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  Maria Franzén Waljenäs 
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  Robert Wenglén 
 Justerande  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beslutande organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2018-09-26   

Paragrafer §§ 129-137   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-10-05 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-10-27 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS § 129   KS KF/2018:19 - 101 
 
 

Meddelanden och delegationsbeslut 
 
 
Ärendebeskrivning 
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag: 
 
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande 
nr 22/18 Yttrande över remiss avseende EU-kommissionens förslag till direktiv 

om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön 
 KS/KF 2018:175.439 
nr 23/18 Remissyttrande gällande ”Handlingsplan för Friluftsliv i Skåne 2018-

2020” 
  KS/KF 2018:169.410 

nr 24/18 Kompletterande yttrande över remiss avseende ”Regional 
handlingsplan för grön infrastruktur 2019-2030” 

  KS/KF 2018:66.042 
 

Delegationsbeslut fattade av kanslichefen 
nr 65-84/18 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och 
               styrelser och beslut om överlämnande för handläggning 
 
Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen 
nr 18/18 Tecknande av leasingavtal avseende IT-utrustning 
 KS/KF 2015:128.060 
nr 19/18 Tecknande av leasingavtal avseende IT-utrustning 
 KS/KF 2016:128.060 
nr 20/18 Beslut om avskrivning av kundfordring, samhällsbyggnadsförvaltningen 
 KS/KF 2018:16.045 
 
Delegationsbeslut fattade av HR-chefen 
nr 38/18 Kommunal tjänstepension 
 KS/KF 2018:8.002 
nr 39/18 Visstidspension 
 KS/KF 2018:8.002 
nr 40/18 Ålderspension 
 KS/KF 2018:8.002 
nr 41/18 Pension till efterlevande 
 KS/KF 2018:8.002 
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Protokoll från sammanträde 2018-08-15, 2018-08-22 och 2018-08-29 med 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Protokoll från sammanträde 2018-08-22 med planledningsgruppen. 
 
Föreligger förteckning över meddelanden: 
 
Protokoll från sammanträde 2018-09-06 med kommunfullmäktige. 
 
Minnesanteckningar från sammanträde 2018-09-06 med utskottet för 
tillgänglighetsfrågor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelanden till handlingarna. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 130   KS KF/2018:64 - 210 
 
 

Sammanställning av aktuellt planläge 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har sedan år 2013 ansvaret för upprättandet av detaljplaner. Som 
ett arbetsredskap för att kunna prioritera, bedöma resursbehov och informera om  
pågående planarbetsläge finns på planeringsavdelningen en planlägeslista som  
kontinuerligt uppdateras. Planlägeslistan redovisar pågående planarbeten med  
uppgifter om tidsplaner med angivande av tidpunkt för start av planarbetet, samråds- 
och granskningstider, samt antagandetidpunkt. Planlägeslistan upprättas med 
utgångspunkt i de uppdrag som kommunstyrelsen ger planeringsavdelningen. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-12, § 126. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Planlägeslista, daterad 2018-08-30 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-12 § 126 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 131   KS KF/2018:172 - 214 
 
 

Beslut om planbesked avseende detaljplan för Borgeby 25:1, 26:1 och 
28:1 (Flädie Norrevångsväg) 

 

Ärendebeskrivning 
En ansökan om planbesked har 2018-06-19 inkommit från Hellasvägen Invest AB om 
att planlägga Borgeby 25:1, 26:1 och 28:1 (Flädie Norrevångsväg) för bostads-
bebyggelse med inriktning på hästhållning i rekreationssyfte, samt stall/ridhus. 
Fastigheterna Borgeby 25:1, Borgeby 26:1 och 28:1 ägs av sökanden. 
 
Planeringsavdelningen har i skrivelse 2018-09-05 lämnat följande yttrande: 
 

För området finns ingen gällande detaljplan. Området utgör samlad bebyggelse enligt 
Översiktsplan 2010 för Lomma kommun antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10.  
 
Översiktsplanen för Lomma kommun beskriver hur bebyggelse på landsbygden ska bedömas: ”Ny 
bostadsbebyggelse utanför tätorterna i kommunen bör undvikas såvida det inte finns synnerliga 
skäl för denna. Stora delar av kommunens mark är högklassig jordbruksmark och där så är möjligt 
bör denna mark inte användas för spridd bebyggelse. Ny bebyggelse kan påverka möjligheterna 
att driva ett effektivt jordbruk och kan också inverka negativt på landsbilden” (sida 43). 
 
Området för planbeskedet är jordbruksmark med bördigheten tio på en tiogradig skala där tio är 
den bördigaste marken. Detta innebär att marken tillhör Europas mest produktiva och är ett 
nationellt intresse.  
 
Vid planläggning ska markområden användas till vad de är mest lämpade för med hänsyn till 
beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt 
medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 
kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska följas. (2 kap. 2 §, plan- och bygglagen) 
  
Enligt 3 kap. 4 §, miljöbalken är jord- och skogsbruk av nationell betydelse och brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse och anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredställande sätt genom att ta annan mark i anspråk.  
 
I författningskommentarerna till miljöbalken (Prop. 1997/98:45, del 2, sid 31) står att riksdagen till 
införandet av miljöbalken strök ett stycke som innehöll lydelsen ”jord- och skogsbruk är näringar 
av nationell betydelse” som fanns i naturresurslagen. Anledningen till detta var att det är själva 
naturresursen jordbruksmark snarare än näringen som utgör ett allmänt och nationellt intresse. 
Kommunen bedömer att markanvändning hästhagar och dylikt är relativt enkelt att återställa till 
jordbruk på medan bebyggelse i praktiken omöjliggör ett framtida bruka av marken som 
jordbruksmark. Föreslagen bebyggelse skulle alltså medföra att brukningsvärd mark går förlorad. 
 
Bostadsbebyggelse är ett allmänt intresse och ska främjas enligt 2 kap. 3 § punkt 5, men detta 
intresse ska ställas mot det allmänna och nationella intresset av att behålla brukningsvärd 
jordbruksmark. Bostadsbebyggelse väger enligt 3 kap. 4 §, miljöbalken bara tyngre än intresset av 
att bevara brukningsvärd jordbruksmark när bostadsbebyggelsen utgör ett allmänt 
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samhällsintresse och detta samhällsintresse inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. 
 
I sin publikation Markhushållning i planeringen Jordbruksmarken i Skåne (2015) beskriver 
länsstyrelsen Skåne bland annat vikten av att bygga bostäder i kollektivtrafiknära lägen och med 
hög täthet. I gällande översiktsplan för Lomma kommun anges också utgångspunkter för att 
utveckla nya områden för bostäder och att dessa säger att nya bostadsområden ska lokaliseras till 
de stora tätorterna och att viss utbyggnad kan övervägas av Flädie by och övriga mindre 
samhällen i Lomma kommun.  
 
Området för planbeskedet ligger inte inom eller i anslutning till tätorterna eller något mindre 
samhälle. Planförslaget är cirka 2 kilometer från närmsta busshållplats via bilväg. Det inkomna 
bebyggelseförslaget redovisar en relativt gles bebyggelse med enbostadshus och stora tomter. 
Antalet bostäder bör kunna inrymmas inom andra områden som inte utgör jordbruksmark och 
exploateringsgraden gör att bebyggelsen inte kan anses utgöra ett allmänt samhällsintresse så 
som bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
 
Enligt 4 § lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska de riktlinjer som 
kommunerna tar fram för bostadsförsörjningen vara vägledande vid tillämpningen av PBL 2 kap. 3 
§ p 5. Förslaget strider mot de utbyggnadsprinciper som återfinns i kommunens översiktsplan och 
kommunen kan utöver detta inte se att föreslagen bebyggelse på ett betydande sätt skulle 
påverka försörjandet av bostäder. 
  
Sammanfattningsvis bedömer kommunen att föreslagen bebyggelse inte lever upp till kravet om 
att markområden ska användas för det ändamål som områdena är mest lämpade för med 
hänvisning till läge, beskaffenhet och behov (2 kap. 2 §, plan- och bygglagen) samt 
bestämmelserna om hushållning med mark enligt 3 kap. 1 och 4 §§, miljöbalken. Kommunen bör 
därför inte planlägga marken i enlighet med ansökan och ett negativt planbesked bör lämnas.  

 
Planeringsavdelningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge ett negativt 
planbesked för ansökan om planbesked Borgeby 25:1, 26:1 och 28:1 (Flädie 
Norrevångsväg) KS KF/2018:172.214 inkommen 2018-06-19 i enlighet med 5 kap. 2 §, 
plan- och bygglagen (2010:900). 

 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-12, § 125. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-09-05 från planeringsavdelningen 
‒ Bilaga: Ansökan om planbesked, ”Borgeby 25:1, 26:1 och 28:1, Lomma kommun – 
‒ Planbesked”, inkommen 2018-06-19 
‒ Bilaga: Planeringsförutsättningar – översiktlig genomgång, daterad 2018-08-27 
‒ Karta över aktuella fastigheters läge i förhållande till Bjärred och Borgeby  
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-12 § 125 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att ge negativt planbesked för ansökan om planbesked 

Borgeby 25:1, 26:1 och 28:1 (Flädie Norrevångsväg), i enlighet med 5 kap. 2 §, 
plan- och bygglagen (2010:900), med hänvisning till ovanstående motivering. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 132   KS KF/2018:225 - 001 
 
 

Revidering av "Anvisningar för intern kontroll" 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lomma kommuns ”Reglemente för intern kontroll” har kommunstyrelsen det  
övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll i kommunen. I 
arbetssättet för kommunstyrelsen ingår att reglementet för intern kontroll och 
tillhörande anvisningar ska följas upp årligen.  
  
Reglementet för intern kontroll reviderades senast av kommunfullmäktige 2015-10-22, 
§ 82, och anvisningarna för intern kontroll reviderades av kommunstyrelsen 2015-09-
23, § 153.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-20, § 115, att anpassa reglementet för intern 
kontroll och anvisningarna för intern kontroll till Lomma kommuns nya grafiska profil. 
Innehållsmässigt gjordes inga förändringar.  
 
Verksamhetsutvecklaren konstaterar i skrivelse 2018-09-03 att Lomma kommuns 
styrsystem och värdegrund har reviderats under året. Med anledning av denna 
revidering föreslår verksamhetsutvecklaren att avsnittet om styrsystem och 
värdegrund i ”Anvisningar för intern kontroll” revideras. Vidare föreslår 
verksamhetsutvecklaren att laghänvisningen i anvisningarna ändras med anledning av 
den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018.  
 
Verksamhetsutvecklaren föreslår att ”Reglemente för interna kontroll” ska lämnas 
oförändrat”. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-09-12, § 128, att inte föreslå någon 
revidering av ”Reglemente för intern kontroll”. Vidare beslutade arbetsutskottet att 
förslå kommunstyrelsen att fastställa reviderade ”Anvisningar för intern kontroll” i 
enlighet med förvaltningens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2019-09-03 från verksamhetsutvecklaren 
‒ Gällande Reglemente för intern kontroll 
‒ Gällande Anvisningar för intern kontroll 
‒ Förslag till revidering av Anvisningar för intern kontroll 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-12 § 128  
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Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen fastställer reviderade ”Anvisningar för intern kontroll” i enlighet 

med bilaga. 
 

./. Bilaga. 
 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 133   KS KF/2016:59 - 410 
 
 

Slutförande av talan i mål angående ansökan om lagligförklarande och 
tillstånd enligt miljöbalken för bibehållande, återställande och 
anläggande av vallar inom fastigheten Stora Habo 1:6, Lomma kommun 
– Habo Golf 

 
 

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

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

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

maximalt 75 000 m3 vatten per år (under perioden 1 maj till 30 september) från 
Önnerupsbäcken till befintliga dammar på golfbanan 

‒ Avledning av vatten till Höje å i syfte att förhindra översvämning på golfbanan 
 
Mark- och miljödomstolen (MMD) har meddelat sin dom 2017-11-08. I denna dom 
lagligförklarar domstolen vallarna, ger dispens från markavvattningsförbudet samt 
biotopskyddet, ger tillstånd till vattenverksamheten med villkor, men avslår Habo golfs 
yrkande om bevattningsuttag från Höje å.  
 
Lomma kommun har överklagat domen och beviljats prövningstillstånd av Mark- och 
miljööverdomstolen (MÖD).  
 
Mark- och miljööverdomstolen har givit Lomma kommun tillfälle att slutföra talan i 
målet och att yttra sig över frågan om målet kan avgöras på handlingarna. 
 
Planeringsavdelningen har utarbetat ett förslag till slutförande av talan i målet och 
redogör för ärendet i skrivelse 2018-09-13. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-12, § 129. 
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Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-07-16 från planeringsavdelningen 
‒ Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Dom i mål nr: 3765 -16, meddelad 

2017-11-08 
‒ Komplettering av överklagande och angivande av skäl för prövningstillstånd i mål 

nr: M 11385-17, daterad 2018-03-21, inklusive bilaga: ”Utlåtande angående 
översvämningsutredningar i ansökan om invallningar vid golfbana, Lomma 
kommun”, PM från DHI Sverige, daterat 2018-01-16 

‒ Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, Föreläggande i mål nr M 11385-17, 
daterat 2018-06-18 

‒ Länsstyrelsen Skåne, Förtydligande angående varför Länsstyrelsen avstått från att 
överklaga Mark och miljödomstolens tillstånd, daterat 2018-08-16 

‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-12 § 129 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Lomma kommun slutför talan i mål angående ansökan om lagligförklarande och 

tillstånd enligt miljöbalken för bibehållande, återställande och anläggande av 
vallar inom fastigheten Stora Habo 1:6, Lomma kommun, i enlighet med bilaga. 
 

./.  Bilaga. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 134   KS KF/2018:81 - 411 
 
 

Yttrande över betänkandet "Ekologisk kompensation – Åtgärder för att 
motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 
samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses" (SOU 2017:34) 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Regeringen beslutade 2016-03-17 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att 
föreslå åtgärder för en mer effektiv tillämpning av ekologisk kompensation. 
Utredningen som antog namnet Utredningen om ekologisk kompensation 
överlämnade i april 2017 betänkandet ”Ekologisk kompensation – Åtgärder för att 
motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som 
behovet av markexploatering tillgodoses" (SOU 2017:34). Betänkandet har 2018-09-04 
skickats på remiss till domstolar, länsstyrelser, kommuner, företag, organisationer 
med flera. 
 
Planeringsavdelningen har i skrivelse 2018-09-04 lämnat förslag till yttrande. 

 
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2018-09-12, § 49. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från planeringsavdelningen 2018-09-04 
‒ Remiss från Regeringskansliet, daterad 2018-04-04 
‒ ”Ekologisk kompensation – Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk 

mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering 
tillgodoses”, Betänkande av Utredningen av ekologisk kompensation, SOU 
2017:34, Stockholm 2017 

‒ Protokoll från planledningsgruppen 2018-09-12 § 49 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 
Lomma kommun har under lång tid (sedan 1990-talet) arbetat med kompensation i 
olika projekt och planer utifrån en frivillig grund. Detta har i många fall tydliggjort den 
problematik som uppstår när lagar och regelverk inte går i takt med den politiska 
intention som givit avtryck i t ex kommunens översiktsplan. Det är därför mycket 
välkommet och Lomma kommun ser mycket positivt på införandet av kravet på att vid 
planläggning främja ekologiskt funktionella landskap i PBL 2kap. 3§. I kombination 
med handlingsplaner för regional grön infrastruktur ger förändringen kommunerna ett 
bra stöd för framtagandet av översiktsplan och detaljplaner.  
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Införandet av möjligheten att i detaljplaner ställa krav på kompensationsåtgärder i 
samband med bygglov, startbesked eller slutbesked (PBL 4kap. 12a§) för väsentligen 
förändrad markanvändning, kan i vissa fall underlätta genomförandet av 
kompensation av förändringar i ”vardagslandskapet” (definierat på sidan 29). 
 
Beträffande ändringen förtydligas under överväganden och förslag på sidan 289-290 
”Om föreslagna förändringar i 4 kap. plan- och bygglagen genomförs i enlighet med 
utredningens förslag, bör kompensationsåtgärder enligt utredningens bedömning 
juridiskt likställas med skydds- och säkerhetsåtgärder som utgör förutsättningar för att 
marken ska anses lämplig för den planerade bebyggelsen. Utredningen konstaterar att 
behov av kompensationsåtgärder för att motverka nettoförlust av biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster i många fall också kan sammanfalla med behov av åtgärder för 
klimatanpassning av mark och vattenområden eller sammanfalla med behov av 
kompensationsåtgärder för att planen inte ska medverka till att en miljökvalitetsnorm 
överskrids. Utredningen gör bedömningen att i de situationer där det är tydligt att det 
är möjligt att det enligt PBL eller annan lagstiftning går att ställa krav på en viss åtgärd, 
är det också möjligt att ställa krav på samma åtgärd i exploateringsavtal. Därför kan 
det samtidigt med en förändring med en ny 4 kap. 12a § och ändringar i 4 kap. 14 § 
PBL behöva tydliggöras att krav på kompensationsåtgärder för påverkan på biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster, kan ställas i exploateringsavtal. Det kan krävas 
klargörande förtydliganden i allmänna råd och vägledning till bestämmelserna om 
exploateringsavtal. Utredningen gör bedömningen att det i vart fall med de föreslagna 
förändringarna i 4 kap. PBL är möjligt att ställa krav på ekologisk kompensation såväl i 
planbestämmelser som i exploateringsavtal. En kommun som vill ställa krav på 
kompensationsåtgärder i exploateringsavtal bör emellertid då ha klargjort i sina 
riktlinjer för exploateringsavtal att sådana krav kommer att ställas där det är befogat. 
Om det framgår av kommunens översiktsplan hur kommunen arbetar med ekologisk 
kompensation finns en bra grund för att arbeta fram kommunala riktlinjer för 
exploateringsavtal rörande dessa frågor.” 
 
I författningskommentaren till ändringen skrivs vidare på sidan 387–388: 
”Bestämmelsen är ny och innebär att kommunen i en detaljplan får bestämma om 
kompensationsåtgärder för att gottgöra skada på miljön. Avseende fysisk planering blir 
det främst fråga om kompensation för förlust av biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster. Bestämmelsen är liksom motsvarande skyddsåtgärder i 4 kap. 12 § 
PBL begränsad till att avse kompensationsåtgärder inom planområdet.(…)” 
 
Då den i föreslagna kompensationen enligt nya PBL 4 kap. 12a endast kan ske inom 
planområdet, blir det enligt Lomma kommuns uppfattning så att kompensation i 
detaljplaner enligt PBL i många fall även framöver måste regleras i exploateringsavtal, 
vilket tecknas mellan byggherren och kommunen. Lomma kommun välkomnar den 
utökade tydlighet som förslaget medför, men frågar huruvida exploatören själv kan 
genomföra kompensationsåtgärder på annan mark eller köpa kompensationen av en 
kompensationspool, med hänsyn till LOU (La Scala fallet). Man kan också fråga sig hur 
kompensationspooler ska hanteras av kommunen, kan man tänka sig att 
ekosystemtjänster ska handlas upp av markägare? Just nu driver Lomma kommun 
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tillsammans med Höje å vattenråd ett sådant projekt för att juridiskt se över 
möjligheterna till en sådan upphandlingsprocess. Detta kan ses, om man drar det till 
sin spets, som att allmänna intressen handlas till lägsta pris på en marknad. 
 
En annan viktig fråga att utreda, vilken berörs av utredningen på bland annat sid 99-
100 respektive 159 är hur långvarigt tryggad kompensationen blir, samt det framtida 
skötselansvaret. 
 
För vissa typer av kompensationsbanker/åtgärder kan även PBL 6 kap. 42§ som berör 
tidpunkten för genomförandet av åtgärder som regleras i exploateringsavtal, vara en 
svårighet. 
 
I övrigt är förslagen i utredningen ett mycket bra första steg för att införa ett system 
kring kompensation i Sverige. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 135   KS KF/2018:219 - 514 
 
 

Yttrande över förslag till "Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds 
kommun" 
 
 
Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden i Lunds kommun har tagit fram ett förslag till revidering av 
kommunens parkeringsnorm för cykel och bil. Nu gällande parkeringsnorm från år 
2013 bedöms i stort sett fungera bra, men utvecklingen inom stadsutveckling och 
parkering går snabbt och det har funnits skäl att göra en översyn inriktad på smärre 
justeringar. Ett antal åtgärder i förslaget syftar till att ge fastighetsägare reducerad 
parkeringsnorm om denne förbinder sig att genomföra åtgärder som kan förväntas 
minska efterfrågan på parkering. Exempel är grön resplan, parkeringsköp och bilpool.  
 
Samhällsplaneraren har i skrivelse 2018-08-31 lämnat förslag till yttrande. 
 
Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2018-09-12, § 50. 

 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse från planeringsavdelningen 2018-08-31 
‒ Följebrev från Lunds kommun 2018-07-06 
‒ Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun 2018-06-11 
‒ Protokoll från planledningsgruppen 2018-09-12 § 50 

 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Lomma kommun lämnar följande yttrande: 
 
Det är väldigt viktigt och bra att de verkliga parkeringskostnaderna synliggörs i 
rapporten, framförallt för att ge en ökad förståelse hos allmänheten kring bilens ofta 
osynliga utgifter i samhället. Möjligtvis skulle detta kunna nämnas ännu tidigare i 
rapporten, som en bakgrund till parkeringsnormen och varför det finns en konflikt 
mellan fastighetsägare och kommun att tillgodose en parkeringskvot som kan anses 
rimlig i kontexten av dagens bilberoende. 
 
De olika åtgärdspaketen som nämns i rapporten är väl utvalda och en bra början på 
incitament som en kommun kan ge för att fastighetsägare själva ska vilja ta initiativ 
och hitta nya lösningar i skuggan av en idag generellt hög parkeringsefterfrågan. Att 
mycket fokus även läggs på olika lösningar, tillgängligheten och ökad standard av 
cykelparkeringar, både för standardcyklar och annorlunda ekipage som lådcyklar, är en 
positiv trend som utökar människors valmöjligheter i staden.  
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Att inte alla detaljer kan skrivas ut gällande åtgärdspaketen är förståeligt, bl a med 
tanke på att det ständigt utvecklas nya tekniker och metoder, men det finns 
fortfarande rum för förtydliganden på vissa punkter. Exempelvis, om medlemskap i 
bilpool ska garanteras för varje hushåll i en fastighet, är avståndet till bilen fortfarande 
en ytterst relevant faktor för nyttjandet. Ska max gångavstånd till bilpoolen 
sammanfalla med de acceptabla gångavstånd som presenteras på sida 5? Är det ett 
krav att fastighetsägaren ska kunna fastställa även detta? Hur åtgärderna ska 
implementeras i praktiken kan behöva förtydligas där det är möjligt.  
 
Avslutningsvis några synpunkter på de specifika områden i staden som faller under 
speciella parkeringsnormer. En speciell parkeringsnorm gäller inom gamla stadsvallen, 
men den pekas ej ut i bild. Inte heller spårvägens sträckning, som innefattas av en 
sänkt norm inom 500 meters gångavstånd. En revidering av bilden över 
Zonindelningen på sidan 8 kan vara önskvärd. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 17 (21) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2018-09-26 

 

 

 
Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 136   KS KF/2017:244 - 290 
 
 

Avtal om ersättning till ägaren av fastigheten Lomma 30:57 för skada 
på grund av ändrat höjdläge av Vinstorpsvägen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Genomförandet av detaljplan för Lomma 35:120 m.fl. i Lomma (”Lomma 
stationsområde”), laga kraft 2016-08-24, har inneburit att del av Vinstorpsvägen 
sänkts ner för att skapa en planskild korsning med järnvägen. Detta har medfört att 
det nu finns en höjdskillnad samt räcke och stödmur mellan Vinstorpsvägen och 
fastigheten Lomma 30:57.  
 
Lomma 30:57 har biluppställningsplats samt garage som tidigare angjordes direkt från 
Vinstorpsvägen. Efter vägarbetet är detta inte längre möjligt på grund av höjd-
skillnaden. Den nya rampen med gång- och cykelväg direkt utanför fastigheten är 
tillräckligt bred för att ett utryckningsfordon ska kunna köra fram, men inte tillräckligt 
bred för att med bil svänga in på den egna fastigheten. 
 
Enligt PBL 14 kap 8 § har fastighetsägaren rätt till ersättning för den skada som 
uppkommit som en direkt följd av genomförandet av detaljplanen och det därigenom 
förändrade höjdläget av Vinstorpsvägen. Ersättning ska betalas i enlighet med 
expropriationslagens ersättningsregler, det vill säga ersättning ska utgå för 
fastighetens marknadsvärdeminskning plus 25 % samt för eventuell övrig skada. 

 
Fastighetsägaren har genom ombud yrkat på ersättning från Lomma kommun med ett 
belopp om 425 000 kr för förlorad möjligt att med bil köra in på fastigheten och 
därmed använda garaget och uppfarten för biluppställningsplats samt ersättning för 
att den kommunala sophämtningen inte längre kan utföras på fastigheten. 
 
Lomma kommun har låtit Svefa AB utföra en ersättningsutredning avseende förlust av 
garage och biluppställningsplats. Ersättningen bedöms uppgå till ca 245 000 kr för 
fastighetens marknadsvärdeminskning. Med 25 % påslag i enlighet med 
expropriationslagens ersättningsregler innebär detta en total ersättning på 306 250 kr.  
 
Parterna har därefter enats om beloppet på 306 250 kr som ersättning för de skador 
som genomförandet av detaljplanen orsakat. 
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Samhällsbyggnadschefen och mark- och exploateringschefen föreslår i skrivelse 2018-
09-12 att kommunstyrelsens ska godkänna förslaget till avtal innebärande utbetalning 
av ersättning på 306 250 kr till ägaren av fastigheten Lomma 30:57, och att 
kommunstyrelsen ska uppdra till samhällsbyggnadschefen att underteckna avtalet. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-26, § 137. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-09-12 från samhällsbyggnadschefen och mark- och 

exploateringschefen 
‒ Bilaga: Förslag till avtal om utbetalning av ersättning till ägaren av fastigheten 

Lomma 30:57 
‒ Ersättningskrav avseende värdeminskning för fastigheten Lomma 30:57, daterat 

2017-08-18 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-26 § 137 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyren godkänner föreliggande förslag till avtal innebärande utbetalning 

av ersättning på 306 250 kr till ägaren av fastigheten Lomma 30:57. 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att finansiering ska ske genom 

detaljplaneverksamheten.  
‒ Kommunstyrelsen bemyndigar samhällsbyggnadschefen att underteckna avtalet. 

 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS § 137   KS KF/2017:289 - 042 
 
 

Angående begäran om investeringsmedel för slutreglering av KF-projekt 
1320 "Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen" 

 
 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av Lomma kommun har Trafikverket upphandlat och genomfört projektet 
”Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen”. Enligt det genomförandeavtal som tecknades 
mellan kommunen och Trafikverket i september 2014 framgick att den uppskattade 
kostnaden för projektet uppgick till cirka 44 mnkr. Före avtalstecknande hade 
Trafikverket meddelat att statsbidrag beviljats med 22 mnkr, det vill säga 50 % av 
totalkostnaden. 
  
I investeringsbudget för år 2016 med plan för år 2017 fanns en budgeterad totalutgift 
med 46,8 mnkr, inklusive indexuppräkning. Investeringsbidrag från Trafikverket 
noterades till 23,4 mnkr. Under våren 2016 genomfördes upphandling av projektet 
och vid anbudsutvärderingen konstaterades att den nya totalutgiften översteg den av 
kommunfullmäktige beslutade totalutgiften med 14 mnkr. Ny prognostiserad 
totalutgift för projektet uppgick därmed till 60,8 mnkr.  
 
Tekniska nämnden beslutade 2016-05-23, § 52, att hemställa hos kommunfullmäktige 
om utökad totalutgift med 14 mnkr för "Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen". 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-09 att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag 
med 14 mnkr för investeringsprojektet och att ny totalutgift därmed uppgick till 60,8 
mnkr. Kommunens utökade investeringsuppgift på 14 mnkr finansierades med statlig 
medfinansiering, 7 mnkr, och genom ökad upplåning, 7 mnkr. 
 
Under våren 2017 återkom Trafikverket med en ny prognos som visade på ytterligare 
kostnadsökningar. Totalkostnaderna bedömdes uppgå till cirka 100 mnkr. Trafikverket 
lämnade i juni 2017 även besked om att det inte fanns utrymme för ytterligare statlig 
finansiering, utöver 22 mnkr. 
 
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 2017-09-18 uppgick den totala 
prognosen för projektet till 103,1 mnkr. I totalsumman ingick oförutsett med 5 %, 
vilket uppgick till 4,9 mnkr. Som skäl för att tillägg gjordes för oförutsett anfördes 
risken för gränsdragningsproblem mellan de olika projekten i området. 
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Med anledning av de ökade kostnaderna beslutade tekniska nämnden 2017-09-25, § 
38, att hemställa hos kommunfullmäktige om utökad totalutgift för projektet med 
42,3 mnkr. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26, § 66, följande:  
 
‒ Kommunstyrelsen beviljas ett tilläggsanslag på 42,3 mnkr avseende KF-projekt 

1320 ”Kollektivstråk Vinstorpsvägen” för den händelse att förhandlingarna med 
berörda parter leder till att kommunen är betalningsansvarig motsvarande den 
nya totalutgiften om 103,1 mnkr. 

‒ Finansieringen sker genom förändring av rörelsekapitalet 
‒ Tekniska nämnden ges i uppdrag att begära investeringsmedel hos 

kommunstyrelsen då ett styrkt utbetalningsunderlag kan presenteras och 
kostnadsfördelningen mellan projektets olika parter säkerställts, i enlighet med 
beslutade överenskommelser och ansvar för de ökade kostnaderna i projektet.  

‒ Kommunstyrelsen ges rätten att omdisponera investeringsmedel avseende KF-
projekt 1320 ”Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen” till tekniska nämnden. 

 
I samband med de förhandlingar med Trafikverket som har pågått under året har 
Trafikverket godkänt ytterligare medfinansiering av projektet med 11,2 mnkr. 
Trafikverket har därmed godkänt en medfinansiering av projektet till en totalsumma 
av 33.2 mnkr. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en utredning av kostnadsökningarna 
och kostnadsfördelningen. Samhällsbyggnadschefen redogör för ärendet i skrivelse  
2018-09-12, och föreslår att tekniska nämnden hos kommunstyrelsen ska begära 30 
050 tkr i utökat anslag för att kunna slutreglera skulden till Trafikverket för projekt 
Planskildhet Vinstorpsvägen. 

 
Tekniska nämnden beslutade 2018-09-17, § 53, att hos kommunstyrelsen begära 30 
050 tkr i utökat anslag för att kunna slutreglera skulden till Trafikverket för projektet. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18 – 2018-09-19, 
§ 131, och 2018-09-26, § 138. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-09-24 från ekonomichefen  
‒ Skrivelse 2018-09-12 från samhällsbyggnadschefen 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2017-09-25 § 38 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadschefen 2017-09-18 
‒ Bilaga: Moll Wendén, Business Law Excellence, Promemoria daterad 2017-09-18 
‒ Protokoll från kommunfullmäktige 2017-10-26 § 66 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2018-09-17 § 53 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18 – 2018-09-19 § 131 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-26 § 138 
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Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyren beviljar tekniska nämnden tilläggsanslag med 30 050 tkr avseende 

investeringsprojektet Planskildhet Vinstorpsvägen genom omdisponering från 
kommunstyrelsens anslag. 

‒ Kommunstyrelsen fastställer den budgeterade totalutgiften till 90 850 tkr. 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att finansiering ska ske genom förändring av 

rörelsekapitalet. 
‒ Kommunstyrelsen godkänner slutregleringen med Trafikverket. 
 
Protokollsanteckning 
Lisa Bäck (S) önskar bilägga en protokollsanteckning. 

 
./. Bilaga. 

 
______________________ 
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