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Förslag till beslut med föreskrifter, avgränsning och skötselplan
för naturreservatet ”Haboljungs fure” i Lomma kommun
Ärendebeskrivning
Enligt kommunstyrelsens nämndsplan för 2014 är ambitionen att ytan naturreservat i kommunen ska fördubblas mellan december 2012 och slutet av 2018. Under
hösten 2013 antogs en åtgärdsplan med förslag på vilka områden som skulle
kunna komma ifråga för att uppfylla målet. En reviderad och utökad version antogs av kommunstyrelsen på våren 2014. Haboljungs fure är prioriterat som område nummer fem efter Östra dammarna som sedan 2013 är färdigt kommunalt reservat, Alkärret i Haboljung som blev färdigt tidigare i år och Öresundparkens
fritidsområde och Fels mosse som båda fortfarande är i processen att skyddas som
naturreservat.
Vad innebär reservatsbildningen?
Naturreservat är ett områdesskydd enligt kapitel 7 i miljöbalken. Syftet med skyddet i lagstiftningen är att ”bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftsliv”. Ett tillägg till detta
finns också, ”ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som
naturreservat”. I besluten om reservat ska anges bland annat de inskränkningar i
rätten att använda marken och vattnet som behövs för att uppnå syftet med reservatet. Det kan till exempel vara förbud mot bebyggelse, uppförande av stängsel,
upplag, schaktning, täktverksamhet, uppodling, dikning, plantering, avverkning,
jakt, fiske och användning av bekämpningsmedel. Kommunen får meddela dispens från dessa föreskrifter om det finns ”särskilda skäl”, dessa definieras både i
lagtexten och i förarbetena till lagtexten. Med andra ord är utrymmet för kommunen att själv definiera områdets skydd och framtida utveckling relativt stort innan
beslutet tas. Beslutet får inte strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Till
beslutet bör också en skötselplan finnas.
Bakgrund och syfte
Haboljungs fure är Lomma kommuns största område av skogskaraktär och det är
ett välbesökt tätortsnära rekreationsområde. Det ligger ungefär en kilometer norr
om Lommas tätort. Området som karakteriseras av sandig mark är framförallt bevuxet med tallskog men även andra trädslag. Det finns även stora ytor av öppen
mark med hedkaraktär. Syftet med beslutet är att åstadkomma ett ändamålsenligt
skydd mot åtgärder som skadar områdets prioriterade bevarandevärden, vilka
främst är att tillgodose behov av områden för friluftslivet samt att skydda och nyskapa värdefulla naturmiljöer. Utöver detta syftar beslutet även till att upprätthålla
och utveckla den biologiska mångfalden som är knuten till dessa naturtyper. Detta
kommer även att säkerställa allmänhetens tillgång till naturupplevelser och rekre
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ationsmöjligheter för framtiden. Områdets biologiska värden skall bevaras och utvecklas. Haboljungs fure ska kunna utnyttjas för lärande och rekreation utan att
dess biologiska värden hotas. För att säkra och utveckla områdets biologiska
mångfald kommer skötseln att följa en skötselplan.
Beslutsunderlag
- Beslut och föreskrifter för reservatsbildning av ”Haboljungs fure” i Lomma
kommun med bilagor. 1. Naturreservatets avgränsning, 2. Översiktskarta, 3.
Hur man överklagar
- Skötselplan
- Samrådsredogörelse nämnder
- Samrådsredogörelse sakägare med flera
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, daterad 2015-09-09
Notera att den text som ändrats i skötselplanen till följd av samråden är gulmarkerad.
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- godkänna samrådsredogörelserna avseende nämnder samt sakägare med flera.
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:
- med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklara det område som avgränsats på karta i ”Beslut för reservatsbildning av Haboljungs fure i Lomma kommun” som naturreservat och att naturreservatet inrättas i enlighet med beslutet.
Naturreservatets gränser ska märkas ut i fält. För att trygga syftet med reservatet
ska de föreskrifter gälla som anges i förslaget.
- fastställa skötselplanen för naturreservatet Haboljungs fure daterad 2015-09-10.
- kommunstyrelsen bemyndigas att framgent revidera skötselplanen om det behövs för att syftet med områdets skydd ska upprätthållas.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över underlag för genomförande av EU-förordning om
invasiva främmande arter
Ärendebeskrivning
EU:s förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av
invasiva arter trädde i kraft i början av året. I förordningen fastställs regler för att
förebygga, minimera och mildra de negativa effekterna på biologisk mångfald av
främmande invasiva arter inom EU. Förordningen gäller direkt i Sverige men
kommer ändå att implementeras i miljöbalken och förslag på förändringar och tilllägg ges här av Naturvårdsverket tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten.
Det återstående arbetet på EU-nivå består i framtagandet av en förteckning över
invasiva främmande arter av unionsbetydelse. En förteckning för Sverige kommer
också att tas fram av Naturvårdsverket.
I korthet lyder förslaget till underlag som nedan:
- Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten anmäls till kommissionen
som behöriga myndigheter för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter
- Ändring i miljöbalken som ger regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer bemyndigande att meddela de föreskrifter som behövs om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter
- Ändringar i miljöbalken i form av sanktioner för överträdelser av EUförordningen
- En svensk förordning för invasiva främmande arter ska tas fram (förslag förväntas i slutet av året)
Naturvårdsverket har dessutom kompletterat underlaget med ett förslag som innebär möjlighet för myndighet att kunna avlägsna populationer av invasiva arter
även på privat mark/ egendom.
Miljöstrategiskt ansvarig har lämnat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
- Miljö- och energidepartementets remissmissiv
- Naturvårdsverkets underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva
främmande arter
- Tjänsteskrivelse ”Yttrande över underlag för genomförande av EU-förordning
om invasiva främmande arter”, daterad 2015-09-15
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Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Lomma kommun lämnar följande yttrande:
”EU- förordningen kom sent, men är mycket välbehövlig och underlaget från Naturvårdsverket innehåller många mycket bra förslag och känns genomtänkt. Förslaget på ansvarsfördelning mellan myndigheter känns välavvägt. Det skulle inte
tjäna syftet med förordningen om ansvaret fördelades på sektorsmyndigheter. Att
länsstyrelserna får tillsynsansvar med möjlighet att överlåta det operativa åt kommunerna är också lämpligt. Det är också nödvändigt att sanktionsmöjligheter införs för överträdelser och att möjlighet ges att agera även på privat mark. Det hade
varit önskvärt att den nationella förteckningen över invasiva främmande arter av
medlemsstatsbetydelse som ska göras får en tydlig nationell status och att medel
avsätts för att arbeta med dessa frågor. Åtgärder behöver också ske i tidigt skede
för att bli kostnadseffektiva och en förståelse för problematiken och kostnaderna
på sikt behöver kommuniceras i alla led och bland alla aktörer. En sådan förståelse kunde till exempel innebära att alla tillstånd som ges för fysiska åtgärder enligt miljöbalken skulle innehålla villkor om att samtidigt med åtgärdens genomförande sanera mark eller vatten på arter som står upptagna på den nationella
förteckningen om sådana finns på platsen.”

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Förslag till samrådsredogörelse till planprogram för Pråmlyckan
- Lindströms
Ärendebeskrivning
Förslag till planprogram för området Pråmlyckan – Lindströms har samrådsbehandlats under perioden 10 april – 12 juni 2015. Ett drygt 20-tal myndigheter,
kommunala nämnder, företag och privatpersoner har inkommit med synpunkter. I
samrådsredogörelsen har dessa synpunkter sammanställts och kommenterats. Ett
antal förändringar föreslås av planprogrammet med anledning av dessa synpunkter inför programmets antagande.
Beslutsunderlag
- Samrådsredogörelse till planprogram för Pråmlyckan – Lindströms, daterad
2015-09-16
- Planprogram för Pråmlyckan – Lindströms, godkänt för samråd 2015-03-11
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen 2015-09-16
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till samrådsredogörelse för
Pråmlyckan – Lindströms.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Yttrande över järnvägsplan för ombyggnad av Södra stambanan,
delen Flackarp – Arlöv i Staffanstorps, Burlövs och Lomma
kommuner.
Ärendebeskrivning
Trafikverket har tagit fram ett granskningsutlåtande, ett kompletterande utlåtande
och gjort ändringar i järnvägsplan för ombyggnad av Södra stambanan, delen
Flackarp – Arlöv i Staffanstorps, Burlövs och Lomma kommuner. Nu ges tillfälle
att inkomma med ytterligare synpunkter innan beslut fattas.
Järnvägsplanen med miljökonsekvensbeskrivning innehåller förslag till ombyggnad av Södra stambanan från två till fyra spår mellan Flackarp och Arlöv genom
orterna Hjärup, Åkarp och Arlöv, ombyggnad och indragning av delar av vägområden från allmänt underhåll av dels Lommavägen, väg 896 i Hjärup, dels väg
E6/E20 vid trafikplats Alnarp.
Beslutsunderlag
- Järnvägsplan, Flackarp- Arlöv, fyra spår, PM Granskningsutlåtande 1, daterad
2015-06-17
- Järnvägsplan, Flackarp- Arlöv, fyra spår, PM Ändringar efter granskning av
järnvägsplan, daterad 2015-06-17
- Järnvägsplan, Flackarp- Arlöv, fyra spår, PM Kompletterande utlåtande, daterad 2015-07-01
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, daterad 2015-09-16
Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
- Lomma kommun lämnar följande yttrande:
”Lomma kommun har tagit del av föreslagna ändringar av järnvägsplanen. Kommunen anser att för områden som Alnarp kunde målsättningen när det gäller bullerskyddsåtgärder vara högre än att enbart ta hänsyn till överskridande av riktvärden.”
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Information om ändringar i plan- och bygglagen och nya begrepp
i planprocessen
Ärendebeskrivning
Plansamordnaren informerar om nya förfaranden i plan- och bygglagens planprocess för detaljplaner.
Planledningsgruppen beslutar följande:
- Planledningsgruppen har tagit del av informationen.
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Boverkets utbildning i plan-och bygglagen
Ärendebeskrivning
Planledningsgruppen ser på Boverkets utbildning om Plan- och bygglagen del 1,
”Vad är PBL”.
Planledningsgruppen beslutar följande:
- Planledningsgruppen har tagit del av informationen.
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