrig antagits av kommunfullmäktige.

Flertalet av i utställningshandlingen utpekade områden återfinns i ÖP2020

2015

Energi- och klimatplan för 
Lomma kommun 2015–
2020
Kommunfullmäktige antog 
den 10 september energi- 
och klimatplanen som 
styr kommunens arbete 
med energiförsörjning och 
minskad klimatpåverkan. En 
ny plan är under utveckling 
parallellt med framtagandet av 
översiktsplanen.

Planprogram Pråmlyckan-
Lindströms
2015-11-19 antog 
kommunfullmäktige 
”Planprogram för Pråmlyckan–
Lindströms”. I planprogrammet 
pekades områden för 
exploatering ut, dessa områden 
pekas ej ut i ÖP2020.
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UTVECKLINGSPLAN FÖR BJÄRRED OCH BORGEBY

Utställningsförslag 2014-11-19

91

N

0            0,25          0,5                            1
Kilometer

Offentlig service

Nytt verksamhetsområde

Utvecklingsområde

Tillkommande naturreservat

Reträttväg strandäng

Tillkommande ekologisk korridor

Ny eller utvecklad ekologisk korridor 
med kulturlandskapsfokus

Ny eller utvecklad bred ekologisk 
korridor

KompensationsområdeReservat för 
kollektivtrafik

Ny hållplats för reservat 
för kollektivtrafik

Tillkommande 
fördröjningsdammar 
för dagvatten/våtmark

Hänsynsområde, 
bad och friluftsliv

Hänsynsområde, 
höga naturvärden

Tillkommande 
marint reservat

Särskilt värdefullt 
havsområde

Eventuell 
återvinningscentral

Lämplig plats för småskalig 
biogasanläggning

Lämplig plats för upplag 
av massor och grönavfall

Eventuell ny/flyttad 
återvinningsstation

Skyddsområde 
avloppsreningsverk

Ny bussträckning

Utbyggnadsområde 
bostäder

Plankarta Bjärred - Borgeby

Karta från förslag på fördjupad översiktsplanen för Bjärred och Borgeby. Planen godkändes 2014-11-19 av 
kommunstyrelsen för utställning, men fördjupningen har aldrig antagits av kommunfullmäktige.
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33Programförslag - Planprogram för Alnarpsområdet
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Utvecklingsområde verksamheter, prioritet 2

Områden där student- och forskarverksamheter kan provas

Förstärkt grön korridor mellan Alnarp och LommaFörstärkt grön korridor mellan Alnarp 
och Lomma

Framtida markanvändning

Karta från Planprogram för Alnarpsområdet.

2016

Planprogram för Alnarpsområdet
Ett planprogram för Alnarp antogs (2016-03-17)

Utpekade exploateringsområden i Planprogrammet överensstämmer med ÖP2020plankartan, dock 
har innehållet i de olika områdena har förändrats.

2018

Naturmiljöprogram

Antaget 2018-04-19 är en sektorsplan och utgör underlag för den fysiska planeringen i Lomma 
kommun. Den ska i likhet med andra sektorsplaner utgöra underlag till bland annat översikts- och 
detaljplaner, där avvägningar görs mot andra intressen.

I naturmiljöprogrammet återfinns såväl politiska ställningstaganden gällande framtidsutvecklingen 
av natur- och grönområden samt övriga grönstrukturer i Lomma kommun som kunskapsunderlaget 
med utförliga beskrivningar om utveckling, förutsättningar och status gällande biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster i Lomma kommun, exempelvis kapitel om kommunens historia, geologi, flora och 
fauna.

Naturmiljöprogrammet har inarbetats i ÖP2020
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Naturmiljöprogram för Lomma kommun.

LOKALISERINGSUTREDNING FÖR DEN NORRA KOMMUNDELEN
LOMMA KOMMUN

2018-12-17

Lokaliseringsutredning för norra kommundelen.

Lokaliseringsutredning för den norra kommundelen
För att studera eventuella expansionsmöjligheter i den norra kommundelen togs en 
Lokaliseringsutredning fram (Atkins 2018-12-17), Studerade alternativ kan utläsas i bilden nedan.
Av de studerade områdena har endast de som är belägna mellan Bjärred och Borgeby ”Bjärreds vån-
gar” samt i Borgeby lyfts in i översiktsplanen.

Allmän projekttävling ”Framtidens Bjärred”
Under 2018 anordnades en allmän projekttävling för att få fram ett strukturförslag som är 
nytänkande, attraktivt, utvecklingsbart och genomförbart, vann gjorde Bjärreds vångar, Arkitema 
Architects

Struktur skiss över det vinnande förslaget, det studerade området återfinns i plankartan, ”Bjärreds 
vångar”
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ETT NYTT NÄT AV KOPPLINGAR MELLAN BJÄRRED OG BORGEBY DE GRÖNA OCH BLÅ TILLGÅNGARNA KNYTS SAMMAN

ETT NYTT NÄT AV KOPPLINGAR MELLAN BJÄRRED OG BORGEBY
Bjärreds funktionalistiska gatustruktur erbjuder området flera 
tydliga kopplingar till havet och den fantastiska miljön längs 
strandpromenaden. Dessa kopplingar tas upp och får ny 
karaktär i det nya området. Detta skapar ett naturligt vardagligt 
flöde mellan Borgeby, Bjärred och strandpromenaden och 
förstärker därmed den livskvalitet som det innebär att bo 
nära havet. De nya kopplingarna hämtar inspiration från 
Löddenäsvägens gatunära karaktär, men med en mer 
organisk struktur. 

DE GRÖNA OCH BLÅ TILLGÅNGARNA KNYTS SAMMAN
Både inom tävlingsområdet och utanför finns stora 
naturtillgångar. Den nya Vildmarksparken blir ett 
naturrum som kopplar samman Domedelja mosse med 
kompensationsområdet. Med utgångspunkt Vildmarksparken 
kan gröna slingor skapas som knyter ihop fler av områdets 
rekreativa knutpunkter. De gröna kopplingarna blir naturliga 
promenadstråk, joggingrundor eller helt enkelt del av vägen till 
bussen. Kanske anordnas Bjärred-Borgeby-loppet 2025?

ÅTERUPPRÄTTA NORRA VÄSTKUSTVÄGEN SOM KOPPLANDE 
BYGATA
Redan innan Bjärred och Borgeby hade etablerats som byar 
fanns Norra Västkustvägen. Längs vägen och längs kusten 
växte bebyggelse fram som med tiden blev Bjärred och 
Borgeby. Med bilens växande betydelse förvandlades denna 
långsamma bygata till en större trafikapparat. Stråket bryts 
idag av cirkulationsplatser och vägsektioner där det inte går 
att röra sig till fots.
Här föreslås att bygatan återupprättas och skapar ett naturligt 
sätt att röra sig till fots och på cykel mellan och inom Bjärred 
och Borgeby. Stråket förstärker möjligheterna för mindre lokal 
handel att etablera sig och öppnar för nya mötesplatser som 
stärker byarnas identitet och samhörighet. 

TYDLIGA ÄGARFÖRHÅLLANDEN FÖR ALLA YTOR MOT BYGATAN
Norra Västkustvägen är idag på flera håll omgiven av 
buffertzoner som ”no-mans-land”. Det ska vara tydligt vem 
rummen vänder sig till, annars blir de inte använda. I framtiden 
ska alla ytor mot vägen ha tydliga ägarförhållanden: antingen 
blir privat mark eller få tydlig karaktär som offentlig plats. 

ORIENTERING MOT BYGATAN
Bebyggelsen ligger idag tillbakadragen från Norra 
Västkustvägen vilket skapar en introvert karaktär. Funktionernas 
orientering har stor betydelse för hur upplevelser och möten 
sker längs bygatan. Därför är det viktigt att centrala funktioner 
vänds mot bygatan. Därmed ska Skafferiet, förskolor, framtida 
verksamheter mm. bidra till att Bygatan blir ett samlande och 
upplevelserikt stadsrum. 

VÄLDEFINIERAT GATURUM
I centrala Bjärred och Borgeby är Norra Västkustvägen på 
många ställen en väldefinierad och levande gata. Men 
mellan byarna flyter gaturummet ut och blir odefinierat 
och trafikfokuserat. Den nya bebyggelsen skapar ett 
sammanhängande, väldefinierat gaturum hela vägen. 

Bjärreds nya stadsdel ska vara en plats med starka 
kopplingar och möten mellan människor, platser, 
resurser och områdets attraktioner. Ett starkt nät-
verk av gång- och cykelförbindelser knyter sam-
man den befintliga bebyggelsen med nya kvarter 
och gör det lätt och attraktivt att röra sig mellan 
byarnas olika områden. 
Det nya området ska vara en plats där man är 
goda grannar, där grannsamverkan mellan bo-
ende, skolor och verksamheter sker naturligt och 
blir ett mervärde för området. Denna plan för det 
framtida Bjärred underlättar för möten mellan 
människor.

!

Vinnande förslag i projekttävlingen “Framtidens Bjärred”, benämnt “Bjärreds vångar”.
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Kustzonsprogram för Lomma kommun.

2019

Kustzonsprogram
Antaget 2019-05-23 definierar hur ett förändrat klimat och en ökad havsnivå påverkar Lomma 
kommuns kust med avseende på de tre aspekterna översvämning, erosion och strandskyddets 
syften (Allmänhetens tillgång till kusten och livsvillkoren för djur- och växtlivet). Kustzonsprogramet 
innehåller även ett åtgärdsåtagande för kommunen och ska även tydliggöra ansvarsförhållandet 
mellan olika sektorer såväl som mellan myndigheter och medborgare.

Kustzonsprogrammet har inarbetats i ÖP2020

Planbesked

Sedan det blev möjligt att söka om planbesked har ett mindre antal förfrågningar inkommit. Dessa 
områden har därpå översiktligt utretts, vissa förfrågningar har lett till att detaljplanearbete inletts, 
dock är inget av projekten av sådan storlek att det utpekats i Översiktsplanen.

Behovsanalys bostäder, service och grönområden
Analys och val av scenario för befolkningstillväxt, beträffande kategorierna Bostäder, kommunal- och 
kommersiellservice samt grönområden, genomförde kommunen en intern workshop, samt offentliga 
diskussioner bland annat på Lommafesten 2018. Vid dessa tillfällen diskuterades hur stora områden 
som behöver ianspråktas/omvandlas vid dels olika täthet och olika befolkningstillväxt.

Sex alternativa scenarier för befolkningstillväxten hade tagits fram för år 2030 och år 2040. Två av 
dessa, de båda ytterlighetsalternativen, valdes bort när arbetet gick vidare. Anledningen var att 
alternativen inte ansågs realistiska. I alternativet med lägst tillväxt, 0,4 % per år, och med målet en 
befolkning om 26 000 invånare år 2030, skulle i ÖP2010 utpekade utbyggnadsområden utnyttjas 
med den volym och täthet som skisserades i ÖP2010, denna innebar en relativt gles bebyggelse. Det 
andra alternativet som valdes bort, innebar en tillväxt på 3,0% per år det vill säga 35 000 invånare 
år 2030 och 45 000 invånare år 2040. En så hög befolkningstillväxt ansågs orealistisk. Observera att 
workshoppen tittade fram till 2040. Texten under kommentar är ändrad i förhållande till det som 
ingick i workshoppen.

Cirklarnas storlek representerar den mark som krävs för utbyggnadsalternativet och visas i samma 
skala som kommunkartan. Detta innebär att det går att avläsa hur stor yta inom kommun som 
behöver förändras inom varje alternativ.

I arbetet med översiktsplanen har beslutats att eftersträva en befolkningstillväxt om 1,5% per år.
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Scenario Tillväxt 
per år

Befolkning 
2030

Befolkning 
2040

Bostads- 
byggande 

per år

Kommentar

1 0,40% 26 000 27 000 80 ”Enligt dagens översiktsplan”. Kommunen 
bygger enligt mål i dagens översiktsplan. 

2 1,00% 27 500 30 000 125

”Planeraridealet”. I teoretiska modeller 
anses 1% genomsnittlig tillväxt vara en lagom 
ökningstakt med hänsyn till ekonomi och 
andra aspekter. Ingen ny mark tas i anspråk 
än redan tagna planer medger. I scenario 2 
tillkommer 1100 bostäder gentemot scenario 
1.

3 1,20% 28 500 32 000 160
”Bygg vidare”. Kommunens bibehåller de 
senaste 10årens utbyggnadstakt cirka 160 
bostäder/år tillkommer. Bjärred-Borgeby 
byggs ut. 

4 1,70% 30 000 35 000 200
”Ny tätort”. Scenario innebär att antingen 
Alnarp eller Flädie måste byggas ut med 1 
800 bostäder till 2040.

5 2,40% 32 500 40 000 280
”Lomma hamns tillväxtbom” Kommunen har 
en tillväxttakt på 2,4% fram till 2040. Alnarp 
och Flädie måste byggas ut med vardera ca 1 
800 bostäder.

6 3,00% 35 000 45 000 360
”Mycket hög tillväxt.” Detta scenario innebär 
att ytterligare områden förutom Flädie och 
Alnarp måste byggas. Detta alternativ utgår 
då det bedöms som orealistiskt.

Ananlyserade tillväxtscenarion inför Översiktsplan 2020.
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MARKBEHOV ÅR 2040
Enligt fyra befolkningsalternativ

Verksamhetsområden urval

Kompensationsområden enligt ÖP 2010

Allmäntillgänglig natur/park/grönyta (705,4 ha) 

Bebyggd

Flädie Fjelie

Borgeby

Alnarp

Bjärred

Lomma

30.000

Tillskapande av 
allemansrättsligt 
tillgänglig mark

Genomsnitt 
täthetsgrad

Lomma Hamn
 västra

(flerbostadshus)

Lomma Hamn
 Skanska 
(radhus)

Rutsborgs området 
Borgeby

(småhus, friliggande)

Faktor
295 m2/ inv

Täthetsgrad för ny bebyggelse
Invånare
år 2040

Lomma idag
295 m2/ inv

Skåne idag
470 m2/ inv

Sverige idag
4 620 m2/ inv
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Markförhållande 
i kommunen

Idag har Lomma kommun strax 
över 24 000 invånare. Hur stora  
markarealer som behöver 
tas i anspråk baseras på 
den befolkningsutveckling 
som kommunen väljer som 
målsättning. För att avgöra 
kommunens framtida markbehov 
för olika ändamål utreds det 
utifrån fyra befolkningsalternativ.

3 km0

Utöver dagens allemansrättligt 
tillgängliga mark finns 
enligt Översiktsplan ‑2010 
ett antal  utpekade 
kompensationsområden (för 
balansering av naturresurser 
vid exploatering) 
samt planerade 
verksamhetsområden.

Allemansrättsligt 
tillgänglig mark

32.000

Fler invånare i framtiden innebär utbyggnad av dagens tätorter. Ska utbyggnaden avgränsas till befintliga 
tätorter eller ska kommunen utvecklas med nya tätorter, kring nya tågstationer, i Alnarp eller Flädie?

35.000

40.000

Lommas nya naturmiljöprogram 
(2018) pekar ut natur- och 
grönområden över en halv 
hektar som är tillgängliga för 
allmänheten. För att behålla 
dagens andel allemansrättsligt 

tillgänglig mark behövs ett 
tillskapande enligt  
faktor 295 m2/inv.

Bostäder
Handel och privat service

Kommunal service

Kompensationsområde enligt ÖP 2010

Allemansrättsligt tillgänglig mark 2018 (tot. 705 ha)

Planerade verksamhetsområden enligt ÖP 2010

Bebyggd eller planerad markVerksamhetsområden urval

Kompensationsområden enligt ÖP 2010

Allmäntillgänglig natur/park/grönyta (705,4 ha) 

Bebyggd

Verksamhetsområden urval

Kompensationsområden enligt ÖP 2010

Allmäntillgänglig natur/park/grönyta (705,4 ha) 

Bebyggd

Verksamhetsområden urval

Kompensationsområden enligt ÖP 2010

Allmäntillgänglig natur/park/grönyta (705,4 ha) 

Bebyggd

Markbehov.indd   1 2018-05-17   12:54:59

Markbehovsanalys gällande olika tillväxtscenarion inför Översiktsplan 2020. Plansch presenterad på 
Lommafesten 2018, 25–27 maj.



28

B
e

fi
n

tlig
a

 m
iljö

p
ro

b
le

m
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Befintliga 
miljöproblem
Inom Lomma finns ett antal befintliga miljöbelastningar, vissa utgår från verksamheter och vissa är 
rester från tidigare verksamheter, att minska den negativa påverkan från dessa är en viktig fråga att ta 
hänsyn till vid planeringen av framtida mark och vattenanvändning.

Buller
Buller definieras som oönskat ljud.

Trafiken på våra vägar och järnvägar är en stor bullerkälla. De största trafikbullerkällorna i kommunen 
är E6:an och järnvägen. Det förekommer även bullerproblem omkring 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.

Kommunen har en kommuntäckande kartläggning över Väg och Järnvägsbuller, övriga bullerkällor 
såsom industrier/verksamheter, vindkraftverk och flygbuller hanteras särskilt vid planläggning eller 
ärenden om lov och miljötillsyn.

Utsläpp till luft
I Lomma kommun finns idag 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. 

E6:an är en stor källa till luftföroreningar i Lomma kommun. Beräkningar genom emissionsdata och 
spridningsmodeller från 2017 visar på värden under miljökvalitetsnormerna.

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. Som exempel 
kan nämnas Kävlingeån och Höje å vilka har som tidsfrist att för uppnå god ekologisk status år 2021. 
Den främsta orsaken till tidsfristen är fysisk påverkan och tillförsel av näringsämnen. Både Lödde å 
(Kävlingeån) och Höje å är i stora delar föremål för diknings- och rensningsverksamhet samt består på 
en del sträckor av till exempel kulvertar vilket medför negativ påverkan på den biologiska mångfalden 
genom att vattenlevande djur påverkas 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 stor utsträckning hänger ihop med utsläppen 
från åarna. Kvalitetskravet är att Lommabukten ska uppnå god ekologisk status innan år 2027.
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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. Åtgärdsprogrammen för Höje å och Kävlingeån ska fullföljas. 

AVLOPP

I Lomma kommun finns cirka trettio enskilda avlopp vilket är få i jämförelse med andra kommuner 
med jämförbart invånarantal. Miljö- och byggnadsnämnden utövar tillsyn på dessa så att de uppfyller 
kraven i gällande lagstiftning.

LANTBRUK

Utsläppen från lantbruk härrör från djurhållning och jordbruk. Från djurhållningen (mestadels 
hästverksamheter) uppkommer gödsel som vid eventuell felaktig hantering bidrar till utsläpp 
av näringsämnen till vatten. Inom jordbruket används gödsel och andra näringsämnen som 
jordförbättringsmedel och bekämpningsmedel 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 såväl näringsämnen 
som bekämpningsmedel. 

OLYCKOR

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. 

Radon och andra källor till strålning
Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas, som bildas när det radioaktiva grundämnet 
radium sönderfaller. 2008 uppdrog kommunen åt SGU att utföra en geologisk undersökning 
gällande radonrisken i marken i kommun. Undersökningen visar att kommunen ligger i ett låg- till 
normalriskområde och därmed är risken låg för att markradon ska kunna ge upphov till förhöjda 
radonhalter i hus. Huvuddelen av kommunens leror och svallsediment bedöms som lågriskområden, 
medan moräner bedöms som normal- till eventuellt lågriskområden. Isälvssediment, intermoräna och 
andra grovkorniga sediment bedöms som normalriskområden. Inget område har i dagsläget bedömts 
som högriskområde. Om det vid grävnings- och schaktarbetet påträffas alunskiffer i mer betydande 
mängd i jordlagren utgör detta dock 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 mellan 1929–1974.

En annan källa till strålning i kommunen är den från kraftledningar. Då rör det sig om icke-joniserad 
strålning och denna misstänks ge upphov till bland annat barnleukemi. 

Förorenad mark
Länsstyrelsen och kommunerna arbetar med att kartlägga mark i länet som befaras vara förorenad 
av både pågående och nedlagda verksamheter. 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. I kommunen görs generellt alltid markprovtagning då detaljplan 
för känslig markanvändning tas fram för att utreda om föroreningar finns i marken.

På flera platser i kommunen har avfall deponerats, 22 deponier har genom inventering lokaliserats. 
Ett flertal av deponierna är gamla lertäkter som fyllts igen med avfall. Avfallet består bland annat av 
organiskt material som vid nedbrytning leder till att metangas bildas, gasen är explosiv och kan under 
vissa omständigheter utgöra en risk för människors hälsa och säkerhet. 
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Invasiva arter
I Lomma kommun finns i dagsläget flera invasiva arter, både på land och i havet. 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 kommun. I dagsläget pågår insatser för att 
motverka utbredningen av jättebalsamin, jätteloka, jätteslide, parkslide och vresros.

Då Sverige eventuellt går mot ett varmare klimat på grund av klimatförändringar riskerar fler invasiva 
arter att få fotfäste 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 
lokaliseringsprövningen tas även transporter till och från verksamheten med i bedömningen.

I Lomma kommun finns inga verksamheter i klass A. Det finns dock tre B-verksamheter, 20 
C-verksamheter och runt 60 övriga verksamheter. De tre B-verksamheterna är Lomma Hårdkrom AB 
på Norr Vinstorps industriområde, kraftvärmeverket på Fäladsmarkens industriområde samt Borgeby 
Avloppsreningsverk.

C-verksamheter 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. 

För att hantera vissa av de omgivningspåverkande verksamheterna har följande ställningstaganden 
gjorts i kommunens översiktsplan:

•	 Det befintliga tankstället vid Lundavägen, Bjärred, ska på sikt avvecklas. 

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

•	 Verksamhetsområdet vid Kannik gamla tegelbruk ska omvandlas till lättare industri.
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Metod
I arbetet med att ta fram föreliggande miljökonsekvensbeskrivning har fokus varit dels att skapa en 
repeterbar objektiv metod för att kunna konsekvensbeskriva nya översiktliga planeringsförslag och 
idéer, dels att beskriva den process och de överväganden som lett fram till översiktsplaneförslaget. 

Under den översiktliga planeringen I Lomma kommun har ett flertal studier genomförts 
mellan antagandet av gällande Översiktsplan (ÖP2010) och det förslag till översiktsplan som 
konsekvensbeskrivs i denna handling (Utställningshandling ÖP2020). I dessa studier har olika metoder 
använts för att väga områden och förslag mot varandra. Dessa metoder har konsoliderats till en 
metod som går att applicera vid vägningar av olika scenarier och utbyggnadsförslag.

Process
I miljökonsekvensbeskrivningen identifieras, beskrivs och utvärderas planförslagets miljöpåverkan och 
jämförs med nollalternativet. Områden där förändrad markanvändning bedöms innebära betydande 
miljöpåverkan bedöms i enlighet med krav i MB 6 kap 11§. 

För planlagda åtgärder som innebär betydande miljöpåverkan identifieras, beskrivs och bedöms 
miljöeffekter enligt definition i MB 6 kap 2§ (se stycket ”Utvärdering och modell” nedan). För 
att bedöma hur planförslaget övergripande påverkar miljökvalitetsmål, riksintressen och annan 
miljöhänsyn kommer negativa miljöeffekter att jämföras med planförslagets åtgärder för att förebygga 
negativa miljöeffekter. 

I enlighet med MB (6 kap 12§) ska miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad 
vara rimlig med hänsyn till 1) bedömningsmetoder och aktuell kunskap, 2) planens eller programmets 
innehåll och detaljeringsgrad, 3) var i en beslutsprocess som planen eller programmet befinner sig, 
4) att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program 
eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder, och 5) allmänhetens intresse. Lomma 
kommun anser att detaljeringsgraden på miljöbedömningen därmed bör vara översiktlig i likhet med 
Översiktsplanen. Befintliga verksamheter innan planens antagande konsekvensbedöms ej.

ARBETSFÖRDELNING

Metodkapitlet (kapitel 4, föreliggande kapitel) har arbetats fram av Lomma kommun, Adam Bahr och 
John Wadbro, tillsammans med Jessica Andersson, WSP Sverige AB.

Kapitel 5 Nollalternativ, kap. 7 jämförelse mellan planförslag och nollalternativ och kap. 9 icke teknisk 
sammanfattning. Har arbetats fram av Jessica Andersson, WSP Sverige AB.

Kapitel 6 Planförslag och dess konsekvenser har arbetats fram av Jessica Andersson WS Sverige AB. 
Bedömningar i kulturmiljöfrågor (utmärkta i texten med asterisk och fotnot) har utförts av Carita 
Melchert och Lena Hector, Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige.

Övriga kapitel har i huvudsak tagits fram av Lomma kommun Adam, John, med stöd av Linnea 
Qvarnström.

Avgränsningar
AVGRÄNSNINGSSAMRÅD

Avgränsningssamråd genomfördes med länsstyrelsen 2019-09-05.

GEOGRAFISK UTBREDNING

Miljökonsekvensbeskrivningen geografiska avgränsning utgörs av kommungränsen, då den 
utgör gräns för översiktsplanens geografiska räckvidd. Inom kommunens gränser begränsas 
miljöbedömningen till områden med planerad förändring i markanvändning i Plankarta 2020–2030 
ÖP för Lomma kommun (se nedanstående stycke ”Avgränsning gällande förslag i ÖP”). 

TIDSMÄSSIG AVGRÄNSNING

Översiktsplanen har en planperiod som sträcker sig från 2020–2030. Förväntningen är att planen är 
fullt utnyttjad 2030 (enligt förslag på plankarta, bilaga 1), vilket innebär att denna period även utgör 
den tidsmässiga avgränsningen för miljökonsekvensbeskrivningen.
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AVGRÄNSNING AV BEDÖMDA FÖRSLAG FRÅN ÖP 2020

Miljöbedömningen är avgränsad till planerade ändringar i markanvändning i översiktsplanens 
Plankarta 2020–2030. I översiktsplanen finns även en karta med långsiktig utvecklingsstrategi 
som stakar ut kommunens inriktning efter 2030. Denna konsekvensbedöms inte i 
miljökonsekvensbeskrivningen då den ligger utanför planperioden. 

I miljökonsekvensbeskrivningen är både de positiva och negativa konsekvenserna från 
översiktsplanens markanvändning bedömda för att kunna balansera och sammanfatta hela 
planens miljöpåverkan. För utbyggnadsområden för bostäder och nya verksamhetsområden har 
nedanstående risker identifierats och de är därför specificerade i miljöbedömningen av dessa.

• Ändrad markanvändning
• Påverkan på dagvatten

o Mängd, möjlighet att uppnå MKN vatten
• Rörelsemönster till följd av utbyggnaden (pendling)

o MKN Luft Buller
• Påverkan på Riksintresseområden
• Påverkan på Kulturmiljö
• Påverkan på strandskyddets intressen
• Specifika risker kopplade till utbyggnad av verksamhetsområden

o Buller
o Föroreningar
o Farligt gods

HÄNSKJUTNING TILL FRAMTIDA MILJÖPRÖVNING

För vissa prövningar hänskjuts prövningen till ett senare och mer detaljerat skede. Dessa bedöms i 
huvudsak ske antingen i detaljplaneskedet, eller vid ansökan om miljötillstånd/vattendom. Den typen 
av förändringar behandlas därmed bara kortfattat i översiktsplanens miljöbedömning.

Nollalternativ
Nollalternativet utgörs av scenariot att ÖP 2020 inte antas och således ligger ÖP 2010 och 
länsstyrelsens sammanfattande redogörelse till grund för kommunens vidare planering. Redan 
ianspråktagna områden samt de områden som med dagens kunskapsläge ej är lämpliga att exploatera 
har exkluderats ur bedömningen. 

MILJÖBEDÖMNING AV NOLLALTERNATIV

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.
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Miljöbedömning av planförslag
UTVÄRDERING OCH MODELL

För att utvärdera och jämföra planförslagets miljöpåverkan används en modell 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 (se definition nedan) bedöms först separat i 
planområdesspecifika beskrivningar, för delar av planförslaget som ej är utpekade i plankartan 
(exempelvis ställningstaganden) sker bedömningen mer översiktligt. Vid bedömningen 
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 baseras på intensitet och utbredningen 
och bedöms med en faktor -3 till +3 (se förklaring nedan). 

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 enlighet med Miljöbalken (6 kap 2§) har följande miljöeffekter analyserats.

• befolkning och människors hälsa,
• djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk mångfald i övrigt,
• mark, jord, vatten, luft, klimat, 
• landskap, bebyggelse och kulturmiljö,
• hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,
• annan hushållning med material, råvaror och energi, eller
• andra delar av miljön. 

Omfattningen av miljöpåverkan på respektive konsekvens bedöms med en sjugradig ordinalskala 
(rangskala) som innefattar nedanstående nivåer.

3 Omfattande positiva konsekvenser

2 Måttliga positiva konsekvenser

1 Små positiva konsekvenser

0 Obetydliga eller inga konsekvenser

-1 Små negativa konsekvenser

-2 Måttliga negativa konsekvenser

-3 Omfattande negativa konsekvenser
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Tillkommande 
ekologisk korridor

Nytt verksamhetsområde

Utbyggnadsområde bostäder

Omvandling till lättare industri

Föreslagen väg

Föreslagen 
pågatågsstation

Fördröjningsdammar 
för dagvatten

Kompensationsområde typ I

Kompensationsområde typ II

Reserverat för skyddsvall

Skyddsområde 
avloppsreningsverk

Översvämningsområde

Tankställe, förslag Utredningsområde byggnation

Värdefullt havsområde

Hänsynsområde, 
höga naturvärden
Hänsynsområde, 
bad och friluftsliv

Särskilt värdefullt 
havsområde

Farled, hamn

Område lämpligt för 
blåmusselodling

Badplats

Nytt verksamhetsområde,
gröna näringar

L ö d d e k ö p i n g e

B o r g e b y

B j ä r r e d

F l ä d i e
F j e l i e

Ö n n e r u p

H a b o l j u n g

L i l l a
L o m m a

L o m m a

A l n a r p

Å k a r p

A r l ö v

M a l m ö

H j ä r u p

L ö d d e   å

H ö j e   å

L o m m a b u k t e n

KilometerSkala 1:4000

N

0          0,5           1                        2

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN

Planförslag från föregående Översiktsplan (2010) utgör nollalternativ. Förändringar under föregående 
planperiod är markerade.

Nollalternativ
Nollalternativet utgörs av scenariot att ÖP 2020 inte antas och således ligger ÖP2010 och läns-
styrelsens sammanfattande redogörelse till grund för kommunens vidare planering. Redan 
ianspråktagna områden samt de områden som med dagens kunskapsläge ej är lämpliga att 
exploatera har exkluderats ur bedömningen. Utveckling av bebyggelse och verksamheter pekas 
till stora delar ut i anslutning till tätorterna. Enligt länsstyrelsens sammanfattande redogörelse 
föreligger för vissa områden ett stort utredningsbehov för att kunna genomföra planläggning.
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Planförslag och dess 
konsekvenser

Utbyggandsområde Lomma 
trädgårdsstaden

Utbyggnadsområden Bostäder
Lomma Trädgårdsstaden
Lomma Trädgårdsstad är beläget i den norra delen av Lomma hamn, och ligger öster om Strandfuret 
och väster om Brohusområdet. Området avgränsas av Sjögatan i söder och av Södra Västkustvägen 
samt Hamnallén i öster. I väster omfattar planen Strandfuregatan och i norr inryms Sommargatan.

Området omfattar cirka nio ha. Hela det aktuella området utgörs av ruderatmark, som i samband med 
påbörjade exploateringsarbeten inom Strandfuret och Brohus har tagits i anspråk för mellanlagring av 
schaktmassor.

Utgångspunkten för utformningen av Lomma Trädgårdsstad är trädgårdsstaden. Området avses 
innehålla småskalig bebyggelse, småhus, radhus och till viss del flerfamiljshus med möjligheter till egen 
trädgård. Trädgårdsstaden skiljer sig till viss del från övrig bebyggelse i Lomma hamn med en glesare 
bebyggelse och ett större inslag av grönska. Centralt i området finns även möjlighet att uppföra mindre 
flerbostadshus och/eller skola/förskola. Sammanlagt avses Lomma Trädgårdsstad innehålla cirka 200 
bostäder.

Området Lomma Trädgårdsstad ingår i ett planprogram (antaget av kommunfullmäktige år 2006). 
Området har även genomgått en detaljplaneprocess. Detaljplanen är för närvarande under antagande.

Utbyggnadsområdet omfattas 
av länsstyrelsens särskilt 
värdefulla kulturmiljöer 
genom det utpekade 
kulturmiljöområdet 
”Lomma” samt regionala 
kulturmiljöstråk genom 
området ”Skånelinjen Per-
Albin-linjen”.* I området finns 
inga fornlämningar registrerade 
av Riksantikvarieämbetet.*

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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Planförslag och dess 
konsekvenser
En inventering avseende groddjur har utförts inom området under sommaren år 2010. Vid 
inventeringen påträffades vanlig groda och mindre vattensalamander. Båda dessa arter omfattas av 
fridlysningsbestämmelserna i 4–9 §§ artskyddsförordningen (2007:845). Sommaren 2020 noterades 
häckning av pungmes inom området. Pungmesen är fridlyst, rödlistad som akut hotad och skyddad 
genom artskyddsförordningen. Utöver boträd så innefattar området även lämpligt habitat för arten.

Utbyggnadsområdet har inte någon genomgående trafik, men gränsar till ett antal gator som ingår 
i Lomma hamns huvudvägnät. Då hamnen numera endast används för fritidsbåtar och fiskebåtar, 
bedöms inte Lomma Trädgårdsstad beröras av någon befintlig omfattande tung trafik, eller farligt 
gods. Trädgårdsstaden kommer inte att leda till att befintlig väginfrastruktur behöver kompletteras då 
området omges av ett väl fungerande vägnät där prognostiseringar visar att kapaciteten klaras efter 
full utbyggnad. Några av gatorna som gränsar till området har idag dock förhöjda bullernivåer.

I områdets närhet antas tegelframställning ha bedrivits från och med 1600-talet fram till slutet 
av 1950-talet. Innan tegelindustrin upphörde hade tillverkning av modernare byggnadsmaterial 
etablerats, först i form av cement-tillverkning och därefter tillverkning av eternit. Denna tillverkning 
lades ned år 1977. Området har också tidigare fungerat som lertäkt åt industriverksamheterna 
i Lomma hamn. När leruttaget avslutades kom området att fungera som deponi för bygg- och 
rivningsavfall samt asbestcement/asbestcementslam. Utfyllnader med hushållsavfall förekommer 
inom ett litet område vid det nordvästra hörnet av utbyggnadsområdet. I samband av 
detaljplaneläggning av Lomma Trädgårdsstad har fyllnadsmassorna undersökts gällande förekomst 
av metangaser. Även geotekniska samt miljötekniska undersökningar genomförts. Gällande 
markföroreningarna visar undersökningarna att påverkan av föroreningar i jord är generellt sett låg. 
Grundvattnet är ställvis påverkat av föroreningar.

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.

Endast en liten del av Lomma Trädgårdsstad omfattas av de generella strandskyddsbestämmelserna. 
Denna del utgörs både idag och i kommande detaljplan av allmän platsmark gata.

Hela Lomma tätort samt Lommabukten omfattas av miljökvalitetsnormer för vattenförekomst 
gällande kustzonen, samt grundvatten. Även Höje å, som går genom tätorten, omfattas av 
miljökvalitetsnormer för vatten. Miljökvalitetsnormen för luft bedöms inte beröras vid en utbyggnad 
av Lomma Trädgårdsstad, då andelen trafik som ökar inte förväntas uppgå till den andel som krävs 
för att miljökvalitetsnormerna för luft ska överskridas. Lomma tätort har också goda luftflöden, 
och har därför inga problem med att klara miljökvalitetsnormerna för luft. För projektet kan 
miljökvalitetsnormerna för buller beröras. Övriga miljökvalitetsnormer bedöms inte påverkas.

Följande hållbarhetsmål bedöms påverkas positivt av Lomma Trädgårdsstad; God hälsa och 
välbefinnande, Hållbara städer och samhällen. Följande hållbarhetsmål bedöms påverkas negativt; 
Ekosystem och biologisk mångfald.

Utvecklingsområdet Lomma Trädgårdsstad, bedöms beröra följande miljökvalitetsmål i positiv 
riktning; Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö, Giftfri miljö. Följande miljökvalitetsmål 
bedöms beröras i negativ riktning; Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt och djurliv.

BEFOLKNING OCH MÄNNISKORS HÄLSA

Negativ påverkan
Det aktuella området har inte någon genomgående trafik, men gränsar till ett antal gator som ingår i 
Lomma Hamns huvudvägnät. I samband med att detaljplan har upprättats för Lomma Trädgårdsstad 
har bullersituationen utretts närmare (Trivector 2009-08-24). I utredningen konstaterades att det 
fanns risk för att den ekvivalenta ljudnivån vid Hamnallén och Södra Västkustvägen överskrider 
rekommenderade gränsvärden på 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad, vilket medför att ett 
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antal personer kommer att utsättas för ökade bullernivåer. Krav på bullerskydd är säkerställda i den 
detaljplan som har tagits fram för området.

Inga negativa konsekvenser bedöms uppstå.

Positiv påverkan
Lomma Trädgårdsstad är en utveckling av befintlig tätort i ett stationsnära läge som ytterligare 
kompletterar bostadsutbudet i Lomma kommun. Området bidrar till att öka underlaget för både 
kommunal och offentlig service, och möjliggör bostäder för alla.

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.

De positiva konsekvenserna bedöms som omfattande.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Befolkning och människors hälsa bedöms utbyggnadsområdet Lomma 
Trädgårdsstaden resultera i omfattande positiva konsekvenser: +3

Balans av negativ påverkan
Ingen balans av negativ påverkan har identifierats.

DJUR – ELLER VÄXTARTER SOM ÄR SKYDDADE ENLIGT 8 KAP. OCH BIOLOGISK 
MÅNGFALD I ÖVRIGT

Negativ påverkan
Ny exploatering medför i stort sett alltid en negativ påverkan på flora och fauna. Området för 
Lomma Trädgårdsstad utgörs idag av ett urbaniserat område som är kraftigt påverkat av tidigare och 
nuvarande verksamheter. Nya grönytor avses att tillskapas inom Lomma Trädgårdsstad, bland annat 
i områdets mitt föreslås en grönyta/park. Detta har säkerställts i den nya detaljplanen för området. 
Utbyggnaden av området kommer dock att resultera i ett underskott av grönska för helhetsmiljön i 
tätorten. De upplevelsemässiga värdena ökar dock i området som helhet.

Området består idag av ruderatmark med ett stort antal arter av både flora och fauna. En inventering 
avseende groddjur har utförts inom planområdet. Vid inventeringen påträffades vanlig groda och 
mindre vattensalamander. En utbyggnad av Lomma Trädgårdsstad kan medföra en negativ påverkan 
på arternas bevarandestatus. Dock bedöms påverkan som mindre vid en utbyggnad av bostäder, 
än vid ett verksamhetsområde, då trädgårdar och andra grönytor kan bidra till att utveckla nya 
livsmiljöer och biotoper för arterna.

Inom det aktuella utbyggnadsområdet har pungmes identifierats. Arten är fridlyst, dessutom är den 
rödlistad som akut hotad samt skyddad genom artskyddsförordningen. Då området utgör ett lämpligt 
habitat för pungmesen, kan det finnas risk för en negativ påverkan på artens bevarandestatus, då 
området tas i anspråk för bostäder och miljön förändras. 

Ett antal kompensationsområden och blivande naturreservat pekas ut i översiktsplanen, dessa är 
lokaliserade både nära det aktuella området och på andra platser inom kommunens gränser. 

De negativa konsekvenserna bedöms som stora.

Positiv påverkan
Då Lomma Trädgårdsstad avses uppföras på ett redan ianspråktaget område, kan andra befintliga 
orörda områden inom Lomma tätort bevaras. De positiva konsekvenserna bedöms som små.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Djur – eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. och biologisk mångfald 
i övrigt bedöms utbyggnadsområdet Lomma Trädgårdsstaden resultera i måttliga negativa 
konsekvenser: -2
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

Balans av negativ påverkan
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 två beslut, 
dels att miljövärdesbedömningen ska ingå som en del av detaljplanearbetet, 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 samband med detaljplanering bör det utredas om rödlistade eller fridlysta arter berörs av 
exploateringen. Om rödlistade eller fridlysta arter berörs av föreslagen exploatering, bör en 
naturvärdesinventering genomföras. Om arter berörs som omfattas av artskyddsförordningen, ska 
dess bevarandestatus bedömas, både på nationell, regional och lokal nivå.

MARK, JORD, VATTEN, LUFT OCH KLIMAT

Negativ påverkan
En exploatering av Lomma Trädgårdsstad medför en trafikökning, vilket ger ökade luftutsläpp 
och en negativ påverkan på klimatet som följd. Det är inte bara den ökade andelen trafik som 
påverkar klimatet negativt, utan även drift, byggnation och livet i och kring boendet ger upphov till 
klimatpåverkan. Då området ligger nära kollektivtrafik (Lomma station och övrig kollektivtrafik), och 
goda möjligheter finns att cykla, samt tätortsnära, bedöms den negativa påverkan på klimatet som 
begränsad. 

Förtätning och utbyggnad av fler bostadsområden innebär generellt en ökad hårdgjord yta 
som innebär en högre andel dagvattenflöden. Detta kan påverka Lommabukten, och de 
miljökvalitetsnormer för vattenförekomst och grundvatten som Lomma tätort omfattas av.

Lommabukten är dock en stor vattenförekomst, vilket föranleder att orenat dagvatten som släpps ut 
i recipienten späds ut i relativt stor omfattning. Dock motverkar ändå utsläppen av orenat dagvatten 
det förändringsförbud som råder för miljökvalitetsnormerna för vatten negativt.

I samband med detaljplaneläggning av Lomma Trädgårdsstad har dagvattenhantering utretts. 
Dagvatten från området föreslås avledas till Fyrkantsdammen i norr och till dagvattendamm i 
Solskensparken i Brohusområdet i öster. Dagvattendammar renar och fördröjer vattnet, vilket gör att 
påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenförekomst i Lommabukten bedöms vara 
liten. I samband med att utbyggnadsområdet uppförs avses täckningsåtgärder vidtas inom området. 
Dessa kommer att ytterligare minska infiltrationen ner till grundvattnet och därmed även läckage av 
befintliga föroreningar som finns i området.

Trädgårdsstaden är delvis beläget på låglänt mark och risk kan finnas för översvämning. 

De negativa konsekvenserna bedöms som små. 

Positiv påverkan
Förorenad mark inom Lomma Trädgårdsstad avses tas bort vid exploatering. Områden där metangas 
idag produceras avses övertäckas för att förhindra ytterligare spridning.

Idag släpps förorenat dagvatten ut från det aktuella utbyggnadsområdet direkt till Lommabukten 
och Höje å utan rening. I samband med en exploatering av Lomma Trädgårdsstad kommer dagvatten 
att fördröjas och renas. Dessutom kommer deponerat avfall , vilket bedöms medföra positiva 
konsekvenser för vattenkvalitén och bidrar till att gällande miljökvalitetsnormer för vatten uppnås.

De positiva konsekvenserna bedöms som måttliga.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Mark, jord, vatten, luft och klimat bedöms utbyggnadsområdet Lomma 
Trädgårdsstaden resultera i små positiva konsekvenser: +1
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Balans av negativ påverkan
I samband med pågående detaljplaneläggning har vederbörliga utredningar genomförts och där 
behov funnits har skyddsåtgärder säkerställts i det framtagna detaljplaneförslaget.

LANDSKAP, BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ*

Negativ påverkan
Historiskt har området utgjort jordbruksmark/strandängar och senare delvis nyttjats av industrierna 
i Lomma. En lämning finns registrerad RAÄ-nummer:Lomma 40:1 ”Vall, plats för, uppgift om. 
Registrerad i lantmäteriakt med karta från 1763 som en uppkastad vall. Vid besiktning 1985 
kunde inga rester av vallen upptäckas. Området är exploaterat och mycket omrört av lertäkter 
och industriområde.” Området för Lomma Trädgårdsstad är idag ett urbaniserat område som 
är påverkat av tidigare och nuvarande verksamheter. I Lomma kommuns kulturmiljöprogram är 
angränsande områden ”Hamnen” och ”Bruksbebyggelse, Brohus” utpekade som särskilt viktiga. 
Genom att markanvändningen i området Lomma Trädgårdsstad förändras, kan läsbarheten av 
kulturlandskapet försvåras. I samband med att detaljplan har upprättats för Lomma Trädgårdsstad 
har ett kvalitetsprogram (2011-03-29) inklusive ett färgprogram tagits fram. I det förslag till 
detaljplan har godkänts för antagande av Miljö- och byggnadsnämnden och väntar på antagande av 
Kommunfullmäktige är kvalitetsprogrammet formellt bindande genom en särskild planbestämmelse. 
Programmet har hanterat kulturmiljöfrågorna och har säkerställt att ingen påverkan sker på 
kulturmiljön. Området består i dagsläget av före detta lertäkter som nu är utfyllda. Kulturmiljöstråket 
Skånelinjen Per-Albin linjen som lyfts fram i Länsstyrelsen Skånes kulturmiljöprogram bedöms inte 
påverkas av utbyggnadsområdet.

Obetydliga eller inga konsekvenser bedöms uppstå.

Positiv påverkan
Lomma Trädgårdsstad avses uppföras på ett redan delvis ianspråktaget och urbaniserat område. 

Obetydliga eller inga konsekvenser bedöms uppstå

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Landskap, bebyggelse och kulturmiljö bedöms utbyggnadsområdet Lomma 
Trädgårdsstaden resultera i obetydliga eller inga konsekvenser: 0

Balans av negativ påverkan
Ingen balans av negativ påverkan har identifierats.

HUSHÅLLNINGEN MED MARK, VATTEN OCH DEN FYSISKA MILJÖN I ÖVRIGT

Negativ påverkan
Ingen negativ påverkan har identifierats.

Positiv påverkan
Lomma Trädgårdsstad ianspråktar ett urbaniserat och redan påverkat område. Ingen jordbruksmark- 
eller skogsmark tas i anspråk. De positiva konsekvenserna bedöms som måttliga.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt bedöms 
utbyggnadsområdet Lomma Trädgårdsstaden resultera i måttliga positiva konsekvenser: +2

Balans av negativ påverkan
Ingen balans av negativ påverkan har identifierats.

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

Visionsbild från vinnande förslag i projekttävlingen “Framtidens Bjärred”, nu benämnt “Bjärreds vångar”.

ANNAN HUSHÅLLNING MED MATERIAL, RÅVAROR OCH ENERGI SAMT ANDRA 
DELAR AV MILJÖN

Negativ påverkan
Ingen negativ påverkan har kunnat identifieras.

Positiv påverkan
Ny bebyggelse kan nyttja befintligt energisystem och en framtida helhetslösning kan tillskapas, 
vilket ligger i linje med den hållbarhetsprofil som Lomma kommun har. Enligt översiktsplanen skall 
denna stödja en successiv övergång till ett samhälle som baserar sin energianvändning på förnybara 
energikällor. Enligt kommunens energi- och klimatplan ska kommunen medverka till att minska 
klimatpåverkan samt energiförbrukningen.

Området gränsar till befintligt område för fjärrvärme, vilket gör det möjligt att direkt ansluta området.

Måttliga positiva konsekvenser bedöms uppstå.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Annan hushållning med material, råvaror och energi bedöms 
utbyggnadsområdet Lomma Trädgårdsstaden resultera i måttliga positiva konsekvenser: +2

Balans av negativ påverkan
Ingen balans av negativ påverkan har identifierats.
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Utbyggandsområde Bjärreds 
vångar

Bjärreds Vångar
Bjärreds Vångar omfattar ett område med en total yta om cirka 18 hektar. Utbyggnadsområdet är 
beläget i de östra delarna av Bjärred, öster om Västanvägen, och är uppdelat i två mindre delar, då 
Norra Västkustvägen går rakt igenom området.

Området består av jordbruksmark som innehar klass 8 och 9 enligt Jordbruksverkets klassificering. 
Norr om Norra Västkustvägen, ligger en damm som omges av träd, buskage och lägre vegetation. Ytan 
på dammen uppgår idag till cirka 0,2 hektar, och omfattas av det generella biotopskyddet.

Utbyggnadsområdet Bjärreds Vångar avses utformas som en ny stadsdel innehållande totalt 
cirka 900 bostäder, kommunal service och verksamheter integreras mellan Bjärred och Borgeby. 
Kommunen vill sträva mot en ökad dagbefolkning i Bjärred och Borgeby och ser därför positivt på 
etablering av arbetsplatser inom området. Olika boendeformer i området eftersträvas med framförallt 
flerbostadshus men även radhus/parhus för att skapa en social hållbarhet samt möjliggöra flyttkedjor. 
Närheten till omkringliggande grönområden, hav och jordbruksmark avses tas tillvara och gröna 
korridorer tillskapas. 

De större naturområdena i området, Domedejla mosse och Plommonskogen (båda naturreservat 
och medtagna i det kommunala naturmiljöprogrammet), ligger utanför exploateringsområdet och de 
naturvärden som finns där kommer att integreras i området. Detta sker 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 gång- och cykelväg mellan Bjärred/
Borgeby och Flädie för att skapa en god tillgänglighet till kollektivtrafiken.

Lomma kommun har i samband med 
föreliggande översiktsplanearbete 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 att utbyggnadsområdet 
Bjärreds Vångar är ett av de områden som 
bäst tar hänsyn till 2 kap. PBL.
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

En mycket begränsad del av området är utpekat i Lomma kommuns kulturmiljöprogram. Delen som 
omfattas av programmet bedöms vara så begränsad att ingen påverkan bedöms ske.*

Inom utbyggnadsområdet finns tre registrerade fasta fornlämningar.* Två av dessa är undersökta och 
borttagna. En registrerad fornlämning finns kvar.* Denna utgörs av en stenåldersboplats som är cirka 
250 x 150 m stor (L1989:2090 RAÄ Flädie 9:1).*

Hela utbyggnadsområdet Bjärreds Vångar omfattas till stora delar av dikningsföretag. Inga kända 
föroreningar har identifierats inom området.

Bjärreds Vångar 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 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.

Hela Lommabukten som ligger strax väster om Bjärred omfattas av miljökvalitetsnormer för 
vattenförekomst. Utbyggnadsområdet berörs även av grundvattenförekomsten Sydvästra Skånes 
kalkstenar och Alnarpsströmmen. Även Lödde å som går strax norr om Bjärred omfattas av 
miljökvalitetsnormerna för vatten.

Miljökvalitetsnormen för luft bedöms inte beröras då andelen trafik som ökar av exploateringen inte 
bedöms uppgå till den andel som krävs för att miljökvalitetsnormerna ska överskridas.

Miljökvalitetsnormerna för buller kan komma att beröras. Övriga miljökvalitetsnormer bedöms inte 
påverkas.

Följande hållbarhetsmål bedöms påverkas positivt av Bjärreds Vångar; God hälsa och välbefinnande, 
Hållbara städer och samhällen. Följande hållbarhetsmål bedöms påverkas negativt; Ekosystem och 
biologisk mångfald.

Utvecklingsområdet Bjärreds Vångar, bedöms beröra följande miljökvalitetsmål i positiv riktning; 
Begränsad klimatpåverkan, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö. 
Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras i negativ riktning; Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt och 
djurliv.

BEFOLKNING OCH MÄNNISKORS HÄLSA

Negativ påverkan
En exploatering av Bjärreds Vångar med totalt 900 bostäder medför att trafikmängden inom Bjärred 
tätort ökar med cirka 4 000 fordon/dygn, vilket kan påverka befintlig boendemiljö negativt. Det är 
främst boendemiljön längs med Norra Västkustvägen och Löddesnäsvägen som påverkas.

En översiktlig bullerberäkning visar att inga befintliga bostadsfastigheter längs med Löddesnäsvägen 
erhåller ekvivalenta bullernivåer som överstiger rekommenderade gränsvärde (60 dBA vid fasad) för 
befintlig bebyggelse när Bjärreds Vångar är fullt utbyggt. 

Genom Bjärreds Vångar går Norra Västkustvägen. Vägens trafik uppgår idag till cirka 5 500 fordon/
dygn (ÅDT). Beräkningar visar att trafikmängden år 2030 kommer att uppgå till cirka 7 500 fordon/
dygn (ÅDT), och risk finns för att delar av det föreslagna utbyggnadsområdet utsätts för bullernivåer 
som överskrider rekommenderade gränsvärden för trafikbuller om inga bullerskyddsåtgärder vidtas.

På Norra Västkustvägen går tunga transporter, bland annat söderut mot Lomma tätort. Trots att 
vägen inte är utpekad som farligt godsled, förekommer transporter med farligt gods som kan påverka 
utvecklingsområdet Bjärreds Vångar negativt.

Då Norra Västkustvägen delar det södra området i två delar, bedöms vägen utgöra en barriär inom 
området i nord-sydlig riktning.

De negativa konsekvenserna bedöms som små.

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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Positiv påverkan
För att tillskapa ytterligare kvaliteter och säkerställa orternas utveckling i den norra kommundelen, 
behöver ytterligare möjligheter och underlag för kommersiell och offentlig service tillskapas.

Bjärreds Vångar utgörs av både en förtätning, och en komplettering av befintlig bebyggelse. Den 
strategiska lokaliseringen av området gör att de båda tätorterna Bjärred och Borgeby knyts samman 
och ett utbyte av olika servicefunktioner kan underlättas. Bjärreds Vångar bidrar till en hållbar 
utveckling där båda orternas fortlevnad kan säkerställas.

Bjärreds Vångar är en långsiktigt hållbar tätorts- och stationsnära utveckling av den norra 
kommundelen som bedöms kunna leda till ett minskat bilberoende. Bjärreds Vångar kommer 
med den nya stationen för persontrafik i Flädie (planerad utbyggnad år 2026), ha ett attraktivt och 
kollektivtrafiknära läge, vilket bidrar till ortens fortlevnad.

Inga nya tillfartsvägar till Bjärreds Vångar behöver uppföras, utan befintlig infrastruktur kan nyttjas. 
De positiva konsekvenserna bedöms som omfattande.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Befolkning och människors hälsa bedöms utbyggnadsområdet Bjärreds 
Vångar resultera i måttliga positiva konsekvenser: +2

Balans av negativ påverkan
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.

DJUR – ELLER VÄXTARTER SOM ÄR SKYDDADE ENLIGT 8 KAP. OCH BIOLOGISK 
MÅNGFALD I ÖVRIGT

Negativ påverkan
Ny exploatering medför i stort sett alltid en negativ påverkan på flora och fauna, speciellt när icke 
bebyggda och orörda områden tas i anspråk. Olika lokaler, spridningssamband och växtlighet kan 
försvinna och förändras. Vid en exploatering av Bjärreds Vångar kommer cirka 18,5 hektar att övergå 
från jordbruksmark till ett exploaterat område. En naturvärdesinventering genomfördes i den västra 
och södra delen av området under år 2020, sammanlagt konstaterades fyra rödlistade arter. Dessa 
var backtimjan (nära hotad), etternässla (nära hotad), skogsalm (akut hotad) och taggkörvel (nära 
hotad). Ytterligare två rödlistade arter, klofibbla (nära hotad) och kösa (nära hotad), har tidigare 
noterats i området men gick ej att återfinna, de finns dock sannolikt kvar som fröbank. Inga av 
dessa arter är fridlysta. I en åker i nordvästra delen av området noterades rikliga förekomster av 
etternässla som med tanke på de rikliga förekomsterna indikerar sandig jord som ej besprutats med 
bekämpningsmedel och kan hysa andra rödlistade arter. Åkermarken klassificerades därför som högt 
naturvärde. Kommunens vision är att stor hänsyn ska tas till de naturvärden som finns i området, och 
att gröna korridorer ska tillskapas med hänsyn till dessa.

Inom den södra delen av Bjärreds Vångar ligger en damm som omfattas av det generella 
biotopskyddet. Genom en utbyggnad av området finns det risk för att dammen försvinner eller 
förändras. Dammar i odlingslandskap har ofta höga naturvärden genom att de fungerar som 
livsmiljöer, spridningskorridorer och ledlinjer i landskapet. När vattensamlingar fylls igen eller 
torrläggs, försvinner förutsättningarna för de växt- och djurarter i jordbrukslandskapet som är 
beroende av dessa biotoper, som exempelvis groddjur. Samtidigt försämras också de naturliga 
vattendragens vattenrenande effekt genom en minskad möjlighet till upptag av näringsämnen.
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

Strax väster om utbyggnadsområdet ligger naturreservatet Plommonskogen, som också omfattas av 
det kommunala naturmiljöprogrammet (Plommonskogen, N12). Utbyggnadsområdet kan medföra ett 
ökat besökstryck, vilket kan föranleda slitage och negativa konsekvenser för känslig flora och fauna. 
En del av syftet och värdet av naturreservatet är dock rekreation. 

Ett antal kompensationsområden och blivande naturreservat pekas ut i översiktsplanen, dessa är 
lokaliserade både nära det aktuella området och på andra platser inom kommunens gränser. Inom 
en del kompensationsområden finns även vattenfyllda dammar som kan kompensera för eventuell 
negativ påverkan av den damm som finns inom den södra delen av Bjärreds Vångar. 

De negativa konsekvenserna bedöms som måttliga.

Positiv påverkan
Planeringsinriktningen för tätorten Bjärred utgörs av förtätning samt komplettering av befintlig 
bebyggelse, vilket möjliggör att sammanhängande gröna stråk inom tätorten kan bevaras.

De positiva konsekvenserna bedöms som små.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Djur – eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. och biologisk mångfald i 
övrigt bedöms utbyggnadsområdet Bjärreds Vångar resultera i små negativa konsekvenser: -1

Balans av negativ påverkan
Lomma kommun arbetar med balanseringsprincipen och miljökompensation. Det har tagits 
politiska beslut om att bortfall av naturresurser vid exploatering i möjligaste mån ska kompenseras. 
Kommunstyrelsen tydliggjorde även arbetssättet kring kompensation år 2014 genom 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 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.

Den vattenfyllda dammen i det södra delområdet bör undantas från exploatering. Möjligheter kan 
finnas att dammen kan användas i dagvattensystemet, om inte dess förutsättningar förändras.

En naturvärdesinventering har genomförts i delar av området. I samband med detaljplan bör det 
utredas om rödlistade eller fridlysta arter berörs av föreslagen exploatering. Om arter berörs som 
omfattas av artskyddsförordningen, ska arternas nationella, regionala och lokala bevarandestatus 
bedömas.

MARK, JORD, VATTEN, LUFT OCH KLIMAT

Negativ påverkan
En exploatering av Bjärreds Vångar medför en negativ påverkan på klimatet genom 
drift, byggnation samt livet i och kring boendet. Även den ökade trafikmängden medför en negativ 
påverkan på klimatet av luftutsläpp. Då området ligger nära kollektivtrafik samt tätortsnära, bedöms 
den negativa påverkan på klimatet dock bli begränsad. 

En utbyggnad av utvecklingsområdet Bjärreds Vångar innebär att andelen hårdgjord yta ökar, vilket 
innebär ökade mängder av dagvatten. Risk finns för översvämning i lågpunkter, både i och utanför 
utvecklingsområdet. Inom Bjärreds vångar finns lågpunkter som behöver uppmärksammas i samband 
med detaljplan. 

En utbyggnad av bostäder i Bjärreds Vångar bedöms inte medföra att andelen föroreningar i 
dagvattnet ökar i den grad att någon risk föreligger för att miljökvalitetsnormerna för vatten och 
vattenförekomst eller för grundvattenförekomsten Sydvästra Skånes kalkstenar och Alnarpsströmmen 
försämras.

De negativa konsekvenserna bedöms som små.
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Positiv påverkan
Ett ianspråktagande av jordbruksmarken innebär en minskning av läckage av näring ner till 
grundvattnet, vilket bedöms som positivt.

De positiva konsekvenserna bedöms som små.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Mark, jord, vatten, luft och klimat bedöms utbyggnadsområdet Bjärreds 
Vångar medföra små negativa konsekvenser: -1

Balans av negativ påverkan
För att hantera den mängd dagvatten som uppkommer vid exploateringen i Bjärreds Vångar bör 
dagvattenåtgärder i form av dammar och fördröjningsmagasin uppföras. En översiktlig beräkning 
visar att det behövs ett cirka 3000 m3 stort fördröjningsmagasin i området för att kunna hantera den 
mängd dagvatten som uppstår i samband med exploateringen. Vid framtagande av volymerna/ytorna 
har höjd tagits för framtida klimatförändringar (klimatfaktor 1,25). Ingen hänsyn har dock tagits till de 
flödesbegränsningar som kan finnas i omgivande dikningsföretag. En fördröjning av dagvattnet inom 
området medför även en rening av dagvattnet.

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

LANDSKAP, BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ*

Negativ påverkan
I området finns flera registrerade fornlämningar. Fornlämningarna utgörs av boplatser eller 
boplatsområden. Förekomsten av ytterligare fornlämningar dolda under mark kan inte uteslutas. 
Vid exploatering kan dolda fornlämningar helt eller delvis komma att påverkas, vilket medför att 
kulturvärden i området minskar. Fornlämningarna kan behöva undersökas närmare, konsekvenserna 
är därför i dagsläget osäkra. 

Historiskt har Bjärred och Borgeby setts som två separata orter med olika karaktärer. Genom att 
orterna byggs samman förändras den historiska odlingslandskaps- och bebyggelsestrukturen. Genom 
att markanvändningen förändras, kan läsbarheten av kulturlandskapet försvåras. Kommunens vision i 
översiktsplanen är att de båda orterna ska växa samman men orternas olika karaktärer ska bevaras.  

De negativa konsekvenserna bedöms som måttliga.

Positiv påverkan
Inriktningen förtätning medför att stora opåverkade områden utanför tätorterna kan bevaras samt att 
befintlig bebyggelse i Borgeby eller Bjärred inte påverkas. 

De positiva konsekvenserna bedöms som små.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Landskap, bebyggelse och kulturmiljö bedöms utbyggnadsområdet Bjärreds 
vångar resultera i små negativa konsekvenser: -1

Balans av negativ påverkan
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 kulturmiljön. Orterna Bjärred och 
Borgeby förändras inte i sig i samband med utbyggnadsområdet men bebyggelsestrukturen som två 
separata orter förändras. 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 liksom trafiksepareringen och centrala 
grönytor. Borgeby växte fram utmed Västkustvägen under slutet av 1800-talet, men består idag till 

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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största delen av villor från sent 1900-tal. Borgeby präglas av låg och tät bebyggelse. Huvudstrukturen 
är långsträckt längs Norra Västkustvägen och Löddesnäsvägen, vilket också utgör den historiska 
bebyggelsestrukturen. Yngre bebyggelse ligger i klungor längs kvartersgator. Det nya Bjärreds vångar 
bör ges en egen karaktär som skiljer sig både från Bjärred och från Borgeby. Genom att Bjärreds 
vångar ges en egen karaktär och placeras med distans till befintlig bebyggelse kan Bjärreds och 
Borgebys karaktärer urskiljas även om orterna byggs samman. 

HUSHÅLLNINGEN MED MARK, VATTEN OCH DEN FYSISKA MILJÖN I ÖVRIGT

Negativ påverkan
Utbyggnadsområdet Bjärreds Vångar är lokaliserat på jordbruksmark med klassningen 8 och 9, vilket 
är en relativ hög klassning. Jordbruk är näringar av nationell betydelse och därför förordar miljöbalken 
en mycket restriktiv hållning till att upplåta jordbruksmark för exploatering. Om utbyggnadsområdet 
Bjärreds Vångar byggs ut, kommer cirka 18,5 hektar jordbruksmark att tas i anspråk, vilket är i 
princip oåterkalleligt. Om jordbruksmark ska exploateras, bör det ske först efter noga överväganden 
kring jordbruksmarkens brukningsvärde, en bedömning om exploateringen utgör ett väsentligt 
samhällsintresse samt om att det går att lokalisera det väsentliga samhällsintresset på någon annan 
plats. Hänsyn ska även tas till jordbruksmarkens biologiska produktionsvärden och odlingslandskapets 
kulturmiljövärden.

Länsstyrelsen i Skåne län har upprättat en publikation; Markhushållning i planeringen - 
Jordbruksmarken i Skåne (2015:27). Syftet med publikationen är att ge en bakgrund till frågan 
om markhushållning med fokus på jordbruksmarken i Skåne, samt sätta in frågan i ett regionalt, 
nationellt och globalt sammanhang. I publikationen anges bland annat att de starka kollektivstråken 
är strukturbildande, och ny bebyggelse bör lokaliseras till goda kollektivtrafiklägen med tillgång till 
service. För att översiktligt kunna avgöra om ianspråktagandet av jordbruksmarken i Bjärreds Vångar 
är möjligt, görs följande analys:

1. Väsentligt samhällsintresse – Det bedöms vara ett väsentligt samhällsintresse att Bjärred 
utvecklas för att kunna möjliggöra inflyttning, och därmed underlag för bättre service 
och kollektivtrafik. Detta säkerställer ortens, och den norra kommundelens fortlevnad.

2. Annan lokalisering - Översiktsplanens inriktning gällande Bjärreds Vångar är att befintlig 
bostadsbebyggelse ska kompletteras och förtätas. Områden som redan är exploaterade 
ska nyttjas. Inriktningen medför att annan större andel jordbruksmark kan bevaras. 
Lomma kommun har i samband med föreliggande översiktsplanearbete 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 anges i 2 kap. PBL.

3. Jordbruksmarkens biologiska produktionsvärde - Negativa konsekvenser bedöms uppstå 
för värdet av åkermarken när jordbruksmarker tas i anspråk. Att bygga på jordbruksmark 
medför att naturresurser för livsmedelsproduktion och lokala försörjningsresurser går 
förlorade. Dock omges Bjärred av stora arealer åkermark i omgivningen, med en ännu högre 
klassning (klass tio).

4. Odlingslandskapets kulturvärden – Ett flertal fasta fornlämningar berörs, vilket 
bedöms medföra måttliga negativa konsekvenser.* Kommunen har också en vision att 
trots att Bjärred och Borgeby växer samman så ska deras olika karaktärer bevaras.*

5. Närhet till kollektivtrafik och servicenoder – Bjärreds Vångar har ett attraktivt och 
kollektivtrafiknära läge. Framför allt i och med att den nya Pågatågstationen för 
persontrafik öppnar i Flädie år 2026. Gång- och cykelvägar avses uppföras som knyter 
samman Bjärred med bland annat Flädie för att skapa god tillgång till kollektivtrafik.

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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Analysen ovan visar att det kan vara möjligt att exploatera jordbruksmarken, och att de negativa 
konsekvenserna som uppstår av ianspråktagandet av marken kan vara rimliga.

Stora delarna av Bjärreds Vångar omfattas av dikningsföretag. En exploatering av området kan 
medföra att de villkor gällande flöden etcetera som dikningsföretaget innehar genom miljödom 
förändrats, och negativa konsekvenser kan uppstå.

De negativa konsekvenserna bedöms som måttliga.

Positiv påverkan
Översiktsplanens inriktning gällande Bjärreds Vångar är att befintlig bostadsbebyggelse ska 
kompletteras och förtätas. Inriktningen medför att stora opåverkade områden både i och utanför 
tätorten kan bevaras, och befintlig infrastruktur kan utnyttjas.

De positiva konsekvenserna bedöms som små.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt bedöms 
utbyggnadsområdet Bjärreds Vångar resultera måttliga negativa konsekvenser: - 2

Balans av negativ påverkan
Om förutsättningarna för dikningsföretagen förändras bör tillstånd enligt 11 kap miljöbalken för 
vattenverksamhet sökas hos miljödomstolen. Ett alternativ kan också vara att dikningsföretaget 
upphävs. Dock måste då medlemmarna i dikningsföretaget ställa sig positiva till upphävandet.

ANNAN HUSHÅLLNING MED MATERIAL, RÅVAROR OCH ENERGI SAMT ANDRA 
DELAR AV MILJÖN

Negativ påverkan
Ingen negativ påverkan har kunnat identifieras.

Positiv påverkan
Ny bebyggelse kan nyttja befintliga energisystem, kommunalt VA-system och en framtida 
helhetslösning kan tillskapas, vilket ligger i linje med den hållbarhetsprofil som Lomma kommun 
har. Enligt översiktsplanen skall denna stödja en successiv övergång till ett samhälle som baserar sin 
energianvändning på förnybara energikällor. Enligt kommunens energi- och klimatplan ska kommunen 
medverka till att minska klimatpåverkan samt energiförbrukningen.

Måttliga positiva konsekvenser bedöms uppstå.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Annan hushållning med material, råvaror och energi bedöms 
utbyggnadsområdet Bjärreds Vångar resultera i måttliga positiva konsekvenser: +2

Balans av negativ påverkan
Kommunen bör utföra en kapacitetsanalys för kommunalt VA.
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Borgeby
Utbyggnadsområdet Borgeby omfattar fyra delområden med en total yta om cirka 11 hektar. 
Delområde 1 ligger längs med Norra Västkustvägen. Delområde 2 ligger norr om Fyrhusvägen, och 
delområde 3 och 4 ligger strax norr om Rutborgsskolan och norr om Anders Möllares väg. 

Delområde 1 uppgår till cirka 0,5 ha och består av jordbruksmark med åkerklassificeringen 8. 
Delområde 2 omfattas av jordbruksmark som innehar åkerklassificeringen 8 enligt Jordbruksverkets 
klassificering (totalt fyra hektar). De norra delarna av delområde 2 består av öppen mark (cirka 1,7 
hektar), och de södra delarna består av skogsmark samt öppen mark (cirka 0,7 hektar). Delområde 
3 och 4 uppgår till totalt 1,6 hektar stort, och består till största delen av jordbruksmark med 
klassificeringen 8. 

Områdena kommer att utformas med respekt till omgivande bebyggelsen. Sammanlagt kompletteras 
Borgeby med totalt cirka 250 bostäder. Det eftersträvas här, liksom i Bjärreds vångar, olika 
boendeformer för att skapa social hållbarhet samt möjliggöra flyttkedjor. Fokus är att ta tillvara och 
integrera de gröna värdena i den tillkommande bebyggelsestrukturen. 

Området avses anknyta till de gång- och cykelstråk som går genom Borgeby och skapa goda 
cykelförbindelser mellan skolor/förskolor, Borgeby idrottsplats och de centrala funktionerna i den 
norra kommundelen.

Borgeby studerades i samma lokaliseringsutredning som Bjärreds Vångar, det vill säga 
(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.

Det västra delområdet 
omfattas av Lomma kommuns 
kulturmiljöprogram (antagen av 
kommunfullmäktige 24 november 
år 2005).* Delen som omfattas 
av programmet bedöms vara så 
begränsad att ingen påverkan 
sker.*

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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Inom det västra delområdet finns en kulturhistorisk lämning som utgörs av en fyndplats. Det östra 
delområdet gränsar till en fast fornlämning som utgörs av ett boplatsområde (RAÄ L2019:1301), 
denna är cirka 200x30 meter stor.* Det norra delområdet gränsar till en fornlämning (RAÄ 
L1989:1603, Borgeby 19:1), som utgörs av en flatmarksgrav.* Enligt Riksantikvarieämbetets databas 
har lämningen ingen antikvarisk bedömning då uppgiften kommer från äldre tider, och inga 
ytterligare arkeologiska undersökningar har utförts.*

Inga förorenade områden har identifierats. 

Stora delar av Borgeby berörs av dikningsföretag.

Cirka 130 meter norr om det norra delområdet ligger en bensinstation.

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 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 Borgeby utgör 
förtätning inom befintlig tätort bedöms inte riksintresseområdets syften motverkas, och inga negativa 
konsekvenser bedöms uppstå. Inga andra riksintresseområden berörs.

Borgeby omfattas inte av några miljökvalitetsnormer för vattenförekomst. Dock 
berörs grundvattenförekomsten Sydvästra Skånes kalkstenar och Alnarpsströmmen av 
miljökvalitetsnormerna. Miljökvalitetsnormen för luft bedöms inte beröras då andelen trafik som 
ökar av exploateringen inte bedöms uppgå till den andel som krävs för att miljökvalitetsnormerna ska 
överskridas. Miljökvalitetsnormerna för buller kan komma att beröras. Övriga miljökvalitetsnormer 
bedöms inte påverkas.

Följande hållbarhetsmål bedöms påverkas positivt av utvecklingsområdet Borgeby; God hälsa och 
välbefinnande, Hållbara städer och samhällen. Följande hållbarhetsmål bedöms påverkas negativt; 
Ekosystem och biologisk mångfald.

Utvecklingsområdet Borgeby, bedöms beröra följande miljökvalitetsmål i positiv riktning; Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö.

Följande miljökvalitetsmål bedöms beröras i negativ riktning; Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt och 
djurliv.

BEFOLKNING OCH MÄNNISKORS HÄLSA

Negativ påverkan
En exploatering av Borgeby medför att trafikmängden inom tätorten ökar med cirka 1 500 fordon/
dygn, vilket påverkar den befintliga boendemiljön negativt. Dock bedöms den ökade trafikintensiteten 
vara liten. 

Delområde 1 är geografiskt sett mycket begränsad, varför trafikökningen till omgivande vägar bedöms 
som liten. Dock ligger delområdet i direkt anslutning till Norra Västkustvägen, Tegelbruksvägen och 
Österleden varför risk föreligger för höga bullernivåer. 

Delområde 2 ligger i direkt anslutning till Österleden, där trafikmängden idag uppgår till cirka 4 000 
fordon/dygn (ÅDT). En översiktlig beräkning av trafikökningen på Österleden visar att trafikmängden 
år 2030 förväntas uppgå till cirka 6 000 fordon/dygn (ÅDT). Risk finns att delområdet kommer 
att utsättas för bullernivåer som överskrider rekommenderade gränsvärden för nybyggnation av 
bebyggelse om inga bullerskyddsåtgärder vidtas.

Den ökade trafikmängden från delområde 3 och 4, påverkar till största delen befintlig boendemiljö 
på Norra Västkustvägen, Fyrhusvägen och Skolvägen. En översiktlig bullerberäkning visar dock att 
inga befintliga bostadsfastigheter längs med vägarna har ekvivalenta bullernivåer som överstiger 
rekommenderade gränsvärden för befintlig bebyggelse efter det att utvecklingsområdet Borgeby är 
fullt utbyggt.

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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Längs Österleden går tunga transporter, bland annat till det verksamhetsområde som ligger norr om 
det östra delområdet av utbyggnadsområdet Borgeby. Trots att Österleden inte är utpekad som farligt 
godsled förekommer ändå farligt godstransporter.

Cirka 130 meter norr om delområde 1 ligger en bensinstation. Risk finns för en negativ påverkan från 
bensinstation vid en eventuell explosion.

De negativa konsekvenserna bedöms som måttliga.

Positiv påverkan
Utbyggnadsområdet Borgeby utgör en förtätning och komplettering av befintlig bebyggelse. 
Området har ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge, framförallt när den nya Pågatågstationen för 
persontrafik öppnar i Flädie år 2026. Kommunen avser att komplettera befintlig bostadsbebyggelse 
med den typ av bebyggelse som idag inte finns på orten för att öka attraktiviteten och inflyttningen 
till orten. Goda möjligheter finns att kommunal och offentlig service utvecklas i positiv riktning, då det 
västra delområdet föreslås användas för offentlig service. Utvecklingen av Borgeby är väsentlig för att 
den norra kommundelen fortsatt ska vara levande.

Inga nya tillfartsvägar till Borgeby behöver uppföras, utan befintlig infrastruktur kan nyttjas. De 
positiva konsekvenserna bedöms som omfattande.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Befolkning och hälsa bedöms utbyggnadsområdet Borgeby resultera i 
måttliga positiva konsekvenser: +2

Balans av negativ påverkan
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 det 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.

DJUR – ELLER VÄXTARTER SOM ÄR SKYDDADE ENLIGT 8 KAP. OCH BIOLOGISK 
MÅNGFALD I ÖVRIGT

Negativ påverkan
Ny exploatering medför i stort sett alltid en negativ påverkan på flora och fauna, speciellt när 
icke bebyggda och orörda områden tas i anspråk. Olika lokaler, spridningssamband och växtlighet 
försvinner och förändras. Vid en exploatering av Borgeby kommer cirka 9,6 hektar att övergå från ett 
obebyggt till ett bebyggt område. Inom området finns idag artrika torrängsmiljöer och skogsdungar 
som troligtvis kommer att påverkas. Det tätortsnära läget gör också att området har stora potentiella 
värden för rekreation. Kommunen avser dock att ta hänsyn till befintliga naturvärden, och koppling 
avses ske till den gröna struktur och gröna stråk som finns i området.

Inom delområde 2 finns en åkerholme (cirka 0,3 hektar) som är biotopskyddad. Denna kan påverkas 
av exploateringen. Åkerholmar utgör viktiga livsmiljöer, tillflyktsorter och spridningskorridorer för 
både växt- och djurarter, varför negativa konsekvenser kan uppstå.

Ett antal kompensationsområden och blivande naturreservat pekas ut i översiktsplanen, dessa är 
lokaliserade både nära det aktuella området och på andra platser inom kommunens gränser. 

De negativa konsekvenserna bedöms som måttliga.

Positiv påverkan
Planeringsinriktningen för Borgeby utgörs av förtätning, vilket möjliggör att sammanhängande gröna 
stråk inom tätorten kan bevaras. De positiva konsekvenserna bedöms som små.
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Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Djur – eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. och biologisk mångfald i 
övrigt bedöms utbyggnadsområdet Borgeby resultera i små negativa konsekvenser: -1

Balans av negativ påverkan
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 två beslut, 
dels att miljövärdesbedömningen ska ingå som en del av detaljplanearbetet, dels 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.

I samband med detaljplan bör det utredas om rödlistade eller fridlysta arter berörs av föreslagen 
exploatering. Om arter som omfattas av artskyddsförordningen berörs, ska arternas nationella, 
regionala och lokala bevarandestatus bedömas.

MARK, JORD, VATTEN, LUFT OCH KLIMAT

Negativ påverkan
Föreslagen utbyggnad av Borgeby medför en negativ påverkan på klimatet genom 
drift, byggnation samt livet i och kring boendet. Även den ökade trafikmängden medför en negativ 
påverkan på klimatet genom ökade luftutsläpp. Då andelen ökad trafik bedöms bli begränsad, och 
då området ligger kollektivtrafiknära bedöms den negativa påverkan på klimatet bli liten. Under år 
2026 avses också en ny Pågatågstation öppna i Flädie, vilket ytterligare ökar möjligheterna att resa 
kollektivt.  

En utbyggnad av bostäder i Borgeby innebär att andelen hårdgjord yta ökar. En högre andel hårdgjord 
yta innebär en ökad mängd av dagvatten. Risk kan finnas för översvämning i lågpunkter, både i och 
utanför området.

En utbyggnad av bostäder i Borgeby bedöms inte medföra att andelen föroreningar i dagvattnet 
ökar i den grad att någon risk föreligger för att miljökvalitetsnormerna för grundvattenförekomsten 
Sydvästra Skånes kalkstenar och Alnarpsströmmen försämras.

De negativa konsekvenserna bedöms som små.

Positiv påverkan
Ett ianspråktagande av jordbruksmarken innebär en minskning av läckage av näring ner till 
grundvattnet. De positiva konsekvenserna bedöms som små.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Mark, jord, vatten, luft och klimat bedöms utbyggnadsområdet Borgeby 
resultera i små negativa konsekvenser: -1

Balans av negativ påverkan
För att hantera den mängd dagvatten samt det flöde som uppkommer vid exploateringen i Borgeby 
bör dagvattenåtgärder i form av dammar och fördröjningsmagasin uppföras. En översiktlig beräkning 
visar att det behövs ett cirka 1150 m3 stort fördröjningsmagasin inom delområde 2 samt cirka 400 m3 i 
delområde 3 och 4. För delområde 1 krävs ett cirka 60 m3 stort fördröjningsmagasin. Vid framtagande 
av volymerna/ytorna av fördröjningsmagasinen har höjd tagits för framtida klimatförändringar 
(klimatfaktor 1,25). Ingen hänsyn har dock tagits till de flödesbegränsningar som kan finnas i 
omgivande dikningsföretag. En fördröjning av dagvattnet inom området medför även en rening av 
dagvattnet.
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LANDSKAP, BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ*

Negativ påverkan
I närheten av det norra delområdet (Område 1) finns synliga fornlämningar i form av högar, 
”Svinhögen”, samt ytterligare flatmarksgravar. Dessa berörs inte av utbyggnaden. Det östra 
delområdet (Område 2) av Borgeby gränsar i söder till en fast fornlämning. Vid avgränsningen av östra 
Borgeby har hänsyn tagits till fornlämningen. Dock är den geografiska utbredningen av en sådan typ 
av lämning osäker. Risk kan finnas att en exploatering av östra Borgeby påverkar dolda fornlämningar, 
vilket medför att kulturvärden i området minskar. I utkanten av det västra delområdet (Område 3 
och 4) finns fornlämningar i form av boplats och fornlämningsliknande lämningar och inom södra 
delen finns även fyndplatser. Vid exploatering kan dold fornlämning komma att påverkas, vilket 
medför att kulturvärden i området minskar. Dolda fornlämningar kan behöva undersökas närmare, 
konsekvenserna är därför i dagsläget osäkra. 

De fyra områdena har historiskt utgjort fälads- och odlingsmark och har senare delats i små stycken 
tillhörande den bebyggelse som växte fram längs Norra Västkustvägen under slutet av 1800-talet. 
Område 1 finns intill den äldsta delen av Borgeby där skolhuset och fattighuset byggdes kring 1860. 
De fyra områdena är den enda jordbruksmarken i direkt anslutning till Norra Västkustvägens äldsta 
bebyggelse som inte är exploaterad. Genom att markanvändningen förändras, kan läsbarheten av 
kulturlandskapet försvåras.

De negativa konsekvenserna bedöms som måttliga. 

Positiv påverkan
Översiktsplanens inriktning gällande Borgeby är att befintlig bostadsbebyggelse ska kompletteras och 
förtätas. Inriktningen medför att stora opåverkade områden utanför tätorterna kan bevaras.

De positiva konsekvenserna bedöms som små.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Landskap, bebyggelse och kulturmiljö bedöms utbyggnadsområdet Borgeby 
resultera i små negativa konsekvenser: -1

Balans av negativ påverkan
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. 

HUSHÅLLNINGEN MED MARK, VATTEN OCH DEN FYSISKA MILJÖN I ÖVRIGT

Negativ påverkan
Utbyggnadsområdet Borgeby är lokaliserat på jordbruksmark med klassningen 8 enligt 
Jordbruksverkets åkerklassificering, vilket är en relativ hög klassning. Jordbruk är näringar av nationell 
betydelse och därför förordar miljöbalken en mycket restriktiv hållning till att upplåta jordbruksmark 
för exploatering. Om Borgeby byggs ut, kommer cirka sju hektar jordbruksmark att tas i anspråk, vilket 
i princip är oåterkalleligt.

Om jordbruksmark ska exploateras är 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 detta väsentliga samhällsintresse på någon annan plats. 
Hänsyn ska även tas till jordbruksmarkens biologiska produktionsvärden och odlingslandskapets 
kulturmiljövärden.

Länsstyrelsen i Skåne har upprättat en publikation; Markhushållning i planeringen - Jordbruksmarken 

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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i Skåne (2015:27). Syftet med publikationen är att ge en bakgrund till frågan om markhushållning 
- med fokus på jordbruksmarken i Skåne samt sätta in frågan i ett regionalt, nationellt och globalt 
sammanhang. I publikationen anges att de starka kollektivtrafikstråken är strukturbildande och ny 
bebyggelse bör lokaliseras till goda kollektivtrafiklägen med tillgång till service. För att översiktligt 
kunna avgöra om ianspråktagandet av jordbruksmarken i Borgeby är möjligt, görs följande analys:

1. Väsentligt samhällsintresse – Det bedöms vara ett väsentligt samhällsintresse att Borgeby 
utvecklas för att kunna möjliggöra inflyttning, och därmed skapa bättre underlag för 
service och kollektivtrafik. Detta säkerställer både Bjärred och Borgebys fortlevnad.

2. Annan lokalisering - Översiktsplanens inriktning gällande Borgeby är att befintlig 
bostadsbebyggelse ska kompletteras och förtätas. Områden som redan är exploaterade 
ska nyttjas. Inriktningen medför att annan större andel jordbruksmark kan bevaras. 
Lomma kommun har i samband med föreliggande översiktsplanearbete 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.

3. Jordbruksmarkens biologiska produktionsvärde - Negativa konsekvenser bedöms 
uppstå för värdet av åkermarken när jordbruksmarker tas i anspråk för verksamheter. 
Att bygga på jordbruksmark medför att naturresurser för livsmedelsproduktion 
och lokala försörjningsresurser går förlorade. Dock omges Borgeby av stora arealer 
åkermark med högre klassning.

4. Odlingslandskapets kulturvärden – Ett flertal fasta fornlämningar samt kulturhistoriska 
lämningar berörs, vilket bedöms medföra måttliga negativa konsekvenser.* 
Kommunen har också en vision att trots att Bjärred och Borgeby växer samman så 
ska deras olika karaktärer bevaras. Hänsyn ska också tas till de årsringar som Borgeby 
består av.*

5. Närhet till kollektivtrafik och servicenoder – Utbyggnadsområdena i Borgeby 
har ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge. Framförallt när den planerade 
Pågatågstationen för persontrafik öppnar i Flädie år 2026.

Analysen ovan visar att det kan vara möjligt att exploatera jordbruksmarken, och att de negativa 
konsekvenserna som uppstår av ianspråktagandet av marken kan vara rimliga.

Stora delarna av Borgeby omfattas av dikningsföretag. En exploatering av området kan medföra att 
de villkor gällande flöden etcetera som dikningsföretaget innehar genom miljödom förändrats, och 
negativa konsekvenser kan uppstå.

De negativa konsekvenserna bedöms som måttliga.

Positiv påverkan
Översiktsplanens inriktning gällande Borgeby är att befintlig bostadsbebyggelse ska kompletteras och 
förtätas. Inriktningen medför att stora opåverkade områden både i och utanför tätorten kan bevaras, 
och befintlig infrastruktur kan utnyttjas.

De positiva konsekvenserna bedöms som små.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt bedöms 
utbyggnadsområdet Borgeby resultera i måttliga negativa konsekvenser: - 2

Balans av negativ påverkan
Om förutsättningarna för dikningsföretagen förändras bör tillstånd enligt 11 kap miljöbalken för 
vattenverksamhet sökas hos miljödomstolen. Ett alternativ kan också vara att dikningsföretaget 
upphävs. Dock måste då medlemmarna i dikningsföretaget ställa sig positiva till upphävandet.

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

ANNAN HUSHÅLLNING MED MATERIAL, RÅVAROR OCH ENERGI SAMT ANDRA 
DELAR AV MILJÖN

Negativ påverkan
Ingen negativ påverkan har kunnat identifieras.

Positiv påverkan
Befintliga energisystem, kommunalt VA-system kan nyttjas och en framtida helhetslösning 
kan tillskapas, vilket ligger i linje med den hållbarhetsprofil som Lomma kommun har. Enligt 
översiktsplanen skall denna stödja en successiv övergång till ett samhälle som baserar sin 
energianvändning på förnybara energikällor. Enligt kommunens energi- och klimatplan ska kommunen 
medverka till att minska klimatpåverkan samt energiförbrukningen.

Måttliga positiva konsekvenser bedöms uppstå.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Annan hushållning med material, råvaror och energi bedöms 
utbyggnadsområdet Borgeby resultera i måttliga positiva konsekvenser: +2

Balans av negativ påverkan
Kommunen bör utföra en kapacitetsanalys för det kommunala VA.
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Utbyggandsområde för bostäder i 
Alnarpsområdet.

Alnarp
Utbyggnadsområdet Alnarp är ligger strax söder om Malmövägen, och norr om Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU). Området omfattar cirka sex hektar.

Det aktuella området består av jordbruksmark med Jordbruksverkets åkerklassificering 10. I de 
nordöstra delarna av området ligger en åkerholme (cirka 0,2 ha) som omfattas av det generella 
biotopskyddet.

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 som avses 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 cirka 500 bostäder, förskola och viss 
kommersiell service. 

Bebyggelsen och bebyggelsens omgivning föreslås vara grön och innovativ. 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.

För Alnarp har Lomma kommun upprättat ett planprogram (antaget av kommunfullmäktige 2016-
03- 17). Utvecklingsområdet Alnarpsområdet anges i planprogrammet som utvecklingsområde för 
forskning/utbildning.

I Lomma kommuns kulturmiljöprogram (antaget av kommunfullmäktige 2005-11-24) beskrivs Alnarp 
som en miljö med kulturvärden att värna om.* Nya byggnader bör kunna accepteras inom området 
om de hör samman med SLU Alnarps verksamhet, eller har en koppling till jordbruket.* Även i 
länsstyrelsens kulturmiljöprogram finns Alnarp upptaget som en särskilt värdefull kulturmiljö.*

Inga registrerade fornlämningar finns 
inom utbyggnadsområdet Alnarp.*

Risk finns för markföroreningar då 
det inom området har bedrivits 
försöksodling.
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* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

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.

Alnarp ingår också i ett område som är av riksintresse för kulturmiljövården, enligt miljöbalken (MB) 3 
kap 6 §. Alnarps slott samt omland omfattas av byggnadsminne (KML) 3 kap.*

Lommabanan ligger strax väster om Alnarpsområdet och utgör riksintresse för kommunikationer 
och är utpekad som farligt godsstråk. Även omkringliggande motorvägar är av riksintresse för 
kommunikationer. En utbyggnad enligt översiktsplaneförslaget bedöms inte medföra någon negativ 
påverkan på riksintresseområdena, då andelen trafik som utbyggnadsområdet i Alnarp alstrar inte 
är av den dignitet att den skulle påverka framkomligheten på vägarna. En utbyggnad av området 
begränsar inte heller befintlig verksamhet på järnvägen.

Alnarpsområdet omfattas inte av några miljökvalitetsnormer för vattenförekomst. Dock 
berörs grundvattenförekomsten Sydvästra Skånes kalkstenar och Alnarpsströmmen av 
miljökvalitetsnormerna. Miljökvalitetsnormen för luft bedöms inte beröras då andelen trafik som 
ökar av exploateringen inte bedöms uppgå till den andel som krävs för att miljökvalitetsnormerna ska 
överskridas. Miljökvalitetsnormerna för buller kan komma att beröras. Övriga miljökvalitetsnormer 
bedöms inte påverkas.

Följande hållbarhetsmål bedöms påverkas positivt av Alnarpsområdet; God hälsa och välbefinnande, 
Hållbara städer och samhällen. Följande hållbarhetsmål bedöms påverkas negativt; Ekosystem och 
biologisk mångfald.

Utvecklingsområdet Alnarpsområdet, bedöms beröra följande miljökvalitetsmål i positiv riktning; 
Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö, Giftfri miljö. Följande 
miljökvalitetsmål bedöms beröras i negativ riktning; Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt och djurliv.

BEFOLKNING OCH MÄNNISKORS HÄLSA

Negativ påverkan
En exploatering av Alnarpsområdet medför att trafikmängden i Alnarp ökar med cirka 1 500 fordon/
dygn, vilket kan påverka befintlig miljö genom bullerstörningar. Beroende på Alnarpsområdets 
framtida utformning kommer olika befintliga vägar beröras. Om anslutningen till Alnarpsområdet sker 
direkt från Malmövägen, kommer ingen befintlig bebyggelse beröras. Om Alnarpsområdet ansluts 
från universitetsområdet i söder, kan befintlig boendemiljö inom Alnarp samt universitetsområdet 
påverkas negativt. En översiktlig bullerberäkning visar att risk finns för att befintlig bebyggelse inom 
Alnarp riskerar att få ekvivalenta bullernivåer som överstiger 60 dBA ekvivalentnivå vid fasad.

Alnarpsområdet ligger strax söder om Malmövägen där trafikmängden idag uppgår idag till cirka 5 
500 fordon/dygn (ÅDT). En översiktlig beräkning visar att trafikmängden på Malmövägen år 2030 
förväntas att uppgå till 7 000 fordon/dygn (ÅDT). Detta medför att den norra delen av Alnarpsområdet 
riskerar att utsättas för bullervärden som överskrider rekommenderade gränsvärden för nybyggnation 
av bostäder om inga bullerskyddsåtgärder genomförs. Även Lommabanan, som ligger väster om 
området, påverkar Alnarpsområdet genom buller- och vibrationsstörningar.

Lommabanan är utpekad som farligt godsled, och negativa konsekvenser kan ske på boende inom 
Alnarpsområdet vid en eventuell olycka. Lomma kommun är dock angelägen om att det byggs ett 
yttre godsspår utanför Lomma tätort. Då järnvägen bland annat går rakt genom Lomma tätort, har 
kommunen som vision att godstrafiken flyttas bort från Lommabanan. Detta både på grund av buller- 
och vibrationsstörningar från tågen, säkerhetsrisker vid järnvägskorsningar samt vid transporter av 
farligt gods. Ett särskilt spår för godstrafiken utanför tätorterna har länge förordats av flera kommuner 
i sydvästra Skåne och Lomma kommun reserverar mark för detta i översiktsplanen.

På Malmövägen går tunga transporter. Även om vägen inte är utpekad som farligtgodsled förutsätts 
att det ändå kan förekomma en del transporter med farligt gods. Risk kan finnas att de norra delarna 

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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av Alnarpsområdet påverkas negativt vid en olycka med farligt gods.

De negativa konsekvenserna bedöms som måttliga.

Positiv påverkan
För att skapa ett mer hållbart samhälle prioriterar kommunen utbyggnader i kollektivtrafiknära lägen 
samt hög täthet. I Lomma tätort öppnades en station i december år 2020. Avsikten är att öppna en 
station även i Alnarp år 2026. En full utbyggnad av Alnarpsområdet stärker möjligheterna för att 
uppföra den nya tågstationen.

Inriktningen på Alnarpsområdet är grönt, innovativt och hållbart. Visionen är att bilberoendet ska 
minska, och goda förutsättningar skapas för gång, cykel- och kollektivtrafik. Ett regionalt cykelstråk 
mellan Alnarp och Lomma pekas ut i översiktsplanen, samt ett supercykelstråk, som möjliggör 
visionen, och verkar positivt för människors hälsa.

De positiva konsekvenserna bedöms som måttliga.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Befolkning och människors hälsa bedöms utbyggnadsområdet 
Alnarpsområdet resultera i små positiva konsekvenser: +1

Balans av negativ påverkan
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.

Innan detaljplaneläggning genomförs i Alnarp bör en trafik- och bullerutredning tas fram som 
omfattar hela Alnarp och innefatta samtliga utbyggnadsområden inom Alnarp. 

DJUR – ELLER VÄXTARTER SOM ÄR SKYDDADE ENLIGT 8 KAP. OCH BIOLOGISK 
MÅNGFALD I ÖVRIGT

Negativ påverkan
Ny exploatering medför i stort sett alltid en negativ påverkan på flora och fauna, speciellt när 
icke bebyggda områden tas i anspråk. Olika lokaler, spridningssamband och växtlighet försvinner 
och förändras. Vid en exploatering av Alnarpsområdet kommer cirka 5,6 hektar att övergå från 
jordbruksmark till bebyggt område.

I Alnarpsområdet finns en större åkerholme (cirka 0,2 ha) som påverkas av exploateringen. 
Åkerholmar utgör viktiga livsmiljöer, tillflyktsorter och spridningskorridorer för både växt- och 
djurarter. Det finns även trädrader inom området som delvis kan utgöra biotopskyddsområde allé.

Ett antal kompensationsområden och blivande naturreservat pekas ut i översiktsplanen, dessa är 
lokaliserade både nära det aktuella området och på andra platser inom kommunens gränser. 

De negativa konsekvenserna bedöms som små.

Positiv påverkan
Inga positiva konsekvenser har identifierats.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. och biologisk mångfald i 
övrigt bedöms utbyggnadsområdet Alnarpsområdet resultera i små negativa konsekvenser: -1

Balans av negativ påverkan
Lomma kommun arbetar 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 år 2014 genom två beslut, 
dels att miljövärdesbedömningen ska ingå som en del av detaljplanearbetet, dels att en rutin för 
miljövärdesbedömning och kompensation ska gälla vid alla exploateringar. I första hand skall detta 
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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 samband med detaljplan bör det utredas om rödlistade eller fridlysta arter berörs av föreslagen 
exploatering. Om arter som omfattas av artskyddsförordningen berörs, ska arternas nationella, 
regionala och lokala bevarandestatus bedömas.

MARK, JORD, VATTEN, LUFT OCH KLIMAT

Negativ påverkan
Föreslagen utbyggnad av Alnarp medför en negativ påverkan på klimatet genom drift, byggnation och 
livet i och kring boendet. I Alnarp ser kommunen dock stora möjligheter att attrahera människor som 
vill leva ett hållbart liv och prova nya innovativa boende- och livsstilsformer. Stort fokus i projektet 
ska vara att minska bilberoendet och skapa goda förutsättningar för gång, cykel- och kollektivtrafik. 
För att ytterligare skapa ett mer hållbart samhälle avses en tågstation öppnas i Alnarp år 2026. Den 
negativa påverkan på klimatet bedöms som liten. 

En utbyggnad av bostäder i Alnarpsområdet innebär att andelen hårdgjord yta ökar, vilket innebär 
ökad mängd av dagvatten. Risk finns för översvämning i lågpunkter, både inom och utanför området.

En utbyggnad av bostäder i Alnarpsområdet bedöms inte medföra att andelen föroreningar 
i dagvattnet ökar i den grad att någon risk föreligger för att miljökvalitetsnormerna för 
grundvattenförekomsten Sydvästra Skånes kalkstenar och Alnarpsströmmen försämras.

De negativa konsekvenserna bedöms som små. 

Positiv påverkan
Då det tidigare har funnits växthus och försöksodling på platsen finns stor risk att marken är 
förorenad. Områdena kan behöva saneras innan exploatering, vilket medför positiva konsekvenser i 
form av minskad spridning av föroreningar till grund- och ytvatten.

Ett ianspråktagande av jordbruksmarken innebär en minskning av läckage av näring ner till 
grundvattnet, vilket bedöms som positivt.

För att kunna ställa om till ett mer hållbart samhälle prioriterar kommunen utbyggnad i 
kollektivtrafiknära lägen. I Lomma tätort öppnades en station i december år 2020. Avsikten är att 
öppna en station även i Alnarp 2026. En full utbyggnad av Alnarpsområdet kommer att dra god nytta 
av möjligheterna som den nya tågstationen skapar. Detta ökar möjligheterna för in- och utpendlare 
i kommunen att nyttja kollektivtrafik istället för att ta bilen. Positiva konsekvenser uppstår inte bara 
för luft och klimat inom kommun, utan även utanför kommunens gränser, som exempelvis för Malmö 
stad, som är en av de städer som en stor del av Lommas invånare pendlar till.

De positiva konsekvenserna bedöms som måttliga.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Mark, jord, vatten, luft och klimat bedöms utbyggnadsområdet 
Alnarpsområdet resultera i måttliga positiva konsekvenser: +2

Balans av negativ påverkan
För att hantera den mängd dagvatten som uppkommer vid exploateringen av Alnarpsområdet bör 
dagvattenåtgärder i form av fördröjningsmagasin uppföras. En översiktlig beräkning visar att det 
behövs ett cirka 2 000 m3 stort fördröjningsmagasin inom Alnarpsområdet. Vid framtagande av 
volymen/ytan av fördröjningsmagasinet har höjd tagits för framtida klimatförändringar (klimatfaktor 
1,25). Ingen hänsyn har dock tagits till de flödesbegränsningar som kan finnas i omgivande 
dagvattensystem. En fördröjning av dagvattnet inom området medför även en rening av dagvattnet.

Innan utbyggnadsområdet detaljplaneläggs bör utredningar samt riskbedömning gällande förorenad 
mark genomföras. Det är särskilt viktigt att utreda eventuella föroreningars omfattning och spridning. 
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LANDSKAP, BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ*

Negativ påverkan
Utbyggnadsområdet Bostäder är lokaliserat med hänsyn till kända registrerade fornlämningar. Norr 
om utbyggnadsområdet finns en gränsvall och öster om området en stenkammargrav. Fornlämningar 
som angränsar till utbyggnadsområdet kan komma att beröras. Ytterligare dolda fornlämningar under 
mark kan inte uteslutas. 

Alnarp [M76] utgör riksintresse för kulturmiljövården med motiveringen: ”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. 
(Slottsmiljö).” Alnarp är även 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. Alnarpsparken samt 
omgivande öppna landskap med fornlämningar, odlingar, alléer och vägsystem är också viktiga 
delar. 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 
att Alnarp avses förstärkas avseende målpunkter, fler näringar som tangerar och utvecklar campus 
och universitetets forskningsområde, samt bostäder. Bostäder har inte direkt koppling till befintlig 
verksamhet eller jordbruket. Ny bebyggelse kan påverka landskapsbilden inom riksintresset genom 
att siluetten av Alnarp förändras. Utbyggnadsområdet närmar sig den befintliga bebyggelsen norr 
om Alnarp varmed upplevelsen av Alnarp som en grön ö i landskapet riskerar att minska liksom 
upplevelsen av den omgivande öppna slättbygden. Befintligt byggnadsbestånd och park inom den 
riksintressanta institutionsmiljön och inom byggnadsminnet bedöms inte påverkas fysiskt eller 
påtagligt visuellt till följd av utbyggnadsförslaget.

De negativa konsekvenserna bedöms som måttliga.

Positiv påverkan
Alnarpsområdet utgör en komplettering till Lomma tätort och till universitetsområdet. Kulturmiljön 
och byggnadsminnet kommer fortsättningsvis att kunna nyttjas utifrån befintliga förutsättningar för 
undervisning, forskning, boende och rekreation. 

De positiva konsekvenserna bedöms som små.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Landskap, bebyggelse och kulturmiljö bedöms utbyggnadsområdet 
Alnarpsområdet resultera i små negativa konsekvenser: -1

Balans av negativ påverkan
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 anpassas 
och ansluts till omgivande struktur och befintlig växtlighet tas tillvara vid utbyggnad. Bebyggelse 

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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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. 

HUSHÅLLNINGEN MED MARK, VATTEN OCH DEN FYSISKA MILJÖN I ÖVRIGT

Negativ påverkan
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.*

Utvecklingsområdet ligger på jordbruksmark med klassningen 10, vilket är den högsta klassningen. 
Jordbruk är näringar av nationell betydelse och därför förordar miljöbalken en mycket restriktiv 
hållning till att upplåta jordbruksmark för exploatering. Om Alnarpsområdet byggs ut, kommer cirka 
5,6 hektar jordbruksmark tas i anspråk, och detta är i princip oåterkalleligt. Om jordbruksmark ska 
exploateras år 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 detta väsentliga samhällsintresse på någon annan mark. Hänsyn ska även tas till 
jordbruksmarkens biologiska produktionsvärden och odlingslandskapets kulturmiljövärden.

Länsstyrelsen i Skåne har upprättat en publikation; Markhushållning i planeringen - Jordbruksmarken 
i Skåne (2015:27). Syftet med publikationen är att ge en bakgrund till frågan om markhushållning 
med fokus på jordbruksmarken i Skåne samt sätta in frågan i ett regionalt, nationellt och globalt 
sammanhang. I publikationen ange att de starka kollektivstråken är strukturbildande och ny 
bebyggelse bör lokaliseras till goda kollektivtrafiklägen med tillgång till service. För att översiktligt 
kunna avgöra om ianspråktagandet av jordbruksmarken inom Alnarpsområdet är möjligt, görs 
följande analys:

1. Väsentligt samhällsintresse – 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 
gymnasieskola och hotell. Att utveckla Alnarp bedöms vara ett väsentligt samhällsintresse 
för Lomma kommun.

2. Annan 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 bebyggt. Alnarpsområdet utgör en tätortsutveckling av Lomma tätort, och 
området vänder sig mot Lomma för att möjliggöra god tillgång till service.

3. Jordbruksmarkens biologiska produktionsvärde - Negativa konsekvenser bedöms uppstå 
för värdet av åkermarken när jordbruksmarker tas i anspråk för verksamheter. Att 
bygga på jordbruksmark medför att naturresurser för livsmedelsproduktion och lokala 
försörjningsresurser går förlorade. Dock omges Alnarpsområdet av stora arealer åkermark i 
omgivningen.

4. Odlingslandskapets kulturvärden – Inga registrerade fornlämningar har identifierats 

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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inom området.* Föreslagen utveckling av Alnarpsområdet bedöms vara förenligt 
med riksintresseområdet för kulturmiljö.* Kommunen avser att ta hänsyn till 
kulturmiljövärdena vid utformningen av området.*

5. Närhet till kollektivtrafik och servicenoder – Alnarpsområdet ligger nära befintlig station 
i Lomma tätort. I översiktsplaneförslaget anges att kommunen vill möjliggöra för en ny 
tågstation i Alnarp, och stationsläget finns utpekat på utvecklingskartan. En full utbyggnad 
av Alnarpsområdet kommer att stärka möjligheterna för att en tågstation uppförs i Alnarp, 
samt ge underlag för att utöka kollektivtrafiken i övrigt.

Analysen ovan visar att det kan vara möjligt att exploatera jordbruksmarken, och att de negativa 
konsekvenserna som uppstår av ianspråktagandet av marken kan vara rimliga.

Idag är Alnarp uppdelat i verksamhetszon och universitetszon, vilket gör att området inte nyttjas 
till fullo under dygnets alla timmar. En utbyggnad av Alnarpsområdet med bebyggelse kommer att 
medföra ett bättre nyttjande av marken, och ett fullt utnyttjande av området under hela dygnet.

De negativa konsekvenserna bedöms som små.

Positiv påverkan
Alnarpsområdet utgör en komplettering till Lomma tätort och till universitetsområdet. Detta medför 
att opåverkade områden kan bevaras, och befintlig infrastruktur kan så långt som möjligt utnyttjas. De 
positiva konsekvenserna bedöms som måttliga.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Hushållning av mark och vatten och den fysiska miljön i övrigt bedöms 
utbyggnadsområdet Alnarpsområdet resultera i inga negativa konsekvenser: 0

Balans av negativ påverkan
Ingen balans av negativ påverkan föreslås. 

ANNAN HUSHÅLLNING MED MATERIAL, RÅVAROR OCH ENERGI SAMT ANDRA 
DELAR AV MILJÖN

Negativ påverkan
Ingen negativ påverkan har kunnat identifieras.

Positiv påverkan
Befintligt energisystem kan nyttjas. En framtida helhetslösning kan tillskapas, vilket ligger i linje med 
den hållbarhetsprofil som Lomma kommun har. Enligt översiktsplanen skall denna stödja en successiv 
övergång till ett samhälle som baserar sin energianvändning på förnybara energikällor. Enligt 
kommunens energi- och klimatplan ska kommunen medverka till att minska klimatpåverkan samt 
energiförbrukningen.

Fjärrvärmeledning och gasledning finns framdraget till Alnarp, och möjligheter finns att direkt ansluta 
utbyggnadsområdena till dessa.

Måttliga positiva konsekvenser bedöms uppstå.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Annan hushållning med material, råvaror och energi bedöms 
utbyggnadsområdet Alnarp resultera i måttliga positiva konsekvenser: +2

Balans av negativ påverkan
En kapacitetsanalys för VA-systemet bör utföras.

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

Utbyggandsområde för 
verksamheter vid Malmövägen.

Verksamhetsområden
Malmövägen
Verksamhetsområdet Malmövägen är lokaliserat mellan Malmövägen och E6/E20, och dess läge 
är strategiskt för att knyta ihop Lomma tätort med SLU Alnarp. Området omfattar en total yta på 
cirka 18 hektar. Hela verksamhetsområdet består av jordbruksmark med klassificeringen 10 enligt 
Jordbruksverket. I den södra delen finns en åkerholme som omfattas av det generella biotopskyddet.

I översiktsplanen anges att Malmövägen ska ge möjligheter för nya verksamheter att etablera sig i 
Lomma, men också möjligheter för verksamheter som ligger mer centralt att flytta ut. Möjligheter ska 
även finnas i området för bostäder. En utveckling av verksamhetsområdet är på detta sätt, även en del 
i utvecklingen av Lomma tätort. Verksamhetsområde Malmövägen ska också bidra till möjligheter för 
fler verksamheter som är kopplade till gröna näringar att etablera sig i Lomma. 

Lomma kommun avser att uppföra byggnader upp till cirka 2000 kvadratmeter byggnadsarea per 
fastighet. Kommunen bedömer att en byggrätt på 60 procent kan vara lämplig. I området kan även 
mindre butiker uppföras med en byggnadsyta på cirka 200 kvadratmeter. 

Områdets karaktär och struktur avses vara grön och innovativ, och stort fokus är att minska 
bilberoendet samt att skapa goda förutsättningar för gång, cykel och kollektivtrafik. I det nya 
verksamhetsområdet ska det finnas möjlighet till verksamheter med tydlig koppling till gröna näringar 
lokaliserade i Alnarp.

Hela det aktuella området anges också som område för omvandlingskompensation, vilket innebär att 
markanvändningen delvis ändras för att öka de ekologiska och landskapsmässiga kvalitéerna. 

För Alnarp har ett planprogram 
upprättats (antaget av 
kommunfullmäktige 2016-
03-17). Verksamhetsområdet 
omfattas inte av 
planprogrammet. Inga andra 
tidigare ställningstaganden är 
gjorda.
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En övrig kulturhistorisk lämning finns registrerad av Riksantikvarieämbetet i form av en hägnad eller 
gränsvall.* Läget är identiskt med, den på 1769 års karta över Karstorps by, befintliga gränsen mellan 
”östre Wång” och ”åkerängarna” i Vinstorps by.* 

Inga kända föroreningar har identifierats inom området.

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 är en del i utvecklingen av 
Lomma tätort, och 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.

Strax söder om verksamhetsområdet ligger ett område som utgör riksintresse för kulturmiljövården, 
enligt miljöbalken (MB) 3 kap 6 §.*

I öster avgränsas verksamhetsområdet av E6/E20. Vägen är av riksintresse för kommunikationer 
enligt 3 kap miljöbalken och är utpekat som led för farligt gods. Vägen bedöms inte beröras av det 
föreslagna verksamhetsområdet.

Verksamhetsområdet Malmövägen omfattas inte av några miljökvalitetsnormer för vattenförekomst. 
Dock berörs grundvattenförekomsten Sydvästra Skånes kalkstenar och Alnarpsströmmen av 
miljökvalitetsnormerna. Miljökvalitetsnormen för luft bedöms inte beröras då andelen trafik som ökar 
av exploateringen inte bedöms uppgå till den andel som krävs för att miljökvalitetsnormerna skall 
överskridas. Miljökvalitetsnormerna för buller kan komma att beröras. Övriga miljökvalitetsnormer 
bedöms inte påverkas.

Följande hållbarhetsmål bedöms påverkas positivt av verksamhetsområdet Malmövägen; God hälsa 
och välbefinnande, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur, Hållbara städer och samhällen, Hållbar konsumtion och produktion. Följande 
hållbarhetsmål bedöms påverkas negativt; God hälsa och välbefinnande, Ekosystem och biologisk 
mångfald.

Verksamhetsområdet Malmövägen bedöms beröra följande miljökvalitetsmål i positiv riktning; Ingen 
övergödning, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö. Följande miljökvalitetsmål bedöms 
beröras i negativ riktning; Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt växt och djurliv.

BEFOLKNING OCH MÄNNISKORS HÄLSA

Negativ påverkan
En exploatering av verksamhetsområdet Malmövägen kommer generera en betydande trafikalstring 
och en ökad belastning på omkringliggande vägar. En ökad trafik bedöms påverka befintlig 
boendemiljö och trafiksäkerheten negativt. Trafikökningens omfattning styrs både av exploateringens 
omfattning, samt dess inriktning. Därför är det i dagsläget svårt att avgöra graden av de negativa 
konsekvenserna. Dock anges i översiktsplaneförslaget att byggnadsarea och byggrätt avses begränsas, 
vilket även begränsar trafikalstringen. Då området har ett strategiskt läge vid E6/E20, bedöms de 
negativa konsekvenserna på befintlig bebyggelse som begränsad.

Väg E6/E20 är utpekad som farligt godsled, vilket kan medföra olyckor med farligt gods som kan 
beröra verksamhetsområdet.

De negativa konsekvenserna bedöms som måttliga.

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

Positiv påverkan
Under planperioden avses en tågstation att öppnas i Lomma tätort samt i Alnarp. Detta innebär 
att verksamhetsområdet 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. 
Stora möjligheter kommer att finnas att ta sig till arbetet kollektivt, vilket verkar positivt både för 
luftutsläpp och människors hälsa.

Ett uppförande av ett verksamhetsområde i anslutning till Lomma tätort medför att andelen 
arbetstillfällen ökar lokalt. Nya och ökade arbetstillfällen medför också att pendling till andra 
arbetstillfällen kan minska.

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. Positiva konsekvenser 
bedöms uppstå.

De positiva konsekvenserna bedöms som omfattande.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Befolkning och människors hälsa bedöms verksamhetsområdet Malmövägen 
resultera i små positiva konsekvenser: +1

Balans av negativ påverkan
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.

Byggnadsarea och byggrätt 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. 

DJUR – ELLER VÄXTARTER SOM ÄR SKYDDADE ENLIGT 8 KAP MB. OCH 
BIOLOGISK MÅNGFALD I ÖVRIGT

Negativ påverkan
Ny exploatering medför i stort sett alltid en negativ påverkan på flora och fauna, speciellt när icke 
bebyggda områden tas i anspråk. Olika lokaler, spridningssamband och växtlighet försvinner och 
förändras. Vid en exploatering av verksamhetsområdet Malmövägen kommer cirka 18 hektar att 
övergå från jordbruksmark till ett område som är exploaterat med verksamheter.

I den södra delen av verksamhetsområdet finns en åkerholme som omfattas av det generella 
biotopskyddet, som kan påverkas av exploateringen. Åkerholmar utgör viktiga livsmiljöer, 
tillflyktsorter och spridningskorridorer för både växt- och djurarter. 

För att kompensera för de naturresurser som tas i anspråk vid exploatering föreslås i översiktsplanen 
ett antal kompensationsområden. Vissa av dessa områden föreslås även som naturreservat. Hela det 
aktuella området anges som kompensationsområde, vilket innebär att kompensation avses ske inom 
området. Kompensationen kan medföra att naturvärdena ökar jämfört med dagens åkerlandskap. 

De negativa konsekvenserna bedöms som måttliga.

Positiv påverkan
Inga positiva konsekvenser har identifierats.
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Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. och biologisk mångfald i 
övrigt bedöms verksamhetsområdet vid Malmövägen resultera i måttliga negativa konsekvenser: -2

Balans av negativ påverkan
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.

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.

MARK, JORD, VATTEN, LUFT OCH KLIMAT

Negativ påverkan
En exploatering av verksamhetsområdet Malmövägen kommer generera en betydande trafikalstring, 
även tung trafik. En ökad trafik medför ökade luftutsläpp, vilket i sin tur medför en negativ påverkan 
på klimatet. Trafikökningens omfattning styrs både av exploateringens omfattning, samt dess 
inriktning, varför det idag är svårt att avgöra graden av de negativa konsekvenserna för klimatet. 
Dock anges i översiktsplaneförslaget att byggnadsarea och byggrätt planeras begränsas, vilket även 
begränsar trafikalstringen. Det är inte bara trafikalstringen som påverkar klimatet, utan även själva 
verksamheten. Detta hanteras dock i en eventuell anmälan eller tillstånd enligt 9 kap miljöbalken.  

En utbyggnad av verksamhetsområdet vid Malmövägen innebär att andelen hårdgjord yta ökar 
betydligt, vilket innebär ökad mängd av dagvatten. Risk för översvämning finns i lågpunkter, både 
inom och utanför området. Ökad trafik, tung trafik och verksamheter medför även att andelen 
föroreningar i dagvattnet ökar. Risk finns för att miljökvalitetsnormerna för grundvattenförekomsten 
Sydvästra Skånes kalkstenar och Alnarpsströmmen uppstår på om inte fördröjningsmagasin för 
dagvatten med reningseffekt uppförs.

Verksamhetsområdet är delvis beläget inom ett dikningsföretags båtnadsområde vilket innebär att 
risken för översvämning bland annat är kopplad till områdets möjlighet att avleda vatten. En ökad 
avrinning, samt en förändrad vattenkvalitet kan medföra att området som biotop förändras, vilket kan 
påverka flora och fauna negativt.

De negativa konsekvenserna bedöms som måttliga.

Positiv påverkan
Området har ett strategiskt läge, och 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. Goda förutsättningar för 
kollektivtrafik och cykel innebär en positiv påverkan på klimat och luft. Inte bara inom kommunens 
gränser, utan även för andra intilliggande kommuner, som exempelvis Malmö stad. 

Ett ianspråktagande av jordbruksmarken innebär en minskning av läckage av näring ner till 
grundvattnet, vilket bedöms som positivt. 

De positiva konsekvenserna bedöms som måttliga.
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Mark, jord, vatten, luft och klimat bedöms verksamhetsområdet Malmövägen 
resultera i små negativa konsekvenser: -1

Balans av negativ påverkan
Verksamhetsområde Malmövägen är dock delvis beläget inom ett båtnadsområde för ett 
dikningsföretag. Hänsyn till dikningsföretaget bör tas vid kommande planering. 

För att hantera den mängd dagvatten samt den ökade föroreningsmängden som uppkommer 
vid exploateringen i verksamhetsområdet bör dagvattenåtgärder i form av dammar och 
fördröjningsmagasin uppföras. En översiktlig beräkning visar att det behövs ett cirka 5000 m2 stort 
fördröjningsmagasin för verksamhetsområdet Malmövägen. Fördröjningsdammen bör konstrueras 
så att även en effektiv rening av dagvattnet sker. Magasinet bör uppföras i två delar, där den ena 
delen fördröjer vattnet, och den andra delen renar vattnet. Vid framtagande av volymerna/ytorna 
av fördröjningsmagasinen har höjd tagits för framtida klimatförändringar (klimatfaktor 1,25). Ingen 
hänsyn har dock tagits till de flödesbegränsningar som kan finnas i omgivande dikningsföretag.

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

LANDSKAP, BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ*

Negativ påverkan
I området finns en övrig kulturhistorisk lämning vars utbredning är osäker (L1990:8804. RAÄ-nummer 
Lomma 45:1). Det är i nuläget en synlig glest bevuxen vall som sannolikt utgjort gräns mellan 
Karstorps bys och Vinstorps bys marker. Vallen utgör en värdefull landskapsstruktur och omfattas 
troligen även av miljöbalkens biotopskyddsbestämmelser. Vallen kan påverkas vid exploatering. 
Förekomsten av fornlämningar dolda under mark kan inte uteslutas. Konsekvenserna är därför i 
dagsläget oklara. Strax söder om verksamhetsområdet ligger området Alnarp som utgör riksintresse 
för kulturmiljövården. En exploatering norr om riksintresseområdet kan medföra att siktlinjer från 
och mot riksintresseområdet förändras, vilket kan påverka riksintresset negativt. Kommunens vision 
i översiktsplaneförslaget är att landskapets strukturer med bland annat buskiga ägogränser får 
fortsätta att utvecklas för att säkerställa landskapets ekosystemtjänster. Även siktlinjer ska bevaras.

De negativa konsekvenserna bedöms som små

Positiv påverkan
Inga positiva konsekvenser har identifierats.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Landskap, bebyggelse och kulturmiljö bedöms verksamhetsområdet 
Malmövägen resultera i små negativa konsekvenser: -1

Balans av negativ påverkan
Vid detaljplaneläggning ska hänsyn tas till gränsvallen. Vallen ska så långt som möjligt behållas och 
befintliga öppningar i vallen nyttjas. Vidare studier av landskapsbilden, siktlinjer samt påverkan på 
riksintresse för kulturmiljö beläget söder om verksamhetsområdet bör genomföras i samband med 
detaljplaneläggning. Detta bidrar till att bevara strukturer och siktlinjer i landskapet och på så vis 
minska de negativa konsekvenserna för landskapsbilden.

HUSHÅLLNINGEN MED MARK, VATTEN OCH DEN FYSISKA MILJÖN I ÖVRIGT

Negativ påverkan
Strax söder om verksamhetsområdet ligger ett område som utgör riksintresse för kulturmiljövården, 
enligt miljöbalken (MB) 3 kap 6 §.* Området utgörs av Alnarp. Uttrycket för riksintresset 
anges som ett välbevarat och arkitekturhistoriskt intressant institutionsbyggnadsbestånd i 
park och trädgårdsmiljö med arboretum från 1800-talets andra hälft.* En exploatering norr 
om riksintresseområdet kan påverka området genom att siktlinjer från riksintresseområdet 

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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förändras, vilket kan påverka riksintresset negativt.* Dock bedöms ingen påtaglig skada ske på 
riksintresseområdet då anpassningar av utformningen av verksamhetsområdet kan genomföras och 
säkerställas i kommande detaljplan.*

Verksamhetsområdet Malmövägen är lokaliserat på jordbruksmark med klassningen 10 enligt 
Jordbruksverkets åkerklassificering. Detta är den högsta klassningen. Jordbruk är näringar av nationell 
betydelse och därför förordar miljöbalken en mycket restriktiv hållning till att upplåta jordbruksmark 
för exploatering. Om verksamhetsområdet byggs ut, kommer cirka 17 hektar jordbruksmark att 
tas i anspråk, vilket i princip är oåterkalleligt. Om jordbruksmark ska exploateras är det 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 detta väsentliga 
samhällsintresse på någon annan plats. Hänsyn skall även tas till jordbruksmarkens biologiska 
produktionsvärden och odlingslandskapets kulturmiljövärden.

Länsstyrelsen i Skåne har upprättat en publikation; Markhushållning i planeringen - Jordbruksmarken 
i Skåne (2015:27). Syftet med publikationen är att ge en bakgrund till frågan om markhushållning 
- med fokus på jordbruksmarken i Skåne samt sätta in frågan i ett regionalt, nationellt och globalt 
sammanhang. I publikationen anges att de starka kollektivstråken är strukturbildande och ny 
bebyggelse bör lokaliseras till goda kollektivtrafiklägen med tillgång till service.

För att översiktligt kunna avgöra om ianspråktagandet av jordbruksmarken är möjlig, görs följande 
analys:

1. Väsentligt samhällsintresse – 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.

2. Annan lokalisering - Det finns mycket begränsat med mark runt Lomma tätort som är 
lämplig för ny bebyggelse med hänsyn till bland annat barriärer, riksintressen, skyddad 
natur och översvämningsrisk. Utifrån denna aspekt bedöms området som lämpligt för 
verksamhetsområde för att möjliggöra att mark som är mer lämpad för bostadsbebyggelse 
kan omvandlas till bostadsområden. Det aktuella området är idag bullerstört av omgivande 
vägar, vilket innebär att det är svårt att hitta någon annan typ av exploatering som skulle 
kunna vara möjlig inom området.

3. Jordbruksmarkens biologiska produktionsvärde – Omfattande negativa konsekvenser bedöms 
uppstå för värdet av åkermarken när jordbruksmarker tas i anspråk för verksamheter. Cirka 17 
ha produktiv jordbruksmark försvinner. Att bygga på jordbruksmark medför att naturresurser 
för livsmedelsproduktion och lokala försörjningsresurser går förlorade.

4. Odlingslandskapets kulturvärden – Kulturvärden som kan beröras är en hägnad/gränsvall 
mellan tidigare Karstorps by och Vinstorps by. Förekomst av fornlämningar dolda under 
mark kan inte uteslutas.*

5. Närhet till kollektivtrafik och servicenoder – I december år 2020 öppnades en 
tågstation i Lomma tätort, och i Alnarp föreslås ytterligare tågstopp. Detta innebär att 
verksamhetsområdet Malmövägen ligger 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.

Analysen ovan visar att det kan vara möjligt att exploatera jordbruksmarken, och att de negativa 
konsekvenserna som uppstår av ianspråktagandet av marken kan vara rimliga.

De negativa konsekvenserna bedöms som omfattande.

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

Positiv påverkan
Lokaliseringen av området gör att befintliga vägar kan användas för tillfart till verksamhetsområdet. 

Området har ett strategiskt läge, och 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. 

De positiva konsekvenserna bedöms som måttliga.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt bedöms 
verksamhetsområdet Malmövägen resultera i små negativa konsekvenser: - 1

Balans av negativ påverkan
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 kulturmiljövården 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.*

ANNAN HUSHÅLLNING MED MATERIAL, RÅVAROR OCH ENERGI SAMT ANDRA 
DELAR AV MILJÖN

Negativ påverkan
Ingen negativ påverkan har kunnat identifieras.

Positiv påverkan
Verksamhetsområdet kan nyttja befintliga energisystem, kommunalt VA-system och en framtida 
helhetslösning kan tillskapas, vilket ligger i linje med den hållbarhetsprofil som Lomma kommun 
har. Enligt översiktsplanen skall denna stödja en successiv övergång till ett samhälle som baserar sin 
energianvändning på förnybara energikällor. Enligt kommunens energi- och klimatplan ska kommunen 
medverka till att minska klimatpåverkan samt energiförbrukningen.

Måttliga positiva konsekvenser bedöms uppstå.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Annan hushållning med material, råvaror och energi bedöms 
verksamhetsområdet Malmövägen resultera i måttliga positiva konsekvenser: +2

Balans av negativ påverkan
Kommunen bör utföra en kapacitetsanalys för det kommunala VA.

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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Verksamhetsområde omvandling till 
lättare industri 
Verksamhetsområde Kanik
Det aktuella verksamhetsområdet ligger sydväst om Flädie och väster om Lerbäcks väg. Det 
aktuella området omfattar en total yta på cirka 4,1hektar. Nuvarande markanvändning består av 
metallindustri.

Lomma kommun avser omvandla det befintliga verksamhetsområden Kanik till ett område 
innehållande lättare (icke störande) industri. Bakgrunden till förslaget är verksamhetsområdets 
närhet till befintlig bostadsbebyggelse.

Inga tidigare ställningstaganden är gjorda.

Inga registrerade fornlämningar av Riksantikvarieämbetet har identifierats. 

Området ingår i Lomma kommuns kulturmiljöprogram. Kaniks tegelbruk grundades 1904 och lades 
ner 2002.* Det var då det sista verksamma tegelbruket i Skåne.* Tillkomsten av Kaniks tegelbruk 
kan sättas i direkt samband med anläggandet av järnvägslinjen Lund-Bjärred 1901.* Tegelbruket var 
beläget intill järnvägen, och den innebar en omedelbar fördel ur transportsynpunkt av råvaror samt 
färdiga produkter.* På bruksområdet finns kontorsbyggnaden, som ursprungligen uppfördes som 
tegelmästarbostad, och tvärs över vägen ligger disponentbostaden med en stor trädgård.* Sydöst 
om bruket ligger sju arbetarbostäder på rad.* Sammantaget utgör denna bebyggelse en bruksmiljö 
med välbevarad struktur, som tydligt speglar bruksnäringens sociala hierarkier.* Som ett av de längst 
verksamma tegelbruken i Lomma kommun, där tegelbruksnäringen varit så avgörande, har Kaniks 
tegelbruk med tillhörande bostäder också ett betydande kulturhistoriskt värde.*

Området förutsätts vara förorenat då det tidigare har funnits ett tegelbruk på platsen. Även 
nuvarande markanvändning (metallindustri) kan ha förorenat området.

Verksamhetsområdet 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. Idag utgörs det aktuella området redan av ett verksamhetsområde med relativt tung 
industri. En omvandling till lättare industri bedöms inte påverka riksintresseområdet. Inga andra 
riksintresseområden berörs.

Lommabukten ligger väster om det aktuella verksamhetsområdet. Hela Lommabukten omfattas 
av miljökvalitetsnormer för vattenförekomst gällande kustzonen. Området berörs även av 
miljökvalitetsnormer för vatten gällande grundvattenförekomsten Sydvästra Skånes kalkstenar och 
Alnarpsströmmen. Strax sydost om området ligger även Önnerupsbäcken, som också omfattas av 
miljökvalitetsnormer för vatten. Även miljökvalitetsnormerna för buller bedöms beröras av projektet. 
Inga andra miljökvalitetsnormer bedöms beröras.

Följande hållbarhetsmål bedöms påverkas positivt av verksamhetsområde omvandling till lättare 
industri – Kanik; God hälsa och välbefinnande, Hållbar industri, Innovationer och infrastruktur, 
Hållbara städer och samhällen, Hållbar konsumtion och produktion. Inga hållbarhetsmål bedöms 
motverkas.

Verksamhetsområdet omvandling till lättare industri – Kanik, bedöms beröra följande 
miljökvalitetsmål i positiv riktning; God bebyggd miljö, Giftfri miljö. Inget miljökvalitetsmål bedöms 
motverkas.

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

BEFOLKNING OCH MÄNNISKORS HÄLSA

Negativ påverkan
Inga negativa konsekvenser har identifierats.

Positiv påverkan
En omvandling av verksamhetsområdet Kanik till lättare industri kommer att verka positivt för 
befintlig bostadsmiljö i området. Andelen tung trafik, bullernivåer samt eventuella vibrationer och 
utsläpp kan förväntas att minska.

De positiva konsekvenserna bedöms som omfattande.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Befolkning och människors hälsa bedöms en omvandling av 
verksamhetsområdet Kanik till lättare industri resultera i omfattande positiva konsekvenser: +3

Balans av negativ påverkan
Planerad markanvändning ”lättare industri” bör säkerställas i kommande detaljplan.

DJUR – ELLER VÄXTARTER SOM ÄR SKYDDADE ENLIGT 8 KAP MB OCH 
BIOLOGISK MÅNGFALD I ÖVRIGT

Negativ påverkan
Inga negativa konsekvenser har identifierats.

Positiv påverkan
En omvandling av verksamhetsområdet till lättare industri kan påverka faunan i närområdet i positiv 
riktning genom minskade bullernivåer, vibrationsnivåer och trafik.

De positiva konsekvenserna bedöms som små.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap MB och biologisk mångfald 
i övrigt bedöms en omvandling av verksamhetsområdet Kanik till lättare industri resultera i små 
positiva konsekvenser: +1

Balans av negativ påverkan
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 två beslut, 
dels att miljövärdesbedömningen ska ingå som en del av detaljplanearbetet, dels, 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.

Inom området bör ekosystemtjänster tillföras.

MARK, JORD, VATTEN, LUFT OCH KLIMAT

Negativ påverkan
Området förutsätts vara förorenat då det tidigare har funnits ett tegelbruk på platsen. Även 
nuvarande markanvändning (metallindustri) kan ha medverkat till att området är förorenat. 

De negativa konsekvenserna bedöms som små.

Positiv påverkan
Inom området kan det finnas behov av en uppdatering av dagvattenhanteringen för att säkerställa att 
flöden och eventuella föroreningar tas omhand på korrekt sätt.

En omvandling av området till lättare industri kan medföra en sanering av eventuella föroreningar. De 
positiva konsekvenserna bedöms som små.
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Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Mark, jord, vatten, luft och klimat bedöms en omvandling av 
verksamhetsområdet Kanik till lättare industri resultera i små positiva konsekvenser: +1

Balans av negativ påverkan
Vid en detaljplaneläggning av området bör en dagvattenutredning upprättas där beräkningar 
avseende flöden och föroreningsmängder utförs. Förslag på dagvattensystem bör säkerställas i 
kommande detaljplan.

LANDSKAP, BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ*

Negativ påverkan
Kaniks tegelbruk är upptaget i Lomma kommuns kulturmiljöprogram som en miljö med betydande 
kulturhistoriskt värde och att bruksmiljön är ett område med kulturvärden att värna om. Vid Kaniks 
tegelbruk framställdes tegel under åren 1904–2002 och var det sista tegelbruket som lades ner i 
Skåne. Verksamheten har senare förändrats. Bruksmiljön vid Kanik har välbevarad bebyggelse och 
struktur, som tydligt speglar bruksnäringens sociala hierarkier. Bebyggelseenheten med tegelfabriken, 
disponentvillan och arbetarbostäderna bör hållas samman. Eventuell ny bebyggelse invid fabriken ska 
anpassas med hänsyn till kulturmiljön. Omvandling till lättare industri bör vara möjligt att passa in i 
området med hänsyn till befintlig miljö.

De negativa konsekvenserna bedöm som små.  

Positiv påverkan
Genom att bruka befintliga byggnader och område bevaras bruksmiljön som en del av Lommas 
identitetsskapande kulturmiljö. Intilliggande bostadsbebyggelse berörs inte direkt av planerad 
markanvändning.  

De positiva konsekvenserna bedöm som små.  

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Landskap, bebyggelse och kulturmiljö bedöms en omvandling av 
verksamhetsområdet Kanik till lättare industri resultera i obetydliga eller inga konsekvenser: 0

Balans av negativ påverkan
Planerad markanvändning ”lättare industri” bör säkerställas i kommande detaljplan. För Kaniks 
tegelbruk bör landskaps- och kulturmiljöanalyser upprättas i samband med planläggning. Analyserna 
arbetas in samt säkerställs i kommande detaljplan. Detta bidrar till att bevara identitetsskapande 
strukturer och byggnader i landskapet och i kulturmiljön och på så vis minska de negativa 
konsekvenserna för kulturmiljö.

HUSHÅLLNINGEN MED MARK, VATTEN OCH DEN FYSISKA MILJÖN I ÖVRIGT

Negativ påverkan
Inga negativa konsekvenser har identifierats.

Positiv påverkan
Ett utnyttjande av ett befintligt verksamhetsområde för omvandling till lättare industri bedöms 
medföra positiva konsekvenser då ett redan exploaterat verksamhetsområde utnyttjas för ändamålet. 
Befintlig infrastruktur och vägar samt eventuella byggnader kan användas. Ingen jordbruks- eller 
skogsmark utnyttjas.

Omfattande positiva konsekvenser bedöms uppstå.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt bedöms 
en omvandling av verksamhetsområdet Kanik till lättare industri resultera i omfattande positiva 
konsekvenser: +3

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

Balans av negativ påverkan
Ingen balans av negativ påverkan har identifierats.

ANNAN HUSHÅLLNING MED MATERIAL, RÅVAROR OCH ENERGI SAMT ANDRA 
DELAR AV MILJÖN

Negativ påverkan
Inga negativa konsekvenser har identifierats.

Positiv påverkan
Befintliga energisystem, kommunalt VA-system kan nyttjas, vilket ligger i linje med den 
hållbarhetsprofil som Lomma kommun har. Enligt översiktsplanen skall denna stödja en successiv 
övergång till ett samhälle som baserar sin energianvändning på förnybara energikällor. Enligt 
kommunens energi- och klimatplan ska kommunen medverka till att minska klimatpåverkan samt 
energiförbrukningen.

Måttliga positiva konsekvenser bedöms uppstå.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Annan hushållning med material, råvaror och energi bedöms en omvandling 
av verksamhetsområdet Kanik till lättare industri resultera i måttliga positiva konsekvenser: +2

Balans av negativ påverkan
Ingen negativ påverkan har identifierats.
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Utbyggandsområde för gröna 
näringar i Alnarpsområdet..

Verksamhetsområde – Gröna näringar 
Alnarp – Gröna näringar
Verksamhetsområdet Alnarp ligger strax söder om Malmövägen, och norr om Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU). Området utgörs av två delar som totalt omfattar cirka 7,2 hektar.

Det västra delområdet omfattar cirka 1,2 hektar och består av verksamheter som är kopplade till 
bland annat universitetet. 

Det östra delområdet består till stora delar av jordbruksmark (cirka 4,5 hektar) med tillhörande 
växthus där det idag bedrivs försöksodlingar i universitets regi. De norra delarna utgörs mest av ett 
skogsområde bestående av främst lövträd (cirka 2,1 hektar).

Det västra delområdet består av jordbruksmark, med verksamheter som är kopplade till universitet 
(1,1 ha). 

Inom verksamhetsområdet i Alnarp avser kommunen utveckla ett område med gröna näringar. Stor 
hänsyn ska tas till de natur- och kulturvärden som finns inom området och mervärden ska skapas 
utifrån framförallt den befintliga gröna strukturen. Verksamhetsområdet Alnarp ska utvecklas mot 
en levande stadsdel där ett stort antal studenter, lektorer, forskare och övrig personal har sin dagliga 
gärning. Dessa ska ha tillgång till ett varierat utbud av service, såsom caféer, restauranger, närbutik, 
mötesplatser, kollektivtrafik, motions- och träningsmöjligheter etcetera. Byggnader för universitets 
ändamål ska prioriteras inom verksamhetsområdet. 

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

I Lomma kommuns kulturmiljöprogram 
(antaget av kommunfullmäktige 2005-
11-24) beskrivs Alnarp som en miljö 
med kulturvärden att värna om.* 
Nya byggnader bör kunna accepteras 
inom området om de hör samman 
med SLU Alnarps verksamhet, eller 
har en koppling till jordbruket.* Även 
i länsstyrelsens kulturmiljöprogram 
finns Alnarp upptaget som särskilt 
värdefull kulturmiljö.*

Inga registrerade fornlämningar finns 
inom föreslaget verksamhetsområde 
”Alnarp–Gröna näringar”.*
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* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

Risk finns för markföroreningar då det inom området idag finns, och har funnits, växthus och/eller 
försöksodling.

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 § Alnarps slott med omland utgör byggnadsminne. (KML) 3 kap*

Alnarpsområdet omfattas inte av några miljökvalitetsnormer för vattenförekomst. Dock 
berörs grundvattenförekomsten Sydvästra Skånes kalkstenar och Alnarpsströmmen av 
miljökvalitetsnormerna. Miljökvalitetsnormen för luft bedöms inte beröras då andelen trafik som ökar 
av exploateringen inte bedöms uppgå till den andel som krävs för att miljökvalitetsnormerna skall 
överskridas. Miljökvalitetsnormerna för buller kan komma att beröras. Övriga miljökvalitetsnormer 
bedöms inte påverkas.

Följande hållbarhetsmål bedöms påverkas positivt av verksamhetsområdet Gröna näringar 
Alnarpsområdet; God utbildning för alla, Hållbara städer och samhällen, Hållbar konsumtion och 
produktion, Ekosystem och biologisk mångfald. Inga hållbarhetsmål bedöms motverkas.

Verksamhetsområdet Gröna näringar Alnarpsområdet bedöms beröra följande miljökvalitetsmål i 
positiv riktning; Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö. Inget miljökvalitetsmål bedöms motverkas.

BEFOLKNING OCH MÄNNISKORS HÄLSA

Negativ påverkan
En exploatering av verksamhetsområdet Alnarpsområdet medför att trafikmängden i Alnarp ökar. 
Längs med Smedjevägen finns viss befintlig bostadsbebyggelse, vilken kan få en sämre boendemiljö 
om trafiken på gatan ökar. Därtill kan universitetsområdet komma att beröras negativt av en ökande 
trafik. Påverkan på de aktuella gatorna och universitetsområdet avgörs dock i först hand av hur det 
planerade bostadsområdet mellan Alnarp och Malmövägen kommer att anslutas till huvudvägnätet.

På Malmövägen går tunga transporter. Även om vägen inte är utpekad som farligt godsled förutsätts 
att det ändå kan förekomma en del transporter med farligt gods. Risk för påverkan finns för de norra 
delarna av verksamhetsområdet.

De negativa konsekvenserna bedöms som små.

Positiv påverkan
För att kunna ställa om till ett mer hållbart samhälle prioriterar kommunen utbyggnader i 
kollektivtrafiknära lägen. I Lomma tätort finns idag en station, och beslut finns för att anlägga en 
station i Alnarp år 2026. Detta gör att Alnarpsområdet bedöms som lämpligt att utvecklas. En 
utveckling av Alnarp ger ytterligare underlag för den nya tågstationen. 

En utveckling av Alnarp enligt verksamhetsområdet gör att Alnarpsområdet stärker sin identitet och 
varumärke. Utvecklingen i området med caféer, restauranger, mötesplatser och verksamheter som är 
kopplade till bland annat universitetet gagnar hela Lomma kommuns befolkning.

De positiva konsekvenserna bedöms som måttliga.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Befolkning och människors hälsa bedöms verksamhetsområdet gröna 
näringar Alnarp resultera i måttliga positiva konsekvenser: +2

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

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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DJUR – ELLER VÄXTARTER SOM ÄR SKYDDADE ENLIGT 8 KAP. MB OCH 
BIOLOGISK MÅNGFALD I ÖVRIGT

Negativ påverkan
Ny exploatering medför i stort sett alltid en negativ påverkan på flora och fauna, speciellt när 
icke bebyggda och orörda områden tas i anspråk. Olika lokaler, spridningssamband och växtlighet 
försvinner och förändras. Vid en exploatering av Alnarpsområdet kommer tre hektar av i dagsläget 
oexploaterad mark att tas i anspråk. Dock har området tidigare använts av universitetsknutna 
verksamheter, vilket begränsar de negativa konsekvenserna. I översiktsplaneförslaget anges att stor 
hänsyn skall tas till naturmiljön inom området, och mervärden avses skapas.

De negativa konsekvenserna bedöms som små.

Positiv påverkan
Inom verksamhetsområdet i Alnarp avser kommunen utveckla ett område med gröna näringar. Stor 
hänsyn ska tas till de natur- och kulturvärden som finns inom området och mervärden ska skapas 
utifrån framförallt den befintliga gröna strukturen. 

De positiva konsekvenserna bedöms som måttliga. 

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. och biologisk mångfald i 
övrigt bedöms verksamhetsområdet gröna näringar Alnarp resultera i små positiva konsekvenser: +1

Balans av negativ påverkan
Lomma kommun arbetar med balanseringsprincipen och miljökompensation. Det har tagits 
politiska beslut om att bortfall av naturresurser vid exploatering i möjligaste mån ska kompenseras. 
Kommunstyrelsen tydliggjorde även arbetssättet kring kompensation år 2014 med två beslut, 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 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.

För att kompensera för de naturresurser som tas i anspråk vid exploatering föreslås ett antal 
kompensationsområden I och II inom kommunens gränser. Vissa av dessa områden föreslås även som 
naturreservat.

MARK, JORD, VATTEN, LUFT OCH KLIMAT

Negativ påverkan
En utbyggnad av verksamhetsområdet i Alnarp innebär att andelen hårdgjord yta ökar, vilket innebär 
ökade mängder av dagvatten. Detta medför risk för översvämning i lågpunkter, både inom och utanför 
området. Andelen föroreningar bedöms inte öka, då den tänkta verksamheten inte avses vara av den 
typ som medför en ökad föroreningsmängd. Ingen risk bedöms finnas för att miljökvalitetsnormerna 
för grundvattenförekomsten Sydvästra Skånes kalkstenar och Alnarpsströmmen försämras.

Inga negativa konsekvenser bedöms uppstå.

Positiv påverkan
För att skapa ett mer hållbart samhälle, prioriterar kommunen utbyggnader i kollektivtrafiknära lägen, 
samt i områden där det finns möjlighet att bygga med hög täthet.

I Lomma tätort öppnades en tågstation i december år 2020. Avsikten är att öppna en station även i 
Alnarp år 2026. En full utbyggnad av Alnarpsområdet enligt översiktsplaneförslaget kommer att stärka 
möjligheterna för att uppföra den nya tågstationen.

Intentionerna i översiktsplanen för Alnarp är att bilberoendet ska minska, och att goda förutsättningar 
ska skapas för gång, cykel- och kollektivtrafik. Ett regionalt cykelstråk mellan Alnarp och Lomma pekas 
ut i översiktsplanen, samt ett supercykelstråk. Detta möjliggör visionen, och verkar positivt för klimat 
och luft. 
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Alnarps strategiska läge, samt de åtgärder som föreslås i översiktsplanen till att bidra till ökade 
möjligheter att färdas med kollektivtrafik eller cykel, gör att fler personer som pendlar till Alnarp, 
både inom kommunen, och till och från Malmö, kommer att kunna nyttja kollektivtrafik eller cykla. 
Detta medför stora positiva konsekvenser totalt sett för luft och klimat. 

De positiva konsekvenserna bedöms som omfattande.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Mark, jord, vatten, luft och klimat bedöms verksamhetsområdet gröna 
näringar Alnarp resultera i omfattande positiva konsekvenser: +3.

Balans av negativ påverkan
Ingen balans av negativ påverkan föreslås. 

LANDSKAP, BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ*

Negativ påverkan
Verksamhetsområdet för gröna näringar är lokaliserat med hänsyn till registrerade fornlämningar. 
Norr om verksamhetsområdet finns en gränsvall och väster om området en stenkammargrav. 
Fornlämningar som angränsar till verksamhetsområdet kan komma att beröras. Ytterligare dolda 
fornlämningar under mark kan inte uteslutas. 

Alnarp är upptaget i Lomma kommuns kulturmiljöprogram samt Länsstyrelsens kulturmiljöprogram 
som värdefull miljö. Alnarp är även riksintresse för kulturmiljövården. Alnarps slott med omland 
utgör 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. Alnarpsparken samt omgivande öppna landskap med fornlämningar, odlingar, alléer och 
vägsystem är också viktiga delar. 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 att Alnarp avses förstärkas avseende målpunkter, fler näringar som 
tangerar och utvecklar campus och universitetets forskningsområde, samt bostäder. Kommunens 
vision för Alnarpsområdet med verksamhetsområdet för gröna näringar bedöms vara förenligt med 
kulturmiljöprogrammen. En byggnation enligt översiktsplaneförslaget bedöms inte påverka värdefulla 
landskapsstrukturer, byggnadsbeståndet eller parken inom den riksintressanta institutionsmiljön eller 
inom byggnadsminnet. 

Obetydliga eller inga negativa konsekvenser bedöms uppstå. 

Positiv påverkan
Nya näringar avses ha anknytning till nuvarande verksamhet, det är positivt att nuvarande 
verksamhet kan fortgå och utvecklas. 

Små positiva konsekvenser bedöms uppstå.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Landskap, bebyggelse och kulturmiljö bedöms verksamhetsområdet i Alnarp 
resultera i obetydliga eller inga konsekvenser: 0

Balans av negativ påverkan
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 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. 

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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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. 

HUSHÅLLNINGEN MED MARK, VATTEN OCH DEN FYSISKA MILJÖN I ÖVRIGT

Negativ påverkan
Verksamhetsområdet i 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.* 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.* 

Utifrån den kulturmiljöutredning som genomförts i samband med framtagandet av översiktsplanens 
utställningshandling bedöms föreslagen utveckling av Alnarpsområdet vara förenlig med 
riksintresseområdet för kulturmiljövården.*

Verksamhetsområdet avses lokaliseras delvis på område som idag består av jordbruksmark. Dock 
nyttjas området av universitetet till försöksodling och inte för matproduktion. Ett ianspråktagande av 
jordbruksmarken för en utveckling av universitetet och gröna näringar bedöms vara möjligt.

Befintliga vägar kan nyttjas som tillfart för området.

De negativa konsekvenserna bedöms som små. 

Positiv påverkan
Verksamhetsområdet utgör en komplettering till universitetsområdet och dess verksamheter. Detta 
medför att opåverkade områden kan bevaras, och befintlig infrastruktur kan så långt som möjligt 
utnyttjas.

Ingen jordbruksmark som utnyttjas för matproduktion kommer att tas i anspråk för exploateringen. 
De positiva konsekvenserna bedöms som måttliga.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Hushållning av mark och vatten och den fysiska miljön i övrigt bedöms 
verksamhetsområdet gröna näringar Alnarp resultera i små positiva konsekvenser: + 1

Balans av den negativa påverkan
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.*

ANNAN HUSHÅLLNING MED MATERIAL, RÅVAROR OCH ENERGI SAMT ANDRA 
DELAR AV MILJÖN

Negativ påverkan
Ingen negativ påverkan har kunnat identifieras.

Positiv påverkan
Befintligt energisystem kan nyttjas och en framtida helhetslösning kan tillskapas, vilket ligger i linje 
med den hållbarhetsprofil som Lomma kommun har. Enligt översiktsplanen skall denna stödja en 
successiv övergång till ett samhälle som baserar sin energianvändning på förnybara energikällor. 

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

Enligt kommunens energi- och klimatplan ska kommunen medverka till att minska klimatpåverkan 
samt energiförbrukningen.

De positiva konsekvenserna bedöms som måttliga.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Annan hushållning med material, råvaror och energi bedöms 
verksamhetsområdet gröna näringar Alnarp resultera i måttliga positiva konsekvenser: +2

Balans av den negativa påverkan
En analys för lämplig utformning av VA-systemet bör utföras.

Alnarp Campus 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. 

Som ett komplement till det utpekade området för ”Verksamhetsområde gröna näringar Alnarp” 
finns möjligheter för ett tillskott av universitetsanknutna verksamheter inom de områden som till 
stor del redan är ianspråktagna. 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.

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

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 ingår i ett område som är av riksintresse för kulturmiljövården, enligt miljöbalken (MB) 3 kap 6 
§. Alnarps slott med omland utgör byggnadsminne. KML (3 kap)*

I Lomma kommuns kulturmiljöprogram (antaget av kommunfullmäktige 2005-11-24) beskrivs Alnarp 
som en miljö med kulturvärden att värna om. Nya byggnader bör kunna accepteras inom området 
om de hör samman med SLU Alnarps verksamhet, eller har en koppling till jordbruket. Även i 
länsstyrelsens kulturmiljöprogram finns Alnarp upptaget som särskilt värdefull kulturmiljö.*

Inga registrerade fornlämningar finns inom området för Alnarp Campus utveckling.*

En mindre del av det östra området tangerar ett område som pekas ut i länsstyrelsens 
naturvårdsprogram, ”Odlingslandskapet vid Alnarp”. Dock omfattas inte Alnarp Campus av någon av 
de utpekade värdekärnorna i naturvårdsprogrammet. 

Alnarpsområdet omfattas inte av några miljökvalitetsnormer för vattenförekomst. Dock 
berörs grundvattenförekomsten Sydvästra Skånes kalkstenar och Alnarpsströmmen av 
miljökvalitetsnormerna. Miljökvalitetsnormen för luft bedöms inte beröras då andelen trafik som ökar 
av exploateringen inte bedöms uppgå till den andel som krävs för att miljökvalitetsnormerna skall 
överskridas. Miljökvalitetsnormerna för buller kan komma att beröras. Övriga miljökvalitetsnormer 
bedöms inte påverkas.

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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Följande hållbarhetsmål bedöms påverkas positivt av utvecklingsområdet Alnarp Campus; God 
utbildning för alla, Hållbara städer och samhällen, Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa 
klimatförändringarna, Ekosystem och biologisk mångfald. Inga hållbarhetsmål bedöms motverkas.

Utvecklingsområdet Alnarp Campus bedöms beröra följande miljökvalitetsmål i positiv riktning; 
Begränsad klimatpåverkan. Inget miljökvalitetsmål bedöms motverkas.

BEFOLKNING OCH MÄNNISKORS HÄLSA

Negativ påverkan
En förtätning av området medför att trafikmängden i Alnarp ökar. Längs med Sundsvägen och 
Kungsgårdsvägen finns viss befintlig bostadsbebyggelse, vilka får en sämre boendemiljö om trafiken 
ökar. Trafikökningen bedöms dock bli relativt begränsad, och andelen tung trafik bedöms som liten. 

Lommabanan är utpekad som farligt godsled, och risk finns för att negativa konsekvenser uppstår 
inom campus-området vid en eventuell olycka.

Lomma kommun är dock angelägen om att det byggs ett yttre godsspår utanför Lomma tätort. Då 
järnvägen bland annat går rakt genom Lomma tätort, har kommunen som vision att godstrafiken 
tas bort från Lommabanan. Detta både på grund av buller- och vibrationsstörningar från tågen, 
säkerhetsrisker vid järnvägskorsningar samt vid transporter av farligt gods. Ett särskilt spår för 
godstrafiken utanför tätorterna har länge förordats av flera kommuner i sydvästra Skåne och Lomma 
kommun reserverar mark för detta i översiktsplanen.

De negativa konsekvenserna bedöms som små.

Positiv påverkan
För att utveckla ett mer hållbart samhälle prioriterar kommunen utbyggnad i kollektivtrafiknära lägen. 
I Lomma tätort finns idag en station, och beslut finns för att anlägga en station i Alnarp år 2026. Detta 
gör att Alnarpsområdet bedöms som lämpligt att utvecklas. En utveckling av Alnarp ger ytterligare 
underlag för den nya tågstationen. 

En utveckling av campus, medför att Alnarpsområdet stärker sin identitet och varumärke. 
Utvecklingen i området med caféer, restauranger, mötesplatser och verksamheter som är kopplade till 
bland annat universitetet gagnar befolkningen i hela Lomma kommun.

De positiva konsekvenserna bedöms som måttliga.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Befolkning och människors hälsa bedöms Alnarp Campus resultera i måttliga 
positiva konsekvenser: +2

Balans av negativ påverkan
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.

DJUR – ELLER VÄXTARTER SOM ÄR SKYDDADE ENLIGT 8 KAP. MB OCH 
BIOLOGISK MÅNGFALD I ÖVRIGT

Negativ påverkan
Ingen negativ påverkan har kunnat identifieras. Området är sedan tidigare ianspråktaget av 
verksamheter som är knutna till universitetet. I översiktsplanen anges att förtätningar ska göras med 
hänsyn till områdets höga naturvärden.

Positiv påverkan
Ingen positiv påverkan har kunnat identifieras. I översiktsplanen anges att förtätningar ska göras med 
hänsyn till områdets höga naturvärden.
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Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. MB och biologisk 
mångfald i övrigt bedöms en utveckling av Alnarp Campus resultera i obetydliga eller inga negativa 
konsekvenser: 0

Balans av negativ påverkan
Lomma kommun arbetar med balanseringsprincipen och miljökompensation. Det har tagits 
politiska beslut om att bortfall av naturresurser vid exploatering i möjligaste mån ska kompenseras. 
Kommunstyrelsen tydliggjorde även arbetssättet kring kompensation år 2014 med två beslut, 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 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.

För att kompensera för de naturresurser som tas i anspråk vid exploatering föreslås ett antal 
kompensationsområden I och II inom kommunens gränser. Vissa av dessa områden föreslås även som 
naturreservat.

MARK, JORD, VATTEN, LUFT OCH KLIMAT

Negativ påverkan
En exploatering av Alnarp Campus medför en trafikökning, vilket ger ökade luftutsläpp och en negativ 
påverkan på klimatet som följd. Det är inte bara den ökade andelen trafik som påverkar klimatet 
negativt, utan även drift, byggnation och livet i och kring boendet. Då området ligger nära Lomma 
station samt att en tågstation ska öppna i Alnarp år 2026, och att trafikökningen är begränsad, 
bedöms den negativa påverkan på klimatet som liten.

En förtätning av området innebär att andelen hårdgjord yta ökar, vilket medför en ökad mängd 
av dagvatten. Detta medför risk för översvämning i lågpunkter både inom och utanför området. 
Andelen föroreningar bedöms inte öka, då den tänkta verksamheten inte avses vara av den typ som 
medför en ökad föroreningsmängd. Ingen risk bedöms finnas för att miljökvalitetsnormerna för 
grundvattenförekomsten Sydvästra Skånes kalkstenar och Alnarpsströmmen försämras.

De negativa konsekvenserna bedöms som små.

Positiv påverkan
I Lomma tätort öppnades en tågstation i december år 2020. Avsikten är att öppna en station även i 
Alnarp år 2026. En full utbyggnad av Alnarpsområdet enligt översiktsplaneförslaget kommer att stärka 
möjligheterna för att uppföra den nya tågstationen.

Intentionerna i översiktsplanen för Alnarp är att bilberoendet ska minska, och att goda förutsättningar 
ska skapas för gång, cykel- och kollektivtrafik. Ett regionalt cykelstråk mellan Alnarp och Lomma pekas 
ut i översiktsplanen, samt ett supercykelstråk, vilket möjliggör visionen. 

Alnarps strategiska läge, samt de åtgärder som föreslås i översiktsplanen, bidrar till ökade möjligheter 
att nyttja kollektivtrafik eller cykla. Fler personer som pendlar till Alnarp, både inom kommunen, och 
till och från Malmö, kommer att kunna färdas med kollektivtrafik eller cykla. 

De positiva konsekvenserna bedöms som måttliga.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Mark, jord, vatten, luft och klimat bedöms Alnarp Campus resultera i små 
positiva konsekvenser: +1.

Balans av negativ påverkan
Ingen balans av negativ påverkan föreslås. 
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LANDSKAP, BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ*

Negativ påverkan
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. 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.

De negativa konsekvenserna bedöms som små.

Positiv påverkan
Utveckling inom Alnarp Campusområde utgör en komplettering till universitetsområdet. Kulturmiljön 
och byggnadsminnet kommer fortsättningsvis att kunna nyttjas utifrån befintliga förutsättningar för 
undervisning, forskning, boende och rekreation. 

De positiva konsekvenserna bedöms som små.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Landskap, bebyggelse och kulturmiljö bedöms utveckling inom Alnarp 
Campusområde resultera i små negativa konsekvenser: -1

Balans av negativ påverkan
Förtätningen är i huvudsak placerad utanför byggnadsminnet. 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.  

HUSHÅLLNINGEN MED MARK, VATTEN OCH DEN FYSISKA MILJÖN I ÖVRIGT

Negativ påverkan
Alnarp Campus 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 verksamheten avses ske inom området som idag bland annat 
nyttjas för försöksodlingar, samt redan är ianspråktaget av bland annat universitetet. Befintligt 
byggnadsbestånd och park inom den riksintressanta institutionsmiljön och inom byggnadsminnet 
bedöms preliminärt inte påtaglig påverkas till följd av utbyggnadsförslaget.*

Positiv påverkan
Verksamhetsområdet utgör en komplettering till universitetsområdet och dess verksamheter. Detta 
medför att opåverkade områden kan bevaras, och befintlig infrastruktur kan så långt som möjligt 
utnyttjas.

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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Ingen jordbruksmark kommer att tas i anspråk för exploateringen. De positiva konsekvenserna 
bedöms som måttliga.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Hushållning av mark och vatten och den fysiska miljön i övrigt bedöms Alnarp 
Campus resultera i måttliga positiva konsekvenser: + 2

Balans av den negativa påverkan
Gestaltningsprogram, kulturmiljöanalys samt lanskapsanalys bör genomföras och ligga till grund för 
utformningen.* Analysernas rekommendationer avses att arbetas in och säkerställs i kommande 
detaljplan.*

ANNAN HUSHÅLLNING MED MATERIAL, RÅVAROR OCH ENERGI SAMT ANDRA 
DELAR AV MILJÖN

Negativ påverkan
Ingen negativ påverkan har kunnat identifieras.

Positiv påverkan
Befintligt energisystem kan nyttjas och en framtida helhetslösning kan tillskapas, vilket ligger i linje 
med den hållbarhetsprofil som Lomma kommun har. Enligt översiktsplanen skall denna stödja en 
successiv övergång till ett samhälle som baserar sin energianvändning på förnybara energikällor. 
Enligt kommunens energi- och klimatplan ska kommunen medverka till att minska klimatpåverkan 
samt energiförbrukningen.

De positiva konsekvenserna bedöms som måttliga.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Annan hushållning med material, råvaror och energi bedöms 
utbyggnadsområdet Alnarp resultera i måttliga positiva konsekvenser: +2

Balans av den negativa påverkan
En analys för lämplig utformning av VA-systemet bör utföras.

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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Verksamhetsområde blå näringar
Lommabukten – Blå näringar
I översiktsplanen föreslås ett verksamhetsområde för Blå näringar. Området ligger i Lommabukten 
och är uppdelat i två delområden, ett i norr och ett i söder. Totalt utgörs verksamhetsområdet av en 
yta på cirka 40 hektar.

Lomma kommuns vision gällande verksamhetsområde för Blå näringar är att använda havets resurser. 
Detta kan göras på många sätt, bland annat genom externa odlingar, reningsverk eller kraftverk såsom 
vågkraft eller strömningskraft. I översiktsplaneförslaget anges vidare att vindkraft och täktverksamhet 
inte får förekomma i Lommabukten, vilket innebär att enbart andra typer av kraftverk kan uppföras 
inom Blå näringar.

Det norra delområdet ligger strax söder om Flädierevs naturreservat, och det södra delområdet ligger 
väster om Strandhusens revlars naturreservat. Lommabukten har ett rikt växt- och djurliv, bland 
annat nyttjas bukten av säl och tumlare och den innefattar stora områden med ålgräsängar med rik 
biologisk mångfald. Området är av stor betydelse för fågellivet.

Verksamhetsområdet Blå näringar 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. Riksintressets syfte bedöms inte påverkas av verksamhetsområdet 
Blå näringar. Inga andra riksintressen berörs.

Hela Lommabukten omfattas av miljökvalitetsnormer för vattenförekomst gällande kustzonen. 
Verksamhetsområdet Blå näringar bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för 
vattenförekomsten negativt. Inga andra miljökvalitetsnormer berörs.

Följande hållbarhetsmål bedöms påverkas positivt av verksamhetsområdet Blå näringar 
Lommabukten; Hav och marina resurser. Hållbarhetsmålet Ekosystem och biologisk mångfald kan 
motverkas.

Verksamhetsområdet Blå näringar Lommabukten bedöms beröra följande miljökvalitetsmål i positiv 
riktning; Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft. Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Miljökvalitetsmålet Ett rikare växt- och djurliv kan motverkas.

BEFOLKNING OCH MÄNNISKORS HÄLSA

Negativ påverkan
Ingen negativ påverkan har identifierats.

Positiv påverkan
Ingen positiv påverkan har identifierats.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Befolkning och människors hälsa bedöms verksamhetsområdet Blå näringar 
resultera i inga konsekvenser: 0

Balans av negativ påverkan
Ingen balans av negativ påverkan har identifierats.
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DJUR – ELLER VÄXTARTER SOM ÄR SKYDDADE ENLIGT 8 KAP. MB OCH 
BIOLOGISK MÅNGFALD I ÖVRIGT

Negativ påverkan
Beroende på vilken typ av verksamhet som uppförs inom verksamhetsområde Blå näringar, kan 
växt- och djurliv påverkas negativt. Bottenfloran och -faunan kan påverkas om fundament eller 
andra anläggningar behöver anläggas eller bottenförankras. Olika anläggningar kan även medföra en 
förändring av strömningsförhållanden samt medföra buller och vibrationer, som kan påverka både 
fiskar, fåglar och andra däggdjur negativt.

De negativa konsekvenserna bedöms som måttliga.

Positiv påverkan
Ingen positiv påverkan har identifierats.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Djur- och växtarter som är skyddade enligt 8 kap. och biologisk mångfald i 
övrigt bedöms verksamhetsområdet Blå näringar resultera i måttliga negativa konsekvenser: -2

Balans av negativ påverkan
När Lomma kommun har fattat beslut om vilken typ av verksamhet som ska uppföras inom 
Blå näringar, bör en utredning genomföras där konsekvenserna för flora och fauna utreds. 
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 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 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.

En del verksamheter kan föranleda att tillstånd enligt 11 kap miljöbalken vattenverksamhet behöver 
sökas.

MARK, JORD, VATTEN, LUFT OCH KLIMAT

Negativ påverkan
Ingen negativ påverkan har identifierats.

Positiv påverkan
Ingen positiv påverkan har identifierats.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Mark, jord, vatten, luft och klimat bedöms verksamhetsområdet Blå näringar 
resultera i inga konsekvenser: 0

Balans av negativ påverkan

Ingen balans av negativ påverkan har identifierats.

LANDSKAP, BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ*

Negativ påverkan
Fornlämningsbilden inom de två områden är oklar, tidigare ej kända fornlämningar kan komma 
att beröras. De negativa konsekvenserna är i dagsläget osäkra. Bottenfundament och muddring 
kan påverka kulturmiljövärden negativt. Den öppna flacka kuststräckan med fria siktlinjer och med 
synliga gravhögar är extra känslig och etableringar till havs kan påverka landskapsbilden negativt. 
Verksamhetsområde Blå näringar ligger inom Kulturmiljöstråket Skånelinjen, Per Albin-linjen i Skånes 
regionala kulturmiljöprogram. 

De negativa konsekvenserna bedöms som måttliga.

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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Positiv påverkan
Ingen positiv påverkan har identifierats.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Landskap, bebyggelse och kulturmiljö bedöms verksamhetsområdet Blå 
näringar resultera i måttliga negativa konsekvenser: -2

Balans av negativ påverkan
Exploatering av verksamhetsområde Blå näringar bör föregås av en landskapsanalys, resultaten 
av analysen bör beaktas vid eventuell exploatering för att minska de negativa konsekvenserna på 
landskapsbilden.

HUSHÅLLNINGEN MED MARK, VATTEN OCH DEN FYSISKA MILJÖN I ÖVRIGT

Negativ påverkan
Ingen negativ påverkan har identifierats.

Positiv påverkan
Det bedöms vara positivt att Lommabuktens kapacitet nyttjas som resurs för ändamål som är förenligt 
med de naturvärden som finns i området.

De positiva konsekvenserna bedöms som måttliga.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt bedöms 
verksamhetsområdet Blå näringar resultera i omfattande positiva konsekvenser: +3

Balans av negativ påverkan
En utredning bör genomföras vilken typ av verksamhet som är den mest lämpade för 
verksamhetsområdet Blå näringar.

ANNAN HUSHÅLLNING MED MATERIAL, RÅVAROR OCH ENERGI SAMT ANDRA 
DELAR AV MILJÖN

Negativ påverkan
Ingen negativ påverkan har identifierats.

Positiv påverkan
Beroende på vilken typ av verksamhet som anläggs kan det verka positivt på aspekten. Anläggs ett 
biologiskt reningsverk kan vattenkvalitén öka, om ett kraftverk anläggs så ger det grön energi. 

De positiva konsekvenserna bedöms som måttliga. 

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Annan hushållning med material, råvaror och energi bedöms 
verksamhetsområdet Blå näringar resultera i måttliga positiva konsekvenser: +2

Balans av negativ påverkan
Ingen balans av negativ påverkan har identifierats.
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Landbaserade hänsynsområden
Respekt kustzon
En stor del av Lomma kommuns kust omfattas av ett större kustområde som utgör riksintresse för 
geografiska bestämmelser enligt 4 kap 1 § och 4 § MB. För att tillgodose riksintresset har ett område 
”Respekt kustzon” pekats ut i översiktsplanen. Inom Respekt kustzon ska ingen ny bostadsbebyggelse 
eller samhällsviktig funktion utöver nödvändiga skyddsanläggningar tillkomma. 

Följande hållbarhetsmål bedöms påverkas positivt av det utpekade området för ”Respekt kustzon”; 
God hälsa och välbefinnande, Hållbara städer och samhällen, Bekämpa klimatförändringarna, Hav och 
marina resurser, Ekosystem och biologisk mångfald. Inga hållbarhetsmål bedöms motverkas.

Följande miljökvalitetsmål bedöms påverkas i positiv riktning av det utpekade området ”Respekt 
kustzon”; Hav i balans samt levande skärgård, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv. Inget 
miljökvalitetsmål bedöms motverkas.

BEFOLKNING OCH MÄNNISKORS HÄLSA

Negativ påverkan
Ingen negativ påverkan har kunnat identifieras.

Positiv påverkan
Inom det utpekade området för ”Respekt kustzon” avses oexploaterade kustområden närmast kusten 
bevaras. Detta verkar positivt för allmänhetens tillgänglighet till strandzonen, och säkerställer även 
friluftsliv och rekreationsmöjligheter längs med kusten.

De positiva konsekvenserna bedöms som måttliga.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Befolkning och människors hälsa bedöms Respekt kustzon resultera i måttliga 
positiva konsekvenser: +2

Balans av den negativa påverkan
Ingen balans av den negativa påverkan har identifierats.

DJUR – ELLER VÄXTARTER SOM ÄR SKYDDADE ENLIGT 8 KAP. OCH BIOLOGISK 
MÅNGFALD I ÖVRIGT

Negativ påverkan
Ingen negativ påverkan har identifierats.

Positiv påverkan
Området för ”Respekt kustzon” gör att oexploaterade kustområden bevaras, vilket medför att 
kustområden med stora naturvärden säkerställs.

De positiva konsekvenserna bedöms som måttliga.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Djur - eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. och biologisk mångfald i 
övrigt bedöms Respekt kustzon resultera i måttliga positiva konsekvenser: +2

Balans av den negativa påverkan
Ingen balans av den negativa påverkan har identifierats.

MARK, JORD, VATTEN, LUFT OCH KLIMAT

Negativ påverkan
Ingen negativ påverkan har identifierats.
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Positiv påverkan
Området för ”Respekt kustzon” gör att oexploaterade kustområden bevaras, vilket medför att 
kustområden med stora naturvärden säkerställs.

De positiva konsekvenserna bedöms som måttliga.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Mark, jord, vatten, luft och klimat bedöms Respekt kustzon resultera i 
måttliga positiva konsekvenser: +2

Balans av den negativa påverkan
Ingen balans av den negativa påverkan har identifierats.

LANDSKAP, BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ*

Negativ påverkan
Vid eventuellt anläggande av nödvändiga skyddsanläggningar kan landskapsbild och fornlämningar 
komma att påverkas negativt. De negativa konsekvenserna är i nuläget oklara. 

Positiv påverkan
Inom det utpekade området för ”Respekt kustzon” avses oexploaterade kustområden närmast 
kusten bevaras. Detta verkar positivt för landskapsbilden och medför att kustområden med stora 
kulturmiljövärden säkerställs. 

De positiva konsekvenserna bedöms som omfattande. 

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Landskap, bebyggelse och kulturmiljö bedöms Respekt kustzon resultera i 
omfattande positiva konsekvenser: +3

Balans av den negativa påverkan
Ingen balans av negativ påverkan har identifierats. 

HUSHÅLLNINGEN MED MARK, VATTEN OCH DEN FYSISKA MILJÖN I ÖVRIGT

Negativ påverkan
Ingen negativ påverkan har identifierats.

Positiv påverkan
En stor del av Lomma kommuns kust omfattas av riksintresse enligt 4 kap 1 § och 4 § MB. Det 
utpekade område ”Respekt kustzon” säkerställer syftet med riksintresseområdet. 

De positiva konsekvenserna bedöms som omfattande.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt bedöms 
Respekt kustzon resultera i omfattande positiva konsekvenser: +3

Balans av den negativa påverkan
Ingen balans av den negativa påverkan har identifierats.

ANNAN HUSHÅLLNING MED MATERIAL, RÅVAROR OCH ENERGI SAMT ANDRA 
DELAR AV MILJÖN

Negativ påverkan
Ingen negativ påverkan har identifierats.

Positiv påverkan
Ingen positiv påverkan har identifierats.

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Annan hushållning med material, råvaror och energi samt andra delar av 
miljön bedöms Respekt kustzon resultera inte resultera i några konsekvenser: 0

Balans av den negativa påverkan
Ingen balans av den negativa påverkan har identifierats.

Hänsyn landsbygd
För att ta värna om landsbygden föreslås ett hänsynsområde för landsbygd. Hänsynsområdet omfattar 
i princip hela kommunen, med undantag av Lomma tätort, Alnarp, Bjärred och Borgeby samt några 
små områden. 

Inom hänsynsområdet för landsbygd ska jordbruksföretagandet och dess utvecklingsbehov 
prioriteras. Jordbruksmarken ska fortsatt användas för produktion av livsmedel, råvaror och andra 
ekosystemtjänster. 

Följande hållbarhetsmål bedöms påverkas positivt av översiktsplaneförslagets hänsynsområde 
för landsbygd; Ingen hunger, Hållbara städer och samhällen, Hållbar konsumtion och produktion, 
Bekämpa klimatförändringarna, Ekosystem och biologisk mångfald. Inga hållbarhetsmål bedöms 
motverkas.

Översiktsplaneförslagets hänsynsområde för landsbygd bedöms beröra följande miljökvalitetsmål i 
positiv riktning; Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv. 

BEFOLKNING OCH MÄNNISKORS HÄLSA

Negativ påverkan
Ingen negativ påverkan har identifierats.

Positiv påverkan
Genom att jordbruksföretagandet prioriteras i området, bidrar översiktsplanen till positiva 
konsekvenser för befolkning och människors hälsa, då många människors verksamheter och levebröd 
säkerställs. Ingen oro finns för att jordbruksmark i odlingslandskapet blir föremål för exploatering. 

De positiva konsekvenserna bedöms som måttliga. 

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Befolkning och människors hälsa bedöms det utpekade området ”Hänsyn 
landsbygd” resultera i måttliga positiva konsekvenser: +2

Balans av den negativa påverkan
Ingen balans av den negativa påverkan har identifierats.

DJUR – ELLER VÄXTARTER SOM ÄR SKYDDADE ENLIGT 8 KAP. OCH BIOLOGISK 
MÅNGFALD I ÖVRIGT

Negativ påverkan
Ingen negativ påverkan har identifierats.

Positiv påverkan
Inom hänsynsområdet för landsbygd anges att landskapets struktur och obrukade ytor som 
våtmarker, kantzoner, buskiga ägogränser och bryn, trädmiljöer, bioträdor, blommande vägrenar, 
markvägar och gröna obrukade stråk får fortsätta att utvecklas för att säkerställa landskapets 
ekosystemtjänster. Detta gör att områden som innehar stora naturvärden säkerställs, och att befintliga 
ekosystemtjänster nyttjas och utvecklas. 

De positiva konsekvenserna bedöms som omfattande.
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Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Djur – eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. och biologisk mångfald 
i övrigt bedöms det utpekade området ”Hänsyn landsbygd” resultera i omfattande positiva 
konsekvenser: +3

Balans av den negativa påverkan
Ingen balans av den negativa påverkan har identifierats.

MARK, JORD, VATTEN, LUFT OCH KLIMAT

Negativ påverkan
Jordbruksmark innehåller stora mängder kväve och fosfor. Dessa rinner via grundvatten, diken och 
vattendrag till hav och sjöar och medför övergödning. Inom området Hänsyn landsbygd prioriteras 
jordbruket och dess verksamhet, vilket innebär ett fortsatt läckage av näringsämningen till 
omgivningen. Både ytvatten- och grundvatten som omfattas av miljökvalitetsnormerna för vatten 
påverkas negativt. 

De negativa konsekvenserna bedöms som måttliga. 

Positiv påverkan
Att prioritera jordbruket inom kommunen medför i sin tur att närodlade livsmedel prioriteras. Ett 
utökat utbud av närodlade alternativ, kan medföra på längre sikt att andelen längre transporter 
minskas, vilket i sin tur påverkar klimat och luft i positiv riktning. 

Området Hänsyn landsbygd säkerställer den lokala produktionsförmågan av livsmedel. 

De positiva konsekvenserna bedöms som måttliga. 

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Mark, jord, vatten, luft och klimat bedöms det utpekade området ”Hänsyn 
landsbygd” inte resultera i några konsekvenser: 0

Balans av den negativa påverkan
Inom område ”Hänsyn landsbygd” avser kommunen att fortsätta arbetet med åtgärder inom EU:s 
ramdirektiv för vatten för att minska miljöpåverkan och höja vattenkvaliteten.

LANDSKAP, BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ*

Negativ påverkan
Kommunen lyfter fram att stora anläggningar bör undvikas på landsbygden då slättlandskapet är 
känsligt för storskaliga anläggningar, då de kan bli mycket dominerande visuellt. Detta omfattar inte 
exempelvis maskinhallar eller liknande byggnader som behövs för driften av befintligt jordbruk. 
Att kommunen bedömer att stora anläggningar bör undvikas och att jordbruket prioriteras inom 
området ”Hänsyn landsbygd” är positivt. Dock finns risk att stora jordbruksanknutna byggnader 
och anläggningar påverkar kulturmiljö, landskapsbild och siktlinjer negativt. Inom hänsynsområde 
landsbygd anger kommunen att siktlinjer ska bevaras. Inom området ”Hänsyn landsbygd” finns 
flertalet registrerade fornlämningar, ytterligare dolda fornlämningar kan inte uteslutas.

De negativa konsekvenserna bedöms som små.

Positiv påverkan
Att ingen bostadsbebyggelse ska tillkomma inom området för ”Hänsyn landsbygd” medför att stora 
oexploaterade områden kan bevaras. Detta medför att kulturmiljöer och landskapsbild säkerställs. 

De positiva konsekvenserna bedöms som omfattande.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Landskap, bebyggelse och kulturmiljö bedöms det utpekade området 
”Hänsyn landsbygd” resultera i måttliga positiva konsekvenser: +2

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

Balans av den negativa påverkan
Vid anläggande av nya jordbruksanknutna anläggningar bör hänsyn visas till befintliga kulturmiljöer, 
siktlinjer och landskapsbilden. Detta medför att värdefulla kulturmiljöer, siktlinjer och landskapsbild 
bevaras. I Kommunens kulturmiljöprogram (antaget av Kommunfullmäktige 2005) anges under 
riktlinjer för skifteslandskapet att ny bebyggelse bör utformas hänsynsfullt i förhållande till det öppna 
jordbrukslandskapet. Utformningen bör då ta hänsyn till äldre bebyggelse samt befintliga strukturer i 
vägnät och fastighetsindelning.

HUSHÅLLNINGEN MED MARK, VATTEN OCH DEN FYSISKA MILJÖN I ÖVRIGT

Negativ påverkan
Ingen negativ påverkan har identifierats. 

Positiv påverkan
Inom hänsynsområdet för landsbygd får inte någon bostadsbebyggelse tillkomma. Här ska jordbrukets 
intressen prioriteras, och marken ska fortsatt användas för produktion av livsmedel, råvaror och andra 
ekosystemtjänster. 

De positiva konsekvenserna bedöms som omfattande. 

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt bedöms det 
utpekade området ”Hänsyn landsbygd” resultera i omfattande positiva konsekvenser: +3

Balans av den negativa påverkan
Ingen balans av den negativa påverkan har identifierats.

ANNAN HUSHÅLLNING MED MATERIAL, RÅVAROR OCH ENERGI SAMT ANDRA 
DELAR AV MILJÖN

Negativ påverkan
Ingen negativ påverkan har identifierats.

Positiv påverkan
Ingen positiv påverkan har identifierats.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Annan hushållning med material, råvaror och energi samt andra delar av 
miljön bedöms det utpekade området ”Hänsyn landsbygd” inte resultera i några konsekvenser: 0

Balans av den negativa påverkan
Ingen balans av den negativa påverkan har identifierats.
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Gröna och blå infrastrukturer
Grön infrastruktur
Omfattar följande delar av Planförslaget Ekologisk korridor; Naturreservat; 
Omvandlingskompensation; Förbättringskompensation; Översvämningsområde; 
Fördröjningsdamm (för dagvatten)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. Totalt pekas tio 
kompensationsområden ut, med en total yta på cirka 228 ha. 

I översiktsplanen föreslås också ett antal ekologiska korridorer. Korridorerna skall öka landskapets 
vattenhållande förmåga, öka möjligheterna för djur och växter att förflytta och sprida sig i landskapet 
samt öka människors rekreationsmöjligheter.

Landskapet i Lomma kommun är starkt präglat av jordbruket, som även lämnat spår eller till och med 
legat till grund för många av naturområdena. På det lokala planet är exploatering av naturområden 
ett stort hot mot biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Då befolkningsmängden antas öka i 
framtiden, ökar också behovet av ytor för rekreation och friluftsliv. För att ge bättre tillgänglighet, 
upplevelsevärden och livsmiljöer för djur och växter anges åtgärder för att öka, återskapa och skydda 
naturvärden. Totalt pekas åtta områden ut som framtida naturreservat med en total yta på cirka 101 
ha. 

Följande hållbarhetsmål bedöms påverkas positivt av översiktsplaneförslagets förändringar i grön 
infrastruktur; God hälsa och välbefinnande, Rent vatten och sanitet för alla, Hållbara städer och 
samhällen, Bekämpa klimatförändringarna, Ekosystem och biologisk mångfald. Inga hållbarhetsmål 
bedöms motverkas.

Översiktsplaneförslaget föreslagna förändringar i grön infrastruktur bedöms beröra följande 
miljökvalitetsmål i positiv riktning; Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt en levande kust 
och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö, Ett 
rikt växt- och djurliv. 

BEFOLKNING OCH MÄNNISKORS HÄLSA

Negativ påverkan
Inga negativa konsekvenser har identifierats.

Positiv påverkan
Översiktsplaneförslaget bedöms medföra att kulturella ekosystemtjänster (såsom rekreation, hälsa, 
naturpedagogik, kultur- och naturarv samt landskapsbild) för kommunens befolkning ökar och 
säkerställs, dock behöver detta utvecklas i takt med väntad befolkningsökning. 

De positiva konsekvenserna bedöms som måttliga.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Befolkning och människors hälsa bedöms översiktsplanens förändringar i grön 
infrastruktur resultera i måttliga positiva konsekvenser: +2

Balans av den negativa påverkan
Ingen balans av den negativa påverkan har identifierats.
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

DJUR – ELLER VÄXTARTER SOM ÄR SKYDDADE ENLIGT 8 KAP. OCH BIOLOGISK 
MÅNGFALD I ÖVRIGT

Negativ påverkan
Inga negativa konsekvenser har identifierats. 

Positiv påverkan
Lomma kommun arbetar med balanseringsprincipen och miljökompensation. Det har tagits 
politiska beslut om att bortfall av naturresurser vid exploatering i möjligaste mån ska kompenseras. 
Kommunstyrelsen tydliggjorde även arbetssättet kring kompensation år 2014 genom 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. Genom 
att kompensationsområden, samt nya naturreservat och ekologiska korridorer säkerställs i 
översiktsplanen, tydliggörs arbetssättet med balanseringsprincipen i kommunens målsättning samt 
säkerställer att det finns möjliga kompensationsområden. Konflikter gällande markanspråk från andra 
verksamheter och markanvändning undviks. 

Att bilda nya naturreservat innebär att den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster skyddas 
och säkerställs, värdefulla naturmiljöer kan bevaras, friluftslivsbehovet tillgodoses, nya och värdefulla 
naturmiljöer kan återställas och livsmiljöer för skyddsvärda arter kan skyddas eller återskapas. För 
de föreslagna naturreservaten skall föreskrifter för att bevara naturvärden upprättas. Syftet med 
föreskrifterna är att begränsa olika verksamheter för att skydda och utveckla naturmiljön och dess 
ekosystemtjänster.

Föreslagna kompensationsområden bidrar också till att upprätthålla naturmiljövärden inom 
kommunen samt att säkerställa att natur- och grönområden finns kvar i relativt stor omfattning. Även 
de angivna ekologiska korridorerna verkar positivt för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 
bland annat genom att spridningsmöjligheter uppstår mellan olika områden.

Föreslagna kompensationsområden, naturreservat samt ekologiska korridorer medför förbättrade 
förutsättningar för de reglerade ekosystemtjänsterna pollinering samt skadedjursbekämpning. 
Förbättrade förutsättningar för dessa två ekosystemtjänster kan leda till bättre skördar och mindre 
behov av bekämpningsmedel och konstgödsel.

Omfattande positiva konsekvenser bedöms uppstå.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Djur - eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. och biologisk mångfald 
i övrigt bedöms översiktsplanens förändringar i grön infrastruktur resultera i omfattande positiva 
konsekvenser: +3

Balans av den negativa påverkan
 Ingen balans av negativ påverkan har identifierats då föreslagna kompensationsområden, samt nya 
naturreservat och ekologiska korridorer utgör kompensationsåtgärder.

MARK, JORD, VATTEN, LUFT OCH KLIMAT

Negativ påverkan
Inga negativa konsekvenser har identifierats.

Positiv påverkan
Föreslagna kompensationsområden, samt nya naturreservat och ekologiska korridorer medverkar 
till, samt säkerställer ekosystemtjänster i kommunen. De kompensationsområden som utgörs av 
skogsmiljöer och våtmarker bidrar till att binda kol från atmosfären långsiktigt. Skogsmiljön dämpar 
också effekten av extrema klimat och binder jorden. 

Föreslagna kompensationsområden, samt nya naturreservat och ekologiska korridorer förbättrar 
också luftkvaliteten och begränsar spridningen av luftföroreningar. Dessutom skapar vegetation syre 
och reducerar buller. 
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De kompensationsområden som föreslås närmast kusten har stor betydelse för att binda jorden och 
motverka erosion från havets vågor, hårda vindar och regn. Det lågt belägna området vid Lommas 
kust blir ofta översvämmat och vegetationen är av stor betydelse för att minska översvämningar. 

En del av kompensationsområdena samt nya naturreservat och ekologiska korridorer kan även 
ha vattenreningspotential, som medför positiva effekter i form av ökad grad av vattenrening samt 
förbättra skyddet mot översvämningar genom bättre naturlig infiltrationskapacitet.

Omfattande positiva konsekvenser bedöms uppstå.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Mark, jord, vatten, luft och klimat bedöms översiktsplanens förändringar i 
grön infrastruktur resultera i omfattande positiva konsekvenser: +3

Balans av den negativa påverkan
Ingen balans av den negativa påverkan har identifierats.

LANDSKAP, BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ*

Negativ påverkan
Vid anläggande av grön infrastruktur finns risk att kulturmiljöer, historiska odlingslandskap eller 
strukturer i landskapet påverkas. Dolda fornlämningar under mark kan inte uteslutas.

De negativa konsekvenserna bedöms som små. 

Positiv påverkan
I områden som föreslås som naturreservat och kompensationsområden kan även finnas 
kulturmiljövärden. Vissa riktningar i landskapet, tidigare nyttjande av marken vilket visar sig som 
varierade vegetationstyper samt landskapsbilden i stort kan vara viktiga ur kulturmiljösynpunkt och 
för läsbarheten av landskapet. Även fornlämningar kan finnas. Landskapets kulturmiljövärden kan 
vara en tillgång vid bildande av grön infrastruktur.

De positiva konsekvenserna bedöms som omfattande. 

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Landskap, bebyggelse och kulturmiljö bedöms översiktsplanens förändringar i 
grön infrastruktur resultera i omfattande positiva konsekvenser: +3

Balans av den negativa påverkan
Hänsyn bör tas till fornlämningar, kulturmiljöstrukturer och landskapsbild vid anläggande av grön 
infrastruktur.  

HUSHÅLLNINGEN MED MARK, VATTEN OCH DEN FYSISKA MILJÖN I ÖVRIGT

Negativ påverkan
Inga negativa konsekvenser har identifierats.

Positiv påverkan
Kompensationsområden, naturreservat samt ekologiska korridorer, säkerställer och bidrar till växt- 
och djurliv. Växt- och djurliv är viktiga även för hushållningen med mark och vatten, då de tar upp 
och binder näringsämnen i sin biomassa. När de dör, bryts de ned av andra organismer som åter 
frigör de bundna näringsämnena, vilket bidrar bland annat till att hålla våra jordbruksmarker bördiga 
samt påverkar näringsstatusen i våra vattendrag. Då Lomma är en jordbruksintensiv kommun, är det 
viktigt att kontinuerligt arbeta med att reducera läckage av näringsämnen från åkrar samt bibehålla 
bördiga jordbruksmarker. Detta kan man exempelvis göra genom ändrade odlingsmetoder, att skapa 
skyddzoner med växtlighet längs med åkrar och vattendrag samt att anlägga fler våtmarker och skapa 
meandrande vattendrag. 

De positiva konsekvenserna bedöms som omfattande. 

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt bedöms 
översiktsplanens förändringar i grön infrastruktur resultera i omfattandepositiva konsekvenser: +3

Balans av den negativa påverkan
Ingen balans av den negativa påverkan har identifierats. 

ANNAN HUSHÅLLNING MED MATERIAL, RÅVAROR OCH ENERGI SAMT ANDRA 
DELAR AV MILJÖN

Negativ påverkan
Inga negativa konsekvenser har identifierats.

Positiv påverkan
Att säkerställa kompensationsområden kan bidra till ökade möjligheter av att ta till vara på 
restmaterial från jordbruk samt tång från stränderna för att bilda energi genom rötning.

De positiva konsekvenserna bedöms som små

Inga positiva konsekvenser har identifierats.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Annan hushållning med material, råvaror och energi samt andra 
delar av miljön bedöms översiktsplanens förändringar i grön infrastruktur resultera i små 
positivakonsekvenser: +1

Balans av den negativa påverkan
Ingen balans av den negativa påverkan har identifierats.

Blå infrastruktur 
Lomma kommun har utfört ett antal översvämningskarteringar av Höje å med Önnerupsbäcken. 
Resultatet visar att flera större områden norr om Lomma tätort riskerar att översvämmas, både av 
havet och av höga flöden i Höje å/Önnerupsbäcken. Översvämningarna beror bland annat på ökade 
vattenutsläpp högre upp i vattensystemen, i områden som ligger utanför kommungränsen. För att 
minska påverkan inom Lomma kommun har ett område angetts som lämpligt för översvämning. Ytan 
uppgår till cirka 31 ha.

Avrinningsområdet för Höje å ska hantera stora flödestoppar och föroreningar som kommer både från 
tätorternas dagvatten, samt lantbrukets avrinning. I översiktsplanen har därför ett antal områden för 
fördröjningsdammar pekats ut med en total yta på cirka 40 ha.

Följande hållbarhetsmål bedöms påverkas positivt av översiktsplaneförslagets förändringar i blå 
infrastruktur; Hållbara städer och samhällen, Bekämpa klimatförändringarna, Hav och marina 
resurser, Ekosystem och biologisk mångfald. Inga hållbarhetsmål bedöms motverkas.

Översiktsplaneförslaget föreslagna förändringar i blå infrastruktur bedöms beröra följande 
miljökvalitetsmål i positiv riktning; Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Ingen 
övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande 
skärgård, God bebyggd miljö, Ett rikare växt- och djurliv. Inget miljökvalitetsmål bedöms motverkas.

BEFOLKNING OCH MÄNNISKORS HÄLSA

Negativ påverkan
Inga negativa konsekvenser har identifierats.

Positiv påverkan
Inga positiva konsekvenser har identifierats.
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Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Befolkning och människors hälsa bedöms översiktsplanens förändringar i blå 
infrastruktur inte resultera i några konsekvenser: 0

Balans av den negativa påverkan
Ingen balans av den negativa påverkan har identifierats.

DJUR – ELLER VÄXTARTER SOM ÄR SKYDDADE ENLIGT 8 KAP. OCH BIOLOGISK 
MÅNGFALD I ÖVRIGT

Negativ påverkan
Inga negativa konsekvenser har identifierats. 

Positiv påverkan
De områden som avsätts i översiktsplanen som lämpliga översvämningsytor kan ge förutsättningar för 
att nya biotoper skapas, och verka positivt för den biologiska mångfalden. 

De positiva konsekvenserna bedöms som måttliga.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Djur – eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. och biologisk mångfald 
i övrigt bedöms översiktsplanens förändringar i blå infrastruktur resultera i måttliga positiva 
konsekvenser: +2

Balans av den negativa påverkan
Ingen balans av den negativa påverkan har identifierats.

MARK, JORD, VATTEN, LUFT OCH KLIMAT

Negativ påverkan
Inga negativa konsekvenser har identifierats.

Positiv påverkan
I översiktsplaneförslaget redovisas områden för översvämningsytor, där Höje å med Önnerupsbäcken 
kan svämma över när förhållandena är sådana. Detta medför att risken för översvämning minskar 
inom kommunen, främst norr om Lomma tätort.

Idag saknas det tillräckligt med våtmarker och fördröjningsmagasin både i landskapet och i den 
bebyggda miljön. Föreslaget översvämningsområde samt fördröjningsdamm för dagvatten medför att 
landskapet kan återfås en del av dess vattenreglerande förmåga, samt en ökad rening av förorenat 
vatten.

De positiva konsekvenserna bedöms som måttliga.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö bedöms 
översiktsplanens förändringar i blå infrastruktur resultera i måttliga positiva konsekvenser:

+2

Balans av den negativa påverkan
Ingen balans av den negativa påverkan har identifierats.

LANDSKAP, BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ*

Negativ påverkan
Vid anläggande av fördröjningsdammar och eventuella skyddsvallar finns risk att fornlämningar 
påverkas. Arkeologiska undersökningar kan bli aktuella. Eventuella skyddsvallar kan påverka 
landskapsbilden. 

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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De negativa konsekvenserna bedöms som små. 

Positiv påverkan
Tidigare våtmarkslägen kan återskapas och på så vis även en tidigare mer varierad landskapsbild. 

De positiva konsekvenserna bedöms som omfattande. 

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Landskap, bebyggelse och kulturmiljö bedöms översiktsplanens förändringar i 
blå infrastruktur resultera i omfattande positiva konsekvenser: +3.

Balans av den negativa påverkan
Vid anläggande av eventuella skyddsvallar bör studier av landskapsbilden genomföras och resultaten 
arbetas in i förslagen.

HUSHÅLLNINGEN MED MARK, VATTEN OCH DEN FYSISKA MILJÖN I ÖVRIGT

Negativ påverkan
Den negativa påverkan utgörs av att mark tas i anspråk för fördröjningsdammar. 

Små negativa konsekvenser bedöms uppstå.

Positiv påverkan
Avrinningsområdet för Höje å ska hantera stora flödestoppar och föroreningar som kommer både från 
tätorternas dagvatten samt lantbrukets naturliga avrinning. Flera miljoner kubikmeter vatten behöver 
fördröjas. I översiktsplanen har därför ett antal områden för fördröjningsdammar för dagvatten 
pekats ut. Fördröjningsdammarna är konstruerade med en flödesregulator, vilket medför att flödet 
begränsas. Fördröjningsdammarna minskar även andelen föroreningar i vattnet, vilket verkar positivt 
för miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenförekomst.

De positiva konsekvenserna bedöms som måttliga.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt bedöms 
översiktsplanens förändringar i blå infrastruktur resultera i måttliga positiva konsekvenser: +2

Balans av den negativa påverkan
Ytterligare studier och beräkningar av fördröjningsmagasinen behöver utföras.

ANNAN HUSHÅLLNING MED MATERIAL, RÅVAROR OCH ENERGI SAMT ANDRA 
DELAR AV MILJÖN

Negativ påverkan
Inga negativa konsekvenser har identifierats.

Positiv påverkan
Inga positiva konsekvenser har identifierats.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Annan hushållning med material, råvaror och energi samt andra delar av 
miljön bedöms översiktsplanens förändringar i grön infrastruktur inte resultera i några konsekvenser: 
0

Balans av den negativa påverkan
Ingen balans av den negativa påverkan har identifierats.
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Kustvattenanvändning
I översiktsplaneförslaget har en stor del av kuststräckan avsatts som hänsynsområde för bad och 
friluftsliv. Området innefattar de allmänna bad som finns i Lomma kommun, Lomma norra strand, 
Habo-området, stranden vid Långa Bryggan i Bjärred samt området mellan nämnda badplatser. 
Området för bad och rekreation sträcker sig ut till tre meters djup. Båtliv, windsurfing och kitesurfing 
avses samordnas med bad och annat friluftsliv. Området uppgår till cirka 420 ha.

I översiktsplanen har ett hänsynsområde för höga marina naturvärden säkerställts. Områdets höga 
naturvärden avses väga tungt vid konflikter med andra intressen. I området prioriteras den naturliga 
strandmiljön. Området uppgår till cirka 2 100 ha.

De grunda bottnarna i Lommabukten utgör en ekologiskt känslig miljö med en hög biologisk 
mångfald. Området inom tio meters djupgräns är i översiktsplaneförslaget utpekat som särskilt 
värdefullt havsområde samt värdefullt havsområde. Friluftsliv och rekreation i form av vattensporter, 
fiske och båtsport ska ta hänsyn till områdets naturvärden. Området uppgår till cirka 2 100 ha.

I översiktsplanen har även en farled för sjöfart pekats ut som säkerställer infarten till riksintresset 
Malmö hamn.

Följande hållbarhetsmål bedöms påverkas positivt av översiktsplaneförslagets avsatta områden 
för kustvattenanvändning; Hållbara städer och samhällen, Hav och marina resurser, Ekosystem och 
biologisk mångfald. Inga hållbarhetsmål bedöms motverkas.

Översiktsplaneförslagets avsatta områden för kustvattenanvändning bedöms beröra följande 
miljökvalitetsmål i positiv riktning; Hav i balans samt levande kust och skärgård, God bebyggd miljö, 
Ett rikare växt- och djurliv. Inget miljökvalitetsmål bedöms motverkas.

BEFOLKNING OCH MÄNNISKORS HÄLSA

Negativ påverkan
Inga negativa konsekvenser har identifierats.

Positiv påverkan
Genom att Lomma kommun i översiktsplanen har säkerställt ett område längs med kuststräckan för 
bad och rekreation medverkar planen till omfattande positiva konsekvenser för människors hälsa. 
Närheten till kusten och Öresund är en unik kvalitet för kommuninvånare och besökare samtidigt 
som kustområdet utgör basen för en stor del av den biologiska mångfalden i kommunen. Utmed 
hela kuststräckan finns strandstråket, som i den södra halvan av sträckan mellan Lomma och Bjärred 
möjliggör värdefulla gång- och cykelmöjligheter längs med stranden. Kuststräckan är i hög grad 
påverkad av mänsklig aktivitet och stora delar utgörs av utfyllnadsmark, erosionsskydd, anlagda 
stränder och tångupplag. Trots stora ingrepp har området höga natur- och rekreationsvärden.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Befolkning och människors hälsa bedöms översiktsplanens 
kustvattenanvändning inom Lomma kommun resultera i omfattande positiva konsekvenser: +3

Balans av negativ påverkan
Ingen balans av negativ påverkan har identifierats.

DJUR – ELLER VÄXTARTER SOM ÄR SKYDDADE ENLIGT 8 KAP. OCH BIOLOGISK 
MÅNGFALD I ÖVRIGT

Negativ påverkan
Ingen negativ påverkan har identifierats.

Positiv påverkan
Ett utpekat hänsynsområde med höga naturvärden, samt särskilt värdefullt havsområde medför 
positiva konsekvenser för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i området. I Lommabukten 
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finns bland annat de biologiskt värdefulla ålgräsängarna, som har en stor ekologisk betydelse i 
grundare havsområden. Ålgräsängar erbjuder föda och livsrum åt många organismer, förhindrar 
sedimenterosion samt har en viktig roll i närsaltskretsloppet. Dessutom binder Ålgräsängarna sanden. 

Verksamheter som utgör hot mot naturvärdena strider mot de ställningstaganden som har gjorts i 
översiktsplanen, varför sannolikheten är liten att verksamheterna får uppföras.

De positiva konsekvenserna bedöms som omfattande.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Djur – eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. och biologisk mångfald i 
övrigt bedöms översiktsplanens kustvattenanvändning inom Lomma kommun resultera i omfattande 
positiva konsekvenser: +3

Balans av negativ påverkan
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 två beslut, 
dels att miljövärdesbedömningen ska ingå som en del av detaljplanearbetet, dels 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.

MARK, JORD, VATTEN, LUFT OCH KLIMAT

Negativ påverkan
Ingen negativ påverkan har identifierats.

Positiv påverkan
Inga positiva konsekvenser har identifierats.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Mark, jord, vatten, luft och klimat bedöms översiktsplanens 
kustvattenanvändning inom Lomma kommun inte resultera i några konsekvenser: 0

Balans av negativ påverkan
Ingen balans av negativ påverkan har identifierats.

LANDSKAP, BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ*

Negativ påverkan
Ingen negativ påverkan har identifierats.

Positiv påverkan
Kusträckan i Lomma kommun ingår i värdefullt Kulturmiljöstråk: Skånelinjen Per Albin-
linjen, Kävlingeåns mynning ingår också i Kulturmiljöstråk: Kävlinge å, i Länsstyrelsen Skånes 
kulturmiljöprogram. Kommunens vision är att nya anläggningar eller verksamheter inte får ske inom 
översiktsplaneförslagets avsatta områden för kustvattenanvändning. Detta medför att befintlig 
landskapsbild och kulturmiljövärden kan säkerställas. 

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Landskap, bebyggelse och kulturmiljö bedöms översiktsplanens 
kustvattenanvändning inom Lomma kommun resultera i omfattande positiva konsekvenser: +3 

Balans av negativ påverkan
Ingen balans av negativ påverkan har identifierats.

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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HUSHÅLLNINGEN MED MARK, VATTEN OCH DEN FYSISKA MILJÖN I ÖVRIGT

Negativ påverkan
Ingen negativ påverkan har identifierats.

Positiv påverkan
I översiktsplaneförslaget har en farled in till Malmö hamn, som utgör riksintresseområde, säkerställts. 

Idag är områden som ligger i kustzonen och havsnära attraktiva för boende, varför det många gånger 
sker en exploatering av bostäder i kustområdet. Detta medför att andelen rekreationsområden i 
kustzonen allt mer minskar. Genom att kommunen har säkerställt områden där exploatering inte 
får genomföras, och områden där naturvärdena särskilt bör främjas, bedöms positiva konsekvenser 
uppstå.

De positiva konsekvenserna bedöms som omfattande.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt bedöms 
översiktsplanens kustvattenanvändning inom Lomma kommun resultera i omfattande positiva 
konsekvenser: +3

Balans av negativ påverkan
Ingen balans av negativ påverkan har identifierats.

ANNAN HUSHÅLLNING MED MATERIAL, RÅVAROR OCH ENERGI SAMT ANDRA 
DELAR AV MILJÖN

Negativ påverkan
I översiktsplanen anges att ingen vindkraftsutbyggnad får ske inom område som är utpekat som 
värdefullt havsområde och särskilt värdefullt havsområde, vilket bedöms som negativt. Dock 
finns det andra förnyelsebara energisystem som kan nyttjas inom kommunen, varför de negativa 
konsekvenserna bedöms som små.

Positiv påverkan
Ingen positiv påverkan har identifierats.

Miljökonsekvens
Gällande miljöaspekten Annan hushållning med material, råvaror och energi samt andra delar 
av miljön bedöms översiktsplanens kustvattenanvändning inom Lomma kommun resultera i små 
negativa konsekvenser: -1

Balans av negativ påverkan
Ingen balans av negativ påverkan har identifierats.
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Övrig ändrad markanvändning
Omfattar följande delar av Planförslaget: Skyddsområde avloppsreningsverk; Supercykelstråk; 
Reservat Skyddsvall; Plats för upplag; Plats för tillfälligt upplag; Övergång; Tågstation(er); Idrottsplats; 
VA-Huvudledning från Lund – Malmö I dagsläget är inte utformning och utförande kända för dessa 
åtgärder och det kan bli aktuellt med separata prövningar inom ramen för olika lagstiftningar, se även 
avsnitt 6.11. 

Lomma kommun har avtalat med Trafikverket om att öppna tågstationer i Flädie och Alnarp år 2026. 
Dessa avses komplettera Lomma station som öppnade i december år 2020. 

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

Området både söder och norr om Lödde å är ett populärt rekreationsområde. För att utveckla 
friluftslivet och rekreationsmöjligheterna föreslås en förbindelse över Lödde å. Löddeåns mynning 
omfattas av natura 2000-område enligt fågeldirektivet, samt utgör naturreservat och riksintresse för 
både friluftsliv och naturmiljö. Dessutom finns ett flertal områden vid åns mynning som under vissa 
tidsperioder omfattas av tillträdesförbud på grund av de höga värdena för fågellivet. 

En skyddsvall mot havets påverkan avseende översvämning föreslås byggas längs Höje å. Söderut 
anger översiktsplanen ett reservat för att kunna utveckla befintlig skyddsvall.

I översiktsplanen pekas mark ut för återkommande upplag av bland annat massor från 
anläggningsarbeten, samt grönavfall från parkskötsel och tångrensning. Områden för upplag av 
massor och grönavfall avses anläggas vid eller i verksamhetsområden med bra vägförbindelser och 
som har 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. Totalt föreslås 
fyra områden, varav tre utgörs av tillfällig lagring, och ett område för permanent lagring.

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

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

Reservat för ny avloppsledning mellan Lund och Malmö finns utpekad i översiktsplaneförslaget. 

Följande hållbarhetsmål bedöms påverkas positivt av de åtgärder som i översiktsplaneförslaget ingår 
i avsnittet övrigt; God hälsa och välbefinnande, Hållbara innovationer, industri och infrastruktur, 
Hållbara städer och samhällen, Bekämpa klimatförändringarna; Ekosystem och biologisk mångfald. 
Inget hållbarhetsmål bedöms motverkas.

Följande miljökvalitetsmål bedöms påverkas positivt av de åtgärder som i översiktsplaneförslaget 
ingår i avsnittet övrigt; Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, God bebyggd miljö. Inget 
miljökvalitetsmål bedöms motverkas.

BEFOLKNING OCH MÄNNISKORS HÄLSA

Negativ påverkan

Att anlägga tågstationer kan medföra en negativ påverkan på befintlig boendemiljö genom buller 
samt vibrationer. Generellt innehar tåg högre bullervärden vid start och stopp, än vid en jämn 
hastighet. Ett visst ljud av bromsarna och av högtalare på perrong kan även uppstå.

De negativa konsekvenserna bedöms som måttliga.

Positiv påverkan

En komplettering av tågstopp i Alnarp och Flädie bidrar till att människor kan åka kollektivt. Att resa 
med tåg är positivt för miljön och bidrar till att utsläpp som påverkar människors hälsa negativt, ett 
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ökat kollektivtrafikresande kan även i viss utsträckning medföra en minskning av utsläpp samt buller i 
de kommuner som Lomma kommun har en ut- och inpendling till, bland annat Malmö. 

Supercykelstråket medför att fler personer kan trafiksäkert cykelpendla, vilket bidrar till positiva 
effekter för hälsa. 

För att möta den ökade efterfrågan på idrottsytor planeras för en ny idrottsplats i Habo fritidsområde. 
Förslaget bedöms medverka till positiva konsekvenser för hälsa, då fler personer, speciellt barn och 
ungdomar kan erhålla ökade möjlighet för idrott. 

Övergången vid Lödde å bedöms medföra positiva konsekvenser för människors hälsa, då 
övergången binder samman rekreationsområdena söder och norr om Lödde å, samt ökar 
rekreationsmöjligheterna för allmänheten i området.

De positiva konsekvenserna bedöms som måttliga.

Miljökonsekvens

Gällande miljöaspekten Befolkning och människors hälsa bedöms de åtgärder som i 
översiktsplaneförslaget ingår i avsnittet övrigt resultera i måttliga positiva konsekvenser: +2

Balans av negativ påverkan

Ytterligare utredningar gällande påverkan på boendemiljön bör utredas i samband med att tågstopp 
avses uppföras. Eventuella åtgärder bör säkerställas i järnvägsplan eller detaljplan.

DJUR – ELLER VÄXTARTER SOM ÄR SKYDDADE ENLIGT 8 KAP. OCH BIOLOGISK 
MÅNGFALD I ÖVRIGT

Negativ påverkan

Övergången vid Lödde å kan påverka naturreservatet samt natura 2000-området Löddeåns mynning 
(fågeldirektivet) och fågellivet. I dagsläget är det dock inte möjligt att avgöra konsekvenserna, då 
lokalisering och utformning av övergången avgör påverkan. 

Trots att visionen är att massupplag skall lokaliseras till vid eller i verksamhetsområden kan 
rödlistade och fridlysta arter beröras. Genom att massor och grönavfall läggs inom ett område kan 
förutsättningarna förändras för vissa arter och negativa konsekvenser riskerar att uppstå.

De negativa konsekvenserna bedöms som måttliga. 

Positiv påverkan

Ett massupplag och grönavfall kan medföra att arter sprids till andra områden, samt att nya biotoper 
som exempelvis artrika ruderatmarker skapas. Permanent lagring avses planeras och genomföras på 
ett sätt som långsiktigt ökar värdet av ekosystemtjänster.

Då tågstopp och supercykelstråk medför att andelen fordonstrafik minskar, bedöms störningar i form 
av buller och föroreningar minska.

De positiva konsekvenserna bedöms som små.

Miljökonsekvens

Gällande miljöaspekten Djur – eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. och biologisk mångfald 
i övrigt bedöms de åtgärder som i översiktsplaneförslaget ingår i avsnittet övrigt resultera i små 
negativa konsekvenser: -1

Balans av negativ påverkan

Tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken samt dispens från 
strandskyddsbestämmelserna blir sannolikt aktuellt för skyddsvallen.

När det blir aktuellt att uppföra övergången vid Lödde å, bör en utredning genomföras för att avgöra 
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

påverkan på naturreservatet och natura 2000-området Löddeåns mynning samt fågellivet. Olika 
alternativ för övergångar bör studeras och jämföras liksom konsekvenserna för natura 2000-området, 
naturreservatet och fågellivet. Hänsyn till naturvärdena ska spegla val av alternativ.

Tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken kan bli aktuellt för övergången över Lödde 
å. Detta beror dock på lokalisering och utformning, samt om arbete i vatten avses bedrivas eller inte i 
samband med anläggningsskedet.

MARK, JORD, VATTEN, LUFT OCH KLIMAT

Negativ påverkan

Ingen negativ påverkan har identifierats.

Positiv påverkan

Intentionerna i översiktsplanen för Alnarp är att bilberoendet ska minska, och att goda förutsättningar 
ska skapas för gång, cykel- och kollektivtrafik. En komplettering av tågstopp i Alnarp och Flädie bidrar 
till att människor kan åka kollektivt. Att resa med tåg är positivt för miljön och bidrar till att begränsa 
klimatpåverkan och minska andelen utsläpp. Att skapa möjligheter att åka med tåg skapar ett hållbart 
samhälle och är positivt för klimatet.

Ett regionalt cykelstråk mellan Alnarp och Lomma samt ett supercykelstråk verkar positivt för klimat 
och luft, då möjligheten för att cykla på ett trafiksäkert sätt ökar. 

De åtgärder som föreslås i översiktsplanen till att bidra till ökade möjligheter att färdas med 
kollektivtrafik eller cykel medför även positiva effekter på klimat och luft i regionen som helhet. 

För att möta den ökade efterfrågan på idrottsytor planeras för en ny idrottsplats i Habo fritidsområde. 
Området ligger nära tätorter, och stora möjligheter finns att ta sig dit via gång- eller cykel. Onödiga 
små resor undviks, vilket påverkar klimatet positivt. 

Föreslagen skyddsvall förhindrar översvämning av markytor från havet. 

De utpekade områdena för upplagsmark för grönavfall är strategiskt belägna med goda 
vägförbindelser, vilket medför att andelen onödiga och långa transporter begränsas. 

De positiva konsekvenserna bedöms som omfattande.

Miljökonsekvens

Gällande miljöaspekten Mark, jord, vatten, luft och klimat bedöms de åtgärder som i 
översiktsplaneförslaget ingår i avsnittet övrigt resultera i omfattande positiva konsekvenser: +3

Balans av negativ påverkan

Ingen balans av negativ påverkan har identifierats.

LANDSKAP, BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ*

Negativ påverkan

Två av de föreslagna platserna upplagsmark för grönavfall ligger inom område utpekat som Särskilt 
värdefull kulturmiljö samt inom Kulturmiljöstråket Skånelinjen i Skånes regionala kulturmiljöprogram. 
Föreslagna platser kan beröra kända, under mark dolda fornlämningar samt ej tidigare kända 
fornlämningar. Föreslaget område mellan Flädie och Fjelie ligger invid registrerad fornlämning 
bestående av boplats (L1986:7373, RAÄ-nummer Fjelie:50). Upplagsmark för grönavfall kan påverka 
den visuella upplevelsen av landskapet negativt.

Linjeprojekt som Supercykelstråk och VA- huvudledning berör kända och inte tidigare kända 
fornlämningar. Arkeologiska undersökningar kan komma att krävas.

I närheten av planerad förbindelse över Lödde å finns en registrerad fornlämning i form av boplats 
(RAÄ L1989:006, Borgeby 26:1).  I dagsläget är det dock inte möjligt att avgöra konsekvenserna på 

* Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
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fornlämning eller landskapsbild, då lokalisering och utformning av övergången avgör påverkan. 

Teknikbyggnader i anslutning till VA-huvudledning kan påverka landskapsbilden negativt. Ny 
idrottsplats i Habo ligger inom område utpekat i Skånes regionala kulturmiljöprogram samt inom 
kulturmiljöstråk Skånelinjen. Reservat skyddsvall kan påverka landskapsbilden negativt.

Strukturella förändringar i samband med stationsläge vid Alnarp och Flädie kan påverka 
landskap, bebyggelse och kulturmiljö negativt. Lomma kommun gör bedömningen att en vanlig 
”landsbygdshållplats” med standardutrustning (enligt Trafikverkets och Skånetrafikens standard: 
perrong, väntkur, biljettautomat) kan uppföras utan ytterligare tillståndsprövningar enligt 
miljöbalken. Strukturförändringar som ej är direkt kopplade till hållplatsfunktionen som önskemål 
om nybyggnation i närheten, förändrad storskalig parkeringslösning med mera bedöms i flera fall 
utlösa krav på detaljplan och därmed förenade utredningar. Alnarp omfattas av riksintresse för 
kulturmiljövården och slottet med omgivning är byggnadsminne. Eventuella bullerreducerande 
åtgärder bör utredas avseende vilken effekt de kan få på riksintresse och byggnadsminne.  

De negativa konsekvenserna bedöms som små

Positiv påverkan

Skyddsvall kan medverka till ett långsiktigt bevarande av värdefulla bebyggelsemiljöer.

De positiva konsekvenserna bedöms som små. 

Miljökonsekvens

Gällande miljöaspekten Landskap, bebyggelse, kulturmiljö bedöms övriga delar av Planförslaget 
resultera i små negativa konsekvenser: -1.

Balans av negativ påverkan

Skyddsvall längs Höje å och reservat för skyddsvall kan påverka riksintresse kustzon varför 
konsekvenserna behöver utredas närmare. Analyser av landskapsbild och kulturmiljö bör 
utföras i projekten VA-huvudledning, skyddsvallar och tågstationer. Resultaten bör inarbetas i 
planeringsunderlagen. Detta medför att landskapsbild och siktlinjer kan bevaras. När det blir aktuellt 
att uppföra övergången vid Lödde å, bör en utredning genomföras för att avgöra eventuell påverkan 
på fornlämning och landskapsbild. Olika alternativ för övergångar bör studeras och jämföras.

HUSHÅLLNINGEN MED MARK, VATTEN OCH DEN FYSISKA MILJÖN I ÖVRIGT

Negativ påverkan

Området som i översiktsplanen pekas ut som skyddsvall berör riksintresseområde för friluftslivet 
(Höje å från Genarp till Lomma). Vallen kan medföra att rekreationsmöjligheterna i strandzonen 
begränsas. Tillgängligheten och rekreationsmöjligheterna i området beror dock på vallens utformning. 

Övergången vid Lödde å kan påverka ett riksintresseområde för naturmiljö (Kuststräckan Häljarp-
Lomma med inland). I dagsläget är det dock inte möjligt att avgöra påverkan, då lokalisering och 
utformning av övergången avgör konsekvensernas omfattning. 

Både område för VA-ledning samt supercykelstråk bedöms ta marginellt markanspråk. 

De negativa konsekvenserna bedöms som små.

Positiv påverkan

Övergången vid Lödde å bedöms medföra positiva konsekvenser för riksintresseområdet för friluftsliv 
(Kävlingeån från Vombsjön till Bjärred), då övergången binder samman rekreationsområdena söder 
och norr om Lödde å, samt ökar rekreationsmöjligheterna för allmänheten i området. 

De utpekade områdena för upplagsmark för grönavfall avses vara lokaliserade i anslutning till, eller 
inom verksamhetsområdena. Det är positivt för hushållningen med mark att redan störda områden 
utnyttjas för upplagen. 

De positiva konsekvenserna bedöms som måttliga.
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvens

Gällande miljöaspekten Hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt bedöms de 
åtgärder som i översiktsplaneförslaget ingår i avsnittet övrigt resultera i små negativa konsekvenser: 
-1

Balans av negativ påverkan

Skyddsvallen, bör om det inte är menligt för dess funktion, utföras så att den inte utgör ett hinder för 
det rörliga friluftslivet 

När det blir aktuellt att uppföra övergången vid Lödde å, bör en utredning genomföras för att avgöra 
påverkan på riksintresse för naturmiljö (Kuststräckan Häljarp-Lomma med inland). Denna utredning 
kan med fördel utföras tillsammans med påverkan på natura 2000-området och naturreservatet 
Löddeåns mynning. Olika alternativ för övergångar bör studeras och jämföras. 

ANNAN HUSHÅLLNING MED MATERIAL, RÅVAROR OCH ENERGI SAMT ANDRA 
DELAR AV MILJÖN

Negativ påverkan

Ingen negativ påverkan har identifierats.

Positiv påverkan

Reservat för ny avloppsledning mellan Lund och Malmö finns utpekad i översiktsplaneförslaget, 
vilket säkerställer möjligheten för teknisk försörjning för berörda kommuner samt minskar risken för 
konflikter med andra markanspråk. 

För att möjliggöra skyddsåtgärder för Borgeby reningsverks behov reserveras mark i översiktsplanen 
reningsverket, vilket säkerställer verksamheten samt minskar risken för konflikter med andra 
markanspråk. 

De positiva konsekvenserna bedöms som måttliga. 

Miljökonsekvens

Gällande miljöaspekten Annan hushållning med material, råvaror och energi samt andra delar av 
miljön bedöms de åtgärder som i översiktsplaneförslaget ingår i avsnittet övrigt resultera i måttliga 
positiva konsekvenser: +2

Balans av negativ påverkan

Ingen balans av negativ påverkan har identifierats.
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Riktlinjer och ställningstaganden
Nedan följer en bedömning av hur de ställningstaganden som anges i översiktsplanen är kopplade 
till miljömål och hållbarhetsmål samt miljökvalitetsnormer. Beträffande ställningstaganden som 
förekommer på fler än en plats i översiktsplanen har den andra förekomsten strukits.

Planstrategi
•	 Vi växer flerkärnigt med två jämbördiga men inbördes olika tätortskluster, Lomma/Alnarp och 

Bjärred/Flädie. 

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålet Hållbara städer och samhällen.  

•	 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. 

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålet Hållbara städer och samhällen.  

•	 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. 

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft, God bebyggd miljö samt hållbarhetsmålen Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur, Hållbara städer och samhällen samt Bekämpa klimatförändringarna. Medverkar 
även till att uppfylla miljökvalitetsnormerna för luft.  

•	 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. 

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålen Hållbara städer och samhällen, Minskad ojämlikhet, samt Jämställdhet.  

•	 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. 

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft, God bebyggd miljö samt hållbarhetsmålen Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur, God hälsa och välbefinnande, Hållbara städer och samhällen samt Bekämpa 
klimatförändringarna. Medverkar även till att uppfylla miljökvalitetsnormerna för luft.  

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd 
miljö samt hållbarhetsmålen Hållbara städer och samhällen och Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur.  

•	 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. 

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen God bebyggd miljö 
och Ett rikare växt- och djurliv samt hållbarhetsmålen God hälsa och välbefinnande och Ekosystem och 
biologisk mångfald. Medverkar även till att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten.
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

•	 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.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Levande sjöar och 
vattendrag, Myllrande våtmarker, God bebyggd miljö och Ett rikare växt- och djurliv. Medverkar även 
till uppfyllandet av hållbarhetsmålen Hållbara städer och samhällen samt Ekosystem och biologisk 
mångfald. Medverkar även till att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten.

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Levande sjöar och 
vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, God bebyggd miljö 
och Ett rikare växt- och djurliv. Medverkar även till uppfyllandet av hållbarhetsmålen Hållbara städer 
och samhällen, God hälsa och välbefinnande och Ekosystem och biologisk mångfald.

•	 Vi genomför samtliga åtgärder med fokus på helhet och långsiktiga värden, på mark som med 
sina naturliga förutsättningar är varaktigt lämpad för ändamålet.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Levande sjöar 
och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Ett rikt 
odlingslandskap, Levande skogar, God bebyggd miljö och Ett rikare växt- och djurliv. Medverkar även 
till uppfyllandet av hållbarhetsmålen Hållbara städer och samhällen, God hälsa och välbefinnande, 
Hav och marina resurser samt Ekosystem och biologisk mångfald.

Tätorts- och landsbygdsutveckling
•	 Kommunen ska utveckla de större tätorternas identitet, stärka befintliga stråk och utveckla 

viktiga platser för att skapa bättre förutsättningar för stadsliv.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålet Hållbara städer och samhällen.  

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålet Hållbara städer och samhällen.

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö samt hållbarhetsmålen Hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur, Hållbara städer och samhällen samt Bekämpa klimatförändringarna. 
Medverkar även till att uppfylla miljökvalitetsnormerna för luft.  

•	 Kommunen ska arbeta med parkering och mobilitetslösningar utifrån ett modernt angreppssätt 
för att hitta rätt tillgänglighetsnivå utan att bilarna dikterar villkoren.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft, God bebyggd miljö samt hållbarhetsmålen Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur, Hållbara städer och samhällen samt Bekämpa klimatförändringarna. Medverkar 
även till att uppfylla miljökvalitetsnormerna för luft.  

•	 Gång- och cykeltrafik ska i högre grad prioriteras inom tätorterna.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft, God bebyggd miljö samt hållbarhetsmålen God hälsa och välbefinnande, 
Hållbara städer och samhällen samt Bekämpa klimatförändringarna. Medverkar även till att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna för luft.  
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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.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, God bebyggd miljö och 
Ett rikare växt- och djurliv samt hållbarhetsmålen Hållbara städer och samhällen, Bekämpa 
klimatförändringarna och ekosystem och biologisk mångfald. Medverkar även till att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna för luft.  

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt Ett rikare växt- och djurliv samt hållbarhetsmålen God hälsa och välbefinnande, Hav och marina 
resurser och Ekosystem och biologisk mångfald.  

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålet Hållbara städer och samhällen

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålet Hållbara städer och samhällen. 

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålet Hållbara städer och samhällen. 

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålet Hållbara städer och samhällen. 

•	 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.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Hav i balans, Levande 
kust och skärgård, God bebyggd miljö och Ett rikare växt- och djurliv samt hållbarhetsmålen Hållbara 
städer och samhällen, Hav och marina resurser och Ekosystem och biologisk mångfald.

•	 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.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Hav i balans, Levande 
kust och skärgård, God bebyggd miljö och Ett rikare växt- och djurliv samt hållbarhetsmålen Hållbara 
städer och samhällen, Hav och marina resurser och Ekosystem och biologisk mångfald.

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålet Hållbara städer och samhällen. 
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålen Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och Hållbara städer och 
samhällen. Medverkar även till att uppfylla miljökvalitetsnormerna för buller och luft.

•	 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.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Bara naturlig 
försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav 
i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker samt Ett rikare växt- och djurliv. 
Medverkar även till att uppfylla hållbarhetsmålen Rent vatten och sanitet för alla, Hållbara städer och 
samhällen, Hav och marina resurser samt Ekosystem och biologisk mångfald. Medverkar även till att 
miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenkvalitet uppfylls.  

•	 Ny exploatering ska inte försämra vattenkvaliteten i vattenförekomsterna.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Bara naturlig 
försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav 
i balans samt levande kust och skärgård, myllrande våtmarker samt Ett rikare växt- och djurliv. 
Medverkar även till att uppfylla hållbarhetsmålen Rent vatten och sanitet för alla, Hållbara städer och 
samhällen, Hav och marina resurser samt Ekosystem och biologisk mångfald. Medverkar även till att 
miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenkvalitet uppfylls.  

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Hav i balans samt 
levande kust och skärgård och Ett rikare växt- och djurliv, samt hållbarhetsmålen Hav och marina 
resurser samt Ekosystem och biologisk mångfald. Medverkar även till att miljökvalitetsnormerna för 
vatten och vattenkvalitet uppfylls

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

år.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålen Jämställdhet, Minskad ojämlikhet samt Hållbara städer och samhällen.

•	 Kommunen ska verka för att bostadsutbudet ska stödja en balanserad befolkningsutveckling. 
Detta innebär att en blandning av hustyper, upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar ska 
eftersträvas både inom tätorterna och inom olika delar av olika tätorterna. 

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålen Jämställdhet, Minskad ojämlikhet samt Hållbara städer och samhällen.

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålen Jämställdhet, Minskad ojämlikhet samt Hållbara städer och samhällen.

•	 Kommunen ska verka för att boendemiljöer och bostäder håller hög kvalitet och är attraktiva.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålen Jämställdhet, Minskad ojämlikhet samt Hållbara städer och samhällen.

•	 Kommunen ska verka för att våra samhällen planeras så att det finns goda möjligheter till 
mötesplatser, rekreation och god tillgänglighet till service och kollektivtrafik.
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Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft, God bebyggd miljö samt hållbarhetsmålen God hälsa och välbefinnande, 
Jämställdhet samt Hållbara städer och samhällen. Bidrar även till att uppfylla miljökvalitetsnormerna 
för luft.

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, God bebyggd miljö och 
Ett rikare växt- och djurliv samt hållbarhetsmålen Hållbara städer och samhällen, Bekämpa 
klimatförändringarna och Ekosystem och biologisk mångfald. Medverkar även till att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna för luft.  

Förändrad markanvändning verksamhetsområden
•	 Inom kommunen finns ingen lämplig plats för tillståndspliktig verksamhet (A- och 

B-anläggning). Undantaget är platsnödvändiga samhällsviktiga funktioner.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd 
miljö samt hållbarhetsmålet Hållbara städer och samhällen. Bidrar även till att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna för luft, buller och vatten.

•	 Enbart verksamheter med begränsad omgivningspåverkan får lokaliseras i kommunen.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd 
miljö samt hållbarhetsmålet Hållbara städer och samhällen. Bidrar även till att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna för luft, buller och vatten.

Utveckling av tätorter och byar
•	 Ny bebyggelse bör inte tillkomma utanför detaljplanelagt område i Flädie under planperioden.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Ett rikt 
odlingslandskap och God bebyggd miljö samt hållbarhetsmålet Hållbara städer och samhällen.

•	 Ny bebyggelse bör inte tillkomma i Fjelie under planperioden.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Ett rikt 
odlingslandskap och God bebyggd miljö samt hållbarhetsmålet Hållbara städer och samhällen.

Utveckling av näringsliv och verksamheter
•	 Att fler kunskapsintensiva och innovationsdrivna företag, som verkar för en hållbar utveckling, 

ska etablera sig inom kommunen.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av hållbarhetsmålen Hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur samt Hållbara städer och samhällen.

•	 Att antalet arbetstillfällen ökar i befintliga företag och att verksamheterna blir än mer 
hållbara.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av hållbarhetsmålen Ingen 
fattigdom, Ingen hunger, Jämställdhet, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar 
industri, innovationer och infrastruktur, Minskad ojämlikhet samt Hållbara städer och samhällen.

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av hållbarhetsmålen God utbildning 
för alla, Jämställdhet, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Minskad ojämlikhet samt 
Hållbara städer och samhällen.   
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

•	 Att kommunen blir ett geografiskt kluster för gröna företag som arbetar för en hållbar 
utveckling.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av hållbarhetsmålen Hållbar 
industri, innovationer och infrastruktur samt Hållbara städer och samhällen.

•	 Att Lomma kommun etableras som ett nationellt centrum för hållbarhet och grön tillväxt.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av hållbarhetsmålen Hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur samt Hållbara städer och samhällen.

Hänsynsområde landsbygden
•	 Exploatering av jordbruksmark ska undvikas, större exploatering utanför förtätningsgräns 

(se karta Område för prövning av förtätning) får enbart ske inom översiktsplanen utpekade 
områden. 

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Levande skogar och 
Ett rikt odlingslandskap samt hållbarhetsmålet Hållbara städer och samhällen. 

•	 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. 

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Begränsad 
klimatpåverkan och Frisk luft, samt hållbarhetsmålen Hållbar energi för alla, Hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur, Hållbara städer och samhällen samt Hållbar konsumtion och 
produktion, samt Bekämpa klimatförändringarna. 

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet Ett rikt 
odlingslandskap samt hållbarhetsmålen Hållbara städer och samhällen samt Hållbar konsumtion och 
produktion.

•	 Slättens karaktärselement är viktiga och bör bevaras.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Ett rikt 
odlingslandskap och Ett rikare växt- och djurliv samt hållbarhetsmålet Ekosystem och biologisk 
mångfald.  

•	 Gröna rekreationsytor ska skapas i eller i nära anslutning till Fjelie och Flädie. 

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen God bebyggd miljö 
och Ett rikare växt- och djurliv samt hållbarhetsmålen God hälsa och välbefinnande och Ekosystem 
och biologisk mångfald. Ställningstagandet medverkar även till att uppfylla miljökvalitetsnormerna 
för luft.   

•	 Stora anläggningar bör undvikas på landsbygden då slättlandskapet är känsligt för storskaliga 
anläggningar, då de kan bli mycket dominerande visuellt. 

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet Ett rikt 
odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv samt hållbarhetsmålen Hållbara städer och samhällen 
och Ekosystem och biologisk mångfald. 

•	 Ny bostadsbebyggelse på landsbygden ska undvikas. 

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet Ett rikt 
odlingslandskap samt hållbarhetsmålen Hållbara städer och samhällen, Hållbar konsumtion och 
produktion samt Ekosystem och biologisk mångfald. Ställningstagandet medverkar även till att 
uppfylla miljökvalitetsnormerna för luft.   
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Riksintressen
•	 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.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Hav i balans, Levande 
kust och skärgård, God bebyggd miljö och Ett rikare växt- och djurliv samt hållbarhetsmålen Hållbara 
städer och samhällen, Hav och marina resurser och Ekosystem och biologisk mångfald. Medverkar 
även till att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenförekomst.

•	 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.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet Hav i balans samt 
levande kust och skärgård samt hållbarhetsmålen Hållbar konsumtion och produktion, Hav och 
marina resurser och Ekosystem och biologisk mångfald.

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Levande sjöar och 
vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård samt hållbarhetsmålen God hälsa och 
välbefinnande, Hav och marina resurser och Ekosystem och biologisk mångfald. Medverkar även till 
att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenförekomst.  

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålet God hälsa och välbefinnande. 

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålet Hållbara städer och samhällen.

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet Hav i balans samt 
levande kust och skärgård samt hållbarhetsmålet Hav och marina resurser. Medverkar även till att 
uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenförekomst.  

•	 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.  

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Hav i balans samt 
levande kust och skärgård och hållbarhetsmålen Hav och marina resurser och Ekosystem och biologisk 
mångfald. Medverkar även till att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenförekomst.

•	 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.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålen God hälsa och välbefinnande, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
och Hållbara städer och samhällen. Medverkar även till att uppfylla miljökvalitetsnormerna för buller. 
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

•	 I övrigt delar kommunen huvudsakligen länsstyrelsens uppfattning om de 
riksintressen som finns i kommunen. 

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Levande sjöar och 
vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd 
miljö och Ett rikt växt- och djurliv samt hållbarhetsmålen God hälsa och välbefinnande, Hav och 
marina resurser och Ekosystem och biologisk mångfald.  

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Hav i balans samt 
levande kust och skärgård och Ett rikare växt- och djurliv samt hållbarhetsmålen Hav och marina 
resurser och Ekosystem och biologisk mångfald.

•	 Täktverksamhet i Lommabukten bör ej förekomma.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Hav i balans samt 
levande kust och skärgård och Ett rikare växt- och djurliv samt hållbarhetsmålen Hav och marina 
resurser och Ekosystem och biologisk mångfald.

•	 Vindkraft till havs får ej förekomma.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Hav i balans samt 
levande kust och skärgård och Ett rikare växt- och djurliv samt hållbarhetsmålen Hav och marina 
resurser och Ekosystem och biologisk mångfald.

•	 Erosionsskydd som kan påverka de biologiska värdena negativt ska ej byggas ute i vattnet.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Hav i balans samt 
levande kust och skärgård och Ett rikare växt- och djurliv samt hållbarhetsmålen Hav och marina 
resurser och Ekosystem och biologisk mångfald.

Natur, vatten och övriga naturresurser
•	 Åtgärdsprogrammen för Höje å och Kävlingeån ska fullföljas. 

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Bara naturlig 
försurning, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikare växt och djurliv 
samt hållbarhetsmålen Ekosystem och biologisk mångfald. Medverkar även till uppfyllelse av 
miljökvalitetsnormerna för vatten.

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen God bebyggd miljö 
och Ett rikare växt- och djurliv samt hållbarhetsmålen God hälsa och välbefinnande och Ekosystem och 
biologisk mångfald

•	 Kommunen ska fortsatt verka för att Alnarpsströmmen finns kvar som resurs för framtiden. 

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet Grundvatten av god 
kvalitet samt hållbarhetsmålen Rent vatten och sanitet åt alla och Hållbara städer och samhällen. 
Medverkar även till uppfyllelse av miljökvalitetsnormerna för vatten.

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet Ett rikt 
odlingslandskap samt hållbarhetsmålet Hållbar konsumtion och produktion.

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet Ett rikare växt- och 
djurliv samt hållbarhetsmålet Ekosystem och biologisk mångfald
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•	 Områden där kompensation sker genom nyskapande av natur ska på sikt bli naturreservat för 
att säkra kompensationen.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet Ett rikare växt- och 
djurliv samt hållbarhetsmålet Ekosystem och biologisk mångfald

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen God bebyggd miljö 
och Ett rikare växt- och djurliv samt hållbarhetsmålen Hållbara städer och samhällen samt Ekosystem 
och biologisk mångfald.

•	 Pågående naturreservatsbildningar ska fullföljas.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Begränsad 
klimatpåverkan, Myllrande våtmarker, Levande skogar, God bebyggd miljö och Ett rikare växt- och 
djurliv samt hållbarhetsmålen Bekämpa klimatförändringarna, God hälsa och välbefinnande, Hållbara 
städer och samhällen samt Ekosystem och biologisk mångfald.

•	 Lomma ängar ska bli naturreservat.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Begränsad 
klimatpåverkan, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker och Ett rikare växt- och djurliv 
samt hållbarhetsmålet Ekosystem och biologisk mångfald.

•	 Oskarsfridsdammarna ska bli naturreservat.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Begränsad 
klimatpåverkan, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar God bebyggd 
miljö och Ett rikare växt- och djurliv samt hållbarhetsmålen Bekämpa klimatförändringarna, God hälsa 
och välbefinnande, Hållbara städer och samhällen samt Ekosystem och biologisk mångfald.

•	 Plommonskogen ska på sikt bli naturreservat. 

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Begränsad 
klimatpåverkan, Levande skogar, God bebyggd miljö och Ett rikare växt- och djurliv samt 
hållbarhetsmålen Bekämpa klimatförändringarna, God hälsa och välbefinnande, Hållbara städer och 
samhällen samt Ekosystem och biologisk mångfald.

Kulturmiljö
•	 Kommunens kulturmiljöprogram ska vara vägledande bland annat vid detaljplanläggning och 

bygglovsprövning.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålet Hållbara städer och samhällen

•	 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.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålet Hållbara städer och samhällen

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen God bebyggd miljö, 
Ett rikt odlingslandskap samt hållbarhetsmålet Hållbara städer och samhällen. 

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö, Ett 
rikt odlingslandskap samt hållbarhetsmålet Hållbara städer och samhällen. 
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet Ett rikt växt- och 
djurliv hållbarhetsmålet Ekosystem och biologisk mångfald. 

Offentlig service
•	 Vid utveckling av nya bostadsområden ska behovet av mark för kommunal verksamhet 

bedömas.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av hållbarhetsmålet God hälsa och 
välbefinnande, Jämställdhet, Minskad ojämlikhet samt Hållbara städer och samhällen.

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö samt hållbarhetsmålet God hälsa och välbefinnande. 

•	 Borgeby idrottsområde ska kunna utvecklas framöver.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljökvalitetsmålen God bebyggd 
miljö samt hållbarhetsmålen Hållbara städer och samhällen samt God hälsa och välbefinnande.

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö samt hållbarhetsmålen Hållbara städer och samhällen samt God hälsa och välbefinnande.

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljökvalitetsmålen God bebyggd 
miljö och Ett rikt växt- och djurliv samt hållbarhetsmålen God hälsa och välbefinnande och Ekosystem 
och biologisk mångfald. 

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljökvalitetsmålen God bebyggd 
miljö och Ett rikt växt- och djurliv samt hållbarhetsmålen God hälsa och välbefinnande, Hållbara 
städer och samhällen samt Ekosystem och biologisk mångfald. Ställningstagandet medverkar även att 
uppnå miljökvalitetsnormerna för luft.

•	 Möjligheterna att anlägga rekreationsstråk genom det öppna jordbrukslandskapet ska 
tillvaratas i den mån detta inte står i konflikt med djur- och växtliv.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljökvalitetsmålen God bebyggd 
miljö och Ett rikt växt- och djurliv samt hållbarhetsmålen God hälsa och välbefinnande, Hållbara 
städer och samhällen samt Ekosystem och biologisk mångfald. 

•	 Kommunen ska fortsatt verka för utveckling av vandrings-, löpar-, -cykel, - rid och vattenleder 
genom kommunen med utökad tillgänglighet och standard. 

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljökvalitetsmålen God bebyggd 
miljö och Ett rikt växt- och djurliv samt hållbarhetsmålen God hälsa och välbefinnande, Hållbara 
städer och samhällen samt Ekosystem och biologisk mångfald. 
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Infrastruktur
•	 Tågstationer ska etableras i Flädie och Alnarp. Halvtimmestrafik ska införas på Lommabanan.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljökvalitetsmålen Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö samt hållbarhetsmålen Hållbarindustri, 
innovationer och infrastruktur, Hållbara städer och samhällen samt Bekämpa klimatförändringarna. 
Ställningstagandet bidrar även till att miljökvalitetsnormerna för luft uppfylls.

•	 Ett prioriterat och strategiskt huvudcykelnät ska byggas i kommunen.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Begränsad 
klimatpåverkan,  God bebyggd miljö samt hållbarhetsmålet God hälsa och välbefinnande. 
Ställningstagandet bidrar även till att miljökvalitetsnormerna för luft uppfylls. 

•	 Lomma kommun ska verka för en om- och tillbyggnad av trafikplats Lomma.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålen Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Hållbara städer och 
samhällen.  

Teknisk försörjning
•	 Kommunen ska verka för att anlägga en eller flera större energianläggningar med förnybar 

energiproduktion inom kommunen.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Begränsad 
klimatpåverkan och Frisk luft, samt hållbarhetsmålen Hållbar energi för alla, Hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur, Hållbara städer och samhällen samt Hållbar konsumtion och 
produktion, samt Bekämpa klimatförändringarna. Ställningstagandet medverkar även till att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna för luft. Ställningstagandet bidrar även till att miljökvalitetsnormerna för luft 
uppfylls.

•	 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.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet Hav i balans samt 
levande kust och skärgård och Ett rikare växt och djurliv samt hållbarhetsmålen Hav och marina 
resurser samt Ekosystem och biologisk mångfald. 

•	 Kommunen ska verka för att de tre stora kraftledningarna markförläggs och att en omläggning 
sker i den norra kommundelen.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Säker strålmiljö och 
God bebyggd miljö, samt hållbarhetsmålen God hälsa och välbefinnande och Hållbara städer och 
samhällen.  

•	 Behov av markreservation för eventuellt tillkommande energiförsörjningssystem ska utredas.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö, 
samt hållbarhetsmålen Rent vatten och sanitet till alla, God hälsa och välbefinnande samt Hållbara 
städer och samhällen.  

•	 Infrastrukturen för miljövänlig tankning ska utvecklas för att öka möjligheten att ha miljöbilar 
inom kommunen som geografisk enhet.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Begränsad 
klimatpåverkan och Frisk luft, samt hållbarhetsmålen Hållbara städer och samhällen, Hållbar 
konsumtion och produktion samt Bekämpa klimatförändringarna. Ställningstagandet bidrar även till 
att uppfylla miljökvalitetsnormerna för luft och buller.  
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

•	 Dagvatten ska tas om hand och fördröjas så nära källan som möjligt.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Levande sjöar och 
vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikare växt- och djurliv. Medverkar även till uppfyllandet av 
hållbarhetsmålen Rent vatten och sanitet för alla, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
samt Hållbara städer och samhällen. Bidrar även till att miljökvalitetsnormerna för vatten och 
vattenförekomst uppnås.

•	 För att minska omfattningen av översvämningar samt spridningen av föroreningar i dagvatten 
ska kommunen anlägga dammar och andra tekniska lösningar som mångfunktionella ytor.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Bara naturlig 
försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i 
balans samt levande kust och skärgård, Myllrande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Ett rikare växt- 
och djurliv samt hållbarhetsmålen Rent vatten och sanitet för alla, Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur, Hållbara städer och samhällen, Hav och marina resurser samt Ekosystem och biologisk 
mångfald. Bidrar även till att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenförekomst.

•	 Lämpliga grönstrukturer och övriga markområden ska pekas ut och säkras som tillfälliga 
översvämningsytor.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Levande sjöar och 
vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikare växt- och djurliv samt hållbarhetsmålen Rent vatten 
och sanitet för alla, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Hållbara städer och samhällen, 
Bekämpa klimatförändringarna, Hav och marina resurser samt Ekosystem och biologisk mångfald. 
Bidrar även till att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenförekomst. 

•	 Det ska utredas om mark för utökning och skydd av befintligt reningsverk, nytt reningsverk 
eller en annan teknisk lösning behövs.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö, 
samt hållbarhetsmålen Rent vatten och sanitet till alla, God hälsa och välbefinnande samt Hållbara 
städer och samhällen.

•	 Mark reserveras för spillvattenledning.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö, 
samt hållbarhetsmålet God hälsa och välbefinnande och Hållbara städer och samhällen.

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet Hav i balans samt 
levande kust och skärgård och Ett rikare växt och djurliv samt hållbarhetsmålen Hav och marina 
resurser och Ekosystem och biologisk mångfald.  

•	 Täktverksamhet i Lommabukten bör ej förekomma.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet Hav i balans samt 
levande kust och skärgård och Ett rikare växt och djurliv samt hållbarhetsmålen Hav och marina 
resurser och Ekosystem och biologisk mångfald.  

•	 Erosionsskydd som kan påverka de biologiska värdena negativt ska ej byggas ute i vattnet.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet Hav i balans samt 
levande kust och skärgård och Ett rikare växt och djurliv samt hållbarhetsmålen Hållbara städer och 
samhällen, Hav och marina resurser samt Ekosystem och biologisk mångfald.

•	 Lomma kommun ska i tätortsutvecklingen verka för en infrastruktur som främjar cirkulär 
ekonomi.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av hållbarhetsmålen Hållbara städer 
och samhällen samt Hållbar konsumtion och produktion.  
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•	 Mark för upplag av schakt-, fyll-, och muddermassor samt tång och grönavfall ska reserveras i 
både norra och södra kommundelarna.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Begränsad 
klimatpåverkan och God bebyggd miljö, samt hållbarhetsmålen Hållbara städer och samhällen, 
Hållbar konsumtion och produktion, samt Bekämpa klimatförändringarna. 

Miljökvalitetsnormer
•	 Förutsättningar för att hålla buller inom gällande riktlinjer ska särskilt belysas vid 

planläggning av utpekade områden för bostäder.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålen Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och Hållbara städer och 
samhällen. Medverkar även till att uppfylla miljökvalitetsnormerna för buller.

•	 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. 

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålen Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och Hållbara städer och 
samhällen. Medverkar även till att uppfylla miljökvalitetsnormerna för buller.

•	 Vid all nyetablering närmare än avstånden i RIKTSAM ska en särskild riskutredning utföras och 
nödvändiga åtgärder vidtas.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålen Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och Hållbara städer och 
samhällen. Medverkar även till att uppfylla miljökvalitetsnormerna för buller och luft.

•	 Ny exploatering ska inte försämra vattenkvaliteten i vattenförekomsterna.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Bara naturlig 
försurning, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikare växt och djurliv 
samt hållbarhetsmålen Ekosystem och biologisk mångfald. Medverkar även till uppfyllelse av 
miljökvalitetsnormerna för vatten.

•	 Negativ påverkan på Lommabuktens vattenkvalitet från Sjölundaverkets utsläpp ska minimeras 
så långt rimligt.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Bara naturlig 
försurning, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ett rikare växt- och djurliv samt 
hållbarhetsmålen Hav och marina resurser och Ekosystem och biologisk mångfald.  

•	 Negativ påverkan på Lommabuktens vattenkvalitet från Sysav och verksamheter i 
Copenhagen Malmö port ska minimeras så långt rimligt. 

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Bara naturlig 
försurning, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ett rikare växt- och djurliv samt 
hållbarhetsmålen Hav och marina resurser och Ekosystem och biologisk mångfald.  

•	 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.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålet Hållbara städer och samhällen.

•	 Det befintliga tankstället vid Lundavägen, Bjärred, ska på sikt avvecklas.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålet Hållbara städer och samhällen. 
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

Anpassning till ett förändrat klimat
•	 Kommunen ska arbeta för att minimera sin egen påverkan på klimatförändringen så väl som 

konsekvenserna av denna.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, 
Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, God 
bebyggd miljö och Ett rikare växt- och djurliv. Medverkar även till uppfyllandet av hållbarhetsmålen 
Rent vatten och sanitet för alla, Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur, Bekämpa klimatförändringarna samt Hållbara städer och samhällen. Bidrar även till att 
miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenförekomst, luft och buller uppnås.

•	 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.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen God bebyggd miljö 
och Ett rikare växt- och djurliv samt hållbarhetsmålen God hälsa och välbefinnande, Hållbara städer 
och samhällen, Bekämpa klimatförändringarna samt Ekosystem och biologisk mångfald.  

•	 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.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
och Ett rikare växt- och djurliv samt hållbarhetsmålen Hållbara städer och samhällen, Bekämpa 
klimatförändringarna samt Ekosystem och biologisk mångfald. 

•	 I första hand ska åtgärder för anpassning till ett förändrat klimat göras med mångfunktion, 
både inom tätbebyggelse och i landskapet. 

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Hav i balans 
samt levande kust och skärgård och Ett rikare växt och djurliv samt hållbarhetsmålen Bekämpa 
klimatförändringarna, Hav och marina resurser och Ekosystem och biologisk mångfald.  

•	 Översvämnings- och erosionsprocesser kan tillåtas på kustavsnitt utan samhällsviktiga 
funktioner. 

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Hav i balans 
samt levande kust och skärgård och Ett rikare växt och djurliv samt hållbarhetsmålen Bekämpa 
klimatförändringarna, Hav och marina resurser och Ekosystem och biologisk mångfald. 

•	 Nödvändiga klimatanpassnings- och skyddsåtgärder bör vidtas där allmänna intressen hotas.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålet Hållbara städer och samhällen. 

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Hav i balans 
samt levande kust och skärgård och Ett rikare växt och djurliv samt hållbarhetsmålen Bekämpa 
klimatförändringarna, God hälsa och välbefinnande, Hav och marina resurser och Ekosystem och 
biologisk mångfald.  

•	 Nödvändiga reträttvägar för naturtyper som riskerar att försvinna på grund av 
klimatförändringen ska reserveras i planeringen. 

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet Ett rikare växt och 
djurliv samt hållbarhetsmålet Ekosystem och biologisk mångfald.  
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•	 Nya bebyggelseområden får enbart tillkomma på mark som ligger på lägst 3 meters höjd över 
havet.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålet Hållbara städer och samhällen.

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömåletGod bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålet Hållbara städer och samhällen.

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

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålet Hållbara städer och samhällen.

•	 Vid prövning enligt PBL KAP 2 ska kommunen väga in klimatförändringens effekter de 
närmaste 100 åren.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet God bebyggd miljö 
samt hållbarhetsmålet Hållbara städer och samhällen.

•	 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.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Hav i balans, Levande 
kust och skärgård, God bebyggd miljö och Ett rikare växt- och djurliv samt hållbarhetsmålen Hållbara 
städer och samhällen, Hav och marina resurser och Ekosystem och biologisk mångfald

•	 Större vattenutjämningsprojekt ska förläggas på marknivåer över högsta högvattenstånd i 
havet.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålet Begränsad 
klimatpåverkan samt hållbarhetsmålet Bekämpa klimatförändringarna.  

•	 Åtgärder som syftar till att öka vattenflödet i ytvattenförekomsternas avrinningsområden bör 
undvikas. 

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av hållbarhetsmålet Bekämpa 
klimatförändringarna.  

•	 Inom redan exploaterade områden ska lokal fördröjning av dagvatten öka.

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Bara naturlig 
försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust 
och skärgård, Myllrande våtmarker, Ett rikare växt och djurliv samt hållbarhetsmålen Hav och 
marina resurser och Ekosystem och biologisk mångfald. Medverkar även till uppfyllelse av 
miljökvalitetsnormerna för vatten.

•	 Fördröjning av vatten bör ske högt upp i vattensystemen och nära vattnets ursprung. 

Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Koppling till miljö- och hållbarhetsmål: Medverkar 
till uppfyllelse av miljömålet Begränsad klimatpåverkan samt hållbarhetsmålet Bekämpa 
klimatförändringarna. Medverkar även till uppfyllelse av miljökvalitetsnormerna för vatten.

•	 Översvämnings- och erosionsprocesser kan tillåtas på kustavsnitt utan samhällsviktiga 
funktioner. Nödvändiga klimatanpassnings- och skyddsåtgärder bör vidtas där allmänna 
intressen hotas.

Medverkar till uppfyllelse av miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ett rikare 
växt och djurliv samt hållbarhetsmålen Bekämpa klimatförändringarna, God hälsa och välbefinnande, 
Hav och marina resurser och Ekosystem och biologisk mångfald.  
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Hänskjutning till framtida bedömning
För vissa verksamheter och åtgärder som föreslås i översiktsplaneförslaget hänskjuts 
bedömningarna av miljökonsekvenserna till kommande tillståndsprövningar enligt miljöbalken, 
och/eller i samband med att ytterligare undersökningar och projekteringar görs. Dessa 
verksamheter utgörs av:

•	 Reservat för skyddsvall och erosionsskydd
•	 Skyddsområde för avloppsreningsverk
•	 Markreservat huvudavloppsledning Lund – Malmö 
•	 Tillstånd och anmälningar enligt 9 kap miljöbalken för verksamheter. 
•	 Bro över Lödde å
•	 Yttre godsspår för Lommabanan (Järnvägsplan)
•	 Strukturella förändringar i samband med Stationsläge vid Alnarp och Flädie. 

Lomma kommun gör bedömningen att en vanlig ”landsbygdshållplats” med 
standardutrustning (enligt Trafikverkets och Skånetrafikens standard (perrong, väntkur, 
biljettautomat) kan uppföras utan ytterligare tillståndsprövningar enligt miljöbalken 
(utöver de som sker till följd av järnvägens förändringar). Strukturförändringar som 
ej är direkt kopplade till hållplatsfunktionen såsom önskemål om-och nybyggnation i 
närheten, förändrad storskalig parkeringslösning med mera bedöms komma att utlösa 
krav på detaljplan och därmed förenade utredningar.

•	 Permanent upplag
•	 Större anläggning för förnybar energiproduktion 
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Samlad bedömning
Samlad bedömning av översiktsplaneförslaget
Nedan redovisas en tabell med den samlade bedömningen av miljökonsekvenserna för 
översiktsplaneförslaget.

Tabellen ovan visar omfattningen av miljöpåverkan på respektive konsekvens med en sjugradig 
ordinalskala/rangskala. Skalan sträcker sig från omfattande positiva konsekvenserna (+3) till 
omfattande negativa konsekvenser (-3), se beskrivning i kapitlet Metod. Bedömningen 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 den negativa påverkan vara begränsad (-3), då kommunen använder 
sig av balanseringsprincipen, vilket 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 nollalternativet
Nedan görs en jämförelse mellan nollalternativet och översiktsplaneförslaget för de 
miljökonsekvenser som har bedöms vara alteranativskiljande.

Befolkning och människors hälsa

Kommunens planering är inriktad mot en befolkningstillväxt med i genomsnitt 1,5 procent per 
år. Den bebyggelsegrad som anges i översiktsplan 2010 bedöms inte vara av tillräcklig volym för 
att möta den kommande befolkningstillväxten. Den lägre exploateringsgraden i nollalternativet 
medför att tillkommande bebyggelse är mer spridd, vilket ger sämre förutsättningar för möten, 
lokalt engagemang och sammanhållning. Den lägre exploateringsgraden medför också ett mindre 
resandeunderlag, vilket ger mindre möjligheter att utveckla kollektivtrafiken samt annan offentlig 
och kommersiell service. Möjligheterna att etablera ytterligare tågstopp inom kommunen minskar. 
Konsekvensen av detta är en ökad biltrafik, vilket medför risk för försämrade boendemiljöer till följd 
av ökade bullernivåer och luftutsläpp, även utanför kommunens gränser

Djur eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap MB och biologisk mångfald i 
övrigt

Både i nollalternativet samt i översiktsplaneförslaget anges att Lomma kommun använder sig 
av balanseringsprincipen. I båda alternativ säkerställs därför kompensationsområden. Andelen 
kompensationsområden är likvärdiga i båda alternativen.

I både nollalternativet och i översiktsplaneförslaget har ett antal områden säkerställts som 
naturreservat. I översiktsplaneförslaget är andelen föreslagna naturreservat högre än i 
nollalternativet, vilket innebär att översiktsplaneförslaget bidrar till en något högre grad av en positiv 
konsekvens än nollalternativet.
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Nedanstående tabell visar den samlade bedömningen av miljökonsekvenserna för 
översiktsplaneförslaget.
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Utbyggnadsområden bostäder      
Lomma Trädgårdsstaden 3 -2 1 0 2 2

Bjärreds Vångar 2 -1 -1 -1 -2 2

Borgeby 2 -1 -1 -1 -2 2

Alnarpsområdet 1 -1 2 -1 0 2

Verksamhetsområden       
Verksamhetsområde Malmövägen 1 -2 -1 -1 -1 2

Verksamhetsområde omvandling 
till lättare industri - Kanik 3 1 1 0 3 2

Verksamhetsområde Gröna 
näringar Alnarp 2 1 3 0 1 2

Verksamhetsområde Blå näringar 
Lommabukten 0 -2 0 -2 3 2

Landbaserade hänsynsområden     
Respekt kustzon 2 2 2 3 3 0

Hänsyn landsbygd 2 3 0 2 3 0

Grön och blå struktur       
Förändringar i grön infrastruktur 2 3 3 3 3 1

Förändringar i blå infrastruktur 0 2 2 3 2 0

Kustvattenanvändning 3 3 0 3 3 -1

Övrigt       
Övrig ändrad markanvändning 2 -1 3 -1 -1 2

Ställningstaganden utöver ändrad markanvändning   
Planförslag* 1 1 2 2 2 0

Riksintressen 3 3 3 3 3 0

Allmänna intressen* 3 2 2 3 1 1

Miljökvalitetsnormer och andra 
miljöfaktorer 3 3 3 0 0 0

Anpassning till ett förändrat klimat 2  - 3 1  - 0

* Övergripande bedömning baserat på underliggande nivåer. 

** Separat bedömning genomförd av Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige.

 - Kan ej bedömmas.
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Mark, jord, vatten, luft, klimat, 

Se bedömning under Befolkning och människors hälsa samt Hushållningen med mark, vatten och den 
fysiska miljön i övrigt.

Landskap, bebyggelse och kulturmiljö

I både översiktsplaneförslaget samt i nollalternativet anges att kommunens kulturmiljöprogram 
ska vara vägledande vid detaljplanläggning och bygglovsprövning, samt att det öppna landskapets 
karaktär och kulturlandskap ska bevaras och i vissa fall återskapas eller kompletteras. Förslagen är 
likvärdiga i båda alternativen. 

I översiktsplaneförslaget har ett område avsatts som ”Respekt kustzon”. I zonen ska ingen ny 
bostadsbebyggelse eller samhällsviktig funktion tillkomma. För att värna befintlig ortsindelning 
och utblickarna ska ingen ny bebyggelse tillkomma längs kusten mellan Haboljung och Bjärred. 
Ställningstaganden i översiktsplaneförslaget medför positiva konsekvenser för landskapsbild och 
kulturmiljö, vilket gör att översiktsplaneförslaget bedöms medverka till en högre grad av positiv 
konsekvens än nollalternativet. 

I nollalternativet föreslås ett område kring Flädie ”Utredningsområde byggnation” medan 
översiktsplaneförslaget föreslår att ny bebyggelse inte bör tillkomma utanför detaljplanelagt område 
i Flädie under planperioden. Då ingen byggnation föreslås tillkomma i översiktsplaneförslaget 
påverkas inte landskapsbilden eller kulturmiljön, vilket det finns risk för i nollalternativet. 
Översiktsplaneförslaget medför därmed en något mer positiv konsekvens än nollalternativet.

Lomma kommun avser att planlägga en del av området i nära anslutning till tågstationen i Alnarp 
för bostadsändamål och förskola, vilket är en planerad utbyggnad i ett känsligt kulturmiljöområde. 
En mindre exploatering inom samma område finns även utpekad i nollalternativet. 
Översiktsplaneförslaget bedöms därför medföra en något mer negativ konsekvens än nollalternativet.

Utbyggnadsområdet bostäder vid Borgeby har i översiktsplaneförslaget minskat i areal jämfört med 
nollalternativet. På grund av en mindre ianspråktagen areal i översiktsplaneförslaget bedöms det 
medföra en mer positiv konsekvens än nollalternativet. Översiktsplaneförslaget föreslår utbyggnad 
mellan Bjärred och Borgeby med området kallat ”Bjärreds vångar”, medan det i nollalternativet inte 
föreslås utbyggnad i detta område. Med översiktsplaneföreslaget finns risk att landskapsbild och 
kulturmiljö påverkas negativt. Översiktsplaneförslaget bedöms därför medföra en något mer negativ 
konsekvens än nollalternativet.

Hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt

I både översiktsplanen och nollalternativet är en stor del av utvecklingsområdena lokaliserade 
på jordbruksmark. Översiktsplaneförslagets högre exploateringsgrad, medför dock ett effektivare 
utnyttjande av mark än nollalternativet, och tar därför en mindre andel jordbruksmark i anspråk 
jämfört med nollalternativet. Dessutom har ett område som benämns ” ”Hänsynsområde landsbygd” 
avsatts i översiktsplaneförslaget där syftet är att värna om landsbygden och jordbruksföretagandet 
och dess utvecklingsbehov.

I översiktsplaneförslaget har ett område avsatts som ”Respekt kustzon”. I zonen ska ingen ny 
bostadsbebyggelse eller samhällsviktig funktion tillkomma. I det utpekade området vill kommunen 
tillgodose riksintresseområdet för geografiska bestämmelser enligt 4 kap 1 § och 4 § MB. 
Ställningstagandet i översiktsplanen medför positiva konsekvenser för riksintresseområdet och 
säkerställer dess syften på ett tydligt sätt.

Annan hushållning med material, råvaror och energi, samt andra delar av miljön

Den lägre tätheten i nollalternativet riskerar att leda till högre kostnader för tekniska system (värme, 
vatten, avlopp) jämfört med översiktsplaneförslaget där strukturen är tätare.

Reservat för ny avloppsledning mellan Lund och Malmö finns utpekad i översiktsplaneförslaget, 
vilket säkerställer möjligheten för teknisk försörjning för berörda kommuner samt minskar risken 
för konflikter med andra markanspråk. 
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Sammanfattande bedömning
Vid en jämförelse mellan översiktsplaneförslaget och nollalternativet bedöms översiktsplaneförslaget 
medföra något mer positiva konsekvenser än nollalternativet. Avgörande är den något högre 
exploateringsgraden på en mindre markyta samt att kollektivtrafiknära lägen prioriteras. Detta 
medför att översiktsplaneförslaget bedöms vara mer resurseffektivt än nollalternativet. 

En annan viktig del som gör att översiktsplanen bedöms bidra till mer positiva konsekvenser än 
nollalternativet är det utpekade området ”Respekt kustzon” som medför att riksintresseområdet 
för geografiska bestämmelser enligt 4 kap 1 § och 4 § MB tillgodoses. Även det utpekade området 
”Hänsynsområde landsbygd” som värnar om jordbruksföretagandet och dess utvecklingsbehov samt 
dess ekosystemtjänster, bidrar också till positiva konsekvenser. 

Reservat för ny avloppsledning mellan Lund och Malmö finns utpekad i översiktsplaneförslaget, 
vilket säkerställer möjligheten för teknisk försörjning för berörda kommuner samt minskar risken för 
konflikter med andra markanspråk. 
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Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

Jämförelse mellan plan-
förslaget och nollalternativet
Konsekvensbeskrivning av nollalternativet, jämfört med 
planförslaget
Nollalternativet och översiktsplaneförslaget är relativt likvärdiga, beträffande ianspråktagandet av 
mark. Skillnaden är följande:

•	 Täthetsgraden av utbyggnadsområdena har ökat i översiktsplaneförslaget jämfört med 
nollalternativet.

•	 I översiktsplaneförslaget har ett område avsatts som ”Respekt kustzon” för att tillgodose 
riksintresseområdet för geografiska bestämmelser enligt 4 kap 1 § och 4 § MB. Detta 
saknas i nollalternativet.

•	 I översiktsplaneförslaget har ett område avsatts som ”Hänsyn landsbygd”. Inom 
hänsynsområdet för landsbygd ska jordbruksföretagandet och dess utvecklingsbehov 
prioriteras. Detta saknas i nollalternativet. 

•	 Utpekad yta för nya naturreservat är mindre i nollalternativet än i 
översiktsplaneförslaget.

•	 Det är större fokus på kollektivtrafiklägen i översiktsplaneförslaget jämfört med 
nollalternativet

•	 I översiktsplaneförslaget föreslås ett supercykelstråk som främjar cyklingen både inom 
kommunen och över kommungränserna. Detta saknas i nollalternativet. 

•	 Reservat för ny avloppsledning mellan Lund och Malmö finns utpekad i 
översiktsplaneförslaget, vilket säkerställer möjligheten för teknisk försörjning för 
berörda kommuner samt minskar risken för konflikter med andra markanspråk. Detta 
saknas i nollalternativet.

Kommunens planering är i det nya översiktsplaneförslaget inriktad mot en befolkningstillväxt med 
i genomsnitt 1,5 procent per år. De utbyggnadsområden och den bebyggelsetäthet som anges i 
översiktsplan 2010 bedöms inte vara av tillräckliga för att möta kommande befolkningstillväxt.

Den lägre exploateringsgraden i nollalternativet medför att tillkommande bebyggelse är mer spridd, 
vilket ger sämre förutsättningar förmöten och lokalt engagemang.

Den lägre exploateringsgraden i nollalternativet riskerar att leda till högre kostnader för tekniska 
system (värme, vatten, avlopp) och för utbyggnad av kollektivtrafik. En lägre andel boende medför 
också ett sämre underlag för att utveckla kollektivtrafiken, service och ytterligare tågstopp inom 
kommunen. Negativa konsekvenser bedöms uppstå.

En stor andel jordbruksmark är utpekad för bostadsbebyggelse, verksamheter och infrastruktur. Ur 
ett långsiktigt resurshushållningsperspektiv bedöms en lägre exploateringsgrad vara sämre än ett 
effektivt utnyttjande av marken.

För en fördjupad jämförelse mellan översiktsplaneförslaget och nollalternativet, se kap Samlad 
bedömning.
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Övervakning och 
uppföljning
Aktualitetsprövning
Översiktsplanen är vägledande för kommunens byggande och förändringar i mark- och 
vattenanvändning. Detta innebär att den är styrande för bland annat planprogram, detaljplaner, 
bygglov samt förändringar i infrastruktur, grönstruktur och vattenplanering. Översiktsplanen 
ska avspegla den rådande politiska majoritetens vilja och den ska vara baserad på aktuella lagar, 
kunskaper och förutsättningar. För att planen ska vara aktuell krävs därför att den aktualitetsprövas 
av Kommunfullmäktige minst en gång varje mandatperiod (PBL 3 kap 27 §). I aktualitetsprövningen 
tar Kommunfullmäktige beslut om att planen är aktuell med eventuella ändringar eller att en ny 
översiktsplan ska tas fram. Länsstyrelsen ska minst en gång per mandatperiod redovisa statliga och 
mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet, de ska även lämna 
en sådan redogörelse vid kommunens begäran (PBL 3 kap 27 §).

Uppföljning
För att utvärdera översiktsplanens uppfyllnad och värde som styrinstrument så ska den minst en gång 
per mandatperiod följas upp. Vissa delar av uppföljningen föreslås genomföras på årlig basis medan 
andra delar lämpligen genomförs inför aktualitetsprövningen då dessa kan utgöra ett väsentligt 
underlag till beslutet. Uppföljningen ska i enlighet med miljöbalken (MB 6 kap 16 §) innefatta en 
granskning och aktualitetsbedömning av identifierad betydande miljöpåverkan. 

Följande föreslås följas upp årligen för att utvärdera översiktsplanens efterlevnad och för att utgöra 
grund för framtida planmässiga förändringar.

•	 Befolkningsutvecklingen.
•	 Bygglov för nybyggnation av bostadsbyggnad eller ändrad användning till bostad utom 

detaljplan.
•	 Bygglov för nybyggnation, eller ändrad användning till bostad inom området respekt kustzon, 

(se plankarta i kap. 6).
•	 För nya detaljplaner föreslagen markanvändning, kompensationsåtgärd för att balansera 

negativ miljövärdespåverkan: kompensation inom planområdet, kompensation på annan plats.
•	 Allemansrättsligt tillgänglig mark.
•	 Verksamhets mark som tagits i anspråk, och arbetsplats-/ arbetstagar-tätheten inom denna.
•	 Medel- och extremvärden för vattenstånd, vindstyrka, vindriktning och nederbörd från 

kommunens väderstation.
•	 Vid extremväder: Var vattnet kommer ifrån samt översvämningens utbredning och vattenstånd 

i hav/å.

Följande föreslås uppföljas inför aktualitetsprövningen av översiktsplanen:

•	 Befintliga kust- och å-skydd, skyddsnivå (vilka händelser de förväntas skydda mot) samt 
skyddat område.

•	 Bebyggelseareal inom riskzon för översvämning (hav och å) och erosion.
•	 Strandlinjens läge.
•	 Fördröjningskapacitet och översvämningsareal i åarnas avrinningsområden.
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Sammanfattning
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 baseras på 
intensitet och utbredningen och bedöms 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
En utbyggnad i enlighet med 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. 

I översiktsplaneförslaget har ett område avsatts som ”Hänsyn landsbygd”. Inom hänsynsområdet 
för landsbygd ska jordbruksföretagandet och dess utvecklingsbehov prioriteras, vilket bedöms 
medverka till att miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap” kan uppnås. Ianspråktagandet av 
utbyggnadsområden i enlighet med 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 av naturresurser vid exploatering i möjligaste mån ska kompenseras. 
Kommunstyrelsen tydliggjorde även arbetssättet kring kompensation år 2014 genom 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 inom eller i närheten av det område som berörs, men om detta inte bedöms som tillräckligt eller 
möjligt, kan kompensation ske på andra platser. 

I översiktsplaneförslaget föreslås även områden för grön- och blå infrastruktur. Dessa omfattar 
ekologiska korridorer, naturreservat, kompensationsområden, översvämningsområden samt 
fördröjningsdammar för dagvatten. Genom att kompensationsområden, samt nya naturreservat och 
ekologiska korridorer säkerställs i översiktsplanen, tydliggörs arbetssättet med balanseringsprincipen i 
kommunens målsättning samt säkerställer att det finns möjliga kompensationsområden.  Att bilda nya 
naturreservat innebär att den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster skyddas och säkerställs, 
värdefulla naturmiljöer kan bevaras, friluftslivsbehovet tillgodoses, nya och värdefulla naturmiljöer 



129

Utställning – Översiktsplan för Lomma kommun 2020, Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning

S
a

m
m

a
n

fa
tt

n
in

g

kan återställas och livsmiljöer för skyddsvärda arter kan skyddas eller återskapas. Föreslagna 
kompensationsområden bidrar också till att upprätthålla naturmiljövärden inom kommunen samt 
att säkerställa att natur- och grönområden finns kvar i relativt stor omfattning. Även de angivna 
ekologiska korridorerna verkar positivt för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, bland annat 
genom att spridningsmöjligheter uppstår mellan olika områden. Föreslagna kompensationsområden, 
naturreservat samt ekologiska korridorer medför förbättrade förutsättningar för de reglerade 
ekosystemtjänsterna pollinering samt skadedjursbekämpning. Förbättrade förutsättningar för 
dessa ekosystemtjänster kan leda till bättre skördar och mindre behov av bekämpningsmedel och 
konstgödsel. Med utgångspunkt från ovanstående resonemang bedöms översiktsplaneförslaget 
medverka till att miljökvalitetsmålet ”Ett rikt djur- och växtliv” uppnås. 

I vissa fall kan miljökvalitetsmålet ”God bebyggelse” 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 föreslagna utbyggnadsområden innebär att andelen hårdgjord yta ökar 
inom kommunens gränser, vilket innebär ökad mängd av dagvatten. Detta medför en risk för 
översvämning i lågpunkter, både inom 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 uppföras 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.  

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. Genom att översiktsplanens ökade möjligheter till att åka kollektivt eller cykla, bedöms 
planen medverka till att miljökvalitetsnormerna för luft uppnås, inte bara inom kommunen utan även 
i andra intilliggande kommuner dit utpendlingen från Lomma är hög, exempelvis Malmö stad. 
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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 anges 
att stor hänsyn ska 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. 

Samlad bedömning av översiktsplanens effekter och 
konsekvenser
SAMLAD BEDÖMNING

En samlad bedömning av översiktsplanens effekter och konsekvenser för de miljöaspekter som 
anges i 6 kap MB visar att i huvudsak positiva miljökonsekvenser uppstår. Den allra största positiva 
miljökonsekvensen bedöms uppstå för aspekterna Befolkning och hälsa samt för Klimat. 

För aspekten Djur eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap MB och biologisk mångfald i 
övrigt, sker vid första anblicken en negativ påverkan. 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 (-3), 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 över-
siktsplanen ett antal kompensationsytor (tio kompensationsområden med en total yta på cirka 
228 ha). 

Förutom områden för kompensation föreslås även åtta områden som framtida naturreservat 
med en total yta på cirka 101 ha. samt ett antal ekologiska korridorer. Föreliggande kompensa-
tionsåtgärder bedöms vara tillräckliga för att kompensera för de ytor som tas i anspråk för utbyg-
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gnad 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 vilket tar i anspråk mindre markyta, prioritering 
av utbyggnader i kollektivtrafiknära lägen, föreslaget supercykelstråk samt hänsynsområde landsbygd. 
Detta medför att översiktsplaneförslaget är mer resurseffektivt än nollalternativet, samt medverkar 
till positiva effekter för klimat samt för hushållningen med naturresurser (jordbruk). I översiktsplanen 
säkerställs även reservat för ny avloppsledning mellan Lund och Malmö, vilket säkerställer 
möjligheten för teknisk försörjning för berörda kommuner samt minskar risken för konflikter med 
andra markanspråk. Detta saknas i nollalternativet.
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Avslutande reflektioner
Utvecklingspotential
I arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen prövades olika metoder för jämförande mellan olika 
alternativ, bland annat gjordes försök där ytan som påverkats multiplicerades med graden av 
påverkan, till MKB utställningshandling har vi använt oss av en sammantagen bedömd påverkan för 
respektive förändringsområde och en översiktlig genomgång av områdets nuvarande användning och 
inom området befintliga avvikande element (trädrader, dammar m.m.) 

Den metod som vi använt har vissa svagheter, bland annat ger minskning av det föreslagna 
förändringsområdet eller ökad täthet inom det ”framtida” området ej en tydlig förändring av 
konsekvensen.

För att lösa svårigheten med att minskning av det föreslagna förändringsområdet ej ger en tydlig 
skillnad pågår det försök att klassificera markanvändningen inom hela kommunen enligt HILUCS 
koder*, med i vart fall en subkategori, och därigenom automatiserat kunna redovisa föreslagna 
ytmässiga förändringar.

Beträffande förändringsområdenas täthetsgrad ökar dock komplexiteten då detta kan medföra att 
mark utanför förändringsområdet måste användas för att försörja förändringsområdet. Exempelvis 
ett mycket tätt bostadsområde kan medföra att dagvatten och skyfallshanteringen måste ske utanför 
området eller med betydligt dyrare lösningar inom området, eventuellt kan en analys av samtliga 
ekosystemtjänster kombinerat med en exploateringsekonomisk analys ge vägledning.

*Inspires hierarkiska användningsklassificering av mark (Hierarchical INSPIRE Land Use Classification 
System, HILUCS ): klassificeringssystem för markanvändning i flera nivåer som det är obligatoriskt att 
använda lämpligaste nivå av.
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